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1Baroko v Šumperku

Baroko v Šumperku

Olejomalba Madona Ochranitelka od šumperského ma-
líře Josefa Keila je historicky nesmírně cenná především 
díky vyobrazení města Šumperka.  Foto: L. Kirkosová

Pozdně barokní olejomalba 
Madona Ochranitelka od Josefa Keila

V  předchozím čísle jsme mohli obdivovat půso-
bivé nástropní malby v  presbytáři farního kostela 
sv. Jana Křtitele. Dnes si přibližme komornější malíř-
skou zakázku objednanou pro tentýž prostor, pozdně 
barokní olejomalbu, kterou zhotovil šumperský ma-
líř Josef Keil (1743(?)–1808) na konci 18. století. 

Jak nám prozrazuje popiska z někdejšího němec-
kého městského muzea „Maria mit den Schutzman-
tel über Schönberg gemalt von Josef Keyl 1795. 
Pfarrkirche“, v  polovině devadesátých let 18. sto-
letí objednal nový děkan Johann Nepomuk Mayer 
plátno s námětem Madona Ochranitelka u místního 
umělce Josefa Keila. Malba byla umístěna v presby-
táři šumperského farního kostela takřka jedno sto-
letí, až do  roku 1890. Kvůli špatnému stavu bylo 
plátno na konci 19. století odstraněno a nahrazeno 
kopií od Karla Brachtela ml. (1860–1945). Po deseti 
letech se Keilova malba dostala do nově vznikajících 
muzejních sbírek, o čemž svědčí zápis v přírůstkové 
knize Hanse Höniga. Na počátku 21. století byly se-
hnány finanční prostředky na záchranu olejomalby 
a po restaurátorském zásahu, kterého se ujala v roce 
2005 akad. malířka Miroslava Trizuljaková, byl ob-
raz instalován ve stálé expozici Vlastivědného muzea 
v Šumperku.

Plátno ze dvou třetin vyplňuje postava Panny Ma-
rie s Ježíškem v náručí. Dvojice se vznáší na oblacích 
nad Šumperkem a  kolem nich poletuje ensemble 
okřídlených hlaviček andílků. Světice s  korunou 
na hlavě je oděna do červených šatů jednoduchého 
střihu a bohatě rozvinutého modrého pláště. V pravé 
ruce drží Ježíška, levou přidržuje v ochranitelském 
gestu pelerínu, pod kterou hledají své útočiště vě-
řící. Tento motiv vychází z tradic Germánů a Keltů. 
Podle nich byly děti legitimovány, pokud je otec při-
jal pod svůj ochranný plášť. Téma bylo přeneseno 
a  rozšířeno legendami na Pannu Marii ve  13. sto-
letí, na oblibě získalo zejména v období morových 

epidemií, kdy Panna Marie s  Ježíškem chránila lid 
před morovými epidemiemi. Konkrétně na  této 
malbě ochraňuje světice město Šumperk, jehož ve-
duta vyobrazuje městskou zástavbu s  pohledem 
od západu na konci 18. století, obehnanou městskou 
hradbou, i prostor dnešní Havlíčkovy ulice. Zachy-
ceny jsou tu také jedna z bašt na místě tzv. Seidlo-
vých schodů a zasypaný vodní příkop. 

Celkové pojetí malby je velmi jednoduché, 
plošné, bez jakýchkoliv pokusů propracovanějšího 
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Začátkem června si Šumperk opět připomene významnou historickou událost – tzv. Šumperský 
sněm z roku 1490. Oslaví ji devatenáctým ročníkem Slavností města Šumperka. Ty se letos protáh-
nou do tří dnů, potrvají od 1. do 3. června. První večer přitom proběhne divadelní představení, 
druhý bude věnován hudbě a třetí den se ponese v duchu tradičních oslav s historickou tematikou. 
Novinkou je změna místa konání akce. Dějištěm budou prostory Pavlínina dvora.

Slavnosti města Šumperka se odehrají v Pavlínině dvoře

provedení horské krajiny i postav v horním plánu, 
včetně drobných anatomických chyb. Ocenit lze pře-
devším vyobrazení města, které je nejstarší ve  sbír-
kách šumperského muzea.

Jak již publikoval Drahomír Polách, pozdně ba-
rokní malíř sakrálních obrazů v Šumperku a okolí, 
Josef Keil, se narodil pravděpodobně v  roce 1743. 
Na tehdejší dobu se dožil poměrně vysokého věku, 
šedesáti pěti let. Zemřel 25. října 1808 v domě, jenž 
se nacházel naproti Geschaderova domu, na  ná-
roží ulic Radniční a Úzké. O školení malíře nejsou 
známé žádné bližší informace. Z  dochovaných děl 

však lze vyčíst, že jeho tvorba nepřesahovala prů-
měrnou malířskou produkci v šumperském re gionu. 
Mnoho velkých zakázek malíř zřejmě nezískal, proto 
přijímal i štafířské a restaurátorské práce. Kupříkladu 
v roce 1802 renovoval obraz sv. Jana Křtitele v raš-
kovském kostele. Nicméně své uplatnění našel také 
jako kopista. Při prohlídce stálou expozicí šumper-
ského muzea lze spatřit vedle plátna Madona Ochra-
nitelka i  malbu Stětí sv. Barbory, kterou vytvořil 
Josef Keil v  roce 1797 jako kopii stejnojmenného 
obrazu od Ignáce Oderlického (1710–1761).   

L. Kirkosová

Slavnosti města „odstartují“ ve čtvrtek 1. června 
úderem osmé večerní divadelním představením 
pod otevřenou oblohou. „Divákům se představí 
místní divadelní soubor se Cyranem z Bergeracu, 
v němž v hlavní roli exceluje Matěj Kašík. Vstup 
je zdarma,“ říká Bohuslav Vondruška z  oddělení 
kultury šumperské radnice. Vzápětí upozorňuje, 
že za nepříznivého počasí se představení odehraje 
v divadle. 

Páteční večer 2. června se ponese ve  znamení 
hudby. Od  osmnácté hodiny se představí písnič-
kářka Anna Lukášová a regionální skupiny Trocha 
klidu, Zutroy a  Corouhave. Mezinárodní obsa-
zení večera pak zajistí skupina Horyzont z polské 
Nysy. „Návštěvníci se mohou těšit na mladou a ta-
lentovanou písničkářku Annu Lukášovou z  Lou-
čné nad Desnou. Český zpěvný pop-rock předvede 
místní parta Trocha klidu. A  ze Šumperka po-
chází i  kapela Zutroy, která nabídne melodickou 
hudbu na pomezí rocku a popu. Naproti tomu Co-
rouhave zahraje rock-bigbeatové skladby s  vlast-
ními texty s příběhy z běžného života. Rockovou 

muziku přiveze rovněž polská skupina Horyzont. 
S většinou autorských songů se představí v anglič-
tině, několik jich však zahraje i ve své mateřštině,“ 
podotýká Vondruška a dodává, že celým večerem 
provede moderátor Lukáš Kobza z  Rádia Haná. 
Koncerty se uskuteční za jakéhokoli počasí a vstup 
je zdarma.

Sobotní veselí 3. června započne o  půl desáté 
dopolední, kdy z Pavlínina dvora vyrazí do města 
malý průvod, aby oznámil zahájení historického 
programu. V deset hodin nabídne šumperské diva-
dlo na hlavní scéně pohádku Perníková chaloupka, 
poté bude následovat vystoupení dětí z  místních 
tanečních a  pohybových kroužků. „Mezi účinku-
jícími nebudou chybět Tornádo Šumperk, Folí de 
la Fúl, „mateřinka“ Veselá školka, Angel’s  Tribe 
a další,“ vyjmenovává referent odboru kultury.

Úderem druhé odpolední „vypukne“ program 
s  dobovou tematikou. „Návštěvníkům Pavlínina 
dvora se představí Šermířský spolek Šumperk, ry-
tíři Barbaři, Páni z Bludova a další místní šermíř-
ské skupiny. Během vystoupení diváci zjistí, jaké to 
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bylo v Šumperku za třicetileté války a jak se prová-
dělo právo útrpné,“ upřesňuje Vondruška. Od půl 
osmé večerní pak zahraje skupina Clamortis, 
známá svým středověkým pojetím rockové muziky. 

Večer nebude chybět průvod městem v  kostý-
mech, který se vydá z Pavlínina dvora Hlavní tří-
dou k radnici a zpět. „Průvodu se může zúčastnit 
kdokoliv, vítány jsou masky a kostýmy s historic-
kým vzhledem,“ podotýká Vondruška. Následovat 
bude tradiční ceremonie přijetí moravských a slez-
ských stavů a  vyvrcholením budou ohňová show 
a výpravný ohňostroj. Ten bude odpalován na pro-
stranství v  bezprostředním sousedství Pavlínina 
dvora.

Návštěvníci se mohou těšit na  pestrý dopro-
vodný program s  bohatým výběrem občerstvení, 
které bude zahrnovat i představení místních pivo-
varů, jako jsou Holba Hanušovice, Zlosin Velké 
Losiny, Albert Sobotín a  Kvasslav Loučná nad 
Desnou. „Pro děti budou připraveny tvořivé díl-
ničky Střediska volného času Doris a také tradiční 
soutěž Patero her o ceny, v níž děti za splnění pěti 
různých úkolů mohou vyhrát zajímavé ceny,“ pro-
zrazuje referent. Příznivci řemesel nepochybně 
uvítají jarmark lidových řemesel v režii Spolku ře-
mesel ručních ze Štěpánova. „Ten bude doplněn 
o jarmark s produkty označenými certifikátem Je-
seníky originální produkt®, který připravujeme 

ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví,“ upřesňuje 
Vondruška. V  Pavlínině dvoře návštěvníci rov-
něž najdou rytířská ležení, fotokoutek s  kostýmy 
a mincovnu. A protože se slavnosti konají v  sídle 
muzea, budou moci zájemci v sobotu navštívit Mu-
zejíčko za zvýhodněné vstupné.

Část programu se odehraje i  před Pavlíniným 
dvorem „u sovy“. Děti nepochybně uvítají skákací 
hrad, dřevěný kolotoč či malování na obličej. A tě-
šit se mohou i na zábavnou recyklační hru „Přelez, 
přeskoč, recykluj“ společnosti Elektrowin, zabýva-
jící se recyklací elektrospotřebičů. Navíc zde bude 
umístěna část jarmarku a také občerstvení. 

Ve  spolupráci s  Českými drahami přichystalo 
město na  sobotu 3. června pro milovníky nos-
talgických jízd svezení historickým motorovým 
vlakem Věžák, který bude cestující vozit do Šum-
perka i z něj podle speciálního jízdního řádu. „Zá-
jemci najdou jízdní řád a ceník jízdného na www.
cd.cz a také na www.slavnosti-mesta.cz. Zde rov-
něž naleznou podrobné informace o  programu 
slavností,“ uzavírá Vondruška a  zdůrazňuje, že 
akce se koná za  jakéhokoliv počasí. Kromě jízd 
historickým vlakem a  návštěvy Muzejíčka je 
vstupné na  veškerý program zdarma. Podrobné 
informace o  programu Slavností města Šum-
perka jsou zveřejněny na www.slavnosti-mesta.cz 
a na www.infosumperk.cz.  -zk, oh-

Na návštěvníky čeká pestrý doprovodný program.  Foto: -zk-
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Kostely a kaple se na jednu noc otevřou veřejnosti

Poněkud netradičním způsobem se v  pátek 
9. června otevřou šumperské kostely. Akce nazvaná 
Noc kostelů, jež probíhá v celé republice, nabídne 
zejména lidem, kteří stojí mimo církev či na jejím 
okraji, možnost nezávazného přiblížení se a setkání 
s křesťanstvím. Určena je i těm, kteří víru v Boha 
a cestu do společenství církve teprve hledají. Mot-
tem vizuálního stylu Noci kostelů je každý rok jiný 
biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. 
V  letošním roce je to verš 10,17 z Knihy moud-
rosti: „Za  dne jim byla záštitou, NOC prozářila 
hvězdami.“ V  Šumperku přitom budou moci zá-
jemci zamířit druhý červnový pátek do šesti kostelů 
a nově také do sídla sboru Bratrské jednoty baptistů 
v ulici M. R. Štefánika.  -zk-

Program Noci kostelů 9. června 2017
Kostel sv. Jana Křtitele na Kostelním náměstí: 
18.00 Zahájení Noci kostelů * 18.00–21.00 Když an-
dělé sestoupí na zem (výjimečná možnost prohlídky 
soch andělů a světců, na které běžně nedosáhnete) * 
18.00–21.00 Výstava mešních rouch a  devocionál-
ních předmětů (povídání J. Veselého o předmětech, 
jež nemohou v kostele chybět) * 18.00–18.30 Pro-
hlédněte si kostel zblízka – individuální prohlídka * 
18.30–19.00 Utajená krása fresek (M. Šelemba se-
známí s restaurováním fresek, jak fresky vznikají a jak 
se jim vrací původní lesk) * 19.00–1930 Varhany a je-
jich zvuk (M. Poisl – vyprávění a ukázky) * 19.30–
20.00 Prohlédněte si kostel zblízka – indivi duální 
prohlídka * 20.00–20.30 Co o  freskách nevíte (vy-
právění M. Šelemby o  práci restaurátora) * 20.30–
21.00 Prohlédněte si kostel zblízka – individuální 
prohlídka * 21.00 Slovo na závěr
Kostel sv. Barbory v Jiráskových sadech: 
18.00 Zahájení Noci kostelů * 18.00–18.50 Mše 
svatá * 19.00–19.30 Koncert Avonotaj * 19.30–
20.00 Prohlédněte si kostel zblízka – individuální 
prohlídka kostela 
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Klad-
ské ulici: 

18.00–20.00 Prohlédněte si kostel zblízka – indivi-
duální prohlídka kostela
Kostel Českobratrské církve evangelické v Revo-
luční ulici: 
18.00–18.55 Lutherovi na  stopě: hra pro děti 
mezi kostelními lavicemi * 19.00–22.30 Komen-
tované prohlídky historického hodinového stroje * 
19.00–23.00 Tradiční biblický maraton: opisování 
veršů z Bible * 19.00–19.15 Úvodní slovo, mod-
litba a  společná píseň * 19.15–19.25 Martin Lu-
ther 1517–2017 (krátká popularizační přednáška 
k  500. výročí reformace) * 19.25–19.35 Noční 
koncert v kostele: varhany * 19.35–19.50 Luther 
a obrazy a proč v našem kostele žádné obrazy nena-
jdete? * 20.00–20.30 Zpěvy z Taizé * 20.45–21.30 
Lutherovy písně stále živé (společný zpěv doplněný 
komentářem) * 21.45 22.00 Noční koncert v kos-
tele: varhany * 22.15–22.45 Zpěvy z Taizé * 22.45– 
23.00 Slovo na závěr, zakončení Noci kostelů

Letošní rok si během Noci kostelů připomínáme 
Martina Luthera a jeho 95 tezí přibitých poslední 
říjnový den 1517 na vrata wittenberské katedrály. 
Tento legendární okamžik je považován za začátek 
reformace. Během celého večera si lze prohlédnout 
minivýstavu přibližující M. Luthera a také „přibít“ 
vlastní tezi na symbolická vrata.

