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Festival, jenž se koná jednou za dva roky, letos 
nabídne zajímavý program.

V polovině září vystoupí v Šumperku Andrea Ka-
livodová, Tereza Mátlová a Pavlína Senić.

Své obrazy vystaví ve Vile Doris Emma a Barbora 
Srncovy.
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Baroko v Šumperku

Olejomalba Ošetřování sv. Šebestiána, pozdně ba-
rokní práce Jana Kryštofa Handkeho, jednoho 
z  nejvýznamnějších malířů moravského baroka, je 
v  současnosti k  vidění ve stálé expozici šumperského 
muzea.  Foto: L. Kirkosová

Olejomalba Ošetřování sv. Šebestiána 
od Jana Kryštofa Handkeho

Za jednu z nejvýraznějších osobností moravského 
baroka je považován malíř Jan Kryštof Handke 
(1694–1774). Význam jeho umělecké produkce 
bezpochyby překračuje v moravském kontextu re-
gionální rámec. Z Olomouce vyjížděl za zakázkami 
do řady míst střední a severní Moravy, působil i ve 
Slezsku a ve východních Čechách a ovlivnil celou 
řadu dalších domácích malířů. V Šumperku je od 
tohoto mistra k vidění pouze jedno jediné dílo, a to 
ve stálé expozici šumperského muzea. 

Námět ošetřování sv. Šebestiána si Handke vy-
bral až v  závěru svého uměleckého života, v  roce 
1766. Po zhotovení plátno daroval, jak sám píše ve 
své autobiografii, škapulířovému bratrstvu v Hor-
ním Městě. Malba byla umístěna na boční ol-
tář v kostele sv. Máří Magdalény v Horním Městě 
u Rýmařova zřejmě až do 19. století. Nad otázkou, 
jak se odtud obraz dostal do Šumperka, si lámali 
hlavu Franz Harrer i Drahomír Polách. Malba byla 
totiž objevena ve městě v roce 1936 za poměrně bi-
zarní situace. V létě toho roku byl úředně nařízen 
úklid půdy v  domě šumperského fotografa Maxe 
Brachtela. Při této akci byla nalezena zástěna ke 
kamnům potažená papírovou tapetou, po jejímž se-
jmutí byla odkryta pozdně barokní práce s výjevem 
světce. Tato skutečnost jistě ohromila nejen teh-
dejšího majitele, ale i  jeho bratra, Karla Brachtela 
mladšího, akademického malíře a znalce umění. Ti 
o existenci díla neměli ponětí. S největší pravděpo-
dobností plátno získal a s sebou do Šumperka při-
vezl jejich otec Karl Brachtel starší, který pocházel 
z  Horního Města. Ovšem pak je zarážející, že by 
malíř a restaurátor v jedné osobě použil takto kva-
litní dílo jako paraván. Buď jak buď, ještě v  roce 
1936 byl obraz věnován do muzejních sbírek. Nic-
méně do rukou restaurátorky, akad. mal. Ivany Při-
bylové, se dostal až v roce 1981.     

Jaký byl vlastně osud zmiňovaného křesťanského 
světce a mučedníka? V době císaře Diokleciána ve 

3. století působil sv. Šebestián v pretoriánské gardě. 
Za své přiznání ke křesťanské víře byl odsouzen 
k smrti. Šípy, kterými měl být usmrcen, však neza-
sáhly životně důležité orgány. Po vyléčení se dosta-
vil opět před císaře a doznal opakovaně svou víru, 
za což byl ubit kyji. 

Malba Ošetřování sv. Šebestiána je světlou vý-
jimkou vybočující z běžného průměru Handkeho 
tvorby šedesátých let 18. století. V této době malíř 
víceméně využíval nabytých zkušeností a úspěchů 
z dřívějších let, kompoziční schémata, charakteris-
tické typy světců i monotónně se opakující postavy 
andělů. V případě sv. Šebestiána však autor pečlivě 
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Davida. Do Olomouce přišel na počátku listopadu 
1714 a  vstoupil do dílny malíře Ferdinanda Na-
botha, kterou po smrti mistra přebral. Ve své tvorbě 
navázal na domácí kontinuitu moravské malby re-
prezentovanou Martinem Antonínem Lublinským 
a Dionýsiem Bedřichem Straussem. Hlavním zdro-
jem poučení malíře byla velmi pravděpodobně roz-
sáhlá grafická produkce, která zajišťovala základní 
informaci o  nejvýznamnějších realizacích v  Itálii, 
a  malba převážně rakouských umělců působících 
v téže době v Olomouci. Za téměř šedesát let čin-
nosti vytvořil pozoruhodné dílo, množství nástěn-
ných maleb, závěsných a oltářních obrazů, kreseb 
a  návrhů pro grafické listy. V  šumperském re-
gionu se nachází jeho monumentální výzdoba zá-
mecké kaple ve Velkých Losinách a závěsné obrazy 
v Úsově, Mírově, Ostružné a Libině.  L. Kirkosová

