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Mezinárodní folklorní festival roztančí v srpnu 
celý Šumperk.

Devátý ročník oblíbené Revival Invaze nabídne le-
gendární punkovou ikonu Green Day a kapely Ra-
mmstein a Team.

Filmový srpen se nese ve znamení filmu Po strništi 
bos.  
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1Baroko v Šumperku

Baroko v Šumperku

Mariánský morový sloup, který zhotovil v  letech  
1718 - 1720 barokní sochař Michael Kössler, patří 
k nejvýznamnějším památkám v Šumperku. 
 Foto: L. Kirkosová

Mariánský morový sloup v Šumperku
Morový sloup, jeden z  častých projevů barok-

ního umění, můžeme spatřit v mnoha městech na-
příč Evropou. Šumperk není výjimkou. Tehdejší 
šumperští obyvatelé nechali tento sloup postavit 
v první čtvrtině 18. století jako díkuvzdání za od-
vrácení morové epidemie. Dodnes se důstojně tyčí 
vedle robustní radniční budovy na náměstí Míru.

Morová rána se prohnala Moravou v roce 1714, 
a  už v  této době Šumperané uvažovali o  realizaci 
sloupu zasvěceného Panně Marii, který by do bu-
doucna chránil město před dalšími pohromami. 
Finanční prostředky ke  stavbě a  výzdobě sloupu 
byly shromažďovány z různých zdrojů až do roku 
1718. Dne 2. června byl položen základní kámen 
a na podzim roku 1720 bylo hotovo. 

Autorem tohoto projektu je Michael Kössler 
(1670 - po  1734), sochař a  řezbář, který puto-
val na přelomu 17. a 18. století z  rodného Šváb-
ska do Slezska. Usadil se v Kladsku, kde působil až 
do dvacátých let 18. století. Tato oblast byla pro-
pojena s Moravou obchodní cestou, takže zakázky 
získal Kössler i  na  území dnešní Severní Moravy, 
mimo Šumperk i ve Starém Městě či Branné. 

Koncepce sloupu je často srovnávána právě 
s  morovým sloupem v  Kladsku, který byl vytvo-
řen již v osmdesátých letech 17. století. Sochařská 
výzdoba je tvořena sochou Panny Marie Imma-
culaty a  sochami světců, kteří ochraňovali město 
před morovou ránou. Pojďme si ji detailně před-
stavit. Základnu sloupu, jež je vyzdvižena několi-
kastupňovým schodištěm, tvoří grotta, jeskyně, 
ve které leží sv. Rozálie Palermská, křesťanská svě-
tice chránící lid před morovou nákazou. Ze čtyř 
stran je jeskyně obehnána pilastry, čímž je rozpo-
hybována profilovaná římsa oddělující podstavec 
od samotného sloupu. Na vrcholu je osazena skulp-
tura Panny Marie Immaculaty s  dvojicí andílků, 
tj. Panny Marie Neposkvrněného početí, jež stojí 
na  půlměsíci symbolizující její panenství, a  záro-
veň zeměkoule ovinutá hadem a doplněná jablkem 

připomínající prvotní hřích. Nad pilastry jsou jed-
notlivě rozmístěny sochy dalších světců, ochránců 
před morem, konkrétně sv. Josef, sv. Petr, sv. Pius V. 
a  sv. Jan Nepomucký. Druhá čtveřice svatých 
ochraňující město je zachycena na rozích balustrá-
dového zábradlí, které obíhá jeskyni. Jedná se o sv. 
Šebestiána, sv. Rocha, sv. Bruna (?) a sv. Františka 
Xaverského. Těchto osm zmíněných světců je ozna-
čeno na  podstavci nepůvodními identifikačními 
nápisy, nicméně dva jsou přinejmenším zavádějící. 
U jedné ze soch můžeme číst označení „St Gregor 
XII Papst“, avšak vyobrazeného ochránce, sv. Pia V., 
až nedávno správně rozpoznala K. Bartošová. So-
cha tohoto dominikána, jenž byl kanonizován 
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Informační centrum Šumperk
sídlí v budově divadla na Hlavní třídě 14, otevřeno pondělí - pátek od 8 do 17 hod., sobota a neděle 

od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. 
Telefon: +420 583 214 000 * E-mail: ic@sumperk.cz * Web: www.infosumperk.cz

Panně obyvatelé tohoto města od moru uzdravení 
společným úradkem vyzdvihli“.  Na jižní straně je 
zachycen reliéf lopaty a kosy, ze západní strany pak 
lopaty a motyky, které symbolizují „černou smrt“. 
Ze severní strany doplňuje výzdobu latinský kříž.

Za povšimnutí stojí také tři letopočty, které jsou 
vytesané na  základně sloupu, a  to 1783, 1884, 
1931. V  těchto letech již probíhaly první opravy 
sloupu.  Šumperský morový sloup jako řada jiných 
exteriérových realizací velmi trpí vlivem povětr-
nostních podmínek, proto další úpravy probíhaly 
přibližně s dvacetiletými rozestupy, v letech 1911, 
1931, 1958, 1978, 1994 - 1996 a v letech 2009 - 
2010.  L. Kirkosová

těsně před zahájením stavby sloupu, byla bezesporu 
realizována na  popud místního dominikánského 
řádu. Nad sochou sv. Bruna visí otazník doposud, 
poněvadž tento světec není pokládán za ochránce 
proti moru. Spíše se jedná o  sv. Karla Boromej-
ského, přestože typické atributy světce socha ne-
nese. Sochařskou výzdobu doplňovaly původně 
i adorující andílci, kteří byli v průběhu druhé po-
loviny 19. století odstraněni. Na  východní straně 
patky sloupu je vytesán i  latinský nápis s chrono-
gramem: „DeVICtIs aCIebVs MortIs DeI parae 
VIrgInI MVnICIpes hVIVs VrbIs a peste restItVtI 
VnItIs sVffra gIIs obtVLerVnt“, jenž byl přeložen 
D. Poláchem takto: „Po porážce šiků smrti Božské 

Masivní základnu sloupu utváří grotta, v níž leží sv. Rozálie Palermská, ochránkyně proti nakažlivým nemo-
cem.  Foto: L. Kirkosová
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Hlavní program Mezinárodního folklorního fes-
tivalu Šumperk 2017 se bude odehrávat v  prosto-
rách Pavlínina dvora, ten doplňkový pak proběhne 
na  malé scéně v  Sadech 1. máje „u  sovy“. „Ná-
vštěvníci festivalu si budou moci vychutnat vystou-
pení souborů ze sousedního Slovenska, ale rovněž 
z  Kypru, Srbska, Portugalska, Francie, Alžíru, Tu-
recka a také ze vzdálené Číny,“ říká ředitelka festivalu 
Libuše Březovská. Vzápětí prozrazuje, že z  tuzem-
ských souborů se představí místní Senioři, Ševčík - 
Moravský folklorní soubor, Studánka ze Žďáru nad 
Sázavou a Kordulka ze Starého Poddvorova.

Zahajovací odpoledne festivalu nabídne ve středu 
16. srpna od  17 hod. na  malé scéně posezení 
u  cimbálové muziky Zbyňka Hrdličky. „Čtvrtek  

17. srpna se ponese ve znamení českého folklorního 
umění, na malé scéně během dne vystoupí Rabussa 
z Přerova, místní dětský soubor Markovička, cim-
bálovka ze Starého Poddvorova, dále také Senioři 
Šumperk a vybrané slovenské soubory,“ upřesňuje 
Březovská.

Nikoliv ve čtvrtek, ale nově v pátek dopoledne 
se uskuteční již čtvrtý ročník soutěže o nejchutnější 
kotlíkový guláš nazvané „Roztančené kotlíky“. Dě-
jištěm budou opět prostory parku u  Vily Doris. 
„Výsledky tohoto kulinářského klání budou vyhlá-
šeny ve 14 hodin, mezitím si návštěvníci festivalu 
budou moci na  malé scéně poslechnout skupinu 
Rabussa a zhlédnout loutkové divadlo Klubíčko ze 
Zábřehu,“ podotýká ředitelka festivalu.

Pastvou pro oči diváků je každoročně vystoupení zahraničních souborů.  Foto: P. Kvapil

Lidovými tanci, muzikou a obyčeji českých zemí i celého světa ožije v polovině srpna Šumperk. 
Od 16. do 21. srpna se totiž uskuteční sedmadvacátý ročník oblíbeného Mezinárodního folklor-
ního festivalu. Návštěvníci se mohou opět těšit nejen na exotické taneční a hudební soubory, ale 
i na tradiční zástupce domácího folkloru. 

Mezinárodní folklorní festival roztančí 
v srpnu celý Šumperk
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Radnice
9.00 Přijetí zástupců souborů starostou města * 
10.30 Představení zúčastněných souborů před radnicí 
Pěší zóna
10.40 „Roztančená ulice“
Malá scéna „U sovy“
14.00 - vystoupení českých souborů 
Velká scéna - Pavlínin dvůr
17.00 „Až pudeš do světa, zastav se!“ - 2. hlavní festi-
valový koncert, vystoupení všech zúčastněných sou-
borů * 21.00 „Veselice ve dvoře“ - výuka lidových 
tanců, hrají, zpívají a učí zúčastněné soubory 
NEDĚLE 20. SRPNA
Malá scéna „U sovy“
10.00 - vystoupení vybraného zúčastněného 
souboru
Velká scéna - Pavlínin dvůr
15:00 „Leť písníčko, leť“, závěrečný festivalový 
koncert, ocenění divácky nejúspěšnějších souborů, 
v případě nepříznivého počasí se koncert ruší
PONDĚLÍ 21. SRPNA
Vystoupení vybraných zahraničních souborů mimo 
Šumperk 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Při nepřízni počasí budou hlavní pořady realizovány 
v Domě kultury Šumperk. 

Mezinárodní folklorní festival

V pátek odpoledne se otevřou brány Pavlínina 
dvora. Od  půl šesté se zde představí dlouholetý 
účastník festivalu - skupina Kelt Grass Band a slav-
nostní salvou z mušket zahájí hlavní festivalový 
pořad Spolek přátel historie Magna Mora-
via. Od půl sedmé večerní se pak na hlavní 
scéně postupně představí všechny zahra-
niční soubory.