S restaurováním nástropních fresek v kostele sv. Křti-
tele seznámí příchozí M. Šelemba.  Foto: -pk-
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Ve čtvrtek 1. června startuje v Šumperku letní turistická sezona. Návštěvníci mohou vystoupat 
na  radniční věž, navštívit expozici Čarodějnické procesy v  tzv. Geschaderově domě či se vydat 
na procházku s průvodcem po městě v rámci několika prohlídkových okruhů. Vzhledem k probí-
hající rekonstrukci radnice ovšem bude od 1. června do poloviny srpna stanoviště průvodců pře-
sunuto ze suterénu radnice do informačního centra, jež sídlí v budově divadla na Hlavní třídě.

Turisty doprovodí na radniční věž průvodci z infocentra

„Zájemci o  rozhledy z  radniční věže se na-
hlásí u  průvodců v  informačním centru, kteří 
je na  radniční věž doprovodí. Stejně tak budou 
prohlídkové okruhy po  městě začínat u  infor-
mačního centra. Stanoviště průvodců na  radnici 
nebude od 1. června do poloviny srpna z důvodu 
rekonstrukce budovy fungovat,“ říká tisková 
mluvčí města Olga Hajduková. Vzápětí dodává, 
že město nabízí návštěvníkům v  rámci letní tu-
ristické sezony několik atraktivit. Lákavé jsou 
především rozhledy z  radniční věže, kde se ná-
vštěvníkům naskýtá jedinečný pohled na  město 
z  ptačí perspektivy a  také na  panorama pohoří 
Hrubého Jeseníku s  nejvyšší horou Pradědem. 
„Zájemce o rozhledy doprovodí na věž průvodci 
z informačního centra v budově divadla, a to ka-
ždou hodinu. V červnu a září od 9 do 15 hodin, 
v červenci a srpnu pak do 17 hodin,“ upřesňuje 
Martina Buchtová z oddělení kultury šumperské 
radnice.

Návštěvníci se mohou vydat i  na  komento-
vané procházkové okruhy městem s  průvod-
cem. V nabídce je prohlídkový okruh Procházka  
z 13. do 21. století, který přibližuje nejvýznamnější 
památky a seznamuje s celou historií města, a také 
procházka Po stopách Malé Vídně, jak bylo Šum-
perku v 19. století pro jeho hospodářský a  archi-
tektonický rozkvět přezdíváno. Zájemci o historii 
čarodějnických procesů v  regionu se mohou vy-
dat na procházkový okruh nazvaný Kde žily čaro-
dějnice a rovněž do expozice Čarodějnické procesy 
v tzv. Geschaderově domě v Kladské ulici. 

Prohlídkové okruhy začínají na  stanovi-
šti průvodců v  informačním centru v  červnu 
a  září od  9  do  15 hodin, v  červenci a  srpnu pak 
od 9 do 17 hodin a probíhají každou lichou ho-
dinu. Ve stejných časech je otevřena i expozice Ča-
rodějnické procesy. „Poslední prohlídka expozice 
začíná pětačtyřicet minut před koncem provozní 
doby,“ upřesňuje Buchtová. -zk, oh-

Starokatolický kostel sv. Jana Evangelisty v Hu-
sitské ulici: 
19.00–24.00 I. okruh – prohlídka kostela * pro-
hlídka stavebních (původních) plánů * výklad 
o historii a  současnosti života farní obce Staroka-
tolické církve; II. okruh – zvonice * prohlídka s vý-
kladem o historii zvonů
Chrám Svatého Ducha v ulici K. H. Máchy:
18.00–18.45 Prohlídka chrámu – poutavé poví-
dání s pořadateli * 19.00–19.45 Pobožnost k Spasi-
teli – zpívaná východní bohoslužba k Spasiteli Ježíši 
Kristu * 20.00–21.20 Pozvání k setkání s vírou, na-
dějí a  láskou – možnost rozhovoru o  víře, přijetí 
slova naděje a  povzbuzení * 21.40–22.00 Ticho 

kostela promlouvá… (nekomentovaná prohlídka 
chrámu, možnost posedět v kostelní lavici či pro-
hodit pár slov s pořadateli) * 22.00 Krátká mod-
litba a uzavření chrámu 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v ulici M. R. Šte-
fánika 10: 
18.00–22.00 Program pro veřejnost: Sbor Bratrské 
jednoty baptistů v Šumperku letos slaví 70. výročí 
od založení. Přijďte se podívat do našich prostor a se-
známit se s činností sboru a také jeho historií. Během 
celého večera bude promítán dokument (ve smyčce) 
o  historii a  činnosti společenství a  také některé 
z filmů člena sboru, režiséra L. Hlavsy. K dispozici 
budou průvodci, kteří rádi zodpoví dotazy.



6 Výstava

pijáky, z nichž se nám podařilo sestavit zajímavou 
sbírku. Výstava bude již tradičně doplněna trojroz-
měrnými exponáty ze školního prostředí zapůjče-
nými zaměstnanci a příznivci archivu a vstřícnými 
institucemi.

Výběr tématu letošní výstavy byl ovlivněn sku-
tečností, že jsme v  loňském roce dokončili digi-
talizaci veškerých dochovaných školních matrik 
a třídních výkazů ze škol šumperského okresu, a to 
od nejstarších až po rok 1939. Zhotovené snímky 
jsou zpřístupněny veřejnosti v  digitálním archivu 
na webových stránkách Zemského archivu v Opavě 
(www.archives.cz nebo přímo http://digi.archives.
cz/da/). Podnětem k  zahájení tak rozsáhlého pro-
jektu (zveřejnili jsme přes 600 tisíc snímků) byla 
poměrně značná využitelnost uvedených písem-
ností amatérskými i profesionálními genealogy při 
tolik populárním sestavování rodokmenů. Třídní 
výkazy a  školní matriky totiž obsahují informace 
nejen o  samotných žácích a  jejich prospěchu, ale 
i o rodičích a místě bydliště. Případným zájemcům 
je nyní umožněno studium těchto dokumentů bez 
nutnosti cestovat do  archivu z  jakéhokoliv koutu 
světa, v kteroukoliv denní či noční dobu. Přínosem 
je i to, že digitalizované archiválie již nebývají před-
kládány v archivní badatelně, a jsou tak chráněny 
před fyzickým opotřebením či poškozením.

Výstava potrvá do 30. listopadu, otevřena bude 
vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, po do-
mluvě též v úterý a v pátek (tel. 583 212 248, e-
-mail: podatelna@su.archives.cz). V zahajovací den 
v pátek 9. 6. bude výstava otevřena od 8 do 16 ho-
din. K její návštěvě jste srdečně zváni. J. Lněničková

Vystaveny budou i  prozaičtější, zato nejpočet-
nější a  nejvyužívanější školní archiválie, kterými 
jsou třídní katalogy a  školní matriky. Chybět ne-
budou ukázky z  běžné provozní agendy škol, ale 
ani zajímavosti, jež sice do  archivu nepatří, ale 
přesto se k nám, vloženy do archiválií, dostaly. Jsou 
jimi například dobové omluvenky nebo reklamní 

Při příležitosti Mezinárodního dne archivů, který připadá na 9. června, zahájí v tento den šum-
perský okresní archiv výstavu, na níž představí průřez archiváliemi všech typů škol, které spadají 
pod jeho archivní dohled, včetně škol a  školských institucí z  regionu již zaniklých. Návštěvníci 
tak budou mít možnost nahlédnout do kronik a fotoalb škol mateřských, základních i středních 
nebo zjistit, z jakých učebnic studovali např. absolventi šumperské tkalcovské školy na přelomu 
18. a 19. století.

Státní okresní archiv Šumperk zve na výstavu 
„Archiv ve škole, škola v archivu“

Fotografie z Mateřské školy ve  Svébohově z  přelomu 
sedmdesátých a osmdesátých let minulého století.   

Foto: SOA Šumperk



7Šumperská nokturna

v Anglii, Německu, Rakousku, Polsku, Chorvat-
sku, Itálii, Slovensku. Sbor vydal dvě desky, pro-
filovou „Lanškrounský smíšený sbor“ a  vánoční 
„Čas radosti“. V  roce 2001 zpíval na  společném 
koncertě s  Bárou Basikovou, v  roce 2007 získal 
zlatou medaili na mezinárodním festivalu Musica 
Religiosa v Olomouci.

Pátek 16. června od  20.30 hodin na  Kostelním 
náměstí
Komorní dívčí sbor při ZUŠ v Šumperku, umě-
lecký vedoucí: Hana Johnová
Komorní dívčí sbor při ZUŠ v Šumperku – pra-
cuje při pěveckém oddělení uvedené umělecké 
školy pod vedením Hany Johnové a  za  klavír-
ního doprovodu Petra Vočka. Členové jsou žáci, 
kteří studují sólový zpěv a  kteří již mají bohaté 
pěvecké zkušenosti. Šumperští posluchači mohli 
tento sbor slyšet na slavnostních koncertech pořá-
daných k 70. výročí založení místní ZUŠ, jejichž 
druhá část byla vyhrazena premiéře dětské hry se 
zpěvy Günthera Kretschmara Kocourkovští.  

V. Rozehnal

S blížícími se nejdelšími dny roku přichází tý-
den podvečerních koncertů na  Kostelním ná-
městí. Šumperská nokturna jako každoročně 
chtějí nabídnout hudební zastavení při procház-
kách teplými večery. Mnozí si již zvykli poslou-
chat tóny domácích i hostujících hudebních těles 
při skleničce vína. V tomto – již devátém – roč-
níku se sejdeme před kopiemi da Vinciho fre-
sek třikrát. Vystoupí tři pěvecké soubory, z nichž  
každý přinese jinou náladu, jinou barvu do  po-
malu usínajících dní. Vstupné je dobrovolné.

Pondělí 12. června od  20.30 hodin na  Kostelním 
náměstí
Avonotaj – šumperský pěvecký soubor s instru-
mentálním doprovodem, umělecký vedoucí: 
Jana Pospíšilová
Avonotaj – pro šumperské občany těleso velmi 
známé, jehož činnost však přesahuje brány města. 
Je zváno na četné koncerty a  festivaly, poněvadž 
svým zaměřením vyplňuje mezeru v pestrosti kla-
sických pěveckých sborů. Zabývá se totiž inter-
pretací tradičních židovských písní v hebrejštině 
a jazycích jidiš a ladino. Většina úprav písní po-
chází z  dílny Tomáše Novotného, hudebníka 
a  teologa, který působí na  Ostravské univer-
zitě. Soubor má vlastní instrumentální dopro-
vod, který citlivě podbarvuje a doplňuje zkušené 
pěvce. 

Středa 14. června od  20.30 hodin na  Kostelním 
náměstí
Lanškrounský smíšený sbor s  dětským sbo-
rem jako hostem, umělecký vedoucí: Vladimíra 
Jetmarová
Lanškrounský smíšený sbor – historie sboru se 
začala psát v  říjnu 1992. První tehdy uvedenou 
skladbou byla Hniličkova Jazzová mše. Od  té 
doby sbor rozšířil repertoár o  skladby prak-
ticky všech slohových období. Vystupoval nejen 
v Čechách a na Moravě, ale i  v  zahraničí – a  to 

Šumperská nokturna se odehrávají před kopiemi 
da Vinciho fresek.  Foto: -zk-

Šumperská nokturna oživí v červnu Kostelní náměstí
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a  my se budeme na  nové zpěváčky těšit po  oba 
dny vždy mezi 14 a 17 hodinou ve zkušebně sboru 
na  Komíně. Stejně jako v  předchozích letech ani 
tentokrát nejde o konkurz. Zapíšeme všechny děti, 
které mají chuť s  námi zpívat, a  v  dalších letech 
uděláme všechno proto, aby se co nejlépe zpívat na-
učily. Že to některé z nich na počátku třeba nedo-
vedou, není důležité.

Ve  středu sedmého to tím ještě nekončí. 
V 19 hodin očekáváme v klášterním kostele začá-
tek společného koncertu našich dětí a  smíšeného 

mládežnického sboru Cantemus 
z maďarského města Nyíregyháza. 
Koncert je součástí festivalu Sbo-
rové slavnosti Hradec Králové 
2017 a rozhodně je na co se těšit. 
Pořadatelé zvou skutečnou sboro-
vou špičku a ti, kteří si vzpomenou 
na  loňské vystoupení lotyšského 
sboru Maska nebo dívčí sbor Can-
temus z  předloňského června, to-
muto tvrzení jistě dají za pravdu. 

