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1Baroko v Šumperku

Baroko v Šumperku

Pozdně barokní sochy sv. Matouše, Marka a Lukáše 
v  nadživotní velikosti dnes zdobí prostranství mezi 
Kostelním náměstím a Sadovou ulicí v Šumperku.   

Foto: L. Kirkosová

Pozdně barokní sochy čtyř evangelistů 
Zkuste se někdy na okamžik zastavit mezi Kostel-

ním náměstím a ulicí Sadovou a zahledět se na so-
chy, které se tyčí nad prudkou cestou od  radnice 
k  „mototechně“ – patří mezi špičku sochařského 
umění v  Šumperku. V  nedávné době renovované 
skulptury v nadživotní velikosti zobrazují sv. Marka, 
Matouše a Lukáše a jsou součástí pozdně barokního 
souboru, jenž zachycuje čtveřici evangelistů. Socha 
čtvrtého, sv. Jana, zde stávala také nějaký čas, nic-
méně dnes ji můžete spatřit při pochůzkách městem 
v Husitské ulici. 

Kolekce byla vytesána do  pískovce mezi lety 
1767–1768, jak prozrazuje prohlášení tehdejších 
šumperských radních. Díky dochované listině, na-
lezené D. Poláchem, je dnes známo, že Anna Marie 
Bittnerová ve své závěti odkázala finanční prostředky 
na zhotovení těchto plastik, avšak na jejich údržbu 
by již peníze nezbyly. Proto se městská rada tímto 
písemným záznamem zavázala o skulptury pečovat. 
Dále je zde uvedeno, že sochy mají evangelia hlásat 
na čtyřech koncích města. Na otázku „Kde přesně?“ 
nelze dodnes s  předností odpovědět. Sv. Matouš 
stával údajně na  západě, v Bludovské ulici, sv. Jan 
na východě, v Husitské ulici, sv. Marek snad na se-
veru, poblíž restaurace Pod Kaštanem, a  sv. Lukáš 
na jihu, v dnešních Sadech 1. máje. V sedmdesátých 
letech minulého století byly sochy umístěny vedle 
šumperského děkanství a pospolu vydržely několik 
desítek let. V roce 2000 byla plastika sv. Jana přesu-
nuta na reprezentativnější, své „původní“ místo.

Kolekce je snad dílem uznávaného sochaře Jana 
Michaela Scherhaufa (1724–1792), který pocházel 
z  hornorakouského města Wels. Ve  čtyřicátých le-
tech 18. století odešel tvořit na Moravu a roku 1753 
se stal olomouckým měšťanem. Jeho raná tvorba 
je spjata s  dílnou Ondřeje Zahnera (1709–1752), 
který kupříkladu v Šumperku zhotovil monumen-
tální sochařskou práci, hlavní oltář Zvěstování 
P.  Marie v  bývalém klášterním kostele. Scherhauf 
po  svém učiteli dokončil čestný sloup Nejsvětější 

Trojice v Olomouci a na přelomu padesátých a še-
desátých let začal získávat vlastní zakázky na Moravě 
a v západním Slezsku. Stal se jednou z význačných 
osobností utvářející umění moravského baroka. 
V  šumperském regionu od něj máme dochovanou 
například pietu z kaple Bolestné P. Marie v Kunči-
cích, výzdobu bočního oltáře kostela sv. Mikuláše 
v  Hanušovicích či v  Doubravicích sochu sv. Jana 
Nepomuckého.

Při zkoumání soch u  farního kostela z ulice Sa-
dové se vám představí první zprava sv. Matouš. 
Evangelista stojí vzpřímeně v mírném kontrapostu. 
Levou rukou přidržuje otevřenou knihu, kterou ze-
spodu podpírá anděl, znak, prostřednictvím kterého 
můžeme sv. Matouše nejsnáze identifikovat. O pár 
metrů dál je instalována socha sv. Marka. Kompo-
zice této figury nabývá dynamičnosti díky esovitému 
prohnutí těla. Jeho pohled, stejně jako u všech dal-
ších evangelistů, směřuje směrem vzhůru k  nebe-
sům. Oproti důmyslnému propracování figury nás 
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Státní okresní archiv Šumperk zve na výstavu 
„Archiv ve škole, škola v archivu“

Výstava představuje průřez archiváliemi všech typů škol, které 
spadají pod jeho archivní dohled šumperského okresního archivu, 

včetně škol a školských institucí z regionu již zaniklých. Návštěvníci 
mohou 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. 
Vystaveny jsou i prozaičtější, zato nejpočetnější a nejvyužívanější 
školní archiválie, kterými jsou třídní katalogy a školní matriky. 

Nechybějí ukázky z běžné provozní agendy škol, ale ani zajímavosti 
jako dobové omluvenky nebo reklamní pijáky. Výstava je již tradičně 

doplněna trojrozměrnými exponáty ze školního prostředí zapůjčenými 
zaměstnanci a příznivci archivu a vstřícnými institucemi.

Výstava trvá do 30. listopadu, otevřena je vždy v pondělí a ve středu 
od 8 do 17 hodin, po domluvě též v úterý a v pátek 

(tel. 583 212 248, e-mail: podatelna@su.archives.cz). 

Pískovcovou plastiku sv. Jana lze spatřit v ulici Hu-
sitské, kde stávala již od  svého vzniku. Své umís-
tění změnila jen o pár metrů na počátku 20. století, 
v době, kdy probíhala výstavba vily Marie von Ober-
leithnerové.  Foto: L. Kirkosová

může překvapit zpodobnění lva, atributu sv. Marka, 
který se nachází u světcovy levé nohy. Především vý-
raz zvířete připomíná spíše fantazijního tvora, což 
je přinejmenším zarážející u  kvalit Scherhaufovy 
tvorby. Nabízí se tak otázka, zda měl k ruce při této 
zakázce méně zkušené pomocníky, nebo je sochař-
ský soubor dílem jiného umělce. Poslední kamenná 
skulptura, která se nachází vedle šumperského dě-
kanství, je evangelista Lukáš. Světec je zachycen opět 
v mírném nakročení, svírající v levé ruce knihu. Ač-
koliv bývá obvykle zobrazen s  okřídleným býkem 
a ikonou P. Marie, v tomto případě se u sochy nena-
chází žádný poznávací symbol. Pro kompletní srov-
nání jednotlivých plastik této skupiny je nutné se 
přesunout již do zmíněné Husitské ulice. Zde, na-
proti zábavnímu a gastronomickému centru Maják, 
se ve výklenku plotu patřící k vile M. von Oberlei-
thnerové nachází socha evangelisty Jana. Kompozice 
postavy je obdobná jako u  předchozích sochař-
ských realizací, pouze orel, atribut sv. Jana, je umís-
těn u pravé nohy. Na rozdíl od předešlých soch stojí 
sv.  Jan na  původním podstavci, který připomíná 
úryvek z Janova evangelia, v překladu znějícím: „Mé 
děti, nemilujme jen slovem a  jazykem, ale činem, 
doopravdy.“ (1 Jan 3, 18)  L. Kirkosová

Fotografie z  mateřské školy 
ve  Svébohově z  přelomu se-
dmdesátých a osmdesátých let 
minulého století. 

Foto: SOA Šumperk



3Klášterní hudební slavnosti

Klášterní hudební slavnosti 2017 startují 2. července

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.

„V letošním roce jsme dramaturgii festivalových 
koncertů pojali v duchu oslavy hudby období ba-
roka. Hudba, jež nabízí tolik rozmanitosti a přitom 
přísného řádu, který ovšem nic neubírá na hudební 
kráse. Současně chceme touto dramaturgií vzpo-
menout dvě stě padesát let od  úmrtí barokního 
hudebního velikána Georga Philippa Telemanna,“ 
říká zakladatel a  pořadatel festivalu Klášterní hu-
dební slavnosti Roman Janků z  Agentury J + D. 
Vzápětí dodává, že koncertovat se 
bude v  Šumperku, Jeseníku, Kr-
nově, Karlově Studánce, Bludově, 
Králíkách, ve  Velkých Losinách 
a také v Rapotíně. Od 2. do 18. čer-
vence se tak v  osmi městech a  ob-
cích převážně Olomouckého, ale 
také Pardubického a Moravskoslez-
ského kraje uskuteční celkem deset 
koncertů. „Letošní ročník má také 
svou patronku, kterou není nikdo 
jiný než jedna z  nejlepších harfis-
tek světa Jana Boušková,“ prozra-
zuje 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 
Keg lerová. Program koncertu bude také v převážné 
většině věnován hudbě období baroka (Bach, Cou-
perin), nicméně zazní i skladby skladatelů z dalších 
období, pro něž byli jejich barokní předchůdci vel-
kými vzory (Krebs, Dodgson).

V  pátek 7. července zavítá festival do  bludov-
ského zámku. „Pro letošní rok jsme připravili pro 

Bludov ‚koncert s překvapením‘. Mo-
mentálně nejtalentovanější a  nej-
zajímavější 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, Cho-
pina a  Liszta,“ poodkrývá program 
Janků.

V neděli 9. července rozezní hudba 
klášterní kostel na  Hedeči v  Králí-
kách. Program „Z Čech až na konec 

světa“, který přiblíží hudbu období renesance v Ev-
ropě, přiveze do Králík Rožmberská kapela, jež se 
na hudbu tohoto období specializuje. 

Následující koncert festivalu proběhne ve  vel-
kém sále KKC v  Rapotíně v  úterý 11. července. 
Vystoupí zde jazzman a  improvizátor Jiří Stivín, 
který se ovšem netají velkým obdivem k  barok-
ním mistrům. Program koncertu tak bude věnován 
Vivaldimu, Telemannovi, Bachovi, ale také jeho 
vlastnímu 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 
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Úvodní koncert bude v režii vokálního souboru Ensemble Frizzante.  Foto: archiv

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, 
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 vyslechnou skladby J. L. Dusíka, A. Dvořáka, 
E. Parish 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. „Vstupenky na koncerty v Šumperku, 
Jeseníku, Krnově, Rapotíně a Králíkách jsou prodá-
vány na místa, jsou tedy číslované a doporučujeme 
včasnou rezervaci,“ zdůrazňuje Janků a dodává, že 
pro držitele karet Klubu přátel Klasika Viva nabí-
zejí pořadatelé výrazné slevy ze vstupného. Více 
informací o této kartě naleznete na webu www.kla-
sikaviva.cz -red-

Šumperské koncerty festivalu Klášterní hudební 
slavnosti

Neděle 2. července od 20 hodin v klášterním kostele
Ensemble Frizzante – „Pocta J. S. Bachovi“ 
Účinkující: Ensemble Frizzante, Monika Kaštanová 
(soprán), Denisa Ullmanová (alt), Jakub Herzan 
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(tenor), Ivo Šiler (bas), Lukáš Mik (sólové housle), 
Kostiantyn Tyshko (varhanní pozitiv). Program: 
J. Dowland: Come again, M. Duruflé: Notre père, 
J. G. Rheinberger: Prope est Dominus, J. Gab-
riel Rheinberger: Hymne, J. S. Bach: Auf meinen 
lieben Gott, Den Tod (Allemande), Christ lag in 
Todesbanden, Befiehl du deine Wege (Courante), 
Befiehl du deine Wege, In meines Herzens Grunde 
(Sarabande), Ach, bleib bei uns du Jesu Christ, Die 
Nacht ist kommen (Den Tod, Gigue), Nun lob´-
mein Seel´ den Herren, Dein Will gescheh (Cia-
ccone), Ein feste Burg ist unser Gott.