Baroko v Šumperku, Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví pořádá město Šumperk pod záštitou Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska. Jako každý rok se tradičně v září zdarma otevřou veřejnosti památky, které ne-
bývají běžně přístupné. V řadě z nich budou připraveni průvodci s informacemi o jejich historii 
a architektonickém vývoji. V rámci Dnů evropského dědictví navíc v klášterním kostele proběhne 
osmý ročník Mezinárodního festivalu duchovní vokální hudby, bude představeno pokračování 
úspěšné knihy historika Drahomíra Polácha „Historické toulky Šumperskem“ a mezi Šumperkem 
a Velkými Losinami bude jezdit historický motorový vlak „Věžák“. Na závěr se historickým já-
drem a předměstím vydá Robert Siegl se svou ženou po stopách Malé Vídně.

Dny evropského dědictví 
se v Šumperku uskuteční od 13. do 17. září

promyslel celé rozvržení plátna a užitím diagonální 
kompozice bravurně zobrazil hlavního představi-
tele. Šebestiánovo tělo, jež je přivázáno ke stromu, 
klesá bezvládně pod tíhou zranění k zemi. Po jeho 
levém boku klečí sv. Irena, která vytahuje šíp ze 
Šebestiánovy nohy a  s  neznámou mladou dívkou 
ošetřuje četné rány. Na protilehlé straně je odho-
zeno brnění kontrastující s  bílou nevinností svět-
covy bílé roušky kolem boků. Scéně přihlíží dvojice 
andílků s palmovou ratolestí a věncem slávy, vzná-
šející se nad sv. Šebestiánem. 

Úspěšná a nesmírně plodná umělecká cesta Jana 
Kryštofa Handkeho (1694–1774) protínala téměř 
celou první polovinu 18. století. Umělec se vyučil 
v malířské dílně Jana Daniela Langera v Bruntálu, 
roku 1712 působil krátce v Šumperku u Jana Sie-
benhohra, a poté v Moravské Třebové u Christiána 

V  úvodu představí v  knihovně druhé 
pokračování „Historických toulek 
Šumperskem“

Program letošních Dnů evrop-
ského dědictví zahájí předsta-
vení druhého pokračování knihy 
oblíbeného historika Draho-
míra Polácha „Historické toulky 
Šumperskem“ ve středu 13. září 
v  18.30  hodin v  knihovně v  ulici 
17. listopadu. „V  knize najdeme na 
třicet nových historických zajímavostí napříč 
staletími z  bývalých okresů, tedy oblasti, která 

v  polovině 19. století územně zahrno-
vala okresy Šumperk, Staré Město 

a  Vízmberk,“ říká ředitelka šum-
perské knihovny Kamila Šeligová 

a dodává, že součástí setkání jsou 
i  beseda a  autogramiáda s  auto-
rem knihy.

Chybět nebudou koncerty
Koncertovat se bude během Dnů 

evropského dědictví ve velkém. Klášterní 
kostel Zvěstování Panny Marie bude od 14. do 

17. září hostit již osmý ročník Mezinárodního 
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festivalu duchovní vokální hudby. „Festival zahájí 
vystoupení brněnského vokálního kvintetu Socie-
tas Incognitorum ve čtvrtek 14. září. Následující 
den v klášterním kostele vystoupí pořádající Ocu-
los meos ze Šumperka, pěvecký sbor a  orchestr 
Konzervatoře Evangelické akademie z  Olomouce 
a  německý host Vokalensemble Anna Katharina. 
Sobotní festivalový den pak přinese vystoupení 
domácích Oculos meos a  Motýlů a  slovenského 
Speváckého zboru slovenských učitel’ov z  Tren-
čianských Teplic,“ prozrazuje Jakub Jirgl, pořadatel 
festivalu, a doplňuje, že v neděli 17. září proběhne 
v klášterním kostele ekumenická bohoslužba s hu-
debním doprovodem zúčastněných sborů.