Po  návratu mladších dětí z  Náchoda již po-
slední koncert letošní sezony. Ve čtvrtek 15. června 
v  19  hodin, opět v  klášterním kostele, rozehraje 
koncertní sbor Motýli další z variací na své bene-
fiční koncerty. Výtěžek koncertu bude částečně po-
ukázán nadaci Dobrý anděl a jejím prostřednictvím 
rodinám nemocných dětí v  našem regionu, čás-
tečně se pokusí zmírnit následky nedávného úrazu 
jednoho z  mladých obyvatel Šumperka. Na  kon-
certě zazní některé repertoárové novinky i oblíbené, 
z dřívějška již známé skladby. Přijďte, bude to zají-
mavé a s vaší pomocí také prospěšné. S poděková-
ním za celoroční přízeň dětem, rodinám, veřejnosti 
i podporovatelům.  T. Motýl

Poslední dny sborové sezony se každoročně vy-
značují zvýšenou koncentrací akcí, neboť celoroční 
snažení třeba nějak hmatatelně zakončit a  každé 
sborové oddělení si chce hmátnout aspoň trošku. 
A  tak předškolní Zpívánky, majíce za  sebou ro-
dičovskou besídku z  minulého týdne, sejdou se 
ještě jednou, aby se pro letošek rozloučily a  řekly 
si, že se na  sebe budou celé prázdniny těšit. Rů-
žové děti a Barevné děti poslední květnovou středu 
obsadí dva autobusy, zajedou nejprve do  školy 
v Novém Malíně, kde nás jednou za  čas ochotně 
přijímají a  nechají dítka svá 
naslouchati dítkům našim. 
Poté nastane výlet za krásami 
šumperského okolí, aby s na-
stávajícím podvečerem byly 
děti opět navráceny rodičům. 
Těžko totiž s maličkými puto-
vat více dní, stesk po mamin-
kách přichází s nadcházejícím 
soumrakem a  netřeba dětské 
dušičky vystavovati předčas-
nému trápení. 

Starší Plameňáci ovšem takovou zkušenost 
okusí. Nejprve v  Šumperku přivítají kamarády 
mladšího sborového oddělení dětského sboru 
Canto náchodské ZUŠ. V  pátek druhého června 
totiž do Šumperka přijede Rarášek, pobude tři dny 
v  šumperských rodinách, ochutná šumperských 
krás a společně s Barevnými dětmi a Plameňáky si 
zazpívá na jejich závěrečném koncertě v klášterním 
kostele. Stane se tak v sobotu 3. června v 18 hodin. 
Plameňáci pak se skupinkou mladších dětí hlav-
ního sboru do Náchoda vyrazí o týden později. 

Úterý 6. a  středa 7. června jsou dny, kdy oče-
káváme příchody nových dětí. Jsou to dny zápisu 

Co ještě zbývá v letošní sezoně 
Šumperského dětského sboru

ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO SBORU 
Úterý 6. a středa 7. června od 14 do 17 hod ve sborové zkušebně Komín, 2. patro
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k Jelení studánce a pokračujeme v cestě k lovecké 
chatě Františkova myslivna. Další cestu směřujeme 
k Pradědu, kde v jeho okolí navštívíme chaty Ov-
čárnu, Barborku a Kurzovku. Nyní nás čeká výstup 
na nejvyšší horu Moravy Praděd, kde si prohléd-
neme stavby, které zde byly dříve postaveny. Se-
jdeme dolů k  chatě Švýcárně a  po  značené cestě 
dojdeme na  Červenohorské sedlo. Rovněž zde si 
prohlédneme všechny staré chaty a  pokračujeme 
v  putování k  oblíbenému poutnímu místu Vře-
sová studánka, kde dříve stával kostelík a  horská 
chata. Přes Keprník dorazíme k chatě Jiřího na Še-
ráku, odkud sejdeme dolů do Ramzovského sedla. 
Zde si prohlédneme původní hotel a zotavovnu Ka-
ťuši, přesuneme se do  města Jeseníku, odkud vy-
stoupáme k  rozhledně na  Zlatém Chlumu, kde 
dříve stávala také chata. Poslední místo, které na-
vštívíme, je Biskupská kupa u Zlatých Hor. V mi-
nulosti zde stávala Rudolfova chata, ta však byla 
zbourána a na vrcholu stojí jen rozhledna. 

Vydání publikace inicioval šumperský badatel 
a  filokartista Petr Možný, který také provedl vý-
běr pohlednic a  fotografií ze svého archivu. Text 
k  jednotlivým chatám a  popisky vytvořil Zdeněk 
Gába. Uvedená publikace je v  pořadí již čtvrtou 
knihou této autorské dvojice. Staré fotografie chat 
doplňují vyobrazení štítků na turistické hole, turi-
stických odznaků, přívěsků, razítek, vlaječek a ná-
lepek.  Kniha jistě potěší všechny turisty, příznivce 
a návštěvníky Jeseníků.  P. Možný

V knize je na tři sta třicet historických pohled-
nic a fotografií, některé z nich dosud nebyly nikde 
publikovány. Mimo známých turistických chat byl 
do publikace zařazen přístřešek na Jelení studánce 
a  lovecká chata Františkova myslivna. Na  jednot-
livých stránkách v  dolní části je vyobrazena malá 
soška skřítka, který nás bude doprovázet až k  zá-
věru knihy. Je to proto, že naše putování začíná 
právě v horském sedle Skřítek. Odtud se vydáme 
k bývalé hájovně Rabštejn a dále pokračujeme k Al-
frédově chatě, která dvakrát vyhořela. Vystoupáme 

Koncem června letošního roku vydá nakladatelství Pavel Ševčík – Veduta Štíty novou obrazo-
vou publikaci nazvanou „Horské chaty v Jeseníkách na starých pohlednicích a fotografiích“. Je to 
první publikace o Jeseníkách, která dokumentuje tyto horské stavby od nejstarších pohlednic až 
po současnost.

Nová publikace o horských chatách v Jeseníkách

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: icsumperk@seznam.cz * Web: www.infosumperk.cz

Nová obrazová publikaci „Horské chaty v Jeseníkách 
na  starých pohlednicích a  fotografiích“ v  červnu vy-
chází. 
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koncertem oficiálně ukončí oslavu šedesátého vý-
ročí svého založení. 

O  půl hodiny později bude uvedena do  dobré 
společnosti milovníků regionální literatury nová 
kniha Zdeňka Gáby a Petra Možného nazvaná Hor-
ské chaty Jeseníků na  starých pohlednicích a  fo-
tografiích. Po  skončení slavnostního aktu bude 
následovat autogramiáda. „Pro účastníky je připra-
ven pamětní list s dobovou fotografií ze sbírky Petra 
Možného. Získají jej ti, kteří se přihlásí u pořadatelů 
v době od 10 do 14 hodin,“ zdůrazňuje Daňková 
a připomíná, že pro sběratele bude také k dispozici 
příležitostná turistická známka a turistická nálepka.

Pro ty, kteří si netroufnou dorazit pěšky nebo 
na  kole, pořadatelé opět vypraví autobus. Počet 
míst je ovšem omezený, takže zájemci se musí pře-
dem přihlásit v půjčovně pro dospělé v knihovně 
v ulici 17. listopadu, případně telefonicky na čísle 
583 283 138, členové Klubu důchodců pak ve Spo-
lečenském středisku Sever. Informace o  odjezdu 
autobusů zjistí zájemci v  knihovně na  tel. čísle 
583 283 138. Předpokládaný příjezd zpět do Šum-
perka je do 17 hodin.  -zk-

Název akce si pořadatelé „vypůjčili“ od  Mi-
luše Anežky Šajnohové. Právě její sbírka básní na-
zvaná Pradědovy letokruhy se v  červnu v  roce 
2010 na  Paprsku křtila. „Další rok jsme na  Pa-
prsku představili knihu Historie Klubu českých tu-
ristů Šumperk a poté publikace věnované toulkám 
po našem regionu. Loni to pak byly omalovánky 
pro dospělé z dílny výtvarnice Věry Kovářové. Akce 
zamýšlená původně jako jednorázová se tak stala 
součástí turistické a současně kulturní nabídky za-
čínajícího léta,“ říká předsedkyně šumperského 
Klubu českých turistů Zdeňka Daňková a dodává, 
že na  akci každoročně přicházejí nebo přijíždějí 
na  kolech nejen turisté z  nejrůznějších koutů re-
publiky, ale rovněž příznivci tradičního jazzu a re-
gionální literatury. 

Tradice představení regionální publikace tak ne-
bude ani letos porušena, křtít se bude další nová 
kniha autorské dvojice Zdeněk Gába a Petr Možný 
Horské chaty Jeseníků na  starých pohlednicích 
a fotografiích. Akci již tradičně zahájí v pravé po-
ledne ve „svatebním stanu“ před chatou Old Time 
Jazzband z  Loučné nad Desnou. Kapela tímto 

Pradědovy letokruhy, ZUŠ Šumperk

Již osmý ročník akce nazvané Pradědovy letokruhy chystají Klub českých turistů ve spolupráci se 
Střediskem volného času Doris a šumperskou městskou knihovnou. Proběhne v sobotu 24. června 
a jeho dějištěm bude opět horská chata Paprsek.

Pradědovy letokruhy lákají na jazz a novou publikaci

ZUŠ Šumperk

Čtvrtek 1. – pátek 23. června 
Zápis do  nehudebních oborů ZUŠ Šumperk  – 
výtvarný, taneční a literárně-dramatický
Podrobné informace na školním webu.

Úterý 13. června od 18 hodin v klášterním kostele 
Koncert pěveckého oddělení 

Pátek 16. června od 16 hodin ve školní zahradě
Evropský den hudby

Středa 21. června od 18 hodin v klášterním kostele
Závěrečný koncert symfonického orchestru 

Čtvrtek 22. června od 17 hodin v klášterním kostele
Slavnostní vyřazení absolventů I. a II. stupně 

Bližší informace: 
Základní umělecká škola Šumperk, 
Žerotínova ul. 11, tel. č. 583 214 361, e-mail: skola@
zus-sumperk.cz, www.zus-sumperk.cz.
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Ve čtvrtek 8. června bude v Eagle Gallery v Nemocniční ulici 8a zahájena výstava výtvarníka  
Gennadije Alexandrova, Rusa původem z Omsku, nyní žijícího v Česku. Vernisáž výstavy nazvané 
Teorie her se uskuteční v 19 hodin za přítomnosti autora. Otevře ji host galerie Miroslav Kubí-
ček, ředitel společnosti Apator Metra Šumperk, v kulturním programu zazní šansony a evergreeny 
v podání Olgy Kaštické a Petra Krále. Výstava bude otevřena pro návštěvníky do 7. září, kdy pro-
běhne dernisáž výstavy a autorský večer.

G. Alexandrov – Exlibris 

V Eagle Gallery představí Teorii her Gennadije Alexandrova

Gennadij Alexandrov (*1949) absolvoval Fa-
kultu umělecké grafiky na  Pedagogické škole 
v Omsku, žije v České republice a má za sebou již 
celou řadu výstav jak samostatných, tak i  společ-
ných ve Velké Británii, Rusku, Bulharsku, Polsku, 
Švédsku, Německu a České republice.

„Hra! Co ještě může být vzdálenější životu? 
A co je mu bližší než hra?“ Tato slova Gennadije 
Alexandrova charakterizují základní princip myš-
lenky v  jeho díle. Divák má úžasnou možnost si 
aktivně dotvářet vnímání zobrazené kompozice. 
Touto formou vzniká vzájemný a  dokonalý kon-
takt, který dovoluje přikládat vlastní význam detai-
lům pomocí „hry“ s myšlenkou, plochou, lineární 
kresbou. Sám charakterizuje svůj myšlenkový svět 
takto: „Východní moudrost praví, že dokážeš úplně 
všechno, nebudeš-li myslet na bílou opici. Bylo by 
fajn, kdyby moje kresby působily stejně dobře a sa-
mozřejmě na zdi místní hospody i na zdi státní ga-
lerie, kdyby byly stejně zajímavé pro mou sousedku 
Helenu i pro blazeovaného kunsthistorika, a kdyby 
si archeolog, který je vykope v  roce 3013, nebyl 
jist, zda se nejedná o dílo současného umělce. O to 
všechno bych moc stál, ale při práci se snažím ty-
hle myšlenky z hlavy vytěsnit. Skoro to nejde. Mu-
sím se přiznat, že je opravdu velmi těžké nemyslet 
na bílou opici.“

Pokud Gennadij hovoří o  hrách, pak sám 
všechny své myšlenky dokáže vykládat neobvyklým 
uměleckým projevem. Například zaváže si oči a ne-
chá promlouvat svou představivost proudem my-
šlenek a  vnímáním většího prostoru než prostor, 
který nám limituje reálná vize. Jeho hry tak do-
stávají nový impulz pro diváka k  řešení vlastního 

výkladu zobrazených představ.
V  jeho tvorbě je zajímavý přístup k  dílu. Po-

kud vezmeme v úvahu, že se nevěnuje pouze gra-
fice, která je nejvíce zastoupena v jeho tvorbě, ale 
i  kresbě a  malbě, pak si nelze nevšimnou, že mu 
rozhodně nestačí jen klasické techniky kresby, 
malby a grafiky. Neustále hledá jiné metody, které 
pak podřizuje základní myšlence vytvářeného díla. 
Ovšem vždy dává hlavní význam myšlenkovému 
projevu prostřednictvím lineárního vyjádření. Má 
veliký cit pro to, aby linka byla zprostředkovatelem 
něžnosti a ušlechtilosti v jakémkoli tématu. Neváhá 
se pustit i do rozsáhlých kompozičních celků. V po-
slední době se věnuje grafickému cyklu – ilustrace 
k biblickým příběhům ze Starého zákona i Nového 
zákona. Tento cyklus je bezpochyby jeho nejintim-
nějším vyslovením úcty k uměleckému projevu.