Koncert představí duchovní program inspiro-
vaný dramaturgií, kterou představil proslulý vo-
kální soubor Hilliard Ensemble v roce 2001. Tato 
dramaturgie střídá Bachovy chorály s  částmi jeho 
Partity d moll pro sólové housle, přičemž v poslední 
části Ciaccone se vokální fragmenty chorálů a part 
houslí propojí. Notace vycházejí z  poznatků pro-
fesorky Helgy Thoene, která je objevitelkou sou-
vislostí mezi instrumentálními sólovými skladbami 
J. S. Bacha a protestantskými chorály. Své poznatky 
prokázala i v praxi tak, že vytvořila několik parti-
tur, ve kterých se prolínají instrumentální a vokální 
linky. Vznikly tak zvukově působivé celky, které 
přinášejí mimo jiné nový pohled na tyto více než 
tři sta let staré skladby.

Na úvod koncertu vystoupí Ensemble Frizzante 
s  několika skladbami. První skladba je anglický 
madrigal skladatele Johna Dowlanda s  názvem 
Come again. Následuje skladba Notre père (Otče 
náš, 1977) od  francouzského skladatele a  varha-
níka Maurice Duruflého. Jedná se o jeho poslední 
skladbu, neboť kvůli vážnému zranění, které utr-
pěl při automobilové nehodě v roce 1975, již dále 
nemohl hrát na varhany a posléze zanechal i kom-
ponování. Autorem dalších dvou skladeb je Josef 
Gabriel Rheinberger, dnes trochu neprávem zapo-
menutý lichtenštejnský skladatel. Z jeho devítidíl-
ného cyklu motet z roku 1893 zazní osmé moteto 
s názvem Prope est Dominus. Na závěr této úvodní 
části zazní jeho pětihlasá skladba Hymne.

Poté již bude následovat bachovský program, 
který zazní v  provedení dvou samostatných 

kvartetů složených ze členů Ensemblu Frizzante 
a přizvaných hostů se sólovými houslemi a varhan-
ním pozitivem.

Vokální kvintet Ensemble Frizzante má za  cíl 
objevovat zapomenuté skladby a nevšední propo-
jení lidského hlasu s  hudebními nástroji. Vznikl 
v  roce 2015 jako soubor profesionálních zpěváků 
z předních brněnských sborů (Sbor opery Národ-
ního divadla v  Brně, Český filharmonický sbor 
Brno a další).

Středa 12. července od 20 hodin v klášterním kostele
Neues Barocktrio Berlin (DE) – „Hudební bitva  
čtyř národů“ 
Program: Itálie – G. A. Pandolfi Mealli: Sonata 
Quarta „La Biancuccia“, op. 4 č. 4, A. Bertali: 
Ciacona. Anglie – J. Bull: Galliarda to my Lord 
Lumley´s Paven, G. Tollit (Tollet): A Division on 
a Ground. Francie – F. Couperin: Premier Concert 
aus den „Concerts Royaux“, M. Marais: Sonnerie 
de Ste. Geneviève du Mont-de-Paris. Německo/Ra-
kousko – H. I. Franz Biber: Passacaglia, J. S. Bach: 
Sonáta g dur pro housle a Basso Continuo, BWV 
1021.

V  programu spolu pomyslně soupeří čtyři hu-
dební národy barokní Evropy: Itálie, Anglie, Fran-
cie a  Německo. Program nabídne interpretaci 
skladeb s akcentem na zvukové odlišnosti čtyř před-
stavovaných národů a umožní tak vyznít evropské 

V souboru Neues Barocktrio Berlin se sešli hudebníci, 
které spojuje láska k barokní a komorní hudbě.   

Foto: archiv
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oboru dosáhli na světové úrovni natolik výsadního 
postavení a tak výjimečným způsobem reprezento-
vali Českou republiku v  zahraničí, jako harfistka 
Jana Boušková. Proslulý violoncellista Mstislav 
Rostropovič si například osobně vyžádal kontakt 
na Janu Bouškovou poté, co uslyšel její hru v roz-
hlase, a  premiéroval s  ní dílo Raviho Shankara 
na festivalu v Evianu. Světoznámá profesorka harfy 
z USA Susann McDonaldová označila Janu Bou-
šovou za talent století a podobně hodnotí výkony 
Jany Bouškové i zahraniční kritika.

Jana Boušková se díky výrazným uměleckým 
úspěchům rychle stala velmi žádanou harfistkou 
vystupující na  renomovaných světových pódiích 
nejen sólově, ale i komorně s takovými interprety, 
jako Maxim Vengerov, Jurij Bashmet, Patrick Gal-
lois, Jiří Bárta, Christian Tetzlaff, Sharon Kam, 
či již zmíněný Mstislav Rostropovič. Absolvo-
vala konzervatoř v  Praze a  Ostravskou univerzitu 
ve  třídě profesorky Libuše Váchalové. Ve  studiu 
posléze pokračovala na  renomované Indiana Uni-
versity u  profesorky Susann McDonaldové. Jana 

hudební rozmanitosti. Skladby jako Ground, Passa-
caglia nebo Ciaconne – s melodickými, pravidelně 
houpavými basy v nádherné harmonii s virtuózním 
a hravým doprovodem houslí.

Elegantní zvuk barokních houslí, cembala a violy  
da gamba pocházejících z doby minulé nás přene-
sou do  bohatě zdobené královské Evropy oněch 
dnů.

V souboru Neues Barocktrio Berlin se sešli hu-
debníci, které přes bohaté hudební zkušenosti a ak-
tivity spojuje láska k  barokní a  komorní hudbě. 
Všichni hudebníci jsou sólisté souboru Neues Ba-
rockorchester Berlin, který od svého založení v roce 
2008 upořádal již řadu vystoupení. Umělci hrají 
na dobové nástroje.

Úterý 18. července od 20 hodin v klášterním kostele
Barocco Sempre Giovane, Jana Boušková 
(harfa), Roman Janků (viola) – „G. P.  Tele-
mann – 250 let od úmrtí“ 
Program: G. P.  Telemann: Sinfonia Spirituosa 
D  dur pro smyčce a  basso continuo TWV 44:1, 
A. Vivaldi: Koncert d moll pro dvoje housle, vio-
loncello, smyčce a cembalo op. 3/11 „L´Estro Ar-
monico“, G. P.  Telemann: Koncert G dur pro  
violu, smyčce a continuo TWV 51:G9, F.-A. Boiel-
dieu: Koncert C dur pro harfu a smyčce

Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) 
je komorní soubor složený ze špičkových mladých 
profesionálních hudebníků. Specializuje se na  in-
terpretaci skladeb vrcholného baroka, nevyhýbá se 
však ani jiným slohovým obdobím. Soubor byl za-
ložen v roce 2004.

Soubor má za sebou již stovky významných kon-
certů, je zván na domácí i zahraniční hudební fes-
tivaly, jeho koncerty vysílala v  přímém přenosu 
Česká televize, Televize Noe, Český rozhlas, na-
hrává na  CD a  pořádá vlastní abonentní cykly 
koncertů.

Soubor spolupracuje s předními českými i zahra-
ničními sólisty i s celou řadou vynikajících mladých 
hudebníků, laureátů mezinárodních interpretač-
ních soutěží.

Není mnoho českých umělců, kteří by ve svém 

Harfistka Jana Boušková převzala nad letošním roč-
níkem festivalu záštitu. Vystoupí i v Šumperku.   

Foto: archiv
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1997 byl členem Talichova komorního orches-
tru a byl také zakládajícím členem Egmont kvar-
teta. Během své umělecké kariéry se začal profilovat 
i jako člověk s neobyčejnými organizačními schop-
nostmi. Nejdříve působil v agentuře Praha Mozart 
Orchestra, posléze založil vlastní agenturu. Je hyb-
nou silou kulturního života Olomouckého kraje 
v  oblasti klasické hudby. Od  roku 2001 pořádá 
cyk lus koncertů Klasika Viva v  Šumperku a  Je-
seníku, v  roce 2007 uspořádal se svou agenturou 
první ročník festivalu Klášterní hudební slavnosti.

Úspěchy v  jeho pořadatelských aktivitách 
byly podnětem k  činnosti producentské. Prezen-
tace v  této oblasti zahrnuje jedinečnou nabídku 
umělců a  souborů, která je doplněna o konkrétní 
tipy koncertů. V letech 2003 – 2006 působil také 
jako zástupce ředitele na  ZUŠ Praha 10 – Trha-
novské náměstí a v  roce 2009 jako zástupce ředi-
tele na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. V roce 
2010 pracoval ve  vedení International School of 
Music and Fine Arts Prague jako Deputy Head 
a od září 2010 pracuje opět jako zástupce ředitele 
na  ZUŠ Praha 10 – Hostivař. Za  rok 2015 byla 
Romanovi Janků udělena Cena města Šumperka 
v kategorii kultura.                                           -red-

Boušková je zatím jedinou harfistkou České re-
publiky, která vyhrála světově nejvýznamnější 
a nejuznávanější harfovou soutěž. Toto vítězství si 
přivezla v roce 1992 z USA a ve stejném roce zís-
kala i  druhou cenu v  Izraeli na  jiné renomované 
světové soutěži s  největší historickou tradicí, kde 
společně s nejvyšším oceněním drží též i prvenství 
jediné české harfistky, která byla do této významné 
soutěže pozvána. Jako jedna z deseti nejvýznamněj-
ších žen České republiky a první interpretka z kla-
sické hudby vůbec byla vyznamenána cenou „Lady 
Pro“, která jí byla předána za  přítomnosti prezi-
denta republiky Václava Klause na Pražském hradě.

Roman Janků je absolventem pardubické kon-
zervatoře a AMU v Praze, kde studoval u prof. Lu-
bomíra Malého hru na  violu. Již záhy se začal 
zúčastňovat mezinárodních soutěží a  v  roce 1994 
se stal nejmladším finalistou mezinárodní soutěže 
o cenu „Beethovenova Hradce“. Jako sólista spolu-
pracoval např. s Filharmonií Hradec Králové nebo 
Talichovým komorním orchestrem. Zúčastnil se 
mnoha mezinárodních kurzů, absolvoval studijní 
stáž v  Japonsku. Koncertně projezdil téměř celý 
svět. Za dobu své bohaté hudební kariéry se věno-
val jak hudbě komorní, tak i orchestrální. Od roku 

Barocco sempre giovane je komorní soubor složený ze špičkových mladých profesionálních hudebníků. 
Foto: archiv
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válečnou zkušenost. Tři dny v těsném doteku s or-
chestrem, kdy zkoušky i  koncerty byly mimořád-
ným zážitkem a možností nahlédnout do pracovní 
kuchyně profesionálů. 

Provedení se účastnily sbory šumperskému pub-
liku vesměs známé. Vedle jubilujícího Ondrášku 
také českokrumlovská Medvíďata, dačický Kví-
tek a  mužský sbor vzešlý ze zpěváků Sušického 
dětského sboru. Vše doplněno muži – nadšenci 
z  nejrůznějších sborů regionu. Výsledné, téměř 
třísetčlenné těleso bylo důstojným partnerem or-
chestru. Od  prvních minut zkoušky ve  zkušebně 
filharmonie bylo zřejmé, že všechny sbory přijely 
dokonale připraveny. To také umožnilo dirigentovi 
Jakubu Kleckerovi zkoušku, původně plánovanou 
v rozsahu čtyř hodin, podstatně zkrátit. 