Otevřou se památky i divadlo
Sobota už bude plně patřit památkám. Zpřístup-

něny budou radniční věž a expozice „Čarodějnické 
procesy“. 

„V  tzv. Geschaderově domě bude připraven 
průvodce, který zavede zájemce do jinak nepří-
stupných útrob domu a  vysvětlí jejich historii,“ 
předestírá Bohuslav Vondruška, koordinátor Dnů 
evropského dědictví, a dodává, že v Šumperku se 
otevře hned pět kostelů. Kromě klášterního kostela 
a kostelů sv. Jana Křtitele a sv. Barbory budou nově 
zpřístupněny kostely evangelický a starokatolický. 

Pro velký zájem v minulých ročnících se budou 
moci lidé ve vyhrazených hodinách opět podívat do 
zákulisí šumperského divadla, a to v doprovodu di-
vadelní inspicientky. 

„Velkým lákadlem je bezesporu prohlídka býva-
lého šlechtického sídla Tunklů a Žerotínů s komen-
tářem historika Drahomíra Polácha, prohlídky tzv. 
zámečku budou probíhat v sobotu vždy v celou ho-
dinu kromě poledne,“ podotýká Vondruška.

Muzea i  archiv lákají na zajímavé výstavy,  
na trať se vydá Věžák

Za výstavami se mohou zájemci vydat do Vlasti-
vědného muzea v Šumperku, které se nachází v tzv. 
„Pavlínině dvoře“, někdejším sídle významné ro-
diny Karla Chiariho. Zhlédnout zde mohou kromě 
stálé expozice „Příroda a  dějiny severozápadní 

Moravy“ výstavy „Cesty k domům“, „Na stéblech 
trávy“ a tradiční výstavu hub. To vše doplní výstava 
obrazů M. Zormanové. Vstupné na výstavy se v so-
botu 16. září neplatí.

Státní okresní archiv v ulici Bří Čapků si na třetí 
zářijovou sobotu připravil komentované prohlídky 
archivu a také výstavu „Archiv ve škole, škola v ar-
chivu“. Ta prezentuje průřez archiváliemi všech 
typů škol a školských institucí z regionu a také troj-
rozměrné exponáty ze školního prostředí. 

A za návštěvu bude rozhodně stát i vikýřovické 
muzeum silnic.  Vedle tří stálých expozic „Via 
Est Vita – Silnice je život“, „Z  historie a  součas-
nosti našich silničních mostů“ a „Po stopách bratří  
Kleinů“ budou v  rámci Dnů evropského dědictví 
probíhat i  dvě aktuální výstavy „20 let Kolštejn-
ského silničního okruhu v  Branné“ a  „Auta do 
dlaně – autodráhy“.

Sobotní program doplní rovněž výstava na-
zvaná „Svědkové lidskosti – Odpůrci nacismu z řad 

V „Historických toulkách Šumperskem II.“ je na třicet 
nových historických zajímavostí. 
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Zájemci si budou moci prohlédnout i kostel Zvěstování Panny Marie.  Foto: P. Kvapil

sudetoněmeckých křesťanů“, jež bude instalována 
v české kapli klášterního kostela. 

Na své si pak přijdou i příznivci železnice. Trať 
mezi Šumperkem a Velkými Losinami bude brázdit 
historický motorový vůz M120.417 zvaný Věžák, 
který byl vyroben ve 30. letech minulého století. 
Ze Šumperka odjede v 9.40 a ve 12.30 hodin a  jíz-
denky si budou moci zájemci koupit v pokladnách 
Českých drah.

Městem provede zájemce podnikatel Siegl  
s manželkou, sbírat se budou razítka

Neděle nabídne volné prohlídky klášterního 
kostela, expozice „Čarodějnické procesy“ a  vy-
hlídky z  radniční věže. Závěr letošních Dnů ev-
ropského dědictví pak bude patřit významnému 
šumperskému podnikateli Robertu Sieglovi, který 
se svou ženou Emmou provede zájemce po ar-
chitektonických památkách období Malé Vídně. 

„Kostýmovaná prohlídka začíná v  15 hodin před 
radnicí na náměstí Míru a  pokračuje Starobran-
skou ulicí na Hlavní třídu. Konečným cílem bude 
tzv. Hrad marnosti v ulici Čsl. armády, který byl 
Sieglovým palácem a  dnes slouží jako internát 
střední zdravotnické školy,“ vysvětluje Vondruška.