Eagle Gallery je otevřena Po, St 8–16.30, Út, 
Čt, Pá 8–16 hod., So, Ne, svátky na objednávku – 
tel. 777 700 740. Z. Přikryl, kurátor Eagle Gallery
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„V  letošním roce jsme dramaturgii festivalo-
vých koncertů pojali v  duchu oslavy hudby ob-
dobí baroka. Hudba, jež nabízí tolik rozmanitosti 
a  přitom přísného řádu, který ovšem nic neubírá 
na hudební kráse. Současně chceme touto drama-
turgií vzpomenout dvě stě padesát let od  úmrtí 
barokního hudebního velikána Georga Philippa 
Telemanna,“ říká zakladatel a  pořadatel festivalu 
Klášterní hudební slavnosti Roman Janků z Agen-
tury J + D. Vzápětí dodává, že koncertovat se bude 
v Šumperku, Jeseníku, Krnově, Karlově Studánce, 
Bludově, Králíkách, Velkých Losinách a také v Ra-
potíně. Od 2. do 18. července se tak v osmi měs-
tech a  obcích převážně Olomouckého, ale také 
Pardubického a Moravskoslezského kraje uskuteční 
celkem deset koncertů. „Letošní ročník má svou 
patronku, kterou není nikdo jiný než jedna z nej-
lepších harfistek světa Jana Boušková,“ prozrazuje 
Janků.

Festival „odstartuje“ v neděli 2. července v kláš-
terním kostele v Šumperku koncertem, jenž bude 
poctou jednomu z  největších barokních sklada-
telů, kterým byl Johann Sebastian Bach, součas-
ník G.  P.  Telemanna. Vokální soubor Ensemble 
Frizzante postavil program na  kombinaci vokální 
a  instrumentální hudby, kdy vedle nejznámějších 
Bachových skladeb chorálních zazní také jednotlivé 
části Partity d moll pro sólové housle. Jako hosté 
souboru vystoupí houslista Lukáš Mik a varhaník 
Kostiantyn Tyshko.

Následující koncert v  úterý 4. července zavede 
posluchače na netradiční a nové místo, do prostor 
Ruční papírny ve Velkých Losinách. Zazní tu dvě 
cembala a  představí se dvě nejlepší české hráčky 
na  tyto nástroje, Monika Knoblochová a  Edita 
Keglerová. Program koncertu bude také v  pře-
vážné většině věnován hudbě období baroka (Bach, 

Couperin), nicméně zazní i  skladby skladatelů 
z dalších období, pro něž byli jejich barokní před-
chůdci velkými vzory (Krebs, Dodgson).

V  pátek 7. července zavítá festival do  bludov-
ského zámku. „Pro letošní rok jsme připravili pro 
Bludov „Koncert s  překvapením“. Momentálně 
nejtalentovanější a  nejzajímavější český klavírista 
Matyáš Novák již odtajnil autory programu, ale 
konkrétní skladby vybere až v den koncertu. Těšme 
se tedy na výběr z autorů období romantismu, tedy 
Brahmse, Dvořáka, Smetany, Chopina a  Liszta,“ 
poodkrývá program Janků.

V  neděli 9. července rozezní hudba klášterní 
kostel na Hedeči v Králíkách. Program „Z Čech až 
na konec světa“, který přiblíží hudbu období rene-
sance v Evropě, přiveze do Králík Rožmberská ka-
pela, jež se na hudbu tohoto období specializuje. 

Následující koncert festivalu proběhne ve  vel-
kém sálu KKC v  Rapotíně v  úterý 11. července. 
Vystoupí zde jazzman a  improvizátor Jiří Stivín, 
který se ovšem netají velkým obdivem k barokním 
mistrům. Program koncertu tak bude věnován Vi-
valdimu, Telemannovi, Bachovi, ale také jeho vlast-
nímu improvizačnímu umění. Ke  spolupráci si 
hlavní protagonista večera pozval cembalistu Ro-
berta Huga. 

Zahraniční umělci se na  festivalu představí 
na  dalších dvou koncertech. Ve  středu 12. čer-
vence v klášterním kostele v Šumperku a ve čtvrtek 
13. července v koncertní síni sv. Ducha v Krnově 
vystoupí německý soubor Neues Barocktrio Berlin. 
Soubor, který vystupuje ve  složení Anna Barbara 
Kastelewicz – barokní housle, Arno Schneider  – 
cembalo a  Sarah Perl – viola da gamba, připravil 
pro české publikum program barokní hudby „Hu-
dební bitva čtyř národů“. „Jak název napovídá, 
můžeme se těšit na  pomyslnou hudební bitvu, 

Mezinárodní hudební festival Klášterní hudební slavnosti oslavil v loňském roce deset let své exi-
stence. Za tu dobu se podařilo uvést v život mimořádný kulturní podnik, který působí již ve třech 
krajích republiky.

Klášterní hudební slavnosti 2017 odhalují program
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Úvodní koncert bude v režii vokálního souboru En-
semble Frizzante.  Foto: archiv

a  to mezi Německem, potažmo Rakouskem, An-
glií, Francií a Itálií. Soubor přitom hraje na origi-
nální nástroje v autentické interpretaci,“ podotýká 
tvůrce festivalu.

Poslední dva koncerty budou patřit patronce fes-
tivalu, harfistce Janě Bouškové. V pondělí 17. čer-
vence vystoupí v kongresovém sále PLL v Jeseníku 

s programem Královský koncert. Posluchači si vy-
slechnou skladby J. L. Dusíka, A. Dvořáka, E. Pa-
rish Alvarse, H. Rénieho či B. Smetany. 

Závěrečný koncert v úterý 18. července v šum-
perském klášterním kostele nabídne posluchačům 
orchestrální koncert se dvěma sólisty. Smyčcový 
orchestr Barocco Sempre Giovane společně s  vio-
listou Romanem Janků a  harfistkou Janou Bouš-
kovou věnují právě tento koncert dvěma stům 
padesáti letům od  úmrtí německého barokního 
skladatele G. P. Telemanna a provedou díla tohoto 
autora, jeho současníků či obdivovatelů. Posluchači 
se mohou těšit mimo jiné na Telemannův violový 
koncert, jeho orchestrální skladby, skladby A. Vi-
valdiho a  také harfový koncert François-Adriena 
Boieldieuho. 

Vstupenky na koncerty si mohou zájemci koupit 
v obvyklých předprodejích a také on-line na webo-
vých stránkách festivalu www.klasternihudebni-
slavnosti.cz. Pro ty, kteří plánují navštívit více než 
jeden koncert festivalu, jsou připraveny cenově zvý-
hodněné balíčky vstupenek. Ty lze objednat pouze 
on-line na  zmíněných webových stránkách festi-
valu. Pro držitele karet Klubu přátel Klasika Viva 
nabízejí pořadatelé výrazné slevy ze vstupného. 
Více informací o  této kartě naleznete na  webu 
www.klasikaviva.cz -red-

Dům kultury

Pondělí 5. června od 17 hodin ve velkém sále DK
Veselá trojka Pavla Kršky
Poslechová a  taneční zábava ve  společnosti nej-
úspěšnější hudební skupiny televizní stanice Šlágr! 
Veselá trojka Pavla Kršky vám zahraje oblíbené pís-
ničky plné krásných melodií. Přijďte se pobavit 
a prožijte pohodový podvečer ve společnosti popu-
lárních hudebníků.  Vstupné s místenkou 130 Kč

DIVADLO V PARKU
XXIV. ročník festivalu profesionálních divadel pořádá 
Divadlo Šumperk a Dům kultury Šumperk. Předpro-
dej vstupenek probíhá v pokladně Divadla Šumperk.

Čtvrtek 8. června od 21 hodin na letní scéně (event. 
divadlo)
Jenom život
Bystrá komedie se špičkovými dialogy dává vynik-
nout dvěma hereckým osobnostem. Manželé Igor 
Bareš a  Antonie Talacková se potkávají na  jed-
nom jevišti, kde rozehrají napínavý příběh o  jed-
nom setkání „po  letech“. Sam a  Marion totiž 
bývali manželé. Hraje Činoherní studio Bouře.  

Vstupné 250 Kč

Pátek 9. června od  21 hodin na  letní scéně (event. 
divadlo)



14

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 4. června
Jakub Lipavský (*1976): „Sochy“
Výstavu i  celý program galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 7. června do 2. července
Eliška Jakubíčková: „Bělostná perletí“, malba
Pardubická výtvarnice Eliška Jakubíčková miluje 
výbušnou živelnost barev. Její malba probouzí tě-
lesné pocity a duševní stavy prožívané závratě ra-
dosti, blízkosti a něhy, jindy i  v bolesti budí víru 
a naději. Vernisáž se uskuteční ve středu 7. června 
od 18 hodin. 
Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na re-
cepci Penzionu G, který nad galerií nabízí tří-
hvězdičkové ubytování. Výstavu i  celý program 
galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury 
ČR a Olomoucký kraj.

PŘIPRAVUJEME 
2. – 18. 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
24. září 
VZPOMÍNKY NA WALDEMARA MATUŠKU
6. října 
MICHAL HORÁČEK A HOSTÉ: 
KONCERTNÍ RECITÁL NA CESTĚ
10. října  IVAN HLAS TRIO

Romantický víkend
Komedie vypráví příběh Ala a Bet, yorkshirského 
páru, jehož ustaraný vztah se láme pod tíhou všed-
ních rodinných starostí. Jediným ze světlých bodů 
jejich soužití je neustálá snaha Bet vyhrát nějakou 
cenu v časopisech pro ženy. Až konečně vyhraje do-
volenou v romantické Paříži. Jejich postřehy a ko-
mentáře humorně a  brilantně vykreslují změnu 
vztahu dvou lidí, kteří jsou vytrženi ze svého ob-
vyklého stereotypu. Uvádí Filmová a  divadelní 
agentura Praha.  Vstupné 250 Kč

Sobota 10. června od 21 hodin na letní scéně (event. 
divadlo)
BEZ BAB! aneb Kutloch
Jak se dá přežít nakupování s drahou polovičkou? 
Kdo protáhne svou ženu rychleji obchoďákem? 
Mají muži své dny? To a mnohem více zjistíte v sou-
časné komedii německého dramatika o nákupním 
centru a manželech na útěku. Hraje Klicperovo di-
vadlo Hradec Králové.  Vstupné 250 Kč

Neděle 11. června od 21 hodin na letní scéně (event. 
divadlo)
Dokonalá svatba
Bill se probouzí v  apartmá malebného hotelu 
po náročné noci – loučil se se svobodou – dnes se 
v místním kostele žení. Bere si Ráchel. Všechno je 
připravené, domluvené, ta svatba bude dokonalá. 
Po probuzení ovšem Bill s hrůzou zjišťuje, že v po-
steli není tak úplně sám. Slavnou komedii hraje Di-
vadlo Šumperk.  Vstupné 100 Kč

Úterý 13. června od  16 do  19 hodin v  G-klubu 
Šumperk
Zdravé vidění bez brýlí – workshop
Jana Pozlovská z  Centra zdravého vidění v  Praze 
přijede povídat o  tom, jak je možné zlepšit svoji 
oční vadu nebo odložit brýle úplně a  vidět opět 
dobře. Nejdříve trocha teorie, pak praktické cvi-
čení a  doporučení. Na  workshop je třeba se do-
předu přihlásit, neboť je omezený počet míst. Více 
informací získáte na  kurzy@dksumperk.cz, tel.  č. 
777 652 073.  Vstupné 200 Kč

Dům kultury
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Užijte si zábavné odpoledne s Veselou trojkou

Blues Alive odtajnil program

Rádi plníme přání našich návštěvníků, proto se můžete v pondělí 5. června těšit na dvouhodinové 
vystoupení Veselé trojky Pavla Kršky, která patří mezi nejúspěšnější hudební skupiny televizní sta-
nice Šlágr. Koncert v Domě kultury Šumperk začne v pět hodin odpoledne.

20. října  DŽEMFEST
24. října 
KONCERT K VÝROČÍ REPUBLIKY
16. – 18. listopadu
BLUES ALIVE – PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN

KURZY 2017/2018
POHYBOVÉ, JAZYKOVÉ, TANEČNÍ, PRO 
DĚTI
PŘIHLÁŠKY DO  KURZŮ A  ÚHRADY KUR-
ZOVNÉHO PŘIJÍMÁME v  1. patře Domu kul-
tury Šumperk: PONDĚLÍ–ČTVRTEK 8.30–12.00, 

13.00–15.00 hod.
Bližší informace o  kurzech: tel. 583  363  038 
a 777 652 073, e-mail: kurzy@dksumperk.cz. In-
formace o tanečních kurzech: tel. 606 819 727.
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!

Oblíbenou trojici muzikantů tvoří dlouholetí kama-
rádi Pavel Krška, Jaromír Kozelek a Miroslav Hrd-
lička.  Foto: archiv

Oblíbenou trojici muzikantů tvoří dlouholetí 
kamarádi Pavel Krška, Jaromír Kozelek a Miroslav 

Hrdlička, jejichž poznávacími znaky jsou heli-
gonka, akordeon a klávesy. Celý život hrají muziku 
pro široké vrstvy posluchačů. Jejich autorské písně 
s důrazem na pěkný text a chytlavou melodii po-
těší především ty z  vás, kteří si rádi prozpěvujete 
lidové písničky. Vše je doplněné o humorné vyprá-
vění. „Doma mám haldu dopisů od lidí, které naše 
skladby chytly za srdce. Je to úžasný pocit, když se 
písničky, co hrajeme, lidem líbí,“ říká vedoucí sku-
piny Pavel Krška.