Jenkinsova skladba pak zazněla v kostele Panny 
Marie Královny v Ostravě – Mariánských Horách 

Pátého května tohoto roku se koncertní sestava 
čtyřiceti dvou dětí vydala na  cestu, jejíž první část 
představovala účast na  oslavách padesátého výročí 
založení novojičínského dětského sboru Ondrášek. 
Oslavy to nebyly ledajaké. Inspirováni podobnou si-
tuací před dvěma lety v Českém Krumlově, rozhodli 
se Novojičínští uspořádat dvojici koncertů ve  spo-
lupráci s  Janáčkovou filharmonií Ostrava a provést 
skladbu britského skladatele Karla Jenkinse The Ar-
med Man – Mass for Peace. Jedná se o  rozměrné 
dílo, které skladatel komponoval inspirován váleč-
nými hrůzami v  Kosovu; je věnováno obětem to-
hoto konfliktu. Pro naše děti bylo provedení jednak 
mementem a připomínkou další neblahé zkušenosti 
lidstva, jednak výjimečnou příležitostí ke spolupráci 
s  profesionálním orchestrem. Obé v  těsném kon-
taktu. Studium rozsáhlého opusu, jenž v sobě zahr-
nuje citaci francouzské středověké písně L´hom me  
armé, části mešního ordinária i další hudební čísla 
komponovaná na  texty Rudyarda Kiplinga, Johna 
Drydena, Jonathana Swifta, texty staroindického 
eposu Mahábhárata i  texty biblické, umožnilo 
do  hloubky prožít autorovu snahu zprostředkovat 

Před začátkem zkoušky ve filharmonii.   
Foto: archiv ŠDS

Soutěska Via Mala.  Foto: archiv ŠDS

Poněkud netypické bylo letošní koncertní putování dětského pěveckého sboru Motýli Šumperk. 
Netypické tím, že díky časové shodě zahraniční zájezd navázal na několikadenní koncertní akti-
vity domácí.

TŘI V JEDNOM: Zájezd Nový Jičín – Mnichov - Locarno
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míří k  jihu. Těšíme se ze slunečného dne a  zane-
dlouho podle plánu zastavujem v  Sankt Gallen, 
neboť z internetových zdrojů se zdá, že město si za-
stávku zaslouží. Není dlouhá, cestovní plán dovolí 
pouhou hodinu. Výsledkem rozhodnutí, že příště 
raději zájezd o  den prodloužit, než toto pozoru-
hodné místo odbýt několika desítkami minut. 

Brzy opět na cestu, očekává nás místo zaslíbené, 
slunné Locarno nad modravým jezerem obklope-
ným dosud pocukrovanými vrcholky hor. Ač nemá 
příslušné zeměpisné parametry, chová se jako loka-
lita subtropická a  my se po  chladných dnech zá-
jezdového počátku velmi těšíme na  jeho vlídnou 
tvář. Průsmyk Svatého Bernarda však hustou ml-
hou naznačuje cosi neblahého a Locarno nás vítá 
parádním lijákem. Dětský sbor Calicantus je však 
jiného mínění. Proběhne přivítání hodné státníka 
a v podobném duchu se pokračuje i v následujících 
dnech, takže i počasí brzy podléhá. 

Zažili jsme krásné dny a tuším, že to bylo již po-
šesté. Calicantus se sbormistrem Mariem Fontanou, 
sbor, jenž vznikl a  s naší pomocí se rozvíjel inspi-
rován koncertem, který jsme v Locarnu absolvovali 
na počátku devadesátých let. Stále se k tomuto mo-
mentu hlásí a jeho zkušebna je plná odkazů na vzá-
jemná setkávání. Děti byly v  místních rodinách 
hýčkány a ještě dlouho poté, co se autobus opět po-
hnul směrem k  domovu, skandovaly „otočit, oto-
čit“. Tady to tak prostě je a  myslím, že odjezdy 

v rámci Svatováclavského festivalu a v Beskydském 
divadle v Novém Jičíně v souvislosti s oslavami vý-
ročí domácího sboru Ondrášek. Ten také uspořádal 
třetí společný koncert, tentokrát sestavený z děl du-
chovní hudby, jež zazněly v novojičínském farním 
kostele Nanebevstoupení Panny Marie. Plni krás-
ných dojmů jsme se přímo z Nového Jičína rozjeli 
vstříc zahraniční části zájezdu. 

V úterý devátého května nás v Mnichově přiví-
tali zpěváci i rodiče Junge Chöre München, sboru, 
který byl před dvěma lety naším hostem. Po chlad-
ném a  deštivém dni zde, v  Mnichově, konečně 
pršet přestalo a následující slunečný den nabídl do-
polední návštěvu Neue Pinakothek, obrazárny, kte-
rou, po florentské Galirii uffizi a Museo Panoptico 
Salvátora Dalí ve Figueres, děti přiřadily do portfo-
lia navštívených stánků výtvarného umění. My pak 
s potěšením konstatovali, jak jejich zájem a schop-
nost vnímat umělecká díla krůček po krůčku ros-
tou. Odpoledne v  parku rozsáhlého zámeckého 
komplexu Nymphenburg sbor naladilo k  večer-
nímu zpívání. Koncert obou sborů proběhl v kos-
tele s nedlouhou historií, tedy v  interiéru střízlivě 
soudobém, nicméně zajímavém a  zpívání přízni-
vém. Jak už tomu bývá, děti se v krátké době spřá-
telily, a  tak rozloučení po  ránu následujícího dne 
bylo provázeno nejednou slzičkou. 

Bílý autobus, jenž iniciativou majitele firmy po-
prvé nese na  své kůži také indicie našeho sboru, 

Mario Fontana při práci s našimi dětmi.  Foto: archiv ŠDS
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Děti konečně přešlo skandování a  jiné hlasitě 
projevované touhy po návratu. Svatý Bernard ten-
tokrát zalitý sluncem a otevírající daleké pohledy, 
před pár dny ukryté za  clonou deště. Opouštíme 
rychlostní silnici a  starou úzkou cestou se spouš-
tíme do hlubin pověstné Zlé cesty – Via mala. Po-
prvé chceme toto zlopověstné místo, mnohokrát 
již „autobusmo“ zdolané, pokořit také pěšky. Po-
daří se, místy s patřičnou dávkou adrenalinu spíše 
vsugerovaného než skutečným nebezpečím vyvo-
laného, a po osmi kilometrech i  zdolání slušného 
převýšení přicházíme přímo k  obědu, neboť pří-
slušná část „dospělstva“ již koná. 

Zájezd je téměř za námi. Ještě nocleh a další den 
oběd již na domácím území. A protože kamínků, 
z  nichž zájezdová stavba seskládána, je skutečně 
mnoho, dovolte poděkování těm, kteří ochotně 
a  nezištně skládali: děti s  jejich nekonečnou pílí 
a  trpělivostí, rodiče ochotní sladit kalendáře ro-
dinné se sborovým, Kruh přátel ŠDS i další pomoc-
níci nejrůznějších oborů, Modré špendlíky, Pramet 
Tools, s.r.o., domovský přístav SVČ Doris, město 
Šumperk, Olomoucký kraj. Výčet na tři řádky, vý-
znam neměřitelný.  Tomáš Motýl
Poznámka na  závěr: Podrobné vyprávění den 
za dnem naleznete dříve či později na www.motyli-
-sumperk.cz.

Calicantu ze Šumperka vykazují podobné znaky. 
Jsme však stále ještě v  dosahu modravého jezera 
a užíváme si sborové práce pod Mariovým vedením, 
jenž podle předchozí domluvy dokončuje nastudo-
vání rozpracované skladby ke  společnému prove-
dení obou sborů. Výběr díla, Mariův temperament 
a nasazení zpěváků skýtají nemnoha pozorovatelům 
výjimečný zážitek. Výlety do okolí s rodinami i spo-
lečná návštěva hradního komplexu v Belinzoně od-
halují či znovu evokují nevšední krásu těchto míst. 
Přijetí starostou města Locarna připomene širo-
kou odpovědnost sboru nejen v  interpretační, ale 
i ve společenské a reprezentační rovině. Tři mimo-
řádné koncerty pak souhrn pocitů završí. Zpíváme 
v Asconě, v kostele kláštera Collegio Papio, v místě 
důvěrně známém z  předchozích společných kon-
certů. Obecenstvo je naše, to jest rodinné i přátel-
ské, a brzy bouřlivě reaguje. Zpíváme v Belinzoně 
společně s  místním komorním sborem a  obecen-
stvo, jež nikdy o našem sboru neslyšelo, rovněž děti 
v krátké době přivádějí do varu. Zpíváme v horské 
vsi Quinto, v  krásném románském kostele, a  jde 
o koncert, který je součástí rozsáhlého regionálního 
festivalu. Oba sbory společně, oba svým charakte-
rem velmi odlišné, avšak stejně přesvědčivé a publi-
kem odměňované. Jeden z nejlepších koncertů mé 
čtyřicetileté profesní paměti. 

Ohlédnutí

Z koncertu v Locarnu – Asconě.  Foto: archiv ŠDS
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Vytvoření galerie pod širým nebem nazvané Andělárium podporuje už čtvrtým rokem šumperská 
radnice. Originální umělecká díla ozvláštňují tzv. Andělskou stezku vedoucí ze Šumperka přes 
Čarovný les a Tulinku do Rejchartického údolí. Další sochy, které vzniknou během červencového 
sochařského sympozia „Andělárium – galerie pod širým nebem 2017“, se sem přestěhují příští rok. 
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 22. července v 15.30 hodin.

Sochy krášlí nejen louku v Rejcharticích.  Foto: -tw-

Andělárium na rejchartické louce 
láká na zajímavý program

Tvůrci neobvyklého projektu, který v  roce 2014 
zaštítilo občanské sdružení Obnova kulturního dě-
dictví údolí Desné, by tak rádi do podhůří Jeseníků 
přilákali milovníky umění i přírodních krás. Šumperk 
tuto iniciativu podpořil darováním kmenů stromů 
na výrobu soch a finančním příspěvkem ve výši osm-
desát tisíc korun, které má na tento účel vyčleněné 
v rozpočtu. Na financování letošní akce navíc zastu-
pitelé v únoru schválili poskytnutí individuální do-
tace v maximální výši sto padesát tisíc korun.

„Rádi bychom vytvořili unikátní uměleckou 
sbírku dřevěných soch a současně zhodnotili městské 
pozemky a  stávající turistické stezky,“ říká mluvčí 
projektu a umělecký řezbář Tomáš Wurst. Myšlenka 
uspořádat první sochařské sympozium se zrodila již 
před šesti lety, poprvé se ale uskutečnilo v roce 2013. 
Romana Krestýnová, Tomáš Wurst, Marek Suchan 

se nechali inspirovat překrásnou krajinou a loukami 
v Rejcharticích natolik, že přizvali ke spolupráci další 
kolegy řezbáře a  sochaře. „Oslovili jsme i  rejchar-
tické domorodce, kteří se pro náš projekt upřímně 
nadchli. A o podporu nad touto bohulibou činností 
jsme požádali faráře a našeho kamaráda Milana Pal-
koviče z Velkých Losin, který přislíbil patronát a du-
chovní a teoretické vedení, abychom netápali v dané 
andělské symbolice. V  jeho pojetí je anděl poslem 
krásy,“ připomíná začátky projektu Wurst, jenž 
spolu s dalšími sochaři a řezbáři založil Spolek Artibi, 
který letos získal zajímavou myšlenkou pravidelných 
sympozií podporu Olomouckého kraje.

„Andělárium – galerie pod širým nebem 2017“, 
jehož odborným garantem je Galerie Jiřího Jílka, 
proběhne od  pondělí 17. do  soboty 22. července 
a  jeho dějištěm bude opět rejchartická louka 
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G. Alexandrov – Nude Exlibris 

V Eagle Gallery představují 
Teorii her Gennadije Alexandrova

u kostela. „Díky rozšířené finanční podpoře města 
Šumperka a dotacím Olomouckého kraje a místní 
firmy Epcos můžeme letos pozvat čtrnáct sochařů, 
čímž se výrazně rozšíří počet dřevěných skulptur 
andělů. Letos se ale zaměříme nejen na sochy an-
dělů, ale také na andělská posezení – lavice. A le-
tošní ročník je zaměřen i  na  volnočasové aktivity 
rodičů s dětmi,“ podotýká Wurst. 