V  sobotu 19. srpna ráno přivítá zá-
stupce všech účinkujících souborů starosta 
města na  šumperské radnici. „Po  slavnostním 
přijetí na radnici začne zřejmě nejoblíbenější a nej-
atraktivnější část celého festivalu - Roztančená 
ulice, kdy všechny domácí a i zahraniční soubory 
předvedou svůj um přímo v  ulicích centra Šum-
perka,“ láká na  „Roztančenou ulici“ Březovská 

a dodává, že v sobotu odpoledne proběhne na malé 
scéně u sovy vystoupení českých souborů a od se-
dmnácté hodiny druhý hlavní koncert v Pavlínině 

dvoře. Po jeho skončení se mohou všichni za-
pojit do „Veselice“ pod pódiem a naučit se li-
dovým tancům.

Festival se se svými příznivci rozloučí v ne-
děli 20. srpna vystoupením vybraných sou-
borů na malé scéně „u sovy“ a závěrečným 

pořadem „Leť, písničko, leť“. Během něj 
bude oceněn divácky nejúspěšnější soubor.

Bližší informace o  festivalu najdou zájemci 
na  internetových stránkách www.festivalsumperk.
cz. Stejně tak mohou šumperský festival vyhledat 
na Facebooku na  stránce „Mezinárodní Folklorní 
Festival CIOFF, IOV - Šumperk“. -bv, zk-

PROGRAM XXVII. MFF ŠUMPERK 2017

STŘEDA 16. SRPNA
Malá scéna „u sovy“
17.00 - posezení u cimbálu s Cimbálovou muzikou 
Zbyňka Hrdličky ze Šumperka
ČTVRTEK 17. SRPNA
Malá scéna „u sovy“
10.00 - Rabussa * 13.30 - vystoupení dětského sou-
boru Markovička * 14.00 - cimbálová muzika Starý 
Poddvorov, Kordulka * 15.00 - vystoupení souboru 
Senioři Šumperk * 16.00 - vystoupení souboru ze 
Slovenska
PÁTEK 18. SRPNA
Prostory u Vily Doris
8.30 - 12.30 IV. ročník soutěže Roztančené kotlíky 
- o nejchutnější kotlíkový guláš * 14.00 - vyhodno-
cení a ocenění nejlepších „kotlíkářů“ 
Malá scéna „u sovy“
10.00 - Rabussa a  loutkové divadlo Klubíčko Zá-
břeh * 14.00 - vystoupení vybraného zahraničního 
souboru
Velká scéna - Pavlínin dvůr
17.30 - Kelt Grass Band * 18.00 - Magna Moravia 
* 18.30 „Vítejte u nás“ - 1. hlavní koncert zahranič-
ních folklorních souborů zakončený ohňovou show
SOBOTA 19. SRPNA
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G. Alexandrov - Nude Exlibris

V Eagle Gallery v Nemocniční ulici 8a je k vidění 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.

V Eagle Gallery představují Teorii her Gennadije Alexandrova

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

Hra! Co ještě může být vzdálenější životu? A  co 
je mu bližší než hra?“ Tato slova Gennadije 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 po-
mocí „hry“ s myšlenkou, plochou, lineární kresbou. 
Sám charakterizuje svůj myšlenkový svět takto: „Vý-
chodní moudrost praví, že dokážeš úplně všechno, 
nebudeš-li myslet na bílou opici. Bylo by fajn, kdyby 
moje kresby působily stejně dobře a  samozřejmě 
na zdi místní hospody i na zdi státní galerie, kdyby 
byly stejně zajímavé pro mou sousedku Helenu i pro 
blazeovaného kunsthistorika, a  kdyby si archeolog, 
který je vykope v  roce 3013, nebyl jist, zda se ne-
jedná o dílo současného umělce. O to všechno bych 
moc stál, ale při práci se snažím tyhle myšlenky 
z hlavy vytěsnit. Skoro to nejde. Musím se přiznat, 
že je opravdu velmi těžké nemyslet na bílou opici.“

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

V  jeho tvorbě je zajímavý přístup k  dílu. Po-
kud vezmeme v úvahu, že se nevěnuje pouze gra-
fice, která je nejvíce zastoupena v jeho tvorbě, ale 

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

Eagle Gallery je otevřena Po, St 8-16.30, Út, Čt, 
Pá 8-16 hod., So, Ne, svátky na objednávku - tel. 
777 700 740. Z. Přikryl, kurátor Eagle Gallery
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Dlouholetý a uznávaný šumperský historik, člen Spolku pátračů po historii Bratrušova a okolí, 
autor několika knih vztahujících se k historii regionu. Místa, která ho zajímají, a o nichž píše, 
prošel po svých nohou nebo projel na kole. Největší skvosty podle něj často bývají na dosah ruky. 
Řeč je o Drahomíru Poláchovi, který letos v dubnu vstoupil do pomyslné šumperské síně slávy. 
Málokdo ale ví, že se „novopečený“ držitel Ceny za přínos městu vyučil valcířem plechů. Poté ho 
ovšem zlákala filozofie a v posledních letech je jeho velkou láskou regionální historie, které se pů-
vodně nechtěl vůbec věnovat. „Postupně jsem jí přišel na chuť a dnes si myslím, že je to to nejkrás-
nější, co může existovat. Na filozofii už jen nostalgicky vzpomínám,“ přiznal Drahomír Polách 
během rozhovoru v útulné kavárně Pikola.

Láká mě ještě napsat Šumperského pitavala, 
říká historik Drahomír Polách

Jak se vlastně hutník stane historikem?
Upřímně přiznávám, že o hutnictví toho moc ne-

vím. Dokonce s  tím mám problém, když píšu ně-
jakou historickou stať o  výrobě železa. Musím se 
podívat do slovníku, jak to vlastně je. Tento obor mě 
nezaujal. Šel jsem do Ostravy jako patnáctiletý kluk 
s  nevalným prospěchem, který chtěl dělat sport, 
box, hrát fotbal a  podobně. Vyučil jsem se a  před 
vojnou pracoval půl roku ve  válcovnách ve Vítko-
vicích. Ale nelituji toho. Objevil jsem svět, do kte-
rého jsem se pak už nikdy nedostal. Fascinovala mě 
Ostrava, například odpich vysokých pecí, haldy. To 
mělo obrovské kouzlo. I proto se mi líbí současný 
projekt kulturního areálu, i když tam výroba chybí. 

Během vojny jsem ale vše přehodnotil a  vrátil 
se do Bratrušova. Oženil se a pracoval jako dělník 
v Prametu. Tam mi bylo nabídnuto, abych studo-
val práva. Ta mě ovšem příliš nelákala, inklinoval 
jsem spíš k filozofii, takže jsem si vybral tento obor 
v kombinaci s historií, kterou jsem se však profesně 
zabývat nechtěl. Záhy jsem ovšem zjistil, že filozofů 
není potřeba.

Když jsem dostudoval, nemohl jsem sehnat 
práci, takže jsem rozvážel rok pivo u ČSAD. Byla to 
dobrá zkušenost, poznal jsem celé Šumpersko, pro-
tože jsme jezdili i do nejzapadlejších vesnic. A pak 
jsem dostal místo v muzeu, kde jsem se musel pře-
orientovat na regionální historii. Postupně jsem jí 
přišel na chuť a dnes si myslím, že je to to nejkrás-
nější, co mě mohlo potkat. 

V muzeu jsi působil jako památkář. Jak na tu 
dobu vzpomínáš?

Měl jsem na starost okresní památky, takže jsem 
se s touto oblastí seznamoval. Zasahovalo to mimo 
jiné i do kunsthistorie, což mě bavilo, protože to je 
krásný obor. Měl jsem na starost rovněž zámky Ja-
vorník, Úsov a Velké Losiny, z nichž zejména ten 
poslední je pro mě srdeční záležitostí. Pak jsem 
ale musel z muzea odejít a na čas se stal ředitelem 
okresního archivu. Získal jsem tím další rozhled, 
protože jsem se dostal k  historickým pramenům. 
Tím, že jsem měl jako památkář zkušenosti s teré-
nem, mohl jsem znalosti propojit a získat ucelenější 
obraz o historii tohoto regionu, a toho se držím. 

Pak jsi ale z archivu odešel.
Vrátil jsem se zase k  „památkařině“. Pracoval 

jsem u  Památkového ústavu v  Olomouci. Orien-
tace v archivech mi pomáhala objasňovat spoustu 
věcí. Poté mi šumperský místostarosta Igor Kroupa 
nabídl místo na  radnici. Nechával mě dělat ne-
smírně zajímavé věci, i když mnohé vznikly „na ko-
leně“. Například když vyhořelo divadlo, musel 
jsem během dvou týdnů napsat publikaci o  jeho 
dějinách. Práci mi mimochodem řádně a právem 
zkritizoval docent Zdeněk Filip, který mě učil pre-
ciznosti. Ještě když jsem byl v muzeu, chtěl mě vy-
chovat jako svého nástupce na místě redaktora, což 
ovšem pro mě nebylo. Dodnes ze všeho nejneraději 
dělám korektury svých textů.
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Do pomyslné šumperské síně slávy uvedl letos Drahomíra Polácha olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk. 
Foto: P. Kvapil

Psal jsi i šumperskou kroniku, že?
Přiznávám, že se považuji za nejhoršího kronikáře 

v historii Šumperka, protože mě současnost nebaví. 
Skvělé bylo období, kdy jsem měl na starosti kláš-
terní kostel a jeho restaurování. Bohužel jsem mu-
sel v této souvislosti dělat i úřednickou práci, jako 
smlouvy s restaurátory a podobně, a to bylo pro mě 
doslovným utrpením. Z  jedné nemilé „bryndy“, 
totiž z  opomenutí neuzavření jedné smlouvy, mě 
„zachránil“ starosta Zdeněk Brož. Právě tato „úřed-
ničina“ vedla k  mému rozhodnutí o  předčasném 
odchodu do důchodu. Dnes jsem sice nad míru za-
městnaný, avšak zcela spokojený důchodce, mám 
čas dělat to, co chci. A výsledek má dokonce ohlas.

Předpokládám, že míníš publikaci Historické 
toulky Šumperskem. Čekal jsi takovou odezvu?

Dodnes nechápu, proč měly místně a časově ne-
uspořádané příběhy takový úspěch. Štíteckému 
nakladateli Pavlu Ševčíkovi se podařilo dát knize 
velmi dobrou grafickou úpravu. Myslím, že do-
konce předčila její obsah.

Nyní jde do tisku jejich pokračování. Na co se 
mohou čtenáři těšit?