Na zábavném odpoledni s Veselou trojkou Pavla 
Kršky si zatancujete v pondělí 5. června od 17 ho-
din ve  velkém sále Domu kultury Šumperk. 
Vstupné s  místenkou je 130 korun. Více infor-
mací na www.dksumperk.cz. M. Horáková

Držitel Grammy, americký kytarista Jonny Lang, trojice legendárních harmonikářů Blues Harp 
Explosion, čerstvý držitel Blues Award Eric Bibb, syrová dívčí kapela Jane Lee Hooker a rodinný 
muzikantský klan Mišíků... To jsou první potvrzená jména 22. ročníku mezinárodního hudebního 
festivalu Blues Alive, který proběhne od 16. do 18. listopadu v Domě kultury Šumperk a na dal-
ších již tradičních místech ve městě.
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Díky státnímu svátku 17. listopadu, který le-
tos připadá na  pátek, mohli pořadatelé rozšířit 
dobu konání o jeden celý plnocenný festivalový 
koncert, který se odehraje už ve čtvrtek. V jeho 
finále také zahraje největší hvězda letošního roč-
níku, americký kytarista Jonny Lang. „O  Lan-
govo vystoupení jsme usilovali řadu let, až letos 
se podařilo sladit jeho evropské turné s termínem 
našeho festivalu,“ říká ředitel Blues Alive Vladi-
mír Rybička.

Jonnymu Langovi je sice teprve 36 let, na hu-
dební scéně se ale pohybuje už od čtrnácti, kdy 
coby „zázračné dítě“ zaujal bluesový svět svým 
debutem Smokin´ a naděje do něj vkládané po-
tvrdil světovým trhákem Lie To Me. Poslední 
z  jeho zatím sedmi alb Fight For My Soul oka-
mžitě vystřelilo na  první příčku prodeje mezi 
bluesovými deskami a  vedlo si nebývale dobře 
i  na  nadžánrových žebříčcích. Langovu pozici 
podporuje i  množství jeho spoluprací s  řadou 
dalších umělců, účast na  kytarovém summitu 
Crossroads, pořádaném Erikem Claptonem 
nebo účinkování v  kultovním filmu Blues Bro-
thers 2000.

Výjimečnou osobností současné scény je 
i bluesový písničkář Eric Bibb. Ten nadchl pub-
likum Blues Alive v roce 2012 ve dvojici s malij-
ským zpěvákem Habibem Koitém. Nyní přijíždí 
tento bravurní kytarista a  zpěvák mnoha zájmů 
se svým vysloveně bluesovým programem, jaký 
známe z většiny jeho desek. „Bibbova činorodost 
je nezměrná. Zatímco například právě v  těchto 
dnech obdržel nejvyšší bluesové ocenění, Blues 
Music Award, za  album The Happiest Man In 
The World, čerstvá novinka Migration Blues už 
sklízí jednu nadšenou recenzi za  druhou,“ říká 
dramaturg Blues Alive Ondřej Bezr.

Bluesová muzika samozřejmě nejsou jen ky-
tary. Stejně ikonickým nástrojem žánru je foukací 
harmonika. V projektu Blues Harp Explosion se 
sešli hned tři legendární zástupci první ligy ame-
rických bluesových harmonikářů. Billy Branch 
v 70. letech založil spolu s Lurriem Bellem velmi 
populární kapelu Sons of Blues, působil ale také 

jako studiový host řady dalších hvězd. Magic 
Dick je kromě sólových nahrávek spojen přede-
vším s dlouholetým působením v kapele J. Geils 
Band, v obměňovaném projektu Legendary Rhy-
thm & Blues Revue se setkal třeba s Buddym Gu-
yem, Irmou Thomas nebo Tommym Castrem. 
A James Harman si od bohaté sólové kariéry, čí-
tající na  dvě desítky nahrávek, často odskako-
val na pódia a do  studií podpořit slavné kolegy 
Johna Lee Hookera, Alberta Kinga, Lowella Ful-
soma nebo ZZ Top. „Na Blues Alive rádi zveme 
jednorázové projekty, v nichž se jen krátkodobě, 
často na  jediné turné, spojují hudebníci, které 
obvykle nemáme možnost slyšet pohromadě. 
Letošní Blues Harp Explosion je projektem po-
dobného typu,“ říká ředitel Blues Alive Vladimír 
Rybička.

Festival Blues Alive dlouhodobě dbá také 
na představování mladých tváří světové bluesové 
scény. Jedním z takových nových jmen je Jane Lee 
Hooker, pětičlenná dívčí kapela z New Yorku, jež 
vloni debutovala albem No B!. „Na téhle kapele 
mě nejprve zaujal vtipný název. Pak jsem si po-
slechl jejich album a nadchl jsem se. Myslím, že 
takhle nějak by blues hrály syrové rockové kapely 
typu L7, Hole nebo Babes In Toyland – kdyby to 
uměly,“ říká dramaturg Ondřej Bezr.

Tradiční sobotní tematické odpoledne bude le-
tos věnováno „rodinným“ kapelám. Tedy soubo-
rům, ve kterých se ať už ve stabilní sestavě, anebo 
výjimečně za účelem vystoupení na Blues Alive, 
sejde několik pokrevně spřízněných hudebníků. 
Bezesporu největší pozornost na  sebe upoutá 
Vladimír Mišík se svou ženou Evou a dětmi Mar-
tinem, Bárou a Adamem. Bude to vůbec poprvé, 
kdy spolu tato hudebně nadaná rodina vystoupí 
na  jednom místě. „Povedlo se něco, v  co jsme 
vzhledem k  vytížení všech zúčastněných vůbec 
nedoufali,“ glosuje vystoupení Mišíkových Vla-
dimír Rybička.

Vstupenky na  festival Blues Alive se prodá-
vají od  pátku 19. května na  festivalovém webu 
www.bluesalive.cz a  v  pokladně Domu kultury 
Šumperk. -mh-
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oproti stísněnosti a šerému pachtění se města a života 
v něm. Člověk a příroda jí splývají v jediném a jedi-
nec v pevné jednotě všech živých tvorů, ve společně 
sdíleném My.     

Jádro výstavy váže se k básni Ivana Martina Jirouse 
a obrazy jejími slovy inspirované jí dominují. Bělost-
nou perletí lastury vnášejí do ní jas. Jsou pohlazením 
a na pozadí vesmírné tmy snad i podobenstvím veš-
kerého žití v samém jeho zrodu. Květy jejich účinek 
posilují. Protiváhou jsou jim plátna s motivem Jóba 
a pomíjivosti nakrátko nám vypůjčených darů.  

Velká a pro Elišku obvyklá plátna jsou tu zastou-
pena ukázkou. Převažují obrazy menší a  střední, 
a přece i  ty v plné síle její ryzí malbu zpřítomňují 
a zvou k ponoru v ní. Výstava, zahájená za autorčiny 
účasti ve středu 7. června v obvyklých 18 hodin, po-
trvá do neděle 2. července. Přijďte. M. Koval

V říjnu pojedeš do Vydří.
V zářivém podzimním tom dni
popros Panenku Marii:
Zahub tu stvůru hydří,
dřív než nás pohltí.
Nedej nám zahynouti.
Bělostná perletí lastury
na hrdlo stoupni nestvůry
a zašlápni ji do temnot,…

Ivan Martin Jirous, 
Magorovy labutí písně, část II., 

Dům s modrým beránkem, strana 41, Torst 2006

Jestli Markétě Kuxové stačí tužka a  třeba i malý 
arch papíru a její jemné kresby je radost prohlížet si 
především zblízka, pak Eliška naopak miluje živelnou 
výbušnost barev na velké ploše plátna. Snad až taneč-
ním pohybem těla a rychlým tahem ruky ji rozehrává 
a  širokým štětcem pokrývá hutnou kaligrafií. Dává 
hmotu nehmotnému a lehkost hmotě a vládne pro-
storu galerie. A přesto je spojuje jeden pramen i cíl: 
mají pevnou oporu ve slově a v duchu Knihy knih. 

Obě přirozeně tíhnou k hlubinnému a jejich výpo-
věď je tak čirou mimoslovní modlitbou i živým zpří-
tomněním právě v něm nalezeného. Markétiny snivé 
Zahrady ticha jsou věcně snadno čitelné. Eliščiny 
malby svou zastřenější formou probouzejí tělesné po-
city a duševní stavy prožívané závratě síly a radosti, 
blízkosti a něhy, a  jindy i v bolesti budí víru a na-
ději Jóba v nás.

K figuře se Eliška trvale vrací a na ní své obrazy 
staví. Sama se v nich výrazným gestem zrcadlí. Vnější 
podoba viděného ji láká, začíná jí, ale nechává jen 
ve květech. Jsou osvobozujícím jasem a radostí z při-
rozené krásy řádu bytí. Z  nenarušené síly přírody 

Galerie Jiřího Jílka
do 4. června – Jakub Lipavský (*1976): „Sochy“
Součástí výstavy jsou i sochy osázené před galerií.

„Bělostná perletí lastury“ (k  básni I.M. Jirouse), 2016,  
akryl na plátně, 220 x 210 cm 

Galerie J. Jílka
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Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
Čt 1. 6. Cyrano z Bergeracu 

V rámci Slavností města v Pavlínině dvoře 
20.00 Zdarma

Pá 2. 6. Duhová zahrada Světová premiéra pohádky VK 16.00 70 Kč
So 3. 6. Perníková chaloupka 

V rámci Slavností města v Pavlínině dvoře 
10.00 Zdarma

St 7. 6. Podskalák VK 19.00 150–170 Kč
DIVADLO V PARKU (za nepříznivého počasí v divadle)
Čt 8. 6. Jenom život Činoherní studio Bouře VK 21.00 250 Kč
Pá 9. 6. Romantický víkend 

Filmová a divadelní agentura Praha 
VK 21.00 250 Kč

So 10. 6. Bez bab! aneb Kutloch 
Klicperovo divadlo Hradec Králové 

VK 21.00 250 Kč

Ne 11. 6. Dokonalá svatba Divadlo Šumperk VK 21.00 100 Kč 
Út 13. 6. Perníková chaloupka školy, dopr. 

volných míst 
10.00 70 Kč

Pá 16. 6. Mikulov baví Šumperk – Košt mikulovských vín 
Cimbálová muzika Klaret, degustační přehlídka vín 

VK 19.00 250 Kč

Pá 30. 6. Divadelní fotbálek – 3. ročník turnaje 
Hřiště na „Komíně“ 

VK 17.00

Divadlo

Divadlo

V komedii Romantický víkend, jež bude uvedena v rámci Divadla v parku, hrají Petra Špalková a Jan No-
votný.  Foto: archiv
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Hýskovou, Jana Kroneisla a Kryštofa Grygara.  
T. Mládková

Daniela Fischerová je spisovatelka, drama-
tička, scenáristka, publicistka a autorka knih pro 
děti a  mládež, dále také autorka několika škol-
ních učebnic a pedagožka, dcera hudebního skla-
datele Jana Fischera. Patří mezi výrazné současné 
osobnosti české literatury. Snad každý z nás zná 
alespoň něco z  její tvorby. Připomeňme si ve-
černíčkovou řadu Pohádky z Větrné Lhoty nebo 
řadu knih pro děti (Kouzelník Žito, O marnivé 
vráně, Příhody strýčka Příhody, Máme rádi zví-
řata, Kouzelná lampa a řada dalších), je autorkou 
několika divadelních (např. Hodina mezi psem 
a  vlkem) a  rozhlasových her (Dívka se zázrač-
nou pamětí, Král omylů, Andělský smích, …). 
Její dílo zahrnuje i  prózu a  filmové či televizní 
scénáře.

„Zveme vás a vaše děti na tuto výjimečnou pre-
miéru, které se zúčastní i sama autorka. Nezapo-
meňte se porozhlédnout ve vaší knihovně, jestli 
nenajdete některou z  knih Daniely Fischerové. 
Pokud ano, přineste si ji s sebou do divadla. Po 
premiéře pohádky proběhne autogramiáda,“ zve 
na premiéru ředitel divadla Matěj Kašík. Vzápětí 
dodává, že vstupenky jsou v prodeji v pokladně 
divadla a lze je zarezervovat i na webových strán-
kách divadla www.divadlosumperk.cz.

Režisérem je zkušený Miroslav Pokorný, au-
torem scény a  kostýmů Jakub Baran, pohybové 
spolupráce se ujala Zuzana Kašíková a v jednot-
livých rolích uvidíte Olgu Kaštickou, Karolínu 

Divadlo, Premiéra Duhové zahrady

Divadlo uvede v červnu premiéru 
pohádky Daniely Fischerové Duhová zahrada

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

V pátek 2. června proběhne v Divadle Šumperk od 16 hodin premiéra nové pohádky Daniely Fis-
cherové Duhová zahrada. Autorka tuto poetickou pohádku o zrození světa napsala přímo pro šum-
perské divadlo.

Duhovou zahradu napsala Daniela Fischerová přímo 
pro šumperské divadlo.  Foto: archiv
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Divadlo Šumperk a místní Dům kultury pořádají v červnu již tradičně festival profesionálních di-
vadel známý jako Divadlo v parku. Jeho čtyřiadvacátý ročník proběhne od čtvrtku 8. do neděle 
11. června a všechna představení bude od deváté večerní hostit letní scéna v Sadech 1. máje, za ne-
příznivého počasí pak šumperské divadlo.

Poslední červnový pátek proběhne již potřetí turnaj nazvaný „Divadelní fotbálek“. Začíná o páté 
odpolední na hřišti u Komína v Komenského ulici.