V pátek 21. července odpoledne budou noví an-
dělé instalováni na rejchartickou louku a „sochání“ 
zpestří od  sedmé podvečerní koncert Nadi Urbán-
kové s  kapelou Bokomara. Slavnostní vernisáž ho-
tových děl pak proběhne v  sobotu 22. července 
a doprovodí ji řada akcí. Hodinu po poledni odstar-
tují dílničky s Madlou pro děti i  dospělé na  téma 
Andělé, během nichž si děti mohou vytvořit svého 
anděla. Omalovánky a  vystřihovánky pro rodiče 

s dětmi přitom vytvořila výtvarnice Věra Kovářová. 
Ve 14 hodin nabídne Divadlo Koráb pro rodiče 

s dětmi pohádku Kašpárek a drak, úderem třetí od-
polední pak odstartuje show s  motorovou pilou. 
V 15.30 hodin proběhne vernisáž výstavy s předsta-
vením jednotlivých umělců, na kterou naváže dražba 
grafik, obrazů, keramiky a dřevěných skulptur. Celý 
odpolední program doprovodí kapela „Shodou okol-
ností“. „Od  čtvrté odpolední proběhne i  tradiční 
dražba kreseb, keramiky a skulptur na téma andělé,“ 
upřesňuje Wurst. Od sedmé podvečerní se mohou 
příchozí těšit na koncert kapely Holátka. „V rámci 
akce je zajištěna autobusová doprava ze Šumperka 
s  odjezdy od  hotelu Grand. V  pátek 21. července 
v 18 hodin s návratem ve 21 hodin. V sobotu pak 
ve 14 hodin, návrat z Rejchartic je v 18 a ve 21 ho-
din,“ uzavírá Wurst. -zk-

V Eagle Gallery v Nemocniční ulici 8a je k vi-
dění výstava výtvarníka Gennadije Alexandrova, 
Rusa původem z  Omsku, nyní žijícího v  Česku. 
Výstava je pro návštěvníky otevřena do 7. září, kdy 
proběhne dernisáž výstavy a autorský večer.

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 Ale-
xandrova charakterizují základní princip myšlenky 
v jeho díle. Divák má úžasnou možnost si aktivně 
dotvářet vnímání zobrazené kompozice. Touto for-
mou vzniká vzájemný a  dokonalý kontakt, který 
dovoluje přikládat vlastní význam detailům pomocí 
„hry“ s myšlenkou, plochou, lineární kresbou. 

Pokud Gennadij hovoří o  hrách, pak sám 
všechny své myšlenky dokáže vykládat neobvyk-
lým uměleckým projevem. Například zaváže si oči 
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a  nechá promlouvat svou představivost proudem 
myšlenek a  vnímáním většího prostoru, než pro-
stor, který nám limituje reálná vize. Jeho hry tak 
dostávají nový impuls 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 nelze si 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

Dům kultury

Neděle 2. července od 20 hodin v klášterním kostele
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: 
Ensemble Frizzante – „Pocta J. S. Bachovi“ 
Zahajovací pořad 11. ročníku mezinárodního festi-
valu Klášterní hudební slavnosti Šumperk bude pa-
třit vokálnímu kvintetu Ensemble Frizzante a jeho 
hostům – Lukáš Mik (housle) a Kostiantyn Tyshko  
(varhany). V  programu zazní Bachovy chorály, 
které jsou doplněny nejen o  části jeho Partity 
d moll pro sólové housle.   

Vstupné 180 Kč, s kartou KPKV 120 Kč 

Středa 12. července od 20 hodin v klášterním kostele
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: 
Neues Barocktrio Berlin (DE) – „Hudební bitva  
čtyř národů“ 
V  rámci Klášterních hudebních slavností se nám 
představí německé hudební těleso Neues Ba-
rocktrio Berlin představí hudební díla barokních 
velikánů Anglie, Itálie, Německa a Francie v auten-
tické interpretaci.   

Vstupné 150 Kč, s kartou KPKV 80 Kč 

Úterý 18. července od 20 hodin v klášterním kostele
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: 
Barocco Sempre Giovane, Jana Boušková 
(harfa), Roman Janků (viola) – „G. P.  Tele-
mann – 250 let od úmrtí“ 

V  programu závěrečného koncertu 11. roč-
níku mezinárodního festivalu Klášterní hudební 
slavnosti zazní orchestrální skladby G. P.  Te-
lemanna a  jeho současníka A. Vivaldiho, Te-
lemannův Koncert pro violu a  orchestr a  také 
Koncert pro harfu a smyčce F. A. Boieldieho.   

Vstupné 200 Kč, s kartou KPKV 180 Kč

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

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 2. července
Eliška Jakubíčková: „Bělostná perletí“, malba
Výstavu i  celý program galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 5. do 30. července 
Matěj Lipavský: „Barevná louže“, malba
Matěj Lipavský maluje to, co má nejraději. Nic ne-
vymýšlí, sama skutečnost je mu dostatečně zajímavá. 
Nabízí mnohem víc, než co by sám složitě nacházel 
a čeho se malbou přirozeně dotýká. Vernisáž se usku-
teční ve středu 5. července od 18 hodin.
Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit 
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PETER ARISTONE, RYBIČKY 48 A DALŠÍ
24. října 
KONCERT K VÝROČÍ REPUBLIKY
16. – 18. listopadu
BLUES ALIVE – PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN
23. listopadu  HORKÝŽE SLÍŽE – TOUR 
25 LET – 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!

na recepci Penzionu G, který nad galerií nabízí tří-
hvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program ga-
lerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR 
a Olomoucký kraj.
 
PŘIPRAVUJEME 
5. srpna 
OSOBNÍ PARFÉM NA MÍRU -– workshop
25. srpna 
REVIVAL INVAZE: GREEN DAY, RAM-
MSTEIN, 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
27. září 
KONCERT NA JEVIŠTI: MICHAL HORÁK
6. října 
MICHAL HORÁČEK A HOSTÉ: 
KONCERTNÍ RECITÁL NA CESTĚ
10. října  IVAN HLAS TRIO
14. října  DEN ZDRAVÍ IV.
20. října  DŽEMFEST: TOMÁŠ KLUS, 

Dům kultury, Džemfest

Džemfest zveřejnil program

Populární šumperský festival Džemfest zveřejnil letošní program, který se odehraje 20. října 
v Domě kultury Šumperk. Skončila tak originální slevová akce Zajíc v pytli, během které si mohli 
fanoušci festivalu koupit vstupenku za poloviční cenu, aniž by ale znali program.

„Zajíce v pytli si koupilo rekordních 318 lidí, což 
je pro nás dobrá i špatná zpráva. Máme ohromnou 
radost, že máme tolik věrných fanoušků, kteří si 
koupí lístek na Džemfest, i když neznají program. 
Moc všem děkujeme za důvěru a podporu. Na dru-
hou stranu tolik prodaných vstupenek za poloviční 
cenu je trhlina do  rozpočtu akce, ale s  tím si už 
holt musíme poradit,“ říká s  úsměvem pořadatel  
Ondřej Polák.

Letos program ovládnou písničkáři, v programu 
vystoupí hned čtyři -– Tomáš Klus a jeho Cílová sku-
pina, Peter Aristone s kapelou, Voxel a Pokáč. Z ka-
pel budou na Džemfestu řádit Rybičky 48 a Leon.

„Věřte nebo ne, ale o vystoupení Tomáše Kluse 
jsme jednali celých šest let. Na Šumpersku zahraje 
poprvé od doby, kdy začal být slavný,“ uvedl On-
dřej Polák. Další výjimečnou událostí má být po-
dle pořadatelů vystoupení slovenského hitmakera 
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Galerie J. Jílka

Petera Aristoneho, který na Džemfest dorazí přímo 
z  turné po Spojených státech. Tahákem letošního 
programu bude také show kapely Rybičky 48, 
která vyprodává „kulturáky“ po celé republice a její 
hity v poslední době zaplnily český éter. Hudební 
fajnšmekři se pak mohou těšit na speciální společný 

recitál dvou nejvýraznějších osobností mladé pís-
ničkářské scény Voxela a Pokáče. 

Line up šumperského festivalu doplní mladá ta-
lentovaná kapela Leon, která s  aktuálním hitem 
Volný pád už třikrát vyhrála hitparádu hudební te-
levize Óčko. M. Horáková

Ignác, 2017, akvarel, tuš, papír, 420 × 297 mm 

Matěj Lipavský: „Barevná louže“, malba

„... volím mezi náhodami a  zvolená náhoda už 
vlastně tak úplně náhodou není...“ M. L.

Matěj Lipavský (*1985) maluje, co má nejra-
ději. Nic nevymýšlí, sama skutečnost je mu dosta-
tečně zajímavá. Zná své meze před živou přírodou, 
která je nedostižná, ale i proto dá se malovat znovu 
a znovu. Nabízí mnohem víc, než co by sám složitě 
nacházel a čeho se malbou přirozeně dotýká.

Narodil se a žije v Praze, ale cítí se líp ve volné 
přírodě a  i  ve městě sleduje spíš proměny počasí, 
vítr, slunce, déšť, teplo nebo chlad. Opaková-
ním motivu ve  variacích maluje svou krajinu bez 
příběhu, hmotu a  barevné světlo v  ní jako téma 
o sobě. Nevyhlíží na daleký obzor, neokázale a ci-
vilně portrétuje jemným koloritem mělký prostor 
její měkké dutiny. 

Nověji volí kaligrafičtější přístup a jím zachycené 
nahodilosti. Nesleduje jen jednu výtvarnou linii, 
netříbí už ustálený styl, ale maluje různým způso-
bem právě teď uviděné. Vstřebává krajinu malbou 
a nalézá v ní stále nové podněty. Čerpá ze silného 
vztahu k ní. Vyjadřuje se souběžně i úsporným slo-
vem (viz jeho sbírka „Nika“, Host, Brno, 2016) 
a  v  obojím je ryzí básník. Neilustruje, ale rovno-
cenně doprovází jedno druhým. Vkládá i více vý-
znamů do  jednoho motivu, mísí vzájemné vztahy 
lidí a míst. Ukládá do nich své pevné vazby k nim 
a v ustavičných návratech učí se přírodě pozorněji 
otevřít a naslouchat jí.

Maluje hodně a  rychle, v poslední době častěji 
vzdušně lehkým akvarelem, jeho „barevnou louží“ 
ale vrací se rád i k předchozí hutné malbě, a proto 
spolu s převahou prvního vystavuje i nová plátna 
v oleji a akrylu nebo i v  jiných kombinacích. Vy-
zkoušel si krátce i práci sochaře, strávil rok studia 
na Akademii v ateliéru Jindřicha Zeithammla a po-
dílel se s bratrem Jakubem na jeho zemních kaplič-
kách, ale malba stala se mu hlavním vyjadřovacím 
prostředkem. Našel se v  ní, je výrazným koloris-
tou a výstava to tu přesvědčivě dokládá. Zahájena 
ve středu 5. července v 18 hodin za autorovy účasti, 
potrvá do neděle 30. července. Jste zváni. M. Koval 
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Vážení současní i budoucí abonenti, milí diváci, děkuji vám všem, kteří nám projevujete podporu. 
Moc to pro mne znamená. Jsem hrdý na herce, na zaměstnance, jsem hrdý na to, co dokážeme spo-
lečně vyprodukovat, jsem hrdý na Šumperk, že mu není kultura lhostejná. Divadlo Šumperk se 
stává významnou kulturní institucí nejen v našem městě, ale i v kraji, a já se budu snažit udělat 
vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále.

Nová divadelní sezona 2017/2018 – slovo ředitele divadla

Naše divadlo prochází neustálými proměnami. 
Jak těmi viditelnými, tak vašemu oku skrytými. 
A o to větší radost mám, že mohu oznámit význam-
nou a  výraznou proměnu hlediště a  jeviště, která 
udělá radost nejen vám, ale také hercům. V prů-
běhu měsíců července a  srpna budou z  nelibého 
stavu přečalouněny sedačky v hledišti, včetně židlí, 
do  divadelní barvy hodné této nádherné budovy. 
Bude stržen koberec a  také celá jevištní podlaha, 
kterou nahradí nová. Od  září se rovněž můžete 
těšit na  nový rezervační systém, který vám, divá-
kům, nabídne mnoho zlepšení a usnadnění koupě 
vstupenek.