A zájemci se budou moci letos opět zapojit do 
soutěže ve sbírání razítek z  památek. „Do letáku 
Dnů evropského dědictví mohou získat razítko ve 
vybraných památkách. Jakmile budou mít určité 
množství otisků razítek, zajdou do Informačního 
centra Šumperk na Hlavní třídě a  po předložení 
správně vyplněného letáku si mohou přímo na 
místě cenu vylosovat,“ říká Bohuslav Vondruška. 
Vzápětí prozrazuje, že ceny do soutěže věnovali 
výrobci s  certifikátem JESENÍKY originální pro-
dukt® – Zahrada 2000 z. s., CHRPA sociální firma 
Slezské diakonie o. p. s., REPARTO Zábřeh, s. r. o.,  
a  Dřevěné svíce a  srdce Tomáše Nevřely. Další 
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ceny pak věnovaly MAS Horní Pomoraví a město 
Šumperk.

Veškeré informace o  otevírací době památek 
a o doprovodném programu najdou zájemci na pla-
kátech, letácích a  internetových stránkách (www.
infosumperk.cz) a  Facebooku Informačního cen-
tra Šumperk. Vstup zdarma je přitom na besedu 
s Drahomírem Poláchem v knihovně, do všech pa-
mátek v  sobotu 16. i  v  neděli 17. září a  také na 
nedělní procházku Malou Vídní. Vstupné se bude 
vybírat na koncertech Mezinárodního festivalu du-
chovní vokální hudby v klášterním kostele a stejně 
tak bude zpoplatněno jízdné „Věžákem“.  -zk, bv-

Program Dnů evropského dědictví 2017
Středa 13. září
Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6 | 
18.30 hod.
Uvítání nové knihy „Historické toulky Šumper-
skem II“, beseda s  autorem – historikem Draho-
mírem Poláchem

Sobota 16. září 
Radnice | 9.00–16.00 hod.
Vyhlídky z věže
Geschaderův dům | 9.00–17.00 hod. 
Prohlídky expozice Čarodějnické procesy
Kostel Zvěstování Panny Marie | 9.00–17.00 hod.
Volné prohlídky kostela
Výstava „Svědkové lidskosti – Odpůrci nacismu 
z řad sudetoněmeckých křesťanů“
Kostel sv. Jana Křtitele | 9.00–17.00 hod.
Volné prohlídky kostela
Kostel sv. Barbory | 9.00–17.00 hod.
Volné prohlídky kostela
Evangelický kostel | 9.00–17.00 hod.
Volné prohlídky kostela
Starokatolický kostel sv. Jana Evangelisty | 9.00–
17.00 hod.
Volné prohlídky kostela
Divadlo Šumperk | 9.00, 10.15, 11.30 hod.
Komentované prohlídky divadla a jeho zákulisí
Zámek | 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 hod.

Komentované prohlídky bývalého žerotínského 
sídla s historikem Drahomírem Poláchem
Pavlínin dvůr – Vlastivědné muzeum v  Šum-
perku | 9.00–17.00
Výstavy: Cesty k  domům, Na stéblech trávy, Vý-
stava hub, Výstava obrazů M. Zormanové. Expo-
zice: Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Státní okresní archiv Šumperk | 9.00–16.00 hod.
Komentované prohlídky archivu (10.00, 13.00 
a 15.00 hod.)
Výstava „Archiv ve škole, škola v archivu“
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u  Šumperka | 
10.00–16.00 hod.
Expozice: „Via Est Vita – Silnice je život“, „Z his-
torie a  současnosti našich silničních mostů“, „Po 
stopách bratří Kleinů“. Výstavy: „20 let Kolštejn-
ského silničního okruhu v  Branné“, „Auta do 
dlaně – autodráhy“
Železniční stanice Šumperk
Jízdy historického motorového vozu M120.417 
„Věžák“ na trase Šumperk – Petrov nad Desnou – 
Velké Losiny. Odjezd ze Šumperka v  9.40 a  ve 
12.30 hod.