Konec června, to je „Divadelní fotbálek“

Letní scéna ožije Divadlem v parku

Manželé Igor Bareš a Antonie Talacková se v komedii 
Jenom život potkávají na jednom jevišti.  Foto: archiv

O tom, jak se dá přežít nakupování s drahou polovičkou, 
vypráví komedie BEZ BAB! aneb Kutloch. Foto: archiv

Šumperské divadlo, které akci pořádá, do něj 
chce zapojit i sportuchtivé zájemce z řad veřejnosti. 
Své síly si budou moci změřit s týmem postaveným 

z herců a zaměstnanců divadla. Přihlášky mohou jed-
notlivé týmy (ve složení 3 + 1) posílat do 20. června 
na e-mail: tajemnice@divadlosumperk.cz. -red-

Ve čtvrtek 8. června přiveze do Šumperka Čino-
herní studio Bouře bystrou komedii se špičkovými 
dialogy Jenom život, jež dává vyniknout dvěma he-
reckým osobnostem. Manželé Igor Bareš a Antonie 
Talacková se potkávají na jednom jevišti, kde roze-
hrají napínavý příběh o jednom setkání „po letech“. 
Sam a Marion totiž bývali manželé. 

Romantický víkend v  podání Filmové a  diva-
delní agentury Praha prožijí diváci v pátek 9. června. 
Komedie vypráví příběh Ala a  Bet, yorkshirského 
páru, jehož ustaraný vztah se láme pod tíhou všed-
ních rodinných starostí. Jediným ze světlých bodů 
jejich soužití je neustálá snaha Bet vyhrát nějakou 
cenu v  časopisech pro ženy. Až konečně vyhraje 

dovolenou v romantické Paříži. Jejich postřehy a ko-
mentáře humorně a  brilantně vykreslují změnu 
vztahu dvou lidí, kteří jsou vytrženi ze svého obvyk-
lého stereotypu. Hrají Petra Špalková a Jan Novotný.

Jak se dá přežít nakupování s drahou polovičkou? 
Kdo protáhne svou ženu rychleji obchoďákem? Mají 
muži své dny? To a mnohem více zjistíte v současné 
komedii německého dramatika Kristofa Magnus-
sona BEZ BAB! aneb Kutloch, s níž přijede v sobotu 
10. června královéhradecké Klicperovo divadlo.

Letošní ročník Divadla v  parku uzavře v  neděli 
12. června úderem deváté večerní již tradičně do-
mácí soubor. Ten letos nastudoval pod vedením reži-
séra Romana Groszmanna slavnou komedii Robina 
Hawdona Dokonalá svatba. -zk-
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Příští sezona se pokusí dramaturgicky navázat na loňskou, která patří mezi nejúspěšnější sezony 
šumperského divadla v poslední době.

Divadelní sezona 2017/2018

Příčinu úspěchu vidíme v tom, že divadlo doká-
zalo dát na jevišti divákům velký příběh, a  tím je 
zaujmout ve srovnání s  naší současnou filmovou, 
ale hlavně televizní tvorbu, která ne a ne velké pří-
běhy najít. Proto se v sezoně 2017/2018 objeví po 
loňském Cyranovi a Manon další velký dramatický 
titul – Romeo a Julie. Jejich jména jsou notoricky 
známá, ale kdo má přece jen mezery a nemůže si 
vzpomenout, jak přesně se do oné hrobky dostali, 
může si brzy vědomosti doplnit.

Další devizou, kterou může divadlo nabídnout, 
je zábava, veselí a osvěžení v podobě komedií. To 
loni dokázala Dokonalá svatba, která byla divácky 
velmi úspěšná a hojně navštěvovaná i mimo před-
platitelské skupiny. Právě kouzlo divadelní situační 
komedie je něco, co těžko nabídne televize nebo 
film. A šumperské divadlo uvede v příštím roce ko-
medie hned dvě.

První se už pomalu začíná zkoušet a  bude se 
jmenovat Mezi nebem a  zemí. Odehrává se ve 
strašidelné vile slavného spisovatele detektivních 
příběhů. A  straší v  ní on sám, protože po smrti 
uvízl tak nějak „mezi nebem a zemí“. Rozptýlení by 
mu mohl poskytnout mladý pár, který si vilu pro-
najme. On je totiž začínající spisovatel. Duchovi 
se naskýtá příležitost k dalšímu psaní prostřednic-
tvím média. Ale dostat se mladému spisovateli do 
hlavy, to je opravdu komplikované. A přináší to sa-
mozřejmě řadu situací, při kterých budou diváci sl-
zet smíchy.

Druhou komedií je Sex na vlnách, kterou uve-
deme v  české premiéře. Pochází z  pera neuvěři-
telně plodného a úspěšného kanadského dramatika 
Norma Fostera, jenž doposud unikal hledáčku čes-
kých divadel i přes to, že se v Kanadě dočkal už za 
svého života festivalu vlastních her – „Norm Fos-
ter Festival“. Sex na vlnách patří mezi jeho nejhra-
nější hry. Jedná se o řadu krátkých příběhů, které se 

navzájem proplétají, půdorysem hra hodně připo-
míná oblíbený žánr povídkového filmu. Uvidíte, že 
skvěle funguje i na jevišti.

Mezi nejúspěšnější humoristy své doby patřil 
i  autor dalšího titulu, Eduard Bass, jehož knihy 
Lidé z  maringotek, Cirkus Humberto a  právě 
Klap zubova jedenáctka patří mezi klenoty české 
literatury. Pro šumperské divadlo se kniha dočká 
nové dramatizace z ruky Vladislava Kracíka, který 
je současně režisérem inscenace.

Ve snaze zdůraznit to, čím se divadlo může 
„blýsknout“ oproti jiným médiím, uvedeme osvěd-
čenou, slavnou a  léty prověřenou Voskovcovu 
a Werichovu úpravu amerického muzikálu Divo-
tvorný hrnec. Muzikál je samozřejmě něco, co láká 
diváky do divadel po celém světě, a  doufáme, že 
tomu tak bude i  v  Šumperku. Muzikál takového 
rozsahu uvádíme, ve snaze vyjít vstříc šumper-
ským divákům, tak trošku se zatajeným dechem, 
protože technické nároky takové produkce jsou sa-
mozřejmě veliké. Zatím můžeme jen doufat, že se 
podaří i na šumperském jevišti dát velkému muzi-
kálu všechno, co mu náleží. Režie se ujme zkušený 
režisér Jiří Seydler, který vás loni potěšil Cyranem. 
A protože má s hudbou i mimo jeviště dlouholeté 
zkušenosti – moc se neví, že je zakládajícím členem 
a  dlouholetým baskytaristou skupiny Chinaski – 
doufáme, že v Šumperku uvidíte muzikál, jenž tady 
dosud ještě nebyl.

Dalším pěkným počinem příští sezony, vlastně 
dvěma počiny, bude uvedení dvou autorských po-
hádek pro nejmenší. Jednu z nich napsala výborná 
česká autorka knih pro děti Daniela Fischerová 
přímo pro nás. Jmenuje se Duhová zahrada. 
A druhá pohádka, Příběhy mořského vlka, pochází 
z pera Zuzany Cejnarové, která ji současně režíruje. 
Oba texty vnesou na jeviště fantazii, kouzla a dob-
rodružství, přesně tak, jak to má v pohádkách být. 
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zájem, pište, prosím, na e-mail: kristina.lipenska@
muzeum-sumperk.cz. Výstava trvá do 11. června.

Křídla v průběhu času
Výstava Křídla v  průběhu času v  sobě spojí dvě 
velká témata. Téma zoologické, jež popíše vývoj lé-
tacího aparátu v  živočišné říši, a  téma historické, 
přinášející svědectví o snaze člověka dobýt nebeský 
prostor, zejména ten nad Šumperskem. K výstavě 
vám nabízíme možnost objednat si komentova-
nou prohlídku. Máte-li o  naši nabídku zájem, 
pište, prosím, na e-mail: milan.dvorak@muzeum-
-sumperk.cz. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 
22. června v 17 hodin. Výstava potrvá do 3. září.

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 gymnastika, chůze 
po popruhu nebo skok do výšky pro milovníky atle-
tiky. Na své si přijdou i malí jogíni. Originální inter-
aktivní exponáty, pocházející většinou opět z dílny 
Vlastivědného muzea v Šumperku, návštěvníky ne-
jen pobaví, ale také donutí vyzkoušet si jak tělesné 
dovednosti, tak i znalosti z oblasti sportu. Víte na-
příklad, kdo je nejznámější šumperský hokejista? To 
a mnoho jiného se dozvíte v nové, sportovní herně. 
K herně nabízíme možnost objednat si komentova-
nou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zájem, pište, 
prosím, na  e-mail: sarka.krellerova@muzeum-sum-
perk.cz. Herna trvá do 4. června.

VýstaVní síň
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 
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. Vý-
stava trvá 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 
a Prales Mionší, které rovněž zpracovávají téma pří-
rody a představují výběr toho nejlepšího z autorovy 
tvorby. K  výstavě nabízíme možnost objednat si 
komentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku 

Vlastivědné muzeum v Šumperku

A  také napětí, protože na rozdíl od Jeníčka a Ma-
řenky a  dalších výborných, ale notoricky známých 
pohádek, děti zatím nemohou tušit, jak vše dopadne.

Tolik výčet titulů nadcházející sezony. Snad 
je z  něj patrná jedna věc: že se šumperské diva-
dlo snaží hrát opravdu pro vás. Veškeré infor-
mace o  předplatném, které je možné objednat 

i  elektronicky na internetových stránkách diva-
dla, lze získat v  obchodním oddělení divadla na 
tel.  č. 583 214 061, kl. 45 nebo prostřednictvím 
e-mailu obchod@divadlosumperk.cz, ve vitrínách 
před divadlem na Hlavní třídě a samozřejmě na in-
ternetových stránkách www.divadlosumperk.cz.  

T. Mládková, Divadlo Šumperk
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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 předsta-
vuje výstava Dámy a pánové, do gala! Je výsledkem 
spolupráce 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. Výstava trvá do 27. srpna.

Galerie MladýcH 
Oko do duše okno
Žáci a  učitelé výtvarného oboru ZUŠ Šumperk 
zvou na výstavu Oko do duše okno, jejíž náplní 
jsou práce dětí vytvořené na přelomu zimních a jar-
ních měsíců. Práce jsou tematicky sladěné v tech-
niky nám většinou známé, jako je kresba, malba, 

Království mašinek
Výstava představí nejen modely vláčků, zapůjčené 
od soukromých sběratelů, ale připomene také nej-
významnější železniční stavitele a  podnikatele 
19. století, firmu bratří Kleinů. Návštěvníci budou 
moci obdivovat např. mazničky, návěstní trubku, 
denní a noční výpravku či modely lokomotiv a také 
výrobky, které ve svých železárnách tato firma vyrá-
běla. Výstava bude doplněna o interaktivní prvky, 
z nichž nejatraktivnější jistě bude funkční vláček na 
vlastní pohon. Na nejmenší návštěvníky čeká na-
víc v  červnu překvapení v  podobě několikaden-
ního zprovoznění několika typů modelů kolejišť 
žáky Střední školy železniční, technické a  služeb, 
Šumperk, a  to v  termínu od 13. do 29. 6. vždy 
v  úterý, středu a  čtvrtek mezi 12.30–15.30 hod. 
K výstavě vám nabízíme možnost objednat si ko-
mentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zá-
jem, pište, prosím, na e-mail: dagmar.tempirova@
muzeum-sumperk.cz. Výstava bude zahájena ve 
čtvrtek 8. června a potrvá do 10. září.

Výstava Cesty k  domům, jež mapuje vývoj lidských obydlí od úplných počátků do přelomu letopočtu u nás  
a ve střední Evropě, je k vidění ve výstavní síni muzea.  Foto: P. Kvapil
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Šumperská Muzejní noc 2017 se v pátek 
9.  června ponese v  duchu elegance 20. století 
a  bude se již tradičně konat v  areálu Pavlínina 
dvora. Muzejní brány se otevřou v 19 hodin. Ná-
vštěvníky čeká atmosféra malého muzejního bálu 
pod širým letním nebem, přičemž společenský 
oděv je vítán (není však podmínkou). 

Inspirací při výběru vhodného oděvu může být 
i  výstava společenských šatů Dámy a  pánové, do 
gala!, jež vznikla díky spolupráci muzea se šum-
perskou veřejností a  která je již teď zpřístupněná 
v  šumperském muzeu. Mnohé z  těchto krásných 
rób budou prezentovány také na módní přehlídce 
v rámci programu Muzejní noci. Ukázky společen-
ských tanců zajistí Klub tanečního sportu Šumperk 
a  nebude chybět ani ukázka moderního tance 
twerk. Milovníci tance pak mohou předvést své 
umění na připraveném tanečním parketě při hu-
debním doprovodu Tomáše Wursta. Občerstvení 
bude zajištěno v muzejním bufetu.

Během večera budou zpřístupněny i všechny ak-
tuální výstavy. Kromě výstavy Dámy a pánové do 
gala! se návštěvníci mohou těšit také na spoustu 
modelů vláčků na výstavě Království mašinek, 

Vlastivědné muzeum, Muzejní noc

Muzejní noc se ponese v duchu elegance 20. století

Během Muzejní noci proběhne i módní přehlídka spo-
lečenských šatů.  Foto: VM Šumperk

grafika, akvarel a  drobné prostorové práce. Vý-
stava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 1. června 
v 17 hodin a potrvá do 2. července.

akce
Muzejní noc 2017
Šumperská Muzejní noc 2017 se v pátek 9. června 
od 19 hodin do 23 hodin ponese v  duchu ele-
gance 20. století. Společenské šaty, které byly 
v  muzeu shromážděny na základě spolupráce se 
šumperskou veřejností, budou prezentovány na 
módní přehlídce a na výstavě Dámy a pánové, do 
gala! Návštěvníky čeká atmosféra malého muzej-
ního bálu. V prostorách Pavlínina dvora nebudou 
chybět ukázky společenských tanců v  prove-
dení Klubu tanečního sportu Šumperk a ukázka 

moderního tance twerk. Občerstvení bude zajiš-
těno v muzejním bufetu.