Sezona 2017/2018 naváže pestrostí ve  své žán-
rové a  stylové nabídce na  dramaturgickou kon-
cepci sezony předešlé. Můžete se těšit na komedie 
(z nichž jedna je českou premiérou), velký drama-
tický příběh či muzikál, ale také dramatizace. Vel-
kou ctí mi bude uvést v  našem divadle světovou 
premiéru pohádky Duhová zahrada, kterou spe-
ciálně pro nás napsala známá česká spisovatelka 
Daniela Fischerová.

Předplatitelům nabízíme řadu výhod. Počínaje 
výraznou slevou na  předplatném oproti ceně při 
volném prodeji přes stabilně zajištěná místa v hle-
dišti až po informování o termínu představení, po-
kud si toto oznámení objednáte. Abonentní průkaz 
je navíc přenosný, lze ho půjčit i darovat a při jeho 
ztrátě lze vystavit duplikát. 

Veškeré informace o předplatném, které je možné 
objednat i elektronicky na internetových stránkách 
divadla, lze získat v  obchodním oddělení divadla 
na  tel.č. 583  214  061, kl. 45 nebo prostřednic-
tvím e-mailu obchod@divadlosumperk.cz, ve vitrí-
nách před divadlem na Hlavní třídě a  samozřejmě 

na  internetových stránkách www.divadlosumperk.
cz. Zde najdete informace o  divadle, repertoáru, 
hereckém souboru a můžete si zde také on-line re-
zervovat a koupit vstupenky na domácí i hostující 
představení s  tím, že si je přímo doma vytisknete. 
Těším se na setkání s vámi, M. Kašík, ředitel divadla

Divadelní sezona 2017/2018

Pam Valentine: Láska mezi nebem a zemí, režie 
Milan Schejbal, premiéra 16. září 2017

Slavný spisovatel Jack Cameron si vyjede se svou 
ženou Susie na  jachtě a naneštěstí se utopí. Oba. 
K jejich překvapení tím všechno nekončí a oni zů-
stanou „zavěšení“ mezi nebem a zemí na svém ven-
kovském sídle. Tam se jim však čas hodně vleče, 
protože člověk, který žije, ale už je dávno mrtvý, 
nemůže spoustu věcí, z  těch slušnějších jíst a pít. 
Dlouhou chvíli si manželé krátí tím, že straší ná-
jemníky, kteří se občas v domě vyskytnou. Většinou 
se tím pádem brzy zase odstěhují a  je po  legraci. 
Pak ale přichází Simon Willis se svou ženou Flic 
a všechno je jinak. Simon je totiž spisovatel a Jacka 
napadne, že by mohli něco napsat „spolu“.

Kromě zábavy je tento nápad i  laskavý, novo-
manželé totiž nemají moc peněz, Flic je těhotná 
a Simon potřebuje napsat hit. Drobnou obtíž, že 
Simon Jacka „neslyší“, se podaří řekonat pomocí 
Susie, pro kterou má z  nějakého důvodu Simon 
„lepší uši“.

Takže: Jack sděluje své nápady Susie a  ta je 
předává dál Simonovi. Jenže často nechápe, co 
přesně Jack myslí, nebo do literatury přimotá běž-
nou komunikaci s  manželem. Tím vzniká samo-
zřejmě pěkný „guláš“, ale hlavně řada neuvěřitelně 
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kabaretu Červená sedma. Proslavil se zejména kni-
hami Klapzubova jedenáctka, Lidé z  Maringotek 
a Cirkus Humberto.

Norm Foster: Sex na vlnách (česká premiéra), re-
žie Roman Štolpa, premiéra 16. prosince 2017

Sex na vlnách je komedie neuvěřitelně plodného 
kanadského dramatika Norma Fostra. Doposud 
napsal přes padesát divadelních her a  ještě hodlá 
pokračovat. Občas si odskočí a napíše román nebo 
zahraje divadlo, protože je mimo jiné také výborný 
herec.

Málokdy se stane, aby měl žijící autor festival, 
kde se hrají jenom jeho hry. Shakespeare třeba, bu-
diž, tomu se to povedlo. Ale Norm Foster ho má 
od loňského roku také. Premiéry jeho her jdou je-
nom v Kanadě ročně do desítek, takže vlastně není 
divu, že vznikl Foster Festival.

Sám autor ke  svému úspěchu skromně podo-
týká, že jeho příčinu vidí v obyčejnosti svých her. 
V tom, že nepřichází s žádným převratným, pate-
tickým, dějinným poselstvím, ale píše o  všedních 
problémech běžných lidí.

Zájmu českých divadel kupodivu zatím unikal. 
Jeho kvality mohou čeští diváci ocenit až v letoš-
ním roce hrou z roku 2006 Sex na vlnách, která 
patří v  řadě Fosterových her k  těm nejhraněj-
ším. A  diváci šumperští jako úplně první. Těšte 
se, protože v  kanadských novinách už se obje-
vují zmínky o tom, že Foster je kanadský národní 
poklad.

William Shakespeare: Romeo a  Julie, režie Bo-
gdan Kokotek, premiéra 10. února 2018

Existuje divadelní postava, která sestoupila z je-
viště, vydala se do běžného života a zná ji opravdu, 
ale opravdu každý na  světě? Už vás napadá? No 
ano, Romeo a Julie. Jejich velkou tragickou lásku 
zná každý a  dokonce jsou vztahy v  našem životě 
s tím jejich často porovnávány. A pokud vím – tedy 
až na ten konec v hrobce – by takovou osudovou 
lásku chtěl prožít skoro každý.

Mohl Shakespeare v roce 1595, kdy hru poprvé 
na  jevišti uváděl, vůbec tušit, do  čeho se pouští? 

vtipných situací založených na originálním a geni-
álním nápadu, který zatím nebyl v komediích ni-
kdy využit.

Během psaní románu samozřejmě vznikají pevné 
vazby mezi zúčastněnými, starší manželé mohou 
pozorovat na  mladších, co kdysi prožívali sami, 
zkrátka najde se tady dost věcí i pro ty, kterým ne-
stačí „jenom zábava“.

Eduard Bass: Klabzubova jedenáctka, režie Vla-
dislav Kracík, premiéra 4. listopadu 2017

Když se nám narodil první syn, ptal jsem se man-
želky, jestli chce nebo nechce ještě další dítě. Řekla, 
že by si přála holčičku. A já na to, že teda jo, že bu-
deme mít holku, jsem jí slíbil. Když jsem se za ně-
jakou dobu pak rozhlédl po chalupě, zjistil jsem, že 
mám jedenáct synů. A holka žádná. No safraporte, 
řekl sem si. A protože jsem ve  své chudobě nevě-
děl, co s nimi, rozhodl jsem se udělat z nich fotba-
lové mužstvo...

Takto v  autorské úpravě Vladislava Kracíka za-
číná příběh legendárního humoristického románu 
Eduarda Basse o  chudém chalupníkovi, který ze 
svých synů vytvořil nejslavnější fotbalovou jede-
náctku všech dob. Přijďte se pobavit bláznivými 
dobrodružstvími venkovského týmu FC Klap-
zubova jedenáctka, který díky svým sportovním 
úspěchům objede celý svět, jehož fantastická cesta 
vede z improvizovaného hrbolatého hřiště na louce 
za chalupou přes vítězství v české fotbalové lize až 
do finále v Lize mistrů. Nadčasovost literární před-
lohy z  roku 1922, která se od  té doby dočkala 
mnoha filmových a  divadelních zpracování, ne-
spočívá pouze v  originálním vidění sportovního 
světa, ale zejména v tom, čím převyšují Klapzubáci 
všechny ostatní. A tím je nejen píle a dokonalá fot-
balová technika, ale hlavně radost ze hry, věrné ka-
marádství a smysl pro fair play.

Klapzubova jedenáctka je rodinné představení 
určené nejen klukům, jejich tátům a dědečkům, ale 
i všem holkám, mámám a babičkám.

Eduard Bass, vlastním jménem Eduard Schmidt, 
(1888-1946) byl český spisovatel, novinář, zpěvák, 
herec a konferenciér v proslulém prvorepublikovém 
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ještě nikdy nehrál. Touto inscenací se tady konečně 
můžeme postavit po bok divadlům, kde se tak už 
dávno stalo.

Daniela Fischerová: Duhová zahrada, režie Mi-
roslav Pokorný, premiéra 2. června 2017 

Byla jednou jedna zahrada. Prý kouzelná – ale 
nic kouzelného na ní nebylo. Neměla totiž žádné 
barvy. Na bezbarvých stromech rostla bezbarvá ja-
blka, která měla bezbarvou chuť. Brrr! Po bezbarvé 
louce běhali bezbarví brouci, ploužily se bezbarvé 
housenky, pod bezbarvou oblohou otráveně pole-
tovali nebarevní motýli. Prostě nuda.

To se nelíbilo Sluníčku, které se na tu kouzelnou, 
ale smutnou zahradu muselo dívat od rána do ve-
čera. A tak vymyslelo duhu, která má, jak známo, 
tolik barev, že se ani nedají spočítat. Panečku – to 
se pak dělo věcí! A dobrodružství! A  těch zajíma-
vých a  legračních příhod a  událostí! A  kouzel, až 
oči přecházely!

V  téhle kouzelné zahradě se pojednou na  jaře 
všechno zelenalo, v  létě všechno kvetlo a  vonělo, 
na  podzim zase kdeco zežloutlo, zhnědlo, zčerve-
nalo nebo dokonce zmodralo – stromy, palouky, 
jablíčka, hrušky, švestky – úplně všechno! A v zimě 
se tahle krása schovala pod bílou a třpytivou sněho-
vou peřinu. Prostě nádhera!

Poetická a  veselá pohádka pro děti od  3 let 
známé české autorky Daniely Fischerové, která 
pohádku napsala speciálně pro naše divadlo, po-
zve malé diváky právě do takové kouzelné zahrady 
a ukáže jim všechno, co je tam k vidění a slyšení. 
Bude se kouzlit a zpívat, hrát si, vymýšlet zázraky 
– i  tak trochu lumpačit. Děti zažijí tolik dobro-
družství a  neuvěřitelných příběhů, že se jim ani 
nebude chtít domů.

Zuzana Cejnarová: Dobrodružství mořského 
vlka (světová premiéra), režie Zuzana Cejnarová, 
premiéra 22. září 2017 

Máte rádi poutě? Spousta barev, hudby, zábavy? 
Atrakce? Balónky? Sladkosti? Ano? A  hrajete si 
rádi? Taky ano? A jste zvědaví? Hodně zvědaví?

Ano, ano, ano? Tak se přijďte podívat, co všechno 

Jakou lavinu inscenací po celém světě spustí?
Alespoň trochu snad mohl, protože příběh dvou 

milenců pocházejících ze znepřátelených rodů 
převzal z populární básně Arthura Brooka z  roku 
1562. A Brook ji zase převzal od italského mnicha 
Bondella, který napsal Tragický příběh o Romeu-
sovi a Juliettě dávno před ním. Přičemž ten zase čer-
pal z antické předlohy.

Shakespeare tedy vzal příběh staletími osvěd-
čený, ozkoušený, ne nový. Nicméně svým zpracová-
ním mu pomohl, aby přežil další staletí a doputoval 
až k nám.

Tím pádem láska Romea a  Julie neskončila 
v hrobce, ale přežila celá staletí. Ještě víc. Stala se 
nesmrtelnou. A nad něčím takovým by se nemělo 
truchlit.

Edgar Yip Harburg, Fred Saidy, Burton Lane, 
adaptace Jiří Voskovec a Jan Werich: Divotvorný 
hrnec, režie Jiří Seydler, premiéra 7. dubna 2018 

Divotvorný hrnec uvedli Voskovec a Werich po-
prvé 6. března 1948. A teď pozor, to je pouhý rok 
po uvedení originálu s názvem Finian´s Rainbow 
na Broadwayi. V hlavních rolích se objevila jména 
jako Ljuba Hermanová, Soňa Červená nebo Rudolf 
Cortés. Vedle Jana Wericha, samozřejmě.