Domnívám se, že dvojka se mi moc nepovedla. 
V pokračování je čtyřiadvacet příběhů, tedy o de-
set méně než v  úvodní knize. Jsou delší, protože 
jsem se potřeboval v některých případech vyrovnat 
s dluhy, jež jsem v sobě nastřádal. Týká se to hlavně 
zámku ve Velkých Losinách, kde je spousta záhad-
ných věcí, na které jsem chtěl alespoň upozornit, 
protože jsem tušil, že je zřejmě nevyřeším. Snad při-
jde nějaký pokračovatel, jemuž se to podaří.

Čtenáře by mohly zaujmout úvodní příběhy, na-
příklad cesta na Praděd studentů Slovanského gym-
názia v Olomouci v roce 1869. Celou knihu věnuji 
dvěma mým velkým přátelům, Karlovi Čunder-
lemu a Gerhardu Wanitschekovi.

Jak na Karla Čunderleho a Gerharda Wanit-
scheka vzpomínáš?

Byli to zlatí lidé a dva největší kamarádi v mém 
životě. Můj vztah k  panu Čunderlemu mnohé 
překvapil, protože to byl velmi zásadový člověk. 
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Publikace Historické toulky Šumperskem se setkala 
u veřejnosti s velkým ohlasem.

Nesnášel přízemnost a  ignoranty, což mi spolu 
s  jeho obrovskými znalostmi velmi imponovalo. 
Skvěle a  vtipně dokázal glosovat nejrůznější si- 
tuace, takže jsem se mnohdy doslova „řezal“ smíchy. 
Navíc mi hodně pomohl, když mi bylo nejhůř. Zů-
stal jsem s ním v kontaktu až do jeho smrti.

Gerhard Wanitschek se zajímal o sudy šumper-
ských Židů, chodíval do  archivu, kde jsme se se-
tkali. Byl to velmi společenský člověk, jezdili jsme 
třeba s  kolegyněmi z  archivu na  zámek do  Javor-
níku, kde jsme dělali například tvarůžkové hody 
a  během nich diskutovali o  všem možném - 
mnohdy nás museli slyšet až v Polsku. 

Musím přiznat, že přestože celý život pracuji 
s  německými texty, protože drtivá většina archiv-
ních pramenů je německy, mám velký problém 
v komunikaci. Gerhard mě patnáct let zval, abych 
k němu přijel, že na mě nepromluví česky a já budu 
muset tu bariéru překonat. Ze začátku jsem to bral 

jako humoristickou záležitost. Potom, když na-
léhal, jsem si každý rok vymýšlel nějaké výmluvy. 
Nakonec to Gerhard vzdal. Ale opravdu si přál, 
abych ten svůj blok překonal. Byl to zlatý člověk.

Nemohu se nezeptat na  publikaci Historie 
šumperského sportu, jejíž vydání jsi měl ještě 
coby zaměstnanec radnice na starosti.

S  myšlenkou takovéto publikace přišel Libor 
Dvořáček a  jeho zásluhou kniha vznikla. Vadou 
trošku je, že ji psalo mnoho autorů, takže příspěvky 
mají různou úroveň, ale faktograficky je úžasná.

Během přípravy jsme se ovšem s Liborem Dvo-
řáčkem poněkud nepohodli. Přiznávám, že k tomu 
možná přispělo i to, že jsem dost vznětlivý a občas 
až nepřiměřeně vyletím. Naštěstí do  procesu pří-
pravy vstoupil Zdeněk Doubravský, zlatý člověk 
a odborník, který to dokázal nakonec „ukočírovat“. 
Důležité je, že kniha vyšla. Velice často z ní čerpám. 
Pravdou ovšem je, že kdybych věděl předem, co mě 
čeká, tak do toho opět nešel. I když kdo ví - Libo-
rova idea je skvělá! 

Které další publikace jsi coby „důchodce“ 
připravil?

V roce 2014 to byla historie Rapotína a Hanu-
šovic. Přípravu jsem ale podcenil a  v  budoucnu 
bych nechtěl, aby se tato situace opakovala. Bylo 
to velmi časově náročné. Naštěstí se mi podařilo se-
stavit tým lidí, kteří byli ochotní pomoci - Zde-
něk Gába, Ivan Tuša, Martina Černá, Miloš Melzer 
a další. Sám bych to nezvládl. Musím opět zmínit 
i Zdeňka Doubravského, který mi moc pomohl. 

V té době jsem byl naprosto vyčerpaný a řekl si, 
že už nikdy nic nenapíšu. Po půl roce mě ale oslo-
vil Pavel Holubář s nabídkou publikace o Vřesové 
studánce, sešli jsme se a na publikaci se domluvili. 
Těší mě, že je dnes už prý vyprodaná. Přál bych si, 
aby se uskutečnil i Pavlův záměr obnovy staleté tra-
dice Vřesové studánky.  

Pak jsem se na rok odmlčel a teď jsem odevzdal 
dvojku Toulek a  okamžitě jsem začal psát trojku. 
Mám ji rozpracovanou. Nespěchám na to. Pokud ji 
dodělám do konce roku, budu rád. 
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Drahomír Polách je dnes sice nad míru zaměstnaný, 
avšak zcela spokojený důchodce.  Foto: Z. Kvapilová

Většinu Tvých publikací vydalo štítecké na-
kladatelství Veduta. Jak se Ti s Pavlem Ševčíkem 
spolupracuje?

Pavlovi Ševčíkovi se podařila grafická úprava 
prvních „Toulek“, takže jsem pochopitelně chtěl, 
aby vydal i  pokračování. Oceňuji u  něho, že mi 
do  textu „nepindá“ a vměstná do něj veškeré ob-
rázky, které bych tam chtěl mít, byť je dodám 
na poslední chvíli. V této souvislosti musím zmínit 
jeho spolupráci se Zdeňkem Gábou, jenž je díky 
svým mimořádným znalostem pro mě nenahradi-
telným lektorem. Když se mu něco v mém textu 
nepozdává, zahrozí mi neopakovatelně ukazováč-
kem. Akceptuji zpravidla všechny jeho připomínky.  

 
V minulosti ses zabýval i čarodějnickými pro-

cesy. Po zesnulém historikovi Františku Spurném 
jsi považován za  jejich největšího znalce. Jako 
odborníka na místní dějiny si Tě pozvala i Česká 
televize v roce 2011 do pořadu Historie.cs.

Přiznám se, že čarodějnické procesy jsem zpo-
čátku nesnášel. Když jsem měl v muzeu na starosti 
zámky, dělal jsem často průvodce v Losinách. Bylo 
to krásné období před začátkem prázdnin, ale va-
dilo mi, že se lidé neustále ptali na čarodějnice. Vel-
kolosinský zámek totiž beru jako architektonický 
a historický klenot. 

Pak jsem to přehodnotil a  říkal si, že je to fe-
nomén, který k tomuto místu patří. Začal jsem se 
tím víc zabývat. Podstatu jsem se dozvěděl od Fran-
tiška Spurného, který byl odborníkem na tuto pro-
blematiku par excelans, a pak jsem se vydal vlastní 
cestou. V jednu chvíli jsem měl pocit, že jsem po-
chopil, proč procesy začaly a  probíhaly. Dnes ale 
vím, že nevím nic. 

Když jsem psal o  Geschaderově domě, přišel 
jsem na to, že jeden z majitelů, Heinrich Peschke, 
byl obviněn a zemřel ve vězení, jeho manželka byla 
upálena. Zpracování mě tehdy psychicky deptalo, 
že jsem si říkal, že se už k tomu nechci nikdy vracet. 
Pak mě ovšem oslovilo Sdružení cestovního ruchu 
Jeseníky, jež vydalo knihu Zpráva o nevíře. Do ní 
jsem napsal příběh o losinsko-šumperských proce-
sech, zatímco Michaela Neugebauerová se zaměřila 

na Jesenicko. Poté už jsem se ale čarodějnicím vě-
novat nechtěl.

Mezitím jsem poskytl rozhovor různým tele-
vizním stanicím a pak mě oslovila Česká televize, 
která točila na zámku ve Velkých Losinách doku-
ment Ukradené srdce pro pořad Historie.cs, jež 
přibližuje příběh manželky Přemka III. ze Žero-
tína, šlechtičny Alžběty Juliány, jenž byl jedním 
ze spouštěčů čarodějnických procesů. Byla to pro 
mě pocta, ovšem přiznávám, že výsledek se mi pak 
moc nelíbil, bylo to takové „na vodě“. Točilo se ale 
v  zámeckém rytířském sále, který byl úžasně na-
svícený a vynikla tak jeho neskutečná nádhera. To 
byl pro mě nezapomenutelný zážitek. Velkolosin-
ský zámek a  jeho rytířský sál, který je fascinující, 
totiž miluji. 

Veřejnost samozřejmě nejvíc zajímá postava in-
kvizitora Bobliga z  Edelstadtu, kterého všichni 
znají zejména z  Kaplického knihy nebo Vávrova 
filmu. Já jsem ho však považoval spíše za fanatika 
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Druhý díl „Historických toulek Šumperskem“ vyjde 
v září.

a člověka posedlého hlavně svou prací, byť z dneš-
ního pohledu zvrácenou. Zdá se však, že Boblig byl 
skutečně také hamoun. Navzdory svému velmi vy-
sokému věku se oženil a  život s  novou, mnohem 
mladší ženou, ho zřejmě podle čerstvě znovuob-
jevených archivních záznamů motivoval k hroma-
dění majetku.

Kromě publikační činnosti jsi inicioval 
i  vznik spolku Pátrači po  historii Bratrušova 
a okolí. Jak k tomu došlo?

Všechno začalo u piva. V důchodu jsem se přá-
telil se svými vrstevníky z Bratrušova, kteří se schá-
zeli každé úterý v hospodě. Seděli jsme, povídali 
si a  já zmínil některé věci z historie. Mluvil jsem 
o  tom, že okolo Bratrušova bylo v minulosti pět 
hromových křížů, které lidé postavili po velké po-
vodni v  roce 1774 na  okolních kopcích. Slovo 
dalo slovo a první jsme obnovili na Čapím vrchu, 
který se vypíná severozápadně nad obcí. Další pak 
následovaly.