Neděle 17. září 
Radnice | 9.00–15.00 hod.
Vyhlídky z radniční věže
Geschaderův dům | 9.00–15.00 hod.
Prohlídky expozice Čarodějnické procesy
Kostel Zvěstování Panny Marie | 9.00–15.00 hod.
Volné prohlídky kostela
Výstava „Svědkové lidskosti – Odpůrci nacismu 
z řad sudetoněmeckých křesťanů“
Odpolední procházka Malou Vídní | 15.00 hod. 
(začátek u radnice, nám. Míru 1)
Projděte se Malou Vídní – historickým jádrem 
a  předměstím Šumperka v  doprovodu s  význam-
ným šumperským podnikatelem Robertem Sie-
glem a jeho chotí Emmou Sieglovou. Trasa (nám. 
Míru – Starobranská ulice – Točák – Hlavní třída – 
divadlo – Pavlínin dvůr – Sieglova vila). Komento-
vaná prohlídka historického jádra města s průvodci 
v kostýmu. V případě deštivého počasí se prohlídka 
konat nebude.
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Blasiho. Je to krásně zpívající těleso složené z pří-
jemných lidí. Nebudeme je chtít pustit domů!

Akadémia umení v  Banské Bystrici je domo-
vem Speváckeho zboru slovenských učiteľov, muž-
ského sboru s impozantní historií trvající od roku 
1921, nyní patnáctým rokem pod vedením Štefana 
Sedlického. Můžeme nechat naplno očarovat naše 
smysly poslechem bohatě zabarvených hlasů to-
hoto ryze mužského seskupení. Prý snad na světě 
není dostatek kladných mužských hrdinů? Přijďte 
na koncert SZSU!

Domácí Motýli se sbormistryní Helenou Stoja-
níkovou nás vezmou do vlídné zahrady dětského 
sborového zpěvu, která již pětapadesát let dětem 
poskytuje prostor pro intenzivní růst, a  to nejen 
hudební. Vejděme s  duší otevřenou nevšednímu 
zážitku a nechme se unést průzračnou krásou dět-
ských hlasů!

Hostitelský sbor Oculos meos s dirigentem Vítem 
Rozehnalem pilně připravuje jak samotný festival, 

Festivalu se zúčastní brněnský profesionální vo-
kální kvintet Societas Incognitorum, který pod 
uměleckým vedením muzikologa Eduarda To-
maštíka objevuje a  vynáší ze zapomnění hudební 
skvosty české a moravské provenience, povětšinou 
ze 16. a 17. století. Vychutnáme si tzv. informova-
nou interpretaci a strhující podání!

Těšme se na osvěžující a intenzivní mladou ener-
gii pěveckého sboru a  orchestru Konzervatoře 
evangelické akademie v Olomouci a  jejich prove-
dení monumentální Korunovační mše W. A. Mo-
zarta – skladby, která se záhy po skonu svého tvůrce 
stala jednou z nejvýznamnějších skladeb uváděných 
při korunovacích císařů a králů. Přenese nás přímo 
do salcburského dómu!

Z Coesfeldu v severním Porýní k nám zavítá Vo-
kalensemble Anna Katharina, komorní smíšený 
sbor pracující pod ostřížím zrakem a sluchem mla-
dého charizmatického varhaníka a  kantora Ralfa 

Krátce po letních prázdninách, od 14. do 17. září, proběhne v Šumperku a okolí XIII. Meziná-
rodní festival duchovní vokální hudby. Tradiční událost v našem regionu, jež vždy nově potěší 
a zaujme pestrou paletou programu, a rozezní místní kostely hudbou, která se dokáže v člově-
čím srdci dostat za hranice možností slov. Nahlédněme organizátorům pod pokličku, co letos 
připravují.

Festival zahájí vystoupení souboru Societas Incognito-
rum. Foto: archiv

Z Coesfeldu v  severním Porýní zavítá do Šumperka 
Vokalensemble Anna Katharina.  Foto: archiv

Tradice, vždy i trochu jinak
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zpěvák se pravidelně účastní prestižních zahra-
ničních hudebních festivalů, vystupuje jako host 
s  Pražskou filharmonií, Pražským rozhlasovým 
sborem, Pražským komorním sborem, podílí se 
také na natáčení hudebních pořadů pro Českou 
televizi a  Český rozhlas i  natáčení pro zahraničí 
(Itálie, Německo).