Děj původního amerického muzikálu je silně 
počeštěný. Český emigrant Josef Maršálek přijíždí 
se svou dcerou Káčou do  Štědré Doliny ve  státě 
Mis situcky, aby tam ukryl hrnec plný zlata, který si 
prý „vypůjčil“ od jistého jihočeského vodníka. Hr-
nec má být věno pro Káču, jenže je navíc kouzelný 
a plní přání, která se nad ním pronesou. Ve Štědré 
Dolině mají tedy o zábavu postaráno.

O  zábavu mají od  roku 1948 postaráno díky 
Voskovcovi s  Werichem i  čeští diváci. Když uvá-
žíme, že kromě vtipné zápletky zazní ve hře i pís-
ničky „Tam, tam, tam za  tou duhou“, „Ten, kdo 
nemá rád“, „Množení“, nebo „Není-li tu ta...“, asi 
je jasné, že V+W nemohli sáhnout vedle. Hrnec se 
stal okamžitě hitem, byl hitem, je hitem a hitem 
bude i nadále.

Nemůžeme ale tvrdit, že se hrál snad na všech čes-
kých jevištích, protože – POZOR! – v Šumperku se 
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Kdo pochybuje, s  tím si to Hook vyřídí osobně! 
A kde se tu vzaly strašlivé sirény – napůl krásné ženy 
a napůl hrozné příšery, které podmanivým zpěvem lá-
kají kolemjdoucí do  svých spárů? Je možné je pora-
zit? Ale jak? A co by měl hrdina dělat, když ztratí cestu 
domů? Popusťte spolu s námi uzdu fantazii, rozžeh-
něte představivost a… zvednout kotvy, rychle vypnout 
plachty, VYRÁŽÍME DO POHÁDKY!  -red-

může taková „obyčejná pouť“ schovávat za zvlášt-
nosti a podivnosti – stačí jen, když se kolem sebe 
budete dívat otevřenýma očima, tak jako náš hr-
dina, Mořský vlk.

Připravte se na MOŘE dobrodružství – kdo by 
čekal, že se zrovna zde bude poflakovat legendární 
kapitán Hook? A je to opravdu on? Není tak docela 
dobře vidět jeho hák na pravé ruce... Pche!

Divadelní sezona 2017/2018, Vlastivědné muzeum

Vlastivědné muzeum v Šumperku

VýstaVní síň
Cesty k domům
Klíčovým faktorem pro vznik a  vývoj domu byla 
a  stále je lidská přizpůsobivost a  vynalézavost – 
člověk má vrozenou mimořádnou schopnost re-
agovat a  využít jakéhokoliv materiálu, který mu 
příroda v daném období a oblasti nabízí. Projděte 
se s námi vývojem lidských obydlí od úplných po-
čátků do přelomu letopočtu u nás a ve střední Ev-
ropě a  poznejte 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-sum-
perk.cz. Výstava trvá do 17. září.

HollaroVa galerie
Křídla v průběhu času
Výstava Křídla v průběhu času v sobě spojuje dvě 
velká témata. Téma zoologické, jež popisuje vývoj 
létacího 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 komentovanou 
prohlídku. Máte-li o  naši nabídku zájem, pište, 
prosím, na  e-mail: milan.dvorak@muzeum-sum-
perk.cz. Výstava trvá do 3. září.

Muzejíčko (galerie ŠuMperska)
Království mašinek

Výstava představuje nejen modely vláčků, 

zapůjčené od soukromých sběratelů, ale připomíná 
také nejvýznamnější železniční stavitele a  podni-
katele 19. století, firmu bratří Kleinů. Návštěvníci 
mohou obdivovat např. mazničky, návěstní trubku, 
denní a noční výpravku či modely lokomotiv a také 
výrobky, které ve svých železárnách tato firma vy-
ráběla. Výstava je doplněna o  interaktivní prvky, 
z  nichž nejatraktivnější jistě bude funkční vláček 
na  vlastní pohon. K  výstavě vám nabízíme mož-
nost objednat si komentovanou prohlídku. Máte-
-li o naši nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail: 
dagmar.tempirova@muzeum-sumperk.cz. Výstava 
trvá do 10. září. 

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 
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inspirovanými aktuálními výstavami, mimo jiné 
také výstavou s  interaktivními prvky Království 
mašinek. Pokud malí návštěvníci úspěšně absolvují 
všechna stanoviště, dostanou drobnou odměnu. 
Čekají je vědomostní a  dovednostní úkoly, ale 
i tvoření a různé soutěže. Upečou si například per-
níčky ve tvaru vláčku, vyzkouší si práci archeologa, 
a pokud počasí dovolí, mohou se těšit i na vodní 
hrátky a střelbu na terč.

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! 

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, 
grafika, akvarel a drobné prostorové práce. Výstava 
trvá do 2. července.

akce
Historie létání na Šumpersku
Ve čtvrtek 13. července v 18 hodin. Beseda je sou-
částí výstavy Křídla v průběhu času, a to její histo-
rické části. Povede ji autor výstavy Milan Dvořák 
a na dotazy bude odpovídat čestný host a člen šum-
perského aeroklubu Zdeněk Zerzáň. V  rámci be-
sedy bude připravena krátká slideshow s  obrázky 
z historie a vývoje šumperského letiště a Aeroklubu 
Šumperk. Beseda proběhne v přednáškovém sále.

Prázdninový den
Ve čtvrtek 27. července od 9 hodin do 16 hodin. 
Ani letos nepřijdou návštěvníci šumperského mu-
zea o tradiční prázdninové soutěžení. 
V  Pavlínině dvoře budou 27. července od  9 
do  16  hodin rozmístěna stanoviště se soutěžemi 

V rámci výstavy Království mašinek si mohou především děti vyzkoušet vláček na vlastní pohon.  Foto: P. Kvapil
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Výstava představuje nejen modely vláčků, za-
půjčené i od soukromých sběratelů, ale připomíná 
také nejvýznamnější železniční stavitele a podnika-
tele 19. století v tehdejším Rakousku, firmu bratří 
Kleinů. Ze sbírkového fondu muzea mohou ná-
vštěvníci obdivovat například zásobní skříň na  le-
penkové jízdenky, lampičky, kompostéry, návěstní 
trubky, koncové kleště na  proštipování jízdenek, 

denní a noční výpravku či modely lokomotiv. Ne-
chybí ani železničářský slang používaný zaměst-
nanci Československých státních drah v  běžném 
projevu. Výstavu doplňují barevné fotografie par-
ních, elektrických a  motorových lokomotiv foto-
grafa Františka Pecha z Hanušovic.

Výstava zahrnuje celou řadu interaktivních 
prvků, mezi které patří mimo jiné vláček jezdící 

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

Výstava pamatuje i  na  rodiny s  dětmi a  také 
na návštěvníky se zrakovým handicapem, proto je 
zde k dispozici velký výběr replik archeologických 
nálezů, které je možné zkoumat dotekem ruky. Stě-
žejním vizuálním prvkem výstavy jsou modely oby-
dlí z období paleolitu a eneolitu v životní velikosti, 
do  kterých je možné vstoupit a  vyzkoušet si po-
hodlí jejich tehdejších obyvatel.

Výstava se koná ve Výstavní síni Vlastivědného 
muzea v Šumperku a potrvá až do 17. září.  

B. Tomešová

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

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

Výstava Cesty k domům je k vidění ve výstavní síni 
muzea.  Foto: VM Šumperk

Do Muzejíčka vjely mašinky
V Muzejíčku Vlastivědného muzea v Šumperku je až do 10. září k vidění výstava nazvaná „Krá-
lovství mašinek“.
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Beseda je součástí výstavy „Křídla v  průběhu 
času“, a to její historické části. Povede ji autor vý-
stavy Milan Dvořák a na dotazy návštěvníků bude 
odpovídat čestný host a  člen šumperského aero-
klubu Zdeněk Zerzáň. V rámci besedy bude připra-
vena krátká slideshow s obrázky z historie a vývoje 
šumperského letiště a Aeroklubu Šumperk.

V  úvodu se návštěvníci seznámí s  histo-
rií létání na  Šumpersku před druhou světovou 

Výstava, Přednáška

Beseda o historii létání na Šumpersku
Ve čtvrtek 13. července v 18 hodin zveme do Vlastivědného muzea v Šumperku všechny milovníky 
létání na besedu o historii a vývoji létání na Šumpersku.

Bezmotorový kluzák Démant, Aeroklub Šumperk. 
Foto: archiv

na vlastní pohon. Pro děti je také připraveno tra-
diční prázdninové soutěžení. V  Pavlínině dvoře 
budou 27. července od 9 do 16 hodin rozmístěna 
stanoviště se soutěžemi inspirovanými aktuálními 
výstavami, včetně Království mašinek. Pokud malí 
návštěvníci úspěšně absolvují všechna stanoviště, 

dostanou drobnou odměnu. Čekají je vědomostní 
a dovednostní úkoly, ale i tvoření a různé soutěže. 
Upečou si například perníčky ve tvaru vláčku, vy-
zkouší si práci archeologa, a pokud počasí dovolí, 
mohou se těšit i na vodní hrátky a střelbu na terč. 

D. Tempírová-Kotrlá

Výstava představuje nejen modely vláčků, ale připomíná také nejvýznamnější železniční stavitele a podnikatele 
19. století v tehdejším Rakousku, firmu bratří Kleinů.  Foto: -pk-
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jiné i proto, že náš host Zdeněk Zerzáň je pamětní-
kem této doby – působil a stále ještě působí v šum-
perském aeroklubu.  M. Dvořák

válkou. Největší pozornost ale bude věnována vývoji 
po druhé světové válce. Etapa od padesátých let až 
do dnešních dnů bude stěžejní částí besedy mimo 

Městská knihovna

Klub podvečerního čtení chystá Prázdninovou nenudu

Městská knihovna

ani společenské hry, křížovky, skládání origami, 
Na děti čekají kvízové otázky ke komiksové výstavě 
Literární a historický odkaz Mistra Jana Husa, a to 
v čase od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, s vý-
jimkou čtvrtků, kdy je zavřeno. První týden v září 
proběhne vyhodnocení nejlepších soutěžících. 
Bližší informace na www.knihovnaspk.cz/sever. 

-red-

Dětská půjčovna Sever Městské knihovny 
v  Šumperku v  Temenické ulici 5 pořádá spolu 
s Klubem podvečerního čtení Leporelo již devátý 
ročník soutěží a her nazvaný Prázdninová nenuda. 
Od 1. července do 31. srpna tak budou vždy v pon-
dělí, úterý, středu a pátek v prostorách knihovny Se-
ver v Temenické ulici probíhat nejrůznější soutěže, 
vědomostní kvizy, rébusy a  hry, chybět nebudou 

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, 12–17 12–16 9–12, 13–17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8–11, 12–17 12–16 9–12, 13–17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Půjčovní doba v červenci a srpnu

Bližší informace: tel. č.: 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. Výstava 
v knihovně: Jakub Hříbek – výstava temper a akvarelů nazvaná Ptáci a květiny trvá do 6. září.

Městská knihovna Šumperk zve na výstavu
Literární a historický odkaz mistra Jana Husa

Příběh mistra Jana Husa komiksově ztvárnila Zdeňka Študlarová, výtvarnice, ilustrátorka dětské 
literatury, učebnic, komiksů, kalendářů a ekologické literatury pro děti. 

Putovní výstava vznikla k 600. jubileu mistra Jana Husa.
Výstava trvá do 6. září.

V knihovně Sever si koupíte knihy za „kačku“
Knihovna Sever pořádá výprodej knih. Vyřazené a opotřebované knihy pro dospělé 

si mohou zájemci koupit do 31. srpna v rámci provozní doby knihovny.