Mezitím jsme si řekli, že bychom mohli založit 
spolek a  přemýšleli, jak se bude jmenovat. Jeden 
z kolegů navrhl název Pátrači a ujalo se to. Připra-
vili jsme stanovy, zvolili prezidenta, dělali jsme 
kongresy. Byla to velká recese a postupně se nám 
podařilo udělat spoustu užitečných věcí. Například 
jsme vztyčili kříž na  Šibeničním vrchu v  Branné 
nebo osadili pamětní desku šestnácti českým vlas-
tencům u Bratrušovského památníku. To považuji 
za jednu z nejkrásnějších akcí. Když jsem ještě pra-
coval na radnici, ministerstvo obrany vyhlásilo pro-
gram na evidenci a ochranu památníků všech válek. 
Měl jsem tuto agendu na starosti, což mě velmi ba-
vilo. V rámci této povinnosti jsem skutečné místo 
popravy na Bratrušovské střelnici našel podle foto-
grafií.  Později jsme se s Pátrači domluvili, že místo 
vyčistíme, a  soused, který je kameník, udělal pa-
mětní desku.

Zřejmě poslední akcí, kterou jsme jako pátrači 
začali, je vysázení aleje u  cesty kolem památného 
stromu v Bratrušově. Jedná se jedlé jeřabiny, které 
se pěstovaly v  Ostružné a  rozšířily se svého času 
do celého světa

Zmínil jsi, že se už teď pouštíš do pokračování 
Toulek. Můžeš prozradit něco bližšího?

Právě zpracovávám příběh o  kapli na  Kožušné 
u  Maršíkova, kde byla poutní kaple nejméně 
od počátku 18. století. Už před tím sem zřejmě lidé 
chodili, neboť zde byla studánka se zázračnou vo-
dou. Místo je dnes opět pěkně upravené.

 V  souvislosti s kaplí jsem objevil spoustu zají-
mavých okolností. Myslím si, že tam dokonce byla 
poustevna. V  pramenech velkostatku Velké Lo-
siny jsem totiž našel písemný materiál o  tom, že 
Jan Ludvík ze Žerotína někdy na začátku 18. století 
nechal někde vybudovat poustevnu. Ovšem nebylo 
uvedeno, kde. Dříve jsem se domníval, že byla sou-
částí losinského barokního parku, což patřilo k do-
bové atrakci, ale to bylo značně nejisté. Na Vřesové 
studánce být poustevna nemohla, protože by tam 
poustevník přes zimu nevydržel. Poutní místo 
na  Kožušné bylo takřka ideální. Navíc na  mapě 
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Výstavba kotelny na počátku osmdesátých let 20. století.  Foto: J. Pavlíček, archiv MěÚ Šumperk

K Šumperským proměnám: 
Starou kotelnu v Temenici nahradil Penny market

Ačkoliv se výstavba nového Penny marketu v Te-
menici oproti plánu poněkud opozdila, dnes již 
do něho chodí lidé z blízkého i  vzdáleného okolí 
nakupovat. V  jeho sousedství ještě zůstala pěkná 
kopa z bouračky jejího předchůdce.

Na  místě současného parkoviště před prodej-
nou stávala kotelna na pevná paliva, která sloužila 
k vytápění a dodávce teplé vody pro bytové domy 
v Temenické ulici. Po skončení projektové přípravy 
byla v srpnu 1979 zahájena výstavba sídliště Teme-
nická 2 a následně bylo přistoupeno k vybudování 

dvou kotelen. Na místě dnešního Penny marketu 
byla kotelna uvedena do  plného provozu v  roce 
1983. Dochované fotografie zachytily její budování 
a dohotovení.

Likvidace kotelny, nový market a před ním par-
koviště zcela změnily vzhled tohoto místa. Na sta-
rou dýmící dámu se brzy zapomene, a tak ji alespoň 
připomeňme na fotografiích pořízených pro doku-
mentaci města šumperským fotografem Josefem 
Pavlíčkem. Z. Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

z roku 1739 je na Kožušné vedle kaple ještě jedna 
stavba. Uvidím, co se mi podaří zjistit. No, není to 
pátrání takřka detektivní?

S tímto zaměřením souvisí i budoucí záměr. Po-
kud budu fyzicky a  psychicky schopný, láká mě 

napsat Šumperského pitavala. Tedy zajímavé staré 
kriminální případy našeho okresu.

Děkuji za rozhovor 
a těším se na Šumperského pitavala, Z. Kvapilová

Šumperské proměny
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Dokončená stavba kotelny v roce 1986.  Foto: J. Pavlíček, archiv MěÚ Šumperk

Výstavba kotelny na počátku osmdesátých let 20. století.  Foto: J. Pavlíček, archiv MěÚ Šumperk
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Na místě zbourané kotelny vzniklo parkoviště a Penny market.  Foto: P. Kvapil

Demolice kotelny končila rozebráním komínu.  Foto: P. Kvapil
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Oboustranné kresby na  tenkém průsvitném pa-
píře, koláže, muchláže, historické mapy a  zásahy 
do nich barvou. Stará německá a nová česká jmé-
na měst a  osad, vrstvení času, papíru, mezilidské 
vztahy, vztahy člověka a zvířete. Vernisáž výstavy se 
uskuteční ve středu 2. srpna od 18 hodin. Galerie 
je přístupná denně, stačí jen zazvonit na  recepci 
Penzionu G, který nad galerií nabízí tříhvězdičkové 
ubytování. Výstavu i celý program galerie finančně 
podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký 
kraj.

PŘIPRAVUJEME
15. září  OPERA DIVAS: DIVY LÁSKY 
A HUDBY - PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN 
22. září  PETRA JANŮ S KAPELOU AM-
STERDAM - 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, 
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

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ 
KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 
2017/2018
 
POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ 
Core Trening
Po a Čt 18.30-19.30 hod. Lektorka Hanka Plachá. 
Zahájení 11. a 14. září.  Kurzovné 500 Kč/10 lekcí

Sobota 5. srpna od 10 do 16 hodin v G-klubu
Osobní parfém na míru - workshop
Možná se vám už stalo, že jste nebyli schopni si vy-
brat nějakou sympatickou vůni pro sebe. Vůni, kte-
rá by vyjadřovala vaši jedinečnost. Nabízíme vám 
proto výrobu osobního parfému, který bude vyro-
ben z čistě přírodních esencí. Sami si vyberete vůně 
i lahvičku. Celý proces je podpořen teoretickou aro-
materapií a povídáním o vůních s lektorkou Ludmi-
lou Kotalíkovou, profesionální aromaterapeutkou. 
Na workshop je třeba se dopředu přihlásit, neboť je 
omezený počet míst. Více informací získáte na kur-
zy@dksumperk.cz, tel.č. 777 652 073. 
 Kurzovné 1 590 Kč

Pátek 25. srpna od 19.30 hodin v Pavlínině dvoře 
(v případě deště v DK)
REVIVAL INVAZE 2017: 
Green Day, Rammstein, Team
Letní mejdan pod širým nebem s muzikou, kte-
rou máte rádi! Hned na  úvod nás rozparádí le-
gendární punková ikona Green Day. Poté všechny 
přítomné svou pekelnou show dostane oblíbená 
německá partička Rammstein. A  nakonec si 
přijdou na  své fanoušci slovenské kapely Team, 
se kterou si zazpíváme známé hitovky Reklama 
na ticho nebo Mám na teba chuť. Partnerem akce 
je Pivovar Holba.  
 Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den akce 250 Kč

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

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Od 2. srpna do 3. září
Jana Kasalová - „Dopisy odjinud“, práce na pa-
píře a s papírem

Dům kultury, Pohybové a jazykové kurzy

Dům kultury
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Bodybuilding
Po a Út 18.30-19.30 hod. Lektorka Iva Kranicho-
vá. Zahájení 4. a 5. září.  Kurzovné 500 Kč/10 lekcí
Kalanetika
Čt 16.00-17.00 hod. Lektor Jiří Hrubý. Zahájení 
14. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí
Pilates a strečink
Čt 17.00-18.00 hod. Lektor Jiří Hrubý. Zahájení 
14. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí
Pilates I.
Po  17.20-18.20 hod. Lektorka Stáňa Václavková. 
Zahájení 18. září.  Kurzovné 600 Kč/10 lekcí
Pilates II.
Po  18.30-19.30 hod. Lektorka Stáňa Václavková. 
Zahájení 18. září.  Kurzovné 600 Kč/10 lekcí
Pilates III.
Čt 16.45-17.45 hod. Lektorka Stáňa Václavková. 
Zahájení 14. září.   Kurzovné 600 Kč/10 lekcí
Pilates IV.
Čt 18.00-19.00 hod. Lektorka Stáňa Václavková. 
Zahájení 14. září.  Kurzovné 600 Kč/10 lekcí
Pilates v angličtině
Út 16.00-17.00 hod. Lektorka Lenka Cleaver. Za-
hájení 19. září.  Kurzovné 800 Kč/10 lekcí
Cvičení pro seniorky I.
Út 8.30-9.30 hod. Lektorka Alena Hájková. Zahá-
jení 12. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí
Cvičení pro seniorky II.
Út 10.00-11.00 hod. Lektorka Alena Hájková. Za-
hájení 12. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí
Hatha joga
Čt 18.30-20.00 hod. Lektor Vladimír Vlček. Za-
hájení 5. října.  Kurzovné 900 Kč/15 lekcí
Ashtanga vinyasa joga
Po 17.00-18.00 hod. Lektorka Petra Ungrová. Za-
hájení 11. září.  Kurzovné 900 Kč/15 lekcí
Ashtanga mysore joga
Út 6.30-8.00 hod. Lektorka Petra Ungrová. Zahá-
jení 12. září.  Kurzovné 900 Kč/15 lekcí
Cvičení pro těhotné - míče
Út 9.00-10.00 hod. Lektorka Lucie Janíčková. Za-
hájení 12. září.  Kurzovné 700 Kč/10 lekcí
Cvičení pro ženy po porodu - míče
Út 10.00-11.00 hod. Lektorka Lucie Janíčková. 