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-sum-
perk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celo-
ročně: út–ne 9–12  hod., 12.30–17 hod. Otevírací 
doba Muzejíčka: út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 ho-
din. Změna programu vyhrazena! 
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Na archeologické výstavě Cesty k domům si pak 
návštěvníci mohou projít vývoj lidského obydlí od 
úplných počátků do přelomu letopočtu u  nás i  ve 
střední Evropě a poznat tak život lidí v dobách dávno 
před příchodem moderních technologií. M. Kudelová

kde se mimo jiné dozvědí o historii rodiny Kleinů 
a zjistí řadu zajímavosti ze světa železnice. Ti nej-
menší si také mohou vyzkoušet jízdu vláčkem na 
vlastní pohon a  mnoho dalších aktivit, určených 
právě pro děti.

Výstavy

Do Muzejíčka vjedou mašinky

V Hollarově galerii přiblíží krásu a důmyslnost křídel

V Muzejíčku Vlastivědného muzea v Šumperku bude od 8. června do 10. září k vidění výstava 
„Království mašinek“.

Od 22. června budou moci návštěvníci muzea Šumperk v Hollarově galerii obdivovat krásu a dů-
myslnost křídel, která vytvořila nejen příroda, ale i člověk. Výstava nazvaná Křídla v průběhu 
času bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 22. června v 17 hodin. Ke zhlédnutí bude až do 3. září.

výpravku, tabulky k  označení trakčních vozidel, 
kleště průvodčího, jízdenky, modely lokomotiv 
a také výrobky, které ve svých železárnách vyráběla 
firma bratří Kleinů. Nebude chybět ani železni-
čářský slang používaný zaměstnanci Českosloven-
ských státních drah v běžném projevu. 

Na nejmenší návštěvníky čeká v  červnu pře-
kvapení v  podobě několikadenního zprovoznění 
několika typů modelů kolejišť žáky Střední školy 

Výstava v sobě spojí dvě velká témata. Téma zoo-
logické, jež popíše vývoj létacího aparátu v  živo-
čišné říši, a  téma historické, přinášející svědectví 
o snaze člověka dobýt nebeský prostor, zejména ten 
nad Šumperskem.

Zoologická část bude prezentována dermoplas-
tickými preparáty ze šumperských sbírek Vlasti-
vědného muzea. Popíše vývoj křídel hmyzu, ptáků 
a  savců. Každá skupina bude představena živoči-
chy žijícími u nás či přímo v našem regionu a do-
plněna zajímavými informacemi ze světa okřídlené 
cizokrajné fauny. Historická část bude vycházet 
především z archivu šumperského aeroklubu a ná-
vštěvníky seznámí zejména s historií šumperského 
letiště. Výstava nabídne nejen dermoplastické 

preparáty a  informační postery, ale i  elektronické 
„propojovačky“ a další doprovodné aktivity.   

M. Dvořák

Sbírka hmyzu, zoologické sbírky Vlastivědného muzea 
v Šumperku. 

Výstava připomene nejvýznamnější železniční 
stavitele a  podnikatele 19. století nejen šumper-
ského kraje, ale celého Rakouska, firmu bratří 
Kleinů, která stavěla také mosty, viadukty, tunely. 
Ve sbírkovém fondu šumperského muzea mají 
předměty s  železniční tematikou bohaté zastou-
pení. Návštěvníci budou moci obdivovat např. 
mazničky, lampičky plechové, petrolejové, ole-
jové a karbidové, návěstní trubku, denní a noční 
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Výstava bude také doplněna o interaktivní prvky, 
mezi které bude patřit mimo jiné vláček jezdící na 
vlastní pohon. Děti si také budou moci vyzkoušet 
některé pomůcky využívané na železnici, jako jsou 
železničářské čepice, výpravka a  další, pro menší 
děti bude připraven hrací koutek. Malým návštěv-
níkům bude zábavnou formou představena bezpeč-
nost na železnici, také se dozvědí různé zajímavosti 
ze světa kolejí a výhybek.  D. Tempírová-Kotrlá

železniční, technické a  služeb, Šumperk, a  to 
v  termínu od 13. do 29. 6. vždy v úterý, středu 
a čtvrtek mezi 12.30–15.30 hod. Určitě zaujmou 
i  barevné fotografie parních, elektrických a  mo-
torových lokomotiv, jezdících po celé republice, 
renomovaného fotografa z  Hanušovic, Františka 
Pecha. Výstavu sponzoruje firma Pars nova a.s. 
Šumperk, která si v  letošním roce připomíná se-
dmdesát let od svého založení. 

Městská knihovna

V knihovně proběhnou Husovy dny

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.

Osobnost mistra Jana Husa si ve čtvrtek 8. a v pátek 9. června připomenou v šumperské městské 
knihovně. Kromě výstavy je v rámci akce „Husovy dny“ na programu přednáška a další dopro-
vodné akce. Nad projektem převzal záštitu starosta města a senátor Zdeněk Brož.

Výstava nazvaná „Literární a  historický odkaz 
mistra Jana Husa“ bude v  knihovně zahájena ve 
čtvrtek 8. června v  17 hodin. Příběh mistra Jana 
Husa komiksově ztvárnila Zdeňka Študlarová, vý-
tvarnice, ilustrátorka dětské literatury, učebnic, ko-
miksů, kalendářů a ekologické literatury pro děti. 
Tato putovní výstava vznikla k 600. výročí mistra 
Jana Husa.

Zahájení bude spojeno s  přednáškou Davida 
Louly „Husovy stopy“. Jan Hus zanechal po sobě 
stopy. Jsou to hodnoty jako pravda, víra, důstoj-
nost, svoboda, odvaha, láska atd. Mají tyto hodnoty 

co říci dnešním lidem? Na to vše David Loula od-
poví. Vstupné je dobrovolné.

V  rámci Husových dnů proběhnou rovněž, ve 
spolupráci se Střediskem volného času Doris, in-
teraktivní dílny určené pro základní školy, a to ve 
čtvrtek 8. a v pátek 9. června dopoledne. V případě 
zájmu je ještě možné kontaktovat Jana Valchaře, 
tel. č. 583 214 213, 731 186 056, e-mail valchar@
doris.cz. Pro 3.–5. ročník je tématem Tajemství hu-
sích stop, pro 7.–9. ročník pak Hus, jak ho neznáte. 
Jde o vzdělávací program pro školy, v němž se žáci 
dozvědí nejdůležitější a  možná i  překvapivá fakta 
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V knihovně vystaví malby ptáků a květin Jakub Hříbek

Knihovna pořádá výlet za nepovšimnutými 
památkami v okolí

Vlastivědný výlet za historií a památkami Postřelmova pořádá pro seniory ve spolupráci s Ná-
rodním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Olomouci, a Vlastivědným 
muzeem Šumperk ve čtvrtek 15. června šumperská městská knihovna. Postřelmovské památky 
přiblíží účastníkům památkářka Jitka Štáblová a  historik Zdeněk Doubravský. Odjíždí se 
v 8 hodin z autobusového nádraží v Šumperku (Penny market) a příjezd je plánován na dru-
hou odpolední.

z Husova života. Jedná se o 1–2 vyučovací hodiny, 
ve kterých zábavnou formou diskuzí, scének, her 
a moderní prezentace dojde k předání odkazu Jana 
Husa. 

Ve čtvrtek 8. června dopoledne pak kino Oko 
promítne pro školy snímek Cesta bez návratu – Jan 
Hus. Výtěžek z promítání bude použit na charita-
tivní účely. -zk, kš-

Výstava temper a akvarelů, nazvaná Ptáci a kvě-
tiny, malovaných ústy výtvarníkem z  olšanského 
Domova Paprsek, stipendistou světového sdru-
žení UMÚN Jakubem Hříbkem bude od čtvrtka 
1. června k vidění v půjčovně pro mládež šumper-
ské knihovny v  ulici 17. listopadu. Zhlédnout ji 
mohou zájemci do 6. září.

Jakub Hříbek žije od narození v ústavech sociální 
péče, od tří let v Olšanech u Šumperka. Nemůže 
používat ruce ani nohy, je zcela odkázán na cizí po-
moc. Od okamžiku, kdy se naučil držet tužku a ště-
tec v ústech, se věnuje kreslení a malování, které ho 
velmi baví. Vedení ústavu mu zajistilo odborné ve-
dení a vytvořilo podmínky pro další výtvarný roz-
voj. Velice rád čte a zajímá se o zvířata, především 
kočky, které jsou častým námětem jeho obrazů. Pro 
menší děti namaloval již několik omalovánek.  

K. Šeligová Své obrazy maluje Jakub Hříbek ústy.  Foto: archiv

Během vycházky navštíví přítomní kostel 
sv. Matouše se sochou sv. Jana Nepomuckého, 
hrobku Bukůvků z Bukůvky a kapli Nanebevzetí 
Panny Marie. Seznámí se s památkami místního 
lidového stavitelství a  chybět nebude prohlídka 
Jursova statku č. p. 16, statku č. p. 9, bývalé 

rybárny č. p. 94 a  také zbytků zaniklého Závo-
řického rybníku. Cena je 50 korun. Přihlášky 
a  rezervace míst spolu s  úhradou ceny zájezdu: 
Městská knihovna Šumperk v  ul. 17. listopadu 
6, půjčovna pro dospělé, tel. č. 583 283 138.  

K. Šeligová
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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

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

Čtvrtek 1. června od 14 do 18 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Pátek 9. června od 14 do 18 hodin v „S“
Taneční odpoledne pro seniory
Hraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 13. června od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Čtvrtek 15. června od 14 do 18 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Ivan Zela.  Vstupné 50 Kč

Úterý 27. června 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“
Jóga pro záda, šíji a ramena

Každé pondělí od  19 hodin v  „S“, každý čtvrtek 

Pontis Šumperk – Univerzita volného času
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Zápis zpěváčků do Šumperského dětského sboru
Zveme děti, které budou od září 2017 žáky prvních 
a druhých tříd nebo dva roky před školní docház-
kou (zápis do Zpívánek). Budeme rádi, když nám 
děti zazpívají jednu lidovou píseň. Informace Ivana 
Žůrková, tel.  č. 725 012 639, motyli@spk.cz. 

Středa 7. června od 19 hodin v klášterním kostele

Sobota 3. června od 18 hodin v klášterním kostele
Koncert dětského pěveckého sboru Rarášci 
z Náchoda
Informace Ivana Žůrková, tel. č. 725 012 639, mo-
tyli@spk.cz. 

Úterý 6. června a  středa 7. června vždy od 14 do 
17 hodin ve zkušebně ŠDS na „K“

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. Informace o dalších aktivi-
začních programech získáte na www.pontis.cz.

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

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Via Lucis: Toulání s Drahomírem Poláchem

v úterý 13. června od 18.30 hodin v sále Vily Doris v ulici 17. listopadu

Host večera – Drahomír Polách, šumperský historik, člen Spolku pátračů po historii Bratrušova 
a okolí, autor několika knih vztahujících se k historii regionu.

Někdejší kronikář města Šumperka a dnes aktivní senior Drahomír Polách se zaměřoval zejména na 
regionální dějiny Šumperska. Ve spolupráci se šumperskou knihovnou, klubem důchodců a dalšími 

organizacemi pořádá vzdělávací přednášky, jež se zabývají regionální historií. Nechybí ani jako 
odborný průvodce na zájezdech po místních památkách určených pro seniory. 

Na svém kontě má Drahomír Polách několik 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 „Vřesová studánka“. Je rovněž autorem knihy „Kauza 
Geschaderův dům“, vydané u příležitosti otevření tzv. Geschaderova domu v roce 1995, a také 

publikace k historii šumperského divadla z roku 2000. Jako spoluautor je podepsán pod knihou 
o historii 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. 

bratrušovské střelnici.
Drahomír Polách letos obdržel Cenu za přínos městu za rok 2016.

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

Středisko volného času Doris
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Koncert Cantemus z Maďarska
Koncert smíšeného mládežnického sboru z města 
Nyíregyháza v  Maďarsku. Informace Ivana Žůr-
ková, tel. .č 725 012 639, motyli@spk.cz. 

Úterý 13. června od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Via Lucis: Toulání s Drahomírem Poláchem
Host večera – Drahomír Polách, šumperský his-
torik, člen Spolku pátračů po historii Bratru-
šova a  okolí, autor několika knih vztahujících 
se k  historii regionu. Informace Petr Konupčík, 
tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.   

Vstupné 50 Kč 

Čtvrtek 15. června od 19 hodin v klášterním kostele
Benefiční koncert – Motýli Šumperk
Informace Ivana Žůrková, tel. č. 725 012 639, mo-
tyli@spk.cz. 

Bližší informace: Vila Doris – 17. listopadu 2, 
tel. č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Ko-
mín – Komenského 9, tel. č. 583 285 943 (DVPP), 
583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 
623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švag-
rov, Vernířovice 172, tel.č. 725 072 335, http://www.
doris.cz.