24 Cyklus podvečerních setkání, Filmový klub

Knihovna nabídne cyklus 
podvečerních setkání s literaturou 20. století

Finské léto s Akim Kaurismäkim

Městská knihovna Šumperk připravila pro všechny zájemce o kvalitní literaturu cyklus podve-
černích setkání s literaturou 20. století, který povede Marie Brožová. Zájemci se mohou těšit cel-
kem na  osm hodinových přednášek, jež budou probíhat zpravidla každé druhé úterý v  měsíci  
od 18 do 19 hodin. 

Šumperský filmový klub si pro všechny fanoušky 
dobrého filmu připravil na měsíc červenec opravdo-
vou lahůdku. Během celého měsíce každou středu 
večer bude promítat ty nejlepší filmy od finského 

legendárního režiséra Akiho Kaurismäkiho. 
Celá kolekce je průřezem tvorbou tohoto své-

rázného autora, který je pověstný výrazným smy-
slem pro humor, lakonickými dialogy a osamělými 

Marie Brožová v současné době učí na Gymnáziu 
Zábřeh. Vystudovala FF UP Olomouc, obor ČJ–
Hv, v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pra-
covníků pak kurzy Práce s recitátorem a Akviziční 
metody ve výuce. Je krajskou lektorkou Olympiády 
v  českém jazyce v  Olomouckém kraji, lektorkou  
společné části maturitní zkoušky z ČJL (spoluúčast 
na publikaci Cermatu Český jazyk a literatura. Pí-
semná práce. Praha: Tauris, 2012), spolupracovala 
s knihovnami v Mohelnici a v Šumperku (pobočka 
Rejchartice) na cyklu Večery pod lampou s tema-
ticky zaměřeným seznamováním veřejnosti s  no-
vými světovými autory. Iniciovala aktivity Týdne 
mateřského jazyka na Gymnáziu Zábřeh.

Pro jednotlivé podvečery jsme si připravili tato 
témata:
12. září – Inspirace v díle V. Woolfové (Orlando, 

K majáku)  
10. října – Neklidný vnitřní svět Fr. Kafky (Zá-

mek, povídky)

14. listopadu – Inspirativní kultury – Č. Ajtma-
tov (Popraviště), G. García Márquez (Dvanáct 
povídek o poutnících) 

12. prosince – Prosincové překvapení 
9. ledna – Beze strachu z postmoderny – H. Böll 

(Klaunovy názory) 
13. února – Kunderova Nesmrtelnost  
13. března – Kunderovy eseje jako dobrodružství 

intelektu 
10. dubna – Inspirativní kompoziční technika 

I. Calvina (Když jedné zimní noci cestující) 
Návštěvníci literárního semináře si mohou za-

koupit předplatné pro celý cyklus v  hodnotě 
300 Kč, nebo si vybrat jednotlivou přednášku se 
vstupným 50 Kč. Během letních prázdnin přijí-
máme přihlášky. Kapacita semináře je omezená, 
je tedy nutné si místo rezervovat osobně nebo te-
lefonicky v půjčovně pro dospělé. Kontaktní oso-
bou je Vlaďka Daňková – tel. 583 283 138.   

K. Šeligová

Knihovna Sever pořádá výstavu
Můj nejmilejší sport

Výstava obrázků stejnojmenné výtvarné soutěže od dětí z mateřských, základních a speciálních škol. 
Výstavu si můžete prohlédnout do 31. září v rámci půjčovní doby knihovny.
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hrdiny zahalenými do oblaků cigaretového dýmu. 
V letošním roce přivezl Aki Kaurismäki na Ber-

linami nový film Druhá strana naděje. Sklidil nad-
šené kritiky a získal Stříbrného medvěda za nejlepší 
režii. Červencovou přehlídkou chceme diváky šum-
perského kina naladit na režisérovu poetiku a při-
pravit je tak na uvedení jeho posledního snímku, 
které plánujeme na měsíc srpen. 

V červenci se mohou diváci těšit na tyto filmy: 
5. července – Leningradští kovbojové dobývají 

Ameriku
12. července – Stíny v ráji
19. července – Děvče ze sirkárny
26. července – Bohémský život

Představení začínají vždy ve 20 hodin. Vstupné 
je 100 Kč, pro členy filmového klubu 80 Kč.   

K. Šeligová

Šumperský filmový klub uvede v červenci filmy Akiho 
Kaurismäkiho, mimo jiné i Děvče ze sirkárny.   

Foto: archiv

Sobota 1. července
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA v 15.20 hodin                   Hrajeme pro děti
USA, 2017, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, 
135 minut, přístupné bez omezení, české znění  

Vstupné 100 Kč
JÁ, PADOUCH 3 3D v 17.55 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 ve 20.00 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

Neděle 2. července
PŘÍŠERKY POD HLADINOU ve 13.50 hodin 

Hrajeme pro děti
Španělsko, 2017, animovaný, 92 minuty, přístupné 
bez omezení, české znění
Když je všude voda, to největší dobrodružství je 

mokré!  Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 70 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
JÁ, PADOUCH 3 v 15.50 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 17.55 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 ve 20.00 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 96 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Pondělí 3. července
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 
v 15.00 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, 140 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, české znění
Další epická bitva se blíží!  Vstupné 130 Kč
JÁ, PADOUCH 3 v 17.50 hodin Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
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přístupné bez omezení, české znění 
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO v 19.55 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 96 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Úterý 4. července
AUTA 3 v 15.30 hodin                  Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, rodinný, 90 
minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
JÁ, PADOUCH 3 3D v 17.45 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 19.50 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 96 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky      Vstupné 120 Kč

Středa 5. července
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D 
v 15.05 hodin 
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, 140 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 150 Kč
JÁ, PADOUCH 3 v 17.55 hodin Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
FINSKÉ LÉTO S  AKIM KAURUSMÄKIM: 
LENINGRADŠTÍ KOVBOJOVÉ DOBÝVAJÍ 
AMERIKU ve 20.00 hodin                 Artvečer - FK
Finsko, Švédsko, 1989, komedie, road movie, 
78 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
„Nejlepší komedie o nejhorší kapele světa.“ 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

Čtvrtek 6. července
JÁ, PADOUCH 3 v 15.15 hodin Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

SPIDER-MAN: HOMECOMING 3D
 v 17.20 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 130 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění
Pavoučí superhrdina je zpět!

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 

V UTAJENÍ ve 20.00 hodin 
Velká Británie, 2017, akční, thriller, 98 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky
Agentka Alice Racine (Noomi Rapaceová) ze CIA 
je během své mise převelena do  Londýna kvůli 
hrozbě teroristického útoku na civilní obyvatelstvo. 
Když chytí jednoho z teroristů, tak Alice zjistí, že 
se jedná o biologickou zbraň, která by mohla zničit 
celý Londýn.  Vstupné 120 Kč

Pátek 7. července
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA 3D v 14.45 hodin             Hrajeme pro děti
USA, 2017, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, 
135 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč
SPIDER-MAN: HOMECOMING v 17.20 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 130 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění
Pavoučí superhrdina je zpět! 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
V UTAJENÍ ve 20.00 hodin 
Velká Británie, 2017, akční, thriller, 98 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Sobota 8. července
AUTA 3 ve 13.00 hodin              Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, rodinný, 90 
minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
JÁ, PADOUCH 3 v 15.15 hodin Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
SPIDER-MAN: HOMECOMING 3D 
v 17.20 hodin
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USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 130 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění
Pavoučí superhrdina je zpět! 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
V UTAJENÍ ve 20.00 hodin 
Velká Británie, 2017, akční, thriller, 98 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Neděle 9. července
JÁ, PADOUCH 3 3D v 15.15 hodin 

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

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
SPIDER-MAN: HOMECOMING v 17.20 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 130 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění
Pavoučí superhrdina je zpět! 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
V UTAJENÍ ve 20.00 hodin 
Velká Británie, 2017, akční, thriller, 98 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Pondělí 10. července
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 
v 15.00 hodin                                    Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění

Návrat malých hrdinů na velká plátna. 
Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 70 Kč*

*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
SPIDER-MAN: HOMECOMING 3D 
v 16.55 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 130 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění
Pavoučí superhrdina je zpět! 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 
v 19.35 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, 140 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 130 Kč

Úterý 11. července
AUTA 3 3D v 15.00 hodin          Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, rodinný, 90 
minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, rodiče s dětmi 110 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
JÁ, PADOUCH 3 3D v 17.15 hodin 

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

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
SPIDER-MAN: HOMECOMING v 19.20 hodin 
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 130 mi-

Pavoučí superhrdina je zpět! Film Spider-Man: Homecoming uvádí Oko v červenci hned několikrát. Foto: archiv
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nut, přístupné bez omezení, titulky
Pavoučí superhrdina je zpět! 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

Středa 12. července
BABY OKO: HOLKY NA TAHU v 10.00 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 nešťast-
nou náhodou podaří zabít striptéra. 

Vstupné 110 Kč, maminky s miminky 60 Kč 
JÁ, PADOUCH 3 v 15.15 hodin Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
SPIDER-MAN: HOMECOMING 3D 
v 17.20 hodin 
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 130 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
FINSKÉ LÉTO S  AKIM KAURUSMÄKIM: 
STÍNY V RÁJI ve 20.00 hodin          Artvečer - FK
Finsko, 1986, komedie, romantický, 76 minut, ne-
vhodní pro děti do 12 let, titulky
Milostný příběh popeláře Nikandera a  pokladní 
Ilony zcela postrádá pro romantické a  milostné 
filmy typickou vizuální krásu. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

Čtvrtek 13. července
JÁ, PADOUCH 3 v 15.05 hodin Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
VÁLKA O PLANETU OPIC 3D v 17.10 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, drama, 143 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Bitva mezi lidmi a opicemi pokračuje. 

Vstupné 150 Kč
OKLAMANÝ ve 20.00 hodin
USA, 2017, drama, historický, 94 minuty, ne-
vhodný pro děti do 12 let, titulky
Milostné drama z doby Americké občanské války. 

Zraněný nepřátelský voják může v prostředí tvoře-
ném pouze ženami zapůsobit jako odjištěný granát. 

Vstupné 110 Kč

Pátek 14. července
JÁ, PADOUCH 3 v 15.05 hodin Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
VÁLKA O PLANETU OPIC v 17.10 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, drama, 143 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 130 Kč
MILOVNÍK PO PŘECHODU ve 20.00 hodin
USA, 2017, komedie, 115 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky
Držte si plavky, přichází...  Vstupné 110 Kč

Sobota 15. července
SPIDER-MAN: HOMECOMING ve 14.30 hodin 
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 130 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
VÁLKA O PLANETU OPIC 3D v 17.10 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, drama, 143 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 150 Kč
MILOVNÍK PO PŘECHODU ve 20.00 hodin
USA, 2017, komedie, 115 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Neděle 16. července
JÁ, PADOUCH 3 3D v 15.05 hodin 

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

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
VÁLKA O PLANETU OPIC v 17.10 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, drama, 143 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 130 Kč
OKLAMANÝ ve 20.00 hodin
USA, 2017, drama, historický, 94 minuty, ne-
vhodný pro děti do 12 let, titulky      Vstupné 110 Kč
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VÁLKA O PLANETU OPIC v 17.10 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, drama, 143 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 130 Kč
VARY V OKU: DVOJITÝ MILENEC 
ve 20.00 hodin
Francie, 2017, drama, thriller, 107 minut, nepří-
stupný dětem a mládeži do 18 let, titulky
Erotikou prosycený thriller z tvůrčí dílny francouz-
ského klasika Francoise Ozona. Křehká Chloé se 
zamiluje do svého psychoterapeuta, který však není 
tím, kým se na první pohled zdá být. 