Doprovodné akce festivalu:
Pátek 15. září 
16.00 hod. Přijetí účastníků festivalu * 
19.00 hod. Koncert duchovní hudby v kostele sv. 
Petra a Pavla v Bohdíkově – SPEVÁCKY ZBOR 
SLOVENSKÝCH UČITEĽOV – TRENČIAN-
SKÉ TEPLICE, SLOVENSKO * 21.00 hod. 
Společenský večer v  Zrcadlovém sále šumper-
ského divadla

Sobota 16. září 
10.00 hod. Koncertování v  ulicích Šumperka * 
13.00 hod. Setkání účastníků na „kosteléčku“ 
nad Hrabenovem (kostel Božího těla) * 14.00 
hod. Koncert „Sbory sborům“ v  kostele Božího 
těla * 19.00 hod. Koncert duchovní hudby v  sy-
nagoze v  Lošticích VOKALENSEMBLE ANNA 
KATHARINA, COESFELD – NĚMECKO

tak i výlet do středověku. Příznivci Karla IV., přijďte 
okusit hudebního ducha jeho doby!  

E. Harmuthová, J. Jirgl

XIII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DU-
CHOVNÍ VOKÁLNÍ HUDBY - PROGRAM: 
Čtvrtek 14. září v 19 hodin v klášterním kostele Zvěs-
tování Panny Marie
SOCIETAS INCOGNITORUM, umělecký ve-
doucí Eduard Tomaštík

Pátek 15. září v 19 hodin v klášterním kostele Zvěs-
tování Panny Marie
OCULOS MEOS ŠUMPERK, sbormistr Vít Ro-
zehnal, PĚVECKÝ SBOR A ORCHESTR KON-
ZERVATOŘE EVANGELICKÉ AKADEMIE 
OLOMOUC, dirigent Pavel Koňárek, VOKA-
LENSEMBLE ANNA KATHARINA, COES-
FELD – NĚMECKO, sbormistr Ralf Blasi

Sobota 16. září v 19 hodin v klášterním kostele Zvěs-
tování Panny Marie
OCULOS MEOS ŠUMPERK, sbormistr Vít 
Rozehnal, SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH 
UČITEĽOV – TRENČIANSKÉ TEPLICE, 
SLOVENSKO, sbormistr Štefan Sedlický, MO-
TÝLI ŠUMPERK, sbormistr Helena Stojaníková

Neděle 17. září v 9 hodin v klášterním kostele Zvěs-
tování Panny Marie
Ekumenická bohoslužba za hudebního dopro-
vodu zúčastněných sborů
Průvodním slovem provede festivalem Karol Ozo-
rovský, který působí jako umělecký vedoucí dět-
ských pěveckých sborů Slavík a Slavíček Zábřeh, 
mužského pěveckého sboru řádu sv. Huberta a pě-
veckého sboru ze Zábřehu „Carmen“, organizuje 
hudební akce a  festivaly v  regionu, spolupracuje 
na dramaturgii se zábřežskou televizí, působí jako 
porotce na soutěžích školních, krajských i mezi-
národních (každoročně v  Odrách na Celostátní 
přehlídce církevních škol v  zájmové a  umělecké 
činnosti). V letech 2001–2002 působil v Národ-
ním divadle moravskoslezském v  Ostravě. Jako 

Během festivalu vystoupí i Spevácky zbor slovenských 
učiteľov.  Foto: archiv
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expresivní projev používající výrazné symbolické 
znaky zdůrazňuje až psychologické momenty ná-
mětu. Jeho umělecké dílo vychází přímo z  duše 
a  velmi citlivě předkládá dílo protkané nadsázkou, 
která právě pomáhá ke stupňování výrazu. Symbo-
lická stránka jeho grafického díla se neopírá pouze 
o definici stylu. Umělecké dílo v jeho podání má da-
leko širší výraz, a to dotáhnout dílo do jednoznač-
ného projevu vlastního poetického sdělení. Během 
své kariéry získal řadu ocenění, velice bohatá je jeho 
účast na zahraničních výstavách. V zahraničí je svým 
dílem zastoupen v řadě soukromých sbírek i státních 
institucí. Z. Přikryl

Vernisáž výstavy proběhne třetí zářijový čtvr-
tek od 19 hodin za přítomnosti autora, kterým je 
místní výtvarník Jaroslav Minář, žijící v  Postřel-
mově. Autorský večer a dernisáž výstavy pak pro-
běhnou 23. listopadu.

Jaroslav Minář svou uměleckou tvorbou zasahuje 
do oborů malby, volné a užité grafiky a sochařství. 
Nejvíce věnuje svůj talent užité grafice, kde se speci-
ficky zaměřuje na téma ex libris. Hlavním myšlenko-
vým prostředkem k vyjádření uměleckého konceptu 
díla je síla symbolu postaveného na poetice. Tím se 
dostává jeho dílo na plochu, jejíž hranice jsou vy-
tvářeny mezi expresionismem a surrealismem. Jeho 

J. Minář: Bakchos J. Minář: Berany, berany duc 

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. Součástí dernisáže bude výstava erotické graiky 
v podání Gennadije Alexandrova, jako host dernisáže se představí majitel pivovaru Zlosin. No-
vou výstavu pak organizátoři nabídnou ve čtvrtek 21. září. Nese název Jaroslav Minář – Poetika.