Zahájení 12. září.  Kurzovné 700 Kč/10 lekcí
Kruhový tréning 1
St 10.00-11.00 hod. Lektorka Lucie Janíčková. Za-
hájení 13. září.  Kurzovné 700 Kč/10 lekcí
Kruhový tréning 2
St 16.00-17.00 hod. Lektorka Lucie Janíčková. Za-
hájení 13. září.   Kurzovné 700 Kč/10 lekcí
Zdravá záda 1
Čt 10.00-11.00 hod. Lektorka Lucie Janíčková. 
Zahájení 14. září.  Kurzovné 700 Kč/10 lekcí
Zdravá záda 2
Pá 7.00-8.00 hod. Lektorka Lucie Janíčková. Zahá-
jení 15. září.   Kurzovné 700 Kč/10 lekcí
Taneční meditace
St 18.30-20.00 hod. Lektorka Petra Zsáková. Za-
hájení 4. října.   Kurzovné 700 Kč/10 lekcí
Dynamické meditace
So 8.30-10.00 hod. Lektorka Petra Zsáková. Zahá-
jení 21. října.   Kurzovné 700 Kč/10 lekcí
Muzikoterapie
St (27.9., 25.10., 29.11., 13.12.) 18.00-19.30 hod. 
Lektorka Vítězoslava Urbanová. Zahájení 27. září. 
 Kurzovné 400 Kč/4 lekce

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI
Sportovní přípravka (děti 4-6 let)
St 15.30-16.30 hod. Lektor Miroslav Nečas. Zahá-
jení 4. října.  Kurzovné 700 Kč/20 lekcí
Sebeobrana (děti 6-15 let)
St 16.30-18.00 hod. Lektor Miroslav Nečas. Zahá-
jení 4. října.   Kurzovné 800 Kč/20 lekcí
Judo
St 18.00-19.30 hod. Lektor Miroslav Nečas. Zahá-
jení 4. října.  Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí
Pohybová výchova
St 17.00-18.00 hod. Lektorka Šárka Brhelová. Za-
hájení 4. října.  Kurzovné 800 Kč/20 lekcí

TANEČNÍ KURZY
Pořádá Taneční škola OLYMPIA Jiřího Hrubého 
při Domě kultury Šumperk.
Dětský společenský tanec
Celoroční kurz pro děti od 4 do 14 let. Zahájení:  
3. října.  Kurzovné 900 Kč/pololetí
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V pátek 25. srpna čeká Šumperk další invaze, protože zde budou řádit revivalové kapely v čele 
s napodobiteli legendární punkové ikony Green Day. Jejich vystoupení bude zajímavým srovná-
ním mezi českým revivalem a americkým originálem, který letos v lednu odehrál téměř tříhodi-
nový koncert v beznadějně vyprodané hale v pražských Holešovicích. Můžete se tak těšit na známé 
pecky American Idiot, Basket Case nebo Minority.

Devátý ročník oblíbené Revival Invaze je za dveřmi

Kromě amerických punkerů naservírují pořada-
telé další dva revivaly. Se skupinou RCZ - Ram- 
mstein Tribute show si posluchači připomenou nej-
větší hity této rockové legendy. Ve věrném podání 
profesionálních českých muzikantů všechny pří-
tomné dostanou svou pekelnou show a písněmi Du 
Hast, Amerika a Rosenrot.

A na závěr si přijdou na  své fanoušci slovenské 
kapely Team, která celý letní mejdan zakončí svým 
hodinu a  půl dlouhým setem. Společně si zazpí-
váme oblíbené hitovky Reklama na  ticho, Lietam 

Taneční kurzy pro dospělé - začátečníci
Ne 17.45-19.45 hod. Zahájení 22. října. 
 Kurzovné 1590 Kč/pár
Taneční kurzy pro dospělé - pokročilí
Út 20.00-22.00 hod. Zahájení 19. září. 
 Kurzovné 1590 Kč/pár
Základní taneční kurzy pro mládež středních 
škol
Po 18.00-20.00 a 20.00-22.00 hod. Lektor Vlasti-
mil Hošek. Info: 737 670 262, hosekv@centrum.
cz. Zahájení 11. září.  Kurzovné 1000 Kč

JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina - začátečníci 2
Út 16.00-17.30 hod. Lektorka Monika Leová. Za-
hájení 3. října.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Angličtina - začátečníci 1
Út 17.30-19.00 hod. Lektorka Monika Leová. Za-
hájení 3. října.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Angličtina - konverzační mírně pokročilí
Čt 15.30-17.00 hod. Lektorka Edita Kovalová. Za-
hájení 5. října.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Angličtina - konverzační pokročilí

Čt 17.00-18.30 hod. Lektorka Edita Kovalová. Za-
hájení 5. října.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Ruština - začátečníci
Čt 15.30-17.00 hod. Lektorka Libuše Gorská. Za-
hájení 5. října.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Ruština - mírně pokročilí
Čt 17.00-18.30 hod. Lektorka Libuše Gorská. Za-
hájení 5. října.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Bližší informace o kurzech: telefon 583 363 038 
nebo 777 652 073, kurzy@dksumperk.cz. Přihlášky 
do kurzů a úhrady kurzovného přijímáme v 1. pa- 
tře Domu kultury Šumperk, Fialova 3, od  21.8. 
do 4.10. vždy v Po a St 8.30-12.00 a 13.00-17.00 
hodin, v Út a Čt 8.30-12.00 a 13.00-15.00 hodin.
ON-LINE PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ JIŽ NYNÍ 
NA www.dksumperk.cz.

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: dk-
sumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www. 
bluesalive.cz. Změna programu vyhrazena!

v tom tiež nebo Mám na teba chuť. „Srpnová re-
vivalová přehlídka má pravidelnou přízeň publika 
a  atmosféra je vždy fantastická. Jistě k  tomu při-
spívá kvalitní zvuková a  světelná aparatura, která 
dává koncertům kvalitu i efekt,“ zve na akci ředi-
tel pořádajícího Domu kultury Vladimír Rybička.

Revival Invaze pod širým nebem se koná v pá-
tek 25. srpna od půl osmé večer v Pavlínině dvoře. 
Vstupné na  jedinečný revivalový večer je 200 ko-
run v předprodeji, v den akce lístek podraží o pade-
sátikorunu.  M. Horáková
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Jana Kasalová (*1974), „Dopisy odjinud“

Jana Kasalová si zachovává odstup. Myslí poj-
mově, kreslí ale ryze pocitově a  teprve samotný 
proces je proto rozhodující. Nalézá nové motivy 
v daném prostoru a čase v propojení živě přítom-
ného s minulým a osobního se společně sdíleným. 

Pracuje s papírem a na papíře. Vrší oboustranné 
kresby na  tenkých průsvitných arších a  podkládá 
je mapou. Muchlá je a kolážuje, zasahuje do nich 
barvou, volně je pokrývá písmem, často i nečitel-
nými znaky, a jindy na ně „kreslí“ rozsypanými čer-
venými korálky. 

Její kresby jsou zároveň hutným navrstvením 
jemných dotyků i  odrazem vzájemných lidských 
vztahů. Jsou ale i připomínkou pevného pouta člo-
věka a přírody. Zabývá se zjevnou shodou biorytmů 
svého a  zvířecího těla, vžívá se do něho a  ztotož-
ňuje se s ním. Svět zvířat a lidí vrací se jí tak do pů-
vodní jednoty. 

Naslouchá krajině uložené ve své vlastní i v její 
paměti, čte vzkazy z  tříště dnů a  uplynulých 

proměn. Obrazně vstupuje do  místa svého naro-
zení a mísí ho s pozdějšími domovy. Posílá „dopisy 
odjinud“, odpovídá na ně a stává se jejich svorní-
kem. Nachází v  nich své kořeny, upevňuje vazby 
k  nim a  poznává samu sebe. Ve  vrstvách papírů 
propojuje vrstvy času a nechá je prorůstat. A přes-
tože mají Janiny kresby přesně určené výchozí téma, 
jsou ve výsledku novou skutečností. Jejich podoba 
se rodí a zraje v průběhu práce a je slovy původního 
záměru v úplnosti nenahraditelná. Navzdory kon-
ceptu je tak čistě výtvarnou řečí.

Pro šumperskou výstavu Jana vybrala dvanáct 
kreseb o větším formátu, z nichž některé mají roz-
měr 100 x 200 cm. Její dílo je ale mnohem vrstev-
natější, nevyhýbá se plátnům, fotografiím videu 
a  instalaci. Na  letošní společné výstavě v  ital-
ské Neapoli představí kromě videa i  ukázku své 
performance. 

Výstava, zahájená za  autorčiny účasti ve  středu  
2. srpna v 18 hodin, potrvá do neděle 3. září 2017. 
Přijďte, jste zváni.

 M. Koval 

Galerie J. Jílka

Dopisy odjinud, 2016   
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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 významnou 
a výraznou proměnu hlediště a jeviště, která udělá 
radost nejen vám, ale také hercům. V průběhu mě-
síce července a srpna budou z nelibého stavu přeča-
louněny sedačky v hledišti, včetně židlí, do divadel-
ní barvy hodné této nádherné budovy. Bude stržen 
koberec a také celá jevištní podlaha, kterou nahradí 
nová. Od září se rovněž můžete těšit na nový rezer-
vační systém, který vám, divákům, nabídne mnoho 
zlepšení a usnadnění koupě vstupenek.
Sezona 2017/2018 naváže pestrostí ve své žánrové 
a stylové nabídce na dramaturgickou koncepci se-
zony předešlé. Můžete se těšit na komedie (z nichž 
jedna je českou premiérou), velký dramatický pří-
běh či muzikál, ale také dramatizace. Velkou ctí 
mi bude uvést v našem divadle světovou premiéru 
pohádky Duhová zahrada, kterou speciálně pro nás 
napsala známá česká spisovatelka Daniela Fische-
rová.
Předplatitelům nabízíme řadu výhod. Počínaje vý-
raznou slevou na předplatném oproti ceně při vol-
ném prodeji přes stabilně zajištěná místa v hledišti 
až po  informování o  termínu představení, pokud 
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 prostřednictvím 
e-mailu obchod@divadlosumperk.cz, ve  vitrínách 
před divadlem na Hlavní třídě a samozřejmě na in-
ternetových stránkách www.divadlosumperk.cz. 

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.