Vstupné 100 Kč, při koupi alespoň dvou lístků 
na různé filmy Vary v Oku 80 Kč

Středa 19. července
OKO SENIOR: SMRTIHLAV v 15.55 hodin
Francie, Belgie, USA, 2017, akční, životopisný, 
119 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 60 Kč
VARY V OKU: AXOLOTL OVERKILL 
v 18.00 hodin
Německo, 2017, drama, 94 minuty, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky 

Šestnáctiletá Mifti žije v  Berlíně, kde vymetá 
večírky, experimentuje s  drogami a  sexem a  kašle 
na školu. Uvolněný a dynamicky nasnímaný debut 
natočila 24letá německá spisovatelka a  režisérka 

Pondělí 17. července
ŠPUNTI NA VODĚ v 15.20 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2017, rodinný, komedie, 83 minuty, přístupné 
bez omezení
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové 
chtějí na vodu bez svých drahých poloviček. 

Vstupné 90 Kč, rodiče s dětmi 70 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
VÁLKA O PLANETU OPIC 3D v 17.10 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, drama, 143 minuty, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky       Vstupné 150 Kč
VARY V OKU: PĚKNĚ BLBĚ ve 20.00 hodin
USA, 2017, komedie, romantický, 119 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
O tom, že skutečná láska dokáže překonat všechny 
překážky, vypráví chytrá komedie z produkce Judda 
Apatowa (40 let panic, Zbouchnutá). 

Vstupné 100 Kč, při koupi alespoň dvou lístků 
na různé filmy Vary v Oku 80 Kč

Úterý 18. července
JÁ, PADOUCH 3 v 15.05 hodin 

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

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

Bitva mezi lidmi a opicemi pokračuje.  Foto: archiv
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Helene Hegemann podle vlastního knižního best-
selleru.  Vstupné 100 Kč, při koupi alespoň dvou 

lístků na různé filmy Vary v Oku 80 Kč
FINSKÉ LÉTO S  AKIM KAURUSMÄKIM: 
DĚVČE ZE SIRKÁRNY ve 20.00 hodin 

Artvečer - FK
Finsko, Švédsko, 1990, drama, komedie, 68 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Kde se vyrábějí sirky? – Nejspíš v nějaké továrně. – 
A kdo je tam vyrábí? – Snad nějaké děvče. – A kam 
jde děvče po práci? – Možná domů. – Co na něj 
doma čeká? – Možná úchylný otec. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

Čtvrtek 20. července
LETÍME! v 15.30 hodin              Hrajeme pro děti
Norsko, USA, 2017, animovaný, dobrodružný, 
84 minuty, přístupné bez omezení, české znění 
Velkolepé ptačí dobrodružství o  vrabci, který žije 
jako čáp. Se svými svéráznými kamarády sovou Ol-
gou a papouškem Kikim se vydává na let do Afriky. 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
VALERIAN A  MĚSTO TISÍCE PLANET 3D 
v 17.20 hodin
Francie, USA, 2017, akční, sci-fi, 129 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění
28. století, dosud známý vesmír. Valerian a Laure-
line jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají na starost 
udržovat pořádek v lidských vesmírných teritoriích. 
Ve své práci patří k absolutní špičce.  Vstupné 150 Kč
DUNKERK ve 20.00 hodin
Nizozemsko, Francie, USA, 2017, akční, drama, vá-
lečný, 120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Očekávané válečné drama vizionáře Christo-
phera Nolana vychází z událostí evakuace obklíče-
ných francouzských, britských a belgických vojáků 
z  pláží severofrancouzského Dunkerku na  jaře 
1940.  Vstupné 120 Kč

Pátek 21. července
LETÍME! v 15.30 hodin              Hrajeme pro děti
Norsko, USA, 2017, animovaný, dobrodružný, 

84  minuty, přístupné bez omezení, české znění 
Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*

*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
VALERIAN A  MĚSTO TISÍCE PLANET 
v 17.20 hodin
Francie, USA, 2017, akční, sci-fi, 129 minut, pří-
stupné bez omezení, titulky  Vstupné 130 Kč
DUNKERK ve 20.00 hodin
Nizozemsko, Francie, USA, 2017, akční, drama, 
válečný, 120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky  Vstupné 120 Kč

Sobota 22. července
LETÍME! v 15.10 hodin             Hrajeme pro děti
Norsko, USA, 2017, animovaný, dobrodružný, 
84 minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
VALERIAN A  MĚSTO TISÍCE PLANET 
v 17.00 hodin
Francie, USA, 2017, akční, sci-fi, 129 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění  Vstupné 130 Kč
ANDRÉ RIEU – KONCERT Z MAASTRICHTU 
ve 20.00 hodin                                           Živě v Oku
2017, koncert z Maastrichtu, živě, 180 minut, pří-
stupné bez omezení
André Rieu slaví 30 let se svým Johann Strauss Or-
chestra a vy můžete být u toho.  Vstupné 250 Kč

Neděle 23. července
LETÍME! v 15.40 hodin              Hrajeme pro děti
Norsko, USA, 2017, animovaný, dobrodružný, 84 
minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
DUNKERK v 17.30 hodin
Nizozemsko, Francie, USA, 2017, akční, drama, 
válečný, 120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky  Vstupné 120 Kč
VALERIAN A  MĚSTO TISÍCE PLANET 
ve 20.00 hodin
Francie, USA, 2017, akční, sci-fi, 129 minut, pří-
stupné bez omezení, titulky  Vstupné 130 Kč
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Pondělí 24. července
LETÍME! v 15.40 hodin           Hrajeme pro děti
Norsko, USA, 2017, animovaný, dobrodružný, 
84 minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
DUNKERK v 17.30 hodin
Nizozemsko, Francie, USA, 2017, akční, drama, 
válečný, 120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky  Vstupné 120 Kč
VALERIAN A  MĚSTO TISÍCE PLANET 
ve 20.00 hodin
Francie, USA, 2017, akční, sci-fi, 129 minut, pří-
stupné bez omezení, titulky  Vstupné 130 Kč

Úterý 25. července
JÁ, PADOUCH 3 v 15.20 hodin Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
VALERIAN A  MĚSTO TISÍCE PLANET 3D 
v 17.25 hodin 
Francie, USA, 2017, akční, sci-fi, 129 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění  Vstupné 150 Kč
DUNKERK ve 20.00 hodin
Nizozemsko, Francie, USA, 2017, akční, drama, 
válečný, 120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky  Vstupné 120 Kč

Středa 26. července
JÁ, PADOUCH 3 v 15.25 hodin Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění   

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
DUNKERK v 17.30 hodin
Nizozemsko, Francie, USA, 2017, akční, drama, 
válečný, 120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky  Vstupné 120 Kč
FINSKÉ LÉTO S  AKIM KAURUSMÄKIM: 
BOHÉMSKÝ ŽIVOT ve 20.00 hodin 

Artvečer - FK
Francie, Německo, 1992, drama, komedie, 
100 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Spisovatele Marcela, albánského emigranta Ro-
dolfa, který se zabývá malováním, a  hudebního 
skladatele Schaunarda spojuje pouto přátelství 
a  věrnost múzám.  Chvíle bezstarostnosti končí, 
když Rodolfa spoutá láska k  hezké Mimi, která 
však nedokáže věčně snášet chudobu… 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

Čtvrtek 27. července
MAXINOŽKA v 16.00 hodin   Hrajeme pro děti
Belgie, Francie, 2017, animovaný, 91 minuta, pří-
stupné bez omezení, české znění
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou 
cestu, aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného ta-

Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouz-
ských, britských a belgických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940.  Foto: archiv
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tínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legen-
dární Lesní muž! Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME v 18.00 hodin
Francie, Belgie, 2017, komedie, 92 minuty, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
Vzpomínáte si na  nekorektní francouzskou ko-
medii Co jsme komu udělali? Tak nyní je zde Sr-
dečně vás vítáme, další podobně bláznivá komedie 
od stejného tvůrce.  Vstupné 110 Kč
BABY DRIVER ve 20.00 hodin
Velká Británie, USA, 2017, akční, krimi, komedie, 
112 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Ansel Engort je mladý řidič, který při bankovních 
loupežích ujíždí z místa činu „na hudbě“. Když se 
ale zamiluje do dívky svých snů, chce zločineckou 
kariéru opustit.  Vstupné 120 Kč

Pátek 28. července 
MAXINOŽKA v 16.00 hodin    Hrajeme pro děti
Belgie, Francie, 2017, animovaný, 91 minuta, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME v 18.00 hodin
Francie, Belgie, 2017, komedie, 92 minuty, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky      Vstupné 110 Kč
BABY DRIVER ve 20.00 hodin
Velká Británie, USA, 2017, akční, krimi, komedie, 
112 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Sobota 29. července 
MAXINOŽKA v 15.35 hodin    Hrajeme pro děti
Belgie, Francie, 2017, animovaný, 91 minuta, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
BABY DRIVER v 17.35 hodin
Velká Británie, USA, 2017, akční, krimi, komedie, 
112 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME ve 20.00 hodin

Francie, Belgie, 2017, komedie, 92 minuty, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Neděle 30. července
MAXINOŽKA v 15.35 hodin    Hrajeme pro děti
Belgie, Francie, 2017, animovaný, 91 minuta, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
BABY DRIVER v 17.35 hodin
Velká Británie, USA, 2017, akční, krimi, komedie, 
112 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME ve 20.00 hodin
Francie, Belgie, 2017, komedie, 92 minuty, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Pondělí 31. července 
MAXINOŽKA v 15.30 hodin    Hrajeme pro děti
Belgie, Francie, 2017, animovaný, 91 minuta, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
VALERIAN A  MĚSTO TISÍCE PLANET 
v 17.25 hodin 
Francie, USA, 2017, akční, sci-fi, 129 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění  Vstupné 130 Kč
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME ve 20.00 hodin
Francie, Belgie, 2017, komedie, 92 minuty, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky    Vstupné 110 Kč

Připravujeme: Hurvínek a  kouzelné muzeum, 
Po strništi bos, Emoji, Temná věž. 

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. 





Klášterní hudební slavnosti 2017
Festival se koná pod záštitou starosty města Šumperka 
a senátora Mgr. Zdeňka Brože a za podpory Olomouckého kraje.
Patronkou festivalu je harfistka Jana Boušková.

2. 7. / Šumperk – klášterní kostel / 20.00
ENSEMBLE FRIZZANTE
„Pocta J. S. Bachovi“
V programu zazní Bachovy chorály, které jsou doplněny nejen o části 
jeho Partity d moll pro sólové housle. Vystoupí vokální kvintet 
Ensemble Frizzante a jeho hosté Lukáš Mik (housle) a Kostiantyn 
Tyshko (varhany). 
Vstupné: 180 Kč, s kartou KPKV 120 Kč
 

11. 7. / Rapotín – sál KKC / 19:00
JIŘÍ STIVÍN (flétny)
ROBERT HUGO (varhany)
Fenomenální improvizátor, který je ovšem obdivovatelem skladatelů 
období baroka, představí v Rapotíně skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha, 
G. P. Telemanna, C. P. E. Bacha, ale také improvizace na témata z publika.
Vstupné: 150 Kč, s kartou KPKV 120 Kč
 

12. 7. / Šumperk – klášterní kostel / 20.00
NEUES BAROCKTRIO BERLIN
„Hudební bitva čtyř národů“
Německé hudební těleso nám na koncertech představí hudební díla 
barokních velikánů Anglie, Itálie, Německa a Francie v autentické 
interpretaci.
Vstupné: 150 Kč, s kartou KPKV 80 Kč
 

18. 7. / Šumperk – klášterní kostel / 20:00
BAROCCO SEMPRE GIOVANNE
JANA BOUŠKOVÁ (harfa)
ROMAN JANKŮ (viola)
„G. P. Telemann – 250 let od úmrtí“
V programu tohoto koncertu zazní orchestrální skladby G. P. Telemanna 
a jeho současníka A. Vivaldiho, Telemannův Koncert pro violu 
a orchestr a také Koncert pro harfu a smyčce F. A. Boieldieho.
Vstupné: 200 Kč, s kartou KPKV 180 Kč