V Eagle Gallery uzavřou Teorii her Gennadije Alexandrova, 
představí poetiku Jaroslava Mináře
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bych všechny rád pozval i  na náš bonusový kon-
cert 3. října, na kterém vystoupí cembalistka Edita 
Kegl erová a violoncellista Tomáš Hurník. Koncert 
se nezvykle bude konat v kostele sv. Barbory v Ji-
ráskových sadech. 

Říjen je již tradičně spojen s koncertem k výročí zalo-
žení samostatného státu. Jaký program letos nabídnete? 
Letošní koncert bude již tradičně ve znamení 
hudby symfonické a také ve znamení zpěvu. Sopra-
nistku Janu Šrejma Kačírkovou doprovodí Morav-
ská filharmonie pod taktovkou Roberta Jindry a my 
uslyšíme slavné sopránové árie italských mistrů 
opery G. Donizettiho, G. Rossiniho a V. Belliniho.

Velký zájem je tradičně o koncerty v čase předvánoč-
ním. Prozradíte, kteří umělci do Šumperka zavítají, 
a program listopadového a prosincového koncertování? 
Na tuto otázku odpovím velice rád. V  listopadu 
na našich koncertech v Šumperku a Jeseníku přiví-
táme nejlepšího českého violoncellistu Jiřího Bártu, 
který s sebou přiveze program J. Sibelia, D. Šosta-
koviče a L. van Beethovena.
Vánoční koncert bude letos velice tradiční. Po loň-
ských krásných Vánocích s Linha Singers letos při-
jede soubor Musica Bohemica, který představí svůj 
tradiční kostýmovaný vánoční program. 
Pro všechny příznivce koncertů Klasika Viva na-
bízíme nejen karty Klubu přátel KV, které svým 
členům zajišťují padesátiprocentní slevu ze vstup-
ného, ale je možné na koncerty v klášterním kostele 
zakoupit ABO kartu. Ta se prodává také na kon-
krétní místa, takže i na vánoční koncert si mohou 
lidé v rámci ABO karty zakoupit vstupenku přímo 
na dané místo.

V září odstartuje druhá polovina letošního cyklu Kla-
siky Viva. Ještě než prozradíte, na koho se mohou mi-
lovníci klasické hudby těšit, ráda bych se krátce vrátila 
k uplynulému půlroku i k letním Klášterním hudeb-
ním slavnostem. Jak jste s koncertováním a se zájmem 
veřejnosti spokojený?
Já jsem spokojený moc, ale co mě těší daleko více, 
je fakt, že jsou spokojeni návštěvníci koncertů. Do-
stáváme řadu dopisu a e-mailů, v nichž se lidé vyja-
dřují ke koncertům, k dramaturgii i k uměleckým 
výkonům samostatným. A jsou to vždy pouze ná-
zory kladné a hodně povzbudivé do budoucna. 
Osobně jsem velice rád za všechny návštěvníky 
koncertů, kteří přišli nebo i  přijeli z  velké dálky. 
Snažíme se o velkou propagaci koncertů a pro pra-
videlné návštěvníky nabízíme také řadu výhod. Ač-
koliv je to vše práce velice náročná, tak ji děláme 
rádi a za ty plné sály to určitě stojí. Již dnes mů-
žeme pozvat na příští ročník, jehož první náznaky 
budeme pouštět na veřejnost na podzim.

Nyní již přejděme k  nadcházejícímu prvnímu po-
prázdninovému koncertu Klasiky Viva. Koho během 
něj šumperským posluchačům představíte? Chystáte 
něco neobvyklého?
V  pondělí 25. září vystoupí v  klášterním kostele 
v Šumperku jedna z našich momentálně nejtalen-
tovanějších sopranistek současnosti, Eliška Gattrin-
gerová. Měli jsme možnost ji slyšet před dvěma 
lety na vánočním koncertě Ivana Kusnjera, Eliška 
je jeho žačka. Sama je laureátkou pěvecké soutěže 
Antonína Dvořáka v Karlových Varech a v němec-
kém Jennersdorfu. My se budeme moci těšit na 
Dvořákovu Rusalku či výběr z árií z oper Giacoma 
Puc ciniho nebo Petra Iljiče Čajkovského. Současně 