Zde najdete informace o  divadle, repertoáru, he-
reckém 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 
zůstanou „zavěšení“ mezi nebem a  zemí na  svém 
venkovském sídle. Tam se jim však čas hodně vleče, 
protože člověk, který žije, ale už je dávno
mrtvý, nemůže dělat spoustu věcí, z  těch slušněj-
ších jíst a pít. Dlouhou chvíli si manželé krátí tím, 
že straší nájemníky, kteří se občas v domě vyskyt-
nou. 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 spi-
sovatel a Jacka napadne, že by mohli něco napsat 
„spolu“.
Kromě zábavy je tenhle 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 běžnou komu-
nikaci s manželem. Tím vzniká samozřejmě pěkný 
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„guláš“, ale hlavně řada neuvěřitelně vtipných situ-
ací založených na originálním a geniálním nápadu, 
který zatím nebyl v komediích nikdy 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 safra
porte, řekl sem si. A protože jsem ve své chudobě 
nevěděl, co s nimi, rozhodl jsem se udělat z nich 
fotbalové mužstvo...
Takto se 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, jenž 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 mno-
ha filmových a  divadelních zpracování, nespočívá 
pouze v originálním vidění sportovního světa, ale 
zejména v tom, čím převyšují Klapzubáci všechny 
ostatní. A  tím je nejen píle a  dokonalá fotbalová 
technika, ale hlavně radost ze hry, věrné kamarád-
ství a smysl pro fair play.
Klapzubova jedenáctka je rodinné představení ur-
čené 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 prvorepubliko-

vém kabaretu Červená sedma. Proslavil se zejména 
knihami Klapzubova jedenáctka, Lidé z Maringo-
tek a Cirkus Humberto.

Norm Foster: Sex na  vlnách (česká premiéra), 
režie 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 podotýká, 
že jeho příčinu vidí v obyčejnosti svých her. V tom, 
že nepřichází s  žádným převratným, patetickým, 
dějinným poselstvím, ale píše o  všedních problé-
mech 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 nejhranějším. 
A diváci šumperští jako úplně první. Těšte se, pro-
tože v kanadských novinách už se objevují zmínky 
o tom, že Foster je kanadský národní poklad.

William Shakespeare: Romeo a  Julie, režie  
Bogdan Kokotek, premiéra 10. února 2018
Existuje divadelní postava, která sestoupila z jeviš-
tě, 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? Ja-
kou lavinu inscenací po celém světě spustí?
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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 
čerpal z antické předlohy.
Shakespeare tedy vzal příběh staletími osvědčený, 
ozkoušený, ne nový. Nicméně svým zpracováním 
mu pomohl, aby přežil další staletí a doputoval až 
k nám.
Tím pádem láska Romea a Julie neskončila v hrob-
ce, ale přežila celá staletí. Ještě víc. Stala se nesmrtel-
nou. A nad něčím takovým by se nemělo truchlit.

Edgar Yip Harburg, Fred Saidy, Burton Lane, 
adaptace Jiří Voskovec a Jan Werich: Divotvor-
ný 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 Ru-
dolf Cortés. Vedle Jana Wericha, samozřejmě.
Děj původního amerického muzikálu je silně po-
češtěný. Český emigrant Josef Maršálek přijíždí se 
svou dcerou Káčou do Štědré Doliny ve státě Mi-
ssitucky, 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 Vos-
kovcovi s Werichem i čeští diváci. Když uvážíme, 
že kromě vtipné zápletky zazní ve  hře i  písničky 
„Tam, tam, tam za tou duhou“, „Ten, kdo nemá 
rád“, „Množení“, nebo „Není-li tu ta...“, asi je jas-
né, 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 
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 bar-
vy. Na bezbarvých stromech rostla bezbarvá jablka, 
která měla bezbarvou chuť. Brrr! Po bezbarvé louce 
běhali bezbarví brouci, ploužily se bezbarvé hou-
senky, pod bezbarvou oblohou otráveně poletovali 
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 všech-
no zelenalo, v létě všechno kvetlo a vonělo, na pod-
zim zase kdeco zežloutlo, zhnědlo, zčervenalo
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, pozve malé di-
váky právě do takové kouzelné zahrady a ukáže jim 
všechno, co je tam k vidění a slyšení. Bude se kouz-
lit a zpívat, hrát si, vymýšlet zázraky - i tak
trochu lumpačit. Děti zažijí tolik dobrodružství 
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? Balonky? Sladkosti? Ano? A  hrajete si 
rádi? Taky ano? A jste zvědaví? Hodně zvědaví?
Ano, ano, ano? Tak se přijďte podívat, co všechno 
může taková „obyčejná pouť“ schovávat za zvlášt-
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Výstava v  rytířském sále je přehlídkou společenské 
módy 20. století.  Foto: VM Šumperk

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, zapůj-
čené od soukromých sběratelů, ale připomíná také 
nejvýznamnější železniční stavitele a  podnikatele 
19. století, firmu bratří Kleinů. Návštěvníci mohou 
obdivovat např. mazničky, návěstní trubku, denní 
a  noční výpravku či modely lokomotiv a  také vý-
robky, které ve svých železárnách tato firma vyráběla. 
Výstava je doplněna o  interaktivní prvky, z  nichž 
nejatraktivnější jistě je funkční vláček na vlastní po-
hon. K výstavě vám nabízíme možnost 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 

nosti a podivnosti - stačí jen, když se kolem sebe 
budete dívat otevřenýma očima, tak jako náš hrdi-
na, Mořský vlk.
Připravte se na MOŘE dobrodružství - kdo by če-
kal, 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!
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 
lákají kolemjdoucí do svých spárů? Je možné je po-
razit? Ale jak? A co by měl hrdina dělat,
když ztratí cestu domů? Popusťte spolu s  námi 
uzdu fantazii, rozežněte představivost a  … zved-
nout kotvy, rychle vypnout plachty, VYRÁŽÍME 
DO POHÁDKY! -red-
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Archeologická výstava Cesty k domům je ve výstavní síni muzea k vidění do 17. září.  Foto: VM Šumperk

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
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ 
Šumperk vytvořených na  přelomu zimních a  jar-
ních měsíců. Práce jsou tematicky sladěné v tech-
niky nám většinou známé, jako jsou kresba, malba, 
grafika, akvarel a drobné prostorové práce. Výstava 
je prodloužena do 27. srpna.

PŘEDNÁŠKA
Netopýři Šumperska

Čtvrtek 24. srpna v 19 hodin. Pro všechny, kteří 
mají rádi netopýry, připravilo muzeum přednášku 
s  vycházkou. O  životě, rozšíření a  ochraně neto-
pýrů na  Šumpersku a  Jesenicku pohovoří Dušan 
Duhonský, zoolog z  CHKO Jeseníky. Přednáška 
je součástí výstavy Křídla v průběhu času, a to její 
zoologické části. Jako doprovodný program bude 
i vycházka po okolí muzea za létajícími netopýry.

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 automatic-
kým audioprůvodcem guidePORT, který oživí ex-
ponáty 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 hodin. 
Změna programu vyhrazena! 



23Výstava

Muzejíčko se proměnilo v Království mašinek
V Muzejíčku Vlastivědného muzea v Šumperku je až do 10. září k vidění výstava s názvem „Krá-
lovství mašinek“. 

parních, elektrických a motorových lokomotiv fo-
tografa Františka Pecha z Hanušovic. 

Výstava zahrnuje celou řadu interaktivních 
prvků, mezi které patří mimo jiné vláček jezdící 
na vlastní pohon. Děti si také mohou vyzkoušet ně-
které pomůcky využívané na železnici, jako jsou že-
lezničářské čepice, výpravka a další, pro menší děti 
je připraven hrací koutek. Malým návštěvníkům je 
zábavnou formou představena bezpečnost na želez-
nici, také se dozvědí různé zajímavosti ze světa ko-
lejí a výhybek. 

 D. Tempírová-Kotrlá

V Muzejíčku se mohou děti svézt ve vláčku na vlastní pohon.  Foto: VM Šumperk

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 bra-
tří Kleinů. Ze sbírkového fondu muzea mohou 
návštěvníci obdivovat např. zásobní skříň na  le-
penkové jízdenky, lampičky, kompostéry, návěstní 
trubky, koncové kleště na  proštipování jízdenek, 
denní a  noční výpravku či modely lokomotiv. 
Nechybí ani železničářský slang používaný za-
městnanci Československých státních drah v běž-
ném projevu. Výstavu doplňují barevné fotografie 

K výstavě Království mašinek nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku. 
Máte-li o naši nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail: dagmar.tempirova@muzeum-sumperk.cz.
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Netopýr velký a netopýr řasnatý.  Foto: D Duhonský

Pro všechny, kteří mají rádi netopýry, připra-
vilo Vlastivědné muzeum v  Šumperku na  čtvrtek 
24. srpna od  19 hodin přednášku s  vycházkou. 
O  životě, rozšíření a  ochraně netopýrů na  Šum-
persku a  Jesenicku pohovoří Dušan Duhonský, 
zoolog z  CHKO Jeseníky. Přednáška je součástí 

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 školní archiválie (třídní katalogy a školní matriky), ukázky z běžné provozní agendy 
škol a další zajímavosti (dobové omluvenky, reklamní pijáky). Výstava je již doplněna trojrozměrnými 

exponáty ze školního prostředí.
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). 

Muzeum chystá přednášku Netopýři Šumperska

výstavy „Křídla v  průběhu času“, a  to její zoolo-
gické části. Jako doprovodný program bude i  vy-
cházka po  okolí muzea za  létajícími netopýry. 
Mimochodem, i proto je začátek přednášky posu-
nut až na sedmou hodinu večerní.

 M. Dvořák
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O prázdninách si mohou děti v knihovně zasoutěžit

Během letních prázdnin si mohou děti v  půjčovně pro mládež šumperské knihovny v  ulici  
17. listopadu zasoutěžit. Čekají na ně kvizové otázky ke komiksové výstavě Literární a histo-
rický odkaz Mistra Jana Husa.

Půjčovna pro mládež je otevřena v  pracovních 
dnech od 8 do 11 hodin a od 12 do 16 hodin, s vý-
jimkou čtvrtků, kdy je zavřeno. První zářijový týden 
pak proběhne vyhodnocení nejlepších soutěžících. 

Knihovna zároveň nabízí k  hraní na  místě nebo 
k  výpůjčce domů velké množství deskových her. 
Bližší informace naleznete na  www.knihovnaspk.
cz. -red-

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. -red-

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.

Městská knihovna

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8-11, 12-17 8-11, 12-16 9-12, 13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11, 12-17 8-11, 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: 
Jakub Hříbek Ptáci a květiny - výstava temper a akvarelů trvá do 7. září.
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Knihovna nabídne cyklus 
Podvečerních setkání s literaturou 20. století

Kino Oko

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. 

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.