Čtvrtek 1. června
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA 3D v 17.00 hodin
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 pokra-
čování úspěšné série, ve kterém se společně postaví 
novému nepříteli, pirátu Salazarovi (Javier Bar-
dem).  Vstupné 140 Kč
WONDER WOMAN v 19.45 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
141 minuta, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila 
princezna Amazonek Diana trénink, který z  ní 
udělal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala v chrá-
něném ostrovním ráji až do doby, kdy na jejich 
pobřeží havaroval americký pilot a  vyprávěl jim 
o  masivním konfliktu zuřícím v  okolním světě. 
Diana opouští bezpečí domova s přesvědčením, že 
dokáže hrozbu zastavit.  Vstupné 110 Kč
 
Pátek 2. června
PŘÍŠERKY POD HLADINOU v 15.00 hodin 

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

Když je všude voda, to největší dobrodružství je 
mokré!  Vstupné 110 Kč
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA v 17.00 hodin
USA, 2017, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, 
135 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 120 Kč
WONDER WOMAN v 19.45 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 141 
minuta, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
 
Sobota 3. června 
Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE ve 14.50 hodin 

Hrajeme pro děti
Francie, Kanada, ČR, 2017, dobrodružný, drama, 
110 minut, přístupné bez omezení, české znění
Dva malí bratři Maurice a Joseph utíkají z Paříže na 
jih Francie. Neprožívají však obyčejné klukovské dob-
rodružství – jsou totiž židé a žijí v nacisty okupované 
zóně. Jejich cesta je jedinou možností, jak si mohou 
zachránit život.  Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
WONDER WOMAN 3D v 17.10 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
141  minuta, nevhodné pro děti do 12 let, české 
znění  Vstupné 130 Kč
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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 4. června
Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE ve 14.30 hodin 

Hrajeme pro děti
Francia Kanada, ČR, 2017, dobrodružný, drama, 
110 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA v 16.50 hodin
USA, 2017, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, 
135 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 120 Kč
WONDER WOMAN 3D v 19.35 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
141  minuta, nevhodné pro děti do 12 let, české 
znění  Vstupné 130 Kč
 
Pondělí 5. června 
WONDER WOMAN v 17.15 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
141 minuta, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
DANCER ve 20.00 hodin
Velká Británie, USA, Ukrajina, 2016, dokumen-
tární, 85 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Velký příběh nadaného umělce a  zranitelného 
člověka. Sergej Polunin, „James Dean baletu“, se 
dostal na špičku světové baletní scény, aby z  ní 
v 21 letech na pokraji sebezničení odešel. 

Vstupné 150 Kč
 
Úterý 6. června 
DANCER v 17.30 hodin
Velká Británie, USA, Ukrajina, 2016, dokumen-
tární, 85 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky  Vstupné 150 Kč
WONDER WOMAN v 19.20 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 

141  minuta, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 
Vstupné 110 Kč

 
Středa 7. června 
OKO SENIOR: ŠPUNTI NA VODĚ v 15.25 hodin
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.  

Vstupné 120 Kč, senioři 60 Kč 
WONDER WOMAN v 17.15 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 141 
minuta, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
TŘI DNY V ZÁŘÍ ve 20.00 hodin  Artvečer – FK
Makedonie, Kosovo, 2015, drama, thriller, 90 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Tři zářijové dny, dvě cizí ženy, jedna chata a touha 
po pomstě.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 8. června 
MUMIE 3D v 17.00 hodin
USA, 2017, akční, fantasy, horor, 120 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění
První díle velkolepé série, která nás zavede do světa 
bohů a monster. V hl. roli Tom Cruise. 

Vstupné 150 Kč
SMRTIHLAV v 19.30 hodin
Francie, Velká Británie, Belgie, USA, 2017, akční, 
životopisný, thriller, 119 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky
Další zahraniční film s  účastí hollywoodských 
hvězd, který se věnuje atentátu na Reinharda Hey-
dricha. Kromě strhujícího příběhu parašutistů 
nabídne příběh vzestupu člověka, kterému se pře-
zdívalo Pražský kat. Film vznikl na základě oceňo-
vané knihy HHhH Francouze Laurenta Bineta. 

Vstupné 110 Kč
 
Pátek 9. června 
PŘÍŠERKY POD HLADINOU 3D ve 14.30 hodin 

Hrajeme pro děti
Španělsko, 2017, animovaný, 92 minuty, přístupné 
bez omezení, české znění Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč 
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MUMIE v 16.30 hodin
USA, 2017, akční, fantasy, horor, 120 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky     Vstupné 130 Kč
Živě v  Oku: NOVOSVĚTSKÁ, CITY NOIR 
v 19.30 hodin
Berlínská filharmonie, živě, 140 minut, přístupné 
bez omezení
Závěr orchestrální sezony nabízí vzrušující a  roz-
manitý oprogram v  podobě „Novosvětstké“ pod 
taktovkou hvězdného dirigenta Gustavo Duda-
mela.  Vstupné 250 Kč, držitelé abonmá 200 Kč 

Sobota 10. června
Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE v 15.10 hodin 

Hrajeme pro děti
Francia Kanada, ČR, 2017, dobrodružný, drama, 
110 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
SMRTIHLAV v 17.30 hodin
Francie, Velká Británie, Belgie, USA, 2017, akční, 
životopisný, thriller, 119 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč
MUMIE 3D ve 20.00 hodin
USA, 2017, akční, fantasy, horor, 120 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 150 Kč

 
Neděle 11. června 
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA 3D ve 14.45 hodin
USA, 2017, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, 
135 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 140 Kč
MUMIE v 17.30 hodin
USA, 2017, akční, fantasy, horor, 120 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky     Vstupné 130 Kč
SMRTIHLAV ve 20.00 hodin
Francie, Velká Británie, Belgie, USA, 2017, akční, 
životopisný, thriller, 119 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč
 
Pondělí 12. června 
MUMIE 3D v 17.30 hodin
USA, 2017, akční, fantasy, horor, 120 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 150 Kč
SMRTIHLAV ve 20.00 hodin
Francie, Velká Británie, Belgie, USA, 2017, akční, 
životopisný, thriller, 119 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč
 
Úterý 13. června 
MUMIE v 17.30 hodin
USA, 2017, akční, fantasy, horor, 120 minut, ne-

Životopisný snímek Smrtihlav se věnuje atentátu na Reinharda Heydricha.  Foto: archiv
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Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
EXTRÉMNÍ RYCHLOST v 17.30 hodin
Francie, 2017, akční, thriller, 94 minuty, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky
Příběh dvou bratrů, zlodějů aut, kteří cestují za no-
vou zakázkou na jih Francie, kde se dostanou do hle-
dáčku místního zločineckého bosse. Vstupné 110 Kč
POBŘEŽNÍ HLÍDKA v 19.30 hodin
USA, 2017, komedie plná výstřihů, 119 minut, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Oddaný plavčík Mitch Buchanan (Dwayne John-
son) dostane pod patronát netypického nováčka 
(Zac Efron). Společně odkryjí místní kriminální 
spiknutí, které ohrožuje budoucnost zálivu. 

Vstupné 120 Kč
 
Pátek 16. června 
AUTA 3 3D v 15.30 hodin Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, rodinný, 
90 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
EXTRÉMNÍ RYCHLOST v 17.30 hodin
Francie, 2017, akční, thriller, 94 minuty, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč
POBŘEŽNÍ HLÍDKA v 19.30 hodin
USA, 2017, komedie, 119 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč
 
Sobota 17. června
AUTA 3 v 15.30 hodin                Hrajeme pro děti

vhodné pro děti do 12 let, titulky     Vstupné 130 Kč
LADY MACBETH ve 20.00 hodin
Velká Británie, 2016, drama, 89 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky
Snímek je adaptací dramatu Lady Macbeth Mcen-
ského újezdu Nikolaje Leskova.  Vstupné 90 Kč
 
Středa 14. června
BABY OKO: ŠPUNTI NA VODĚ v 10.00 hodin
ČR, 2017, rodinný, komedie, 83 minuty, přístupné 
bez omezení Vstupné 60 Kč 
MUMIE v 17.30 hodin
USA, 2017, akční, fantasy, horor, 120 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky     Vstupné 130 Kč
POLINA ve 20.00 hodin                     Artvečer - FK
Francie, 2016, drama, 112 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky
Režisérem filmu natočeného podle grafického ro-
mánu Bastiena Vivése je spolu s Valérií Müllerovou 
slavný francouzský choreograf Angelin Preljocaj. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč
 
Čtvrtek 15. června 
AUTA 3 3D v 15.30 hodin Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, rodinný, 
90 minut, přístupné bez omezení, české znění
Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová ge-
nerace závodních aut poslala mimo závodní dráhu. 
Slavný závoďák s číslem 95 musí ve Zlatém pístu 
všem dokázat, že nepatří do starého železa. 

Pro děti hraje kino Oko v červnu třetí díl animovaného filmu Auta.  Foto: archiv
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USA, 2017, animovaný, dobrodružný, rodinný, 
90 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
POBŘEŽNÍ HLÍDKA v 17.30 hodin
USA, 2017, komedie, 119 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč
EXTRÉMNÍ RYCHLOST v 19.55 hodin
Francie, 2017, akční, thriller, 94 minuty, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč
 
Neděle 18. června 
AUTA 3 3D v 15.30 hodin Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, rodinný, 
90 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
POBŘEŽNÍ HLÍDKA v 17.30 hodin
USA, 2017, komedie, 119 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč
EXTRÉMNÍ RYCHLOST v 19.55 hodin
Francie, 2017, akční, thriller, 94 minuty, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč
 
Pondělí 19. června 
MUMIE 3D v 17.30 hodin
USA, 2017, akční, fantasy, horor, 120 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění Vstupné 150 Kč
POBŘEŽNÍ HLÍDKA v 19.55 hodin
USA, 2017, komedie, 119 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč
 
Úterý 20. června 
EXTRÉMNÍ RYCHLOST v 17.30 hodin
Francie, 2017, akční, thriller, 94 minuty, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč
POBŘEŽNÍ HLÍDKA v 19.30 hodin
USA, 2017, komedie, 119 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč
 
Středa 21. června 
OKO SENIOR: ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ 
PŘÍTEL v 15.00 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč, senioři 60 Kč
POBŘEŽNÍ HLÍDKA v 17.30 hodin

USA, 2017, komedie, 119 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč
SIBIŘSKÝ DENÍK ve 20.00 hodin Artvečer - FK
Lotyšsko, Dánsko, ČR, 2016, životopisný, drama, 
120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Inspirováno životním osudem Melánie Vanagsové, 
která jakoby přežila jen proto, aby vyprávěla svůj 
příběh šestnácti let strávených v sibiřském vyhnan-
ství.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 
 
Čtvrtek 22. června 
AUTA 3 v 15.10 hodin              Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, rodinný, 
90 minut, přístupné bez omezení, české znění  

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D 
v 17.10 hodin
Další epická bitva se blíží!
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, 140 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 150 Kč
HOLKY NA TAHU ve 20.00 hodin
USA, 2017, komedie, drama, 97 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky
Divoká dámská jízda nejlepších kamarádek nabere 
překvapivě zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou 
náhodou podaří zabít striptéra.          Vstupné 120 Kč
 
Pátek 23. června
AUTA 3 v 15.10 hodin               Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, rodinný, 
90 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D 
v 17.10 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, 140 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 150 Kč
HOLKY NA TAHU ve 20.00 hodin
USA, 2017, komedie, drama, 97 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky       Vstupné 120 Kč
 
Sobota 24. června 
AUTA 3 3D ve 13.30 hodin        Hrajeme pro děti
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USA, 2017, animovaný, dobrodružný, rodinný, 
90 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 
v 15.30 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, 140 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 130 Kč
HOLKY NA TAHU v 18.20 hodin
USA, 2017, komedie, drama, 97 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ ve 
20.25 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, 140 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky   Vstupné 130 Kč
 
Neděle 25. června
AUTA 3 v 15.00 hodin                 Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, rodinný, 90 
minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
PŘEDPREMIÉRA: JÁ, PADOUCH 3 3D 
v 17.00 hodin
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní 
pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 
v 19.00 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, 140 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 130 Kč
 
Pondělí 26. června
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 
v 17.15 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, 140 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 130 Kč
SKOKAN ve 20.00 hodin
ČR, 2017, komedie, 120 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let
Skokan byl zrovna propuštěn z vězení. Slunce svítí, 
ale představa budoucnosti na ústeckém předměstí 
rozhodně nezahřeje. Do zimy je zpátky v base. V te-
levizi mluví o festivalu v Cannes. Nějaký opilec, ne-
herec, tam prý dostal cenu za film a stal se hvězdou. 
Jasně, jede se do Cannes! Stopem.    Vstupné 120 Kč
 
Úterý 27. června 
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 
v 17.15 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, 140 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 130 Kč

Sibiřský deník popisuje osud Melánie Vanagsové, která šestnáct let strávila v sibiřském vyhnanství.  Foto: archiv
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SKOKAN ve 20.00 hodin
ČR, 2017, komedie, 120 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 120 Kč
 
Středa 28. června
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D 
v 17.15 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, 140 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 150 Kč
PÁTÁ LOĎ ve 20.00 hodin                 Artvečer - FK
Slovensko, ČR, 2017, drama, rodinný, 85 minut, 
přístupné bez omezení
Příběh dětského dobrodružství, svět dospělých vi-
děný dětským pohledem, tedy i  s  tím, co dospělí 
nevidí.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 
 
Čtvrtek 29. června 
JÁ, PADOUCH 3 v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
JÁ, PADOUCH 3 3D v 17.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO v 19.30 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 96 minut, ne-

vhodné pro děti do 12 let, titulky
Ahoj, jmenuji se Madeline a jsem alergická na celý 
svět.  Vstupné 120 Kč
 
Pátek 30. června
JÁ, PADOUCH 3 v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
JÁ, PADOUCH 3 3D v 17.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO v 19.30 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 96 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pozor: program kina, on-line prodej a  rezervace 
vstupenek přes internet na webových stránkách 
kina www.kinosumperk.cz. 
Předprodej vstupenek: po–pá od 14.00 hodin, so 
a  ne hodinu před 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.

V červnu se mohou malí diváci těšit na předpremiéru filmu Já, padouch 3.  Foto: archiv