Do své druhé poloviny vstupuje v září cyklus koncertů nazvaný Klasika Viva, který ve spolupráci 
se šumperským domem kultury pořádá Agentura J+D Romana Janků. Zajímavý projekt se stal již 
nedílnou součástí místního hudebního života, a veřejnost se tak i v nadcházejících měsících může 
těšit na řadu zajímavých koncertů a bohaté zážitky. Redakce KŽŠ v této souvislosti požádala Ro-
mana Janků o krátký rozhovor.

Klasika Viva vstupuje do druhé poloviny
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Vivaldiho Čtvero ročních období nebo vystoupení 
chlapeckého sboru Boni Pueri. Poslední jmeno-
vané projekty jsou ve fázi jednání. Moc se těším na 
všechny koncerty do konce roku 2017 a na setkání 
s našimi příznivci.

Děkuji za rozhovor.                                   Z. Kvapilová

Které umělce pozvete v příštím roce? 
Příští rok pozveme na koncerty Klasika Viva na-
příklad absolutní vítězku soutěže Pražské jaro 2017 
Olgu Šroubkovou, klavíristu Matyáše Nováka, 
klarinetistku Annu Paulovou či Smetanovo trio 
a v jednání je také varhanní koncert. Současně bych 
rád nabídnul nějaký větší projekt, jako je například 

Rozhovor, Klasika Viva

První koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Ro-
mana Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 25. září. V tento den bude od 19 hodin patřit 
klášterní kostel sopranistce Elišce Gattringerové. Vstupenky za sto dvacet korun si mohou zájemci 
objednat na www.klasikaviva.cz nebo si je koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v infor-
mačním centru na Hlavní třídě.

Sopranistka Eliška Gattringerová vystoupí na zářijo-
vém koncertu Klasiky Viva.  Foto: archiv

Zářijová Klasika Viva nabídne Elišku Gattringerovou

Eliška Gattringerová, laureátka pěvecké sou-
těže v Jennersdorfu a vítězka Mezinárodní pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, se 
zpěvu věnuje od dětství a  získala mnohá ocenění 
v  řadě pěveckých soutěží. Zpívala také ve sboru 
Bambini di Praga.

V roce 2003 byla přijata na Pražskou konzerva-
toř, kde studovala klasický zpěv pod vedením sopra-
nistky Jarmily Krásové. Po dobu studia vystupovala 
v cyklech výchovných pořadů pro děti pořádaných 
Českou filharmonií ve spolupráci s Pražskou kon-
zervatoří jako Rusalka a Kuchtík v opeře Rusalka 
Antonína Dvořáka a  jako Mařenka v  opeře Bed-
řicha Smetany Prodaná nevěsta. Vystoupila také 
v opeře Soudničky Š. Vosečka. Pražskou konzerva-
toř absolvovala v roce 2009 rolí Sandriny v opeře 
Lancelot L. Fišera, Chocholky v  Příhodách Lišky 
Bystroušky L. Janáčka a studium zakončila rovněž 
absolventským koncertem v pražském Rudolfinu. 

V  roce 2009 byla přijata na Hudební fakultu 
Akademie múzických umění v  Praze, kde pokra-
čuje v  magisterském studiu zpěvu u  Ivana Kusn-
jera, sólisty Národního divadla. 

Pravidelně zpívá na řadě koncertů v  České re-
publice i  v  zahraničí. Pro operní studio AMU 
nastudovala roli Zdeňky Janáčkové v opeře Zápis-
ník zmizelého Leoše Janáčka a  také roli Rusalky 

a  1.  žínky v  opeře Antonína Dvořáka Rusalka. 
V  roce 2011 měla premiéru opera V. Blodka 
V Studni, kde se představila v roli Lidunky. V sou-
časné době zde vystupuje v opeře J. Pauera Manžel-
ské kontrapunkty a v opeře P. I. Čajkovského Evžen 
Oněgin ztvárňuje roli Taťány. 
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Dům kultury

Pátek 15. září od 19 hodin ve velkém sále DK
OPERA DIVAS: Divy lásky a hudby
Jedinečný koncert tria předních operních pěv-
kyň ve složení Andrea Kalivodová, Tereza Mátlová 
a Pavlína Senić, které jsou spojeny se scénami Ná