Marie Brožová v současné době učí na Gymná-
ziu Zábřeh. Vystudovala FF UP Olomouc obor ČJ-
-Hv, DVPP - práce s recitátorem, Akviziční metody 
ve výuce. Je krajskou lektorkou Olympiády v čes-
kém jazyce v Olomouckém kraji, lektorkou  spo-
lečné části maturitní zkoušky z ČJL (spoluautorkou 
publikace 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 připravili tato 
témata:
12. září Inspirace v  díle V. Woolfové - Orlando, 
K majáku  
10. října Neklidný vnitřní svět Fr. Kafky (Zámek, 
povídky) 

14. listopadu Inspirativní kultury - Č. Ajtmatov 
(Popraviště), G. García Márquez (Dvanáct poví-
dek 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 telefo-
nicky v půjčovně pro dospělé. Kontaktní osobou je 
Vlaďka Daňková - tel. 583 283 138.  K. Šeligová

Úterý 1. srpna
JÁ, PADOUCH 3 3D v 15.40 hodin 
 Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč 

DUNKERK v 17.45 hodin
Nizozemsko, Francie, USA, 2017, akční, drama, 
válečný, 120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Očekávané válečné drama vizionáře Christophera 
Nolana vychází z  událostí evakuace obklíčených 
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Americký sci-fi snímek Valerian a město tisíce planet zavede diváky do vesmírného 28. století.  Foto: archiv

francouzských, britských a belgických vojáků z plá-
ží severofrancouzského Dunkerku na  jaře 1940. 
 Vstupné 120 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

Středa 2. srpna
JÁ, PADOUCH 3 v 15.15 hodin 
 Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč 
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 teritori-
ích. Ve své práci patří k absolutní špičce. 
 Vstupné 150 Kč
SVĚT PODLE DALIBORKA ve  20.00 hodin 

 Artvečer - FK
ČR, 2017, dokumentární, 105 minut, nevhodné 
pro děti do  12 let. Portrét něžného neonacisty. 
 Vstupné 110 Kč, členové FK 100 Kč 

Čtvrtek 3. srpna
LETÍME! v 15.45 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 Olgou a  papouškem Kikim se vydává 
na let do Afriky.  
 Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI 
v 17.35 hodin
USA, 2017, akční, mysteriózní, thriller, 115 minut, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Agentka MI6 Lorraine Broughtonová (Charlize 
Theronová) je vyslána během studené války 
do Berlína, aby vyšetřila vraždu kolegy. 
 Vstupné 110 Kč
DUNKERK ve 20.00 hodin
Nizozemsko, Francie, USA, 2017, akční, drama, 
válečný, 120 minut, nevhodné pro děti do 12let, 
titulky  Vstupné 120 Kč
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Pátek 4. srpna
ŠPUNTI NA VODĚ v 15.45 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 PLATIT.
ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI 
v 17.35 hodin
USA, 2017, akční, mysteriózní, thriller, 115 minut, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky  
 Vstupné 110 Kč
VALERIAN A  MĚSTO TISÍCE PLANET 
ve 20.00 hodin
Francie, USA, 2017, akční, sci-fi, 129 minut, 
přístupné bez omezení, titulky  Vstupné 130 Kč

Sobota 5. srpna
JÁ, PADOUCH 3 v 15.15 hodin 
 Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 120 Kč, děti 100 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 

ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI 
ve 20.00 hodin
USA, 2017, akční, mysteriózní, thriller, 115 minut, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky  
 Vstupné 110 Kč

Neděle 6. srpna
JÁ, PADOUCH 3 3D v 15.15 hodin 
 Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč 
SPIDER-MAN: HOMECOMING 
v 17.20 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 130 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI 
ve 20.00 hodin
USA, 2017, akční, mysteriózní, thriller, 115 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 
 Vstupné 110 Kč

Pondělí 7. srpna
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA ve 14.45 hodin  Hrajeme pro děti
USA, 2017, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, 
135 minut, přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 90 Kč, rodiče s dětmi 70 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM   
a PLATIT.

Pavoučí superhrdina je zpět!  Foto: archiv
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Hlavní roli v historickém dramatu Křižáček ztvárnil Karel Roden.  Foto: archiv

KŘIŽÁČEK v 18.00 hodin
ČR, 2017, drama, historický, road movie, 90 mi-
nut, mládeži přístupný 
Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka (Karel 
Roden), se jednoho letního dne obléká do dětské-
ho brnění a utíká z domova v touze dosáhnout Sva-
té země.  Vstupné 110 Kč
DUNKERK ve 20.00 hodin
Nizozemsko, Francie, USA, 2017, akční, drama, 
válečný, 120 minut, nevhodné pro děti do 12let, 
titulky  Vstupné 120 Kč

Úterý 8. srpna
JÁ, PADOUCH 3 v 15.30 hodin 
 Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč 
PĚKNĚ BLBĚ v 17.35 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
KŘIŽÁČEK ve 20.00 hodin
ČR, 2017, drama, historický, road movie, 90 mi-
nut, mládeži přístupný  Vstupné 110 Kč

Středa 9. srpna
JÁ, PADOUCH 3 v 15.30 hodin 
 Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, rodinný, 96 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč 
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
DRUHÁ STRANA NADĚJE ve  20.00 hodin 
 Artvečer - FK
Finsko, Německo, 2017, drama, komedie, 98 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Stárnoucí podomní obchodník s  košilemi 
Wikström zakoupí restauraci na zapomenutém hel-
sinském dvorku a nabídne práci o poznání mladší-
mu muži v těžké životní situaci. 
  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč
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Film Po strništi bos čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války na venkově. 
 Foto: archiv

Pátek 11. srpna
EMOJI VE FILMU 3D v 15.15 hodin
 Hrajeme pro děti 
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, komedie,  
97 minut, přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
VALERIAN A  MĚSTO TISÍCE PLANET 3D 
v 17.25 hodin
Francie, USA, 2017, akční, sci-fi, 129 minut, pří-
stupné bez omezení, titulky  Vstupné 150 Kč
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA ve 20.00 hodin
USA, 2017, horor, mysteriózní, thriller, 109 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 
 Vstupné 110 Kč

Sobota 12. srpna
EMOJI VE FILMU v 15.10 hodin 
    Hrajeme pro děti 
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, komedie,  
97 minut, přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 

Čtvrtek 10. srpna
EMOJI VE FILMU 3D v 15.35 hodin
 Hrajeme pro děti 
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, komedie, 97 
minut, přístupné bez omezení, české znění
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajné-
ho světa uvnitř vašeho mobilu. 
 Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA v 17.45 hodin
USA, 2017, horor, mysteriózní, thriller, 109 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Výrobce panenek se svou manželkou přijmou ně-
kolik let po tragické smrti jejich dcerky do svého 
domu řádovou sestru a několik dívek ze zavřené-
ho sirotčince. Zanedlouho se stanou terčem akti-
vit Annabelle, posedlého výtvoru výrobce pane-
nek.  Vstupné 110 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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v 15.35 hodin  Hrajeme pro děti 
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, komedie, 97 
minut, přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA v 17.45 hodin
USA, 2017, horor, mysteriózní, thriller, 109 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 
 Vstupné 110 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

Středa 16. srpna
OKO SENIOR: SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME 
v 15.50 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, senioři 60 Kč 
EMOJI VE FILMU v 17.50 hodin 
 Hrajeme pro děti 
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, komedie,  
97 minut, přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE ve 20.00 hodin 
 Artvečer - FK
Francie, Kanada, ČR, 2017, dobrodružný, drama, 
110 minut, přístupné bez omezení, české znění 
Dva malí bratři Maurice a  Joseph utíkají z Paříže 
na jih Francie. Neprožívají však obyčejné klukovské 
dobrodružství - jsou totiž Židé a žijí v nacisty oku-
pované zóně. Jejich cesta je jedinou možností, jak si 
můžou zachránit život. 
 Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 17. srpna
EMOJI VE FILMU v 15.30 hodin 
 Hrajeme pro děti 
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, komedie,  
97 minut, přístupné bez omezení, české znění 
  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 

SPIDER-MAN: HOMECOMING v 17.20 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 130 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA ve 20.00 hodin
USA, 2017, horor, mysteriózní, thriller, 109 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 
 Vstupné 110 Kč

Neděle 13. srpna
EMOJI VE FILMU v 15.35 hodin 
 Hrajeme pro děti 
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, komedie,  
97 minut, přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA v 17.45 hodin
USA, 2017, horor, mysteriózní, thriller, 109 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 
 Vstupné 110 Kč
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 francouzské-
ho klasika Francoise Ozona. Křehká Chloé se zamiluje 
do svého psychoterapeuta, který však není tím, kým 
se na první pohled zdá být.  Vstupné 100 Kč

Pondělí 14. srpna
EMOJI VE FILMU 3D v 15.35 hodin
 Hrajeme pro děti 
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, komedie, 97 
minut, přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
DUNKERK v 17.45 hodin
Nizozemsko, Francie, USA, 2017, akční, drama, 
válečný, 120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky   Vstupné 120 Kč
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA ve 20.00 hodin
USA, 2017, horor, mysteriózní, thriller, 109 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 
  Vstupné 110 Kč

Úterý 15. srpna
EMOJI VE FILMU 3D 
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PO STRNIŠTI BOS v 17.40 hodin
ČR, 2017, drama, válečný, komedie, 111 minut, 
přístupný bez omezení
Film Po strništi bos čerpá ze vzpomínek na dětství, 
které prožil Zdeněk Svěrák za  války na  venkově. 
Svým námětem zapadá do řady filmů Obecná ško-
la, Kolja a Vratné lahve. Film je vybaven skrytými 
titulky pro sluchově postižené diváky a  audio 
popisnou stopu pro zrakově postižené diváky. 
 Vstupné 130 Kč, ZTP ZTP/P 65 Kč 
ZABIJÁK & BODYGUARD ve 20.00 hodin
USA, 2017, akční, komedie, 118 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky
Nejlepší bodyguard na  světě dostane nového kli-
enta, nájemného vraha, který musí svědčit u Me-
zinárodního soudního dvora. Aby se včas dostavili 
k soudnímu řízení, musejí oba zapomenout na to, 
že jsou tak trochu jiní a že si možná až příliš lezou 
na nervy.  Vstupné 110 Kč

Pátek 18. srpna
EMOJI VE FILMU v 15.30 hodin 
 Hrajeme pro děti 
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, komedie,  
97 minut, přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
PO STRNIŠTI BOS v 17.40 hodin
ČR, 2017, drama, válečný, komedie, 111 minut, 
přístupný bez omezení
Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově 
postižené diváky a  audio popisnou stopu pro 
zrakově postižené diváky. 
 Vstupné 130 Kč, ZTP ZTP/P 65 Kč 
ZABIJÁK & BODYGUARD ve 20.00 hodin
USA, 2017, akční, komedie, 118 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Sobota 19. srpna
PO STRNIŠTI BOS ve 13.30 hodin
ČR, 2017, drama, válečný, komedie, 111 minut, 
přístupný bez omezení
Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově 
postižené diváky a  audio popisnou stopu pro 
zrakově postižené diváky. 

 Vstupné 130 Kč, ZTP ZTP/P 65 Kč 
EMOJI VE FILMU 3D 
v 15.50 hodin  Hrajeme pro děti 
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, komedie,  
97 minut, přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
PO STRNIŠTI BOS v 18.00 hodin
ČR, 2017, drama, válečný, komedie, 111 minut, 
přístupný bez omezení
Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově 
postižené diváky a  audio popisnou stopu pro 
zrakově postižené diváky. 
 Vstupné 130 Kč, ZTP ZTP/P 65 Kč 
ZABIJÁK & BODYGUARD ve 20.20 hodin
USA, 2017, akční, komedie, 118 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Neděle 20. srpna
EMOJI VE FILMU v 15.30 hodin 
 Hrajeme pro děti 
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, komedie,  
97 minut, přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
PO STRNIŠTI BOS v 17.40 hodin
ČR, 2017, drama, válečný, komedie, 111 minut, 
přístupný bez omezení
Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově 
postižené diváky a  audio popisnou stopu pro 
zrakově postižené diváky. 
 Vstupné 130 Kč, ZTP ZTP/P 65 Kč 
ZABIJÁK & BODYGUARD ve 20.00 hodin
USA, 2017, akční, komedie, 118 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Pondělí 21. srpna
EMOJI VE FILMU 3D v 15.30 hodin 
 Hrajeme pro děti 
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, komedie,  
97 minut, přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ZABIJÁK & BODYGUARD v 17.35 hodin
USA, 2017, akční, komedie, 118 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč
PO STRNIŠTI BOS ve 20.00 hodin
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Hurvínek a Mánička, legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou ro-
dinu.  Foto: archiv

zrakově postižené diváky. 
 Vstupné 130 Kč, ZTP ZTP/P 65 Kč 

Středa 23. srpna
EMOJI VE FILMU v 15.35 hodin 
 Hrajeme pro děti 
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, komedie,  
97 minut, přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
PO STRNIŠTI BOS v 17.40 hodin
ČR, 2017, drama, válečný, komedie, 111 minut, 
přístupný bez omezení
Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově 
postižené diváky a  audio popisnou stopu pro 
zrakově postižené diváky. 
 Vstupné 130 Kč, ZTP ZTP/P 65 Kč 
ZABIJÁCI Z  MALOMĚSTA ve  20.00 hodin  
 Artvečer - FK
Dánsko, 2017, komedie, krimi, drama, 90 minut, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Prudce nekorektní dánská komedie o tom, že na-

ČR, 2017, drama, válečný, komedie, 111 minut, 
přístupný bez omezení
Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově 
postižené diváky a  audio popisnou stopu pro 
zrakově postižené diváky. 
 Vstupné 130 Kč, ZTP ZTP/P 65 Kč 

Úterý 22. srpna
EMOJI VE FILMU v 15.30 hodin 
 Hrajeme pro děti 
USA, 2017, animovaný, dobrodružný, komedie,  
97 minut, přístupné bez omezení, české znění 
 Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ZABIJÁK & BODYGUARD v 17.35 hodin
USA, 2017, akční, komedie, 118 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč
PO STRNIŠTI BOS ve 20.00 hodin
ČR, 2017, drama, válečný, komedie, 111 minut, 
přístupný bez omezení
Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově 
postižené diváky a  audio popisnou stopu pro 
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pro děti do 12 let, titulky
CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vo-
dil za  nos. Barry Seal je znuděný dopravní pilot, 
kterému potřebnou životní energii dodá spolu-
práce s CIA. Barry pro ni z letadla mapuje oblasti, 
do nichž se úřady jen tak snadno nedostanou. Je 
v tom zatraceně dobrý. Až tak, že s ním chtějí spo-
lupracovat všichni.  Vstupné 120 Kč

Pátek 25. srpna
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 v 15.40 hodin 
 Hrajeme pro děti
Kanada, USA, 2017, animovaný, dobrodružný, 
rodinný, 92 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER v 17.40 ho- 
din
USA, 2017, krimi, thriller, 114 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
PO STRNIŠTI BOS ve 20.00 hodin
ČR, 2017, drama, válečný, komedie, 111 minut, 
přístupný bez omezení
Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově 
postižené diváky a  audio popisnou stopu pro 
zrakově postižené diváky. 

jmout si ruského vraha vás vyjde levněji, než se roz-
vést. Otázka zní: stojí to za ty následky? 
 Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 24. srpna
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 v 15.40 hodin 
 Hrajeme pro děti
Kanada, USA, 2017, animovaný, dobrodružný, 
rodinný, 92 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění
Po  událostech prvního filmu musí veverčák Bru-
čoun se svými přáteli zabránit starostovi Oakton 
City zbourat jejich domov kvůli plánované výstav-
bě pochybného zábavního parku. 
 Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
PO STRNIŠTI BOS v 17.40 hodin
ČR, 2017, drama, válečný, komedie, 111 minut, 
přístupný bez omezení
Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově 
postižené diváky a  audio popisnou stopu pro 
zrakově postižené diváky. 
 Vstupné 130 Kč, ZTP ZTP/P 65 Kč 
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER ve 20.00 ho- 
din
USA, 2017, krimi, thriller, 114 minut, nevhodné 

Válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských 
a belgických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940.  Foto: archiv
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TEMNÁ VĚŽ v 18.00 hodin
USA, 2017, akční, fantasy, 91 minuta, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 130 Kč
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER ve 20.00 ho- 
din
USA, 2017, krimi, thriller, 114 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Pondělí 28. srpna
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 v 15.40 hodin 
 Hrajeme pro děti
Kanada, USA, 2017, animovaný, dobrodružný, 
rodinný, 92 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
PO STRNIŠTI BOS v 17.40 hodin
ČR, 2017, drama, válečný, komedie, 111 minut, 
přístupný bez omezení
Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově 
postižené diváky a  audio popisnou stopu pro 
zrakově postižené diváky. 
 Vstupné 130 Kč, ZTP ZTP/P 65 Kč 
ZABIJÁK & BODYGUARD ve 20.00 hodin
USA, 2017, akční, komedie, 118 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Úterý 29. srpna
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 v 15.40 hodin 
 Hrajeme pro děti
Kanada, USA, 2017, animovaný, dobrodružný, 
rodinný, 92 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
PO STRNIŠTI BOS v 17.40 hodin
ČR, 2017, drama, válečný, komedie, 111 minut, 
přístupný bez omezení
Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově 
postižené diváky a  audio popisnou stopu pro 
zrakově postižené diváky. 
 Vstupné 130 Kč, ZTP ZTP/P 65 Kč 
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA ve 20.00 hodin
USA, 2017, horor, mysteriózní, thriller, 109 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 
 Vstupné 110 Kč

 Vstupné 130 Kč, ZTP ZTP/P 65 Kč 

Sobota 26. srpna
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 ve 13.30 hodin 
 Hrajeme pro děti
Kanada, USA, 2017, animovaný, dobrodružný, 
rodinný, 92 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
PO STRNIŠTI BOS v 15.30 hodin
ČR, 2017, drama, válečný, komedie, 111 minut, 
přístupný bez omezení
Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově 
postižené diváky a  audio popisnou stopu pro 
zrakově postižené diváky. 
 Vstupné 130 Kč, ZTP ZTP/P 65 Kč 
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER v 17.50 ho- 
din
USA, 2017, krimi, thriller, 114 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
TEMNÁ VĚŽ ve 20.10 hodin
USA, 2017, akční, fantasy, 91 minuta, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky
Roland Deschain (Idris Elba), poslední z řádu ry-
tířů, vede odvěkou bitvu s  Walterem O‘Dimem, 
známým též jako Muž v černém (Matthew McCo-
naughey) a  je odhodlaný zabránit mu ve  zničení 
Temné věže, která svou existencí drží pohromadě 
celý vesmír.  Vstupné 130 Kč

Neděle 27. srpna
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 ve 13.40 hodin 
 Hrajeme pro děti
Kanada, USA, 2017, animovaný, dobrodružný, 
rodinný, 92 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
PO STRNIŠTI BOS v 15.40 hodin
ČR, 2017, drama, válečný, komedie, 111 minut, 
přístupný bez omezení Film je vybaven skrytými 
titulky pro sluchově postižené diváky a  audio 
popisnou stopu pro zrakově postižené diváky. 
 Vstupné 130 Kč, ZTP ZTP/P 65 Kč 
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Americký snímek Barry Seal uvádí kino Oko koncem srpna.  Foto: archiv

Středa 30. srpna
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 v 15.40 hodin 
 Hrajeme pro děti
Kanada, USA, 2017, animovaný, dobrodružný, 
rodinný, 92 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
PO STRNIŠTI BOS v 17.40 hodin
ČR, 2017, drama, válečný, komedie, 111 minut, 
přístupný bez omezení
Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově 
postižené diváky a  audio popisnou stopu pro 
zrakově postižené diváky. 
 Vstupné 130 Kč, ZTP ZTP/P 65 Kč 
KŘIŽÁČEK ve 20.00 hodin  Artvečer - FK
ČR, 2017, drama, historický, road movie, 90 mi-
nut, přístupné bez omezení 
 Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 31. srpna
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 3D 
v 16.00 hodin  Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí 
v animované komedii pro celou rodinu. 
 Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 

v 17.55 hodin  Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mláde-
ži přístupný  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
TULIPÁNOVÁ HOREČKA v 19.50 hodin
Velká Británie, USA, 2017, drama, romantický, 
107 minut, nepřístupné ro děti do 15 let, titulky 
Nizozemsko, počátek 17. století, doba tulipánové 
mánie. Umělec Jan Van Loos (Dane DeHaan) se za-
miluje do vdané mladé ženy Sophie (Alicia Vikan-
derová), zatímco je pověřen namalovat její portrét 
na přání jejího manžela (Christoph Waltz). Investu-
jí do rizikového trhu tulipánů v naději, že vybudují 
společnou budoucnost.  Vstupné 120 Kč

Připravujeme: LEGO® Ninjago® film, Kingsman: 
Zlatý kruh, Zahradnictví: Dezertér, Americký za-
biják. 

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. 
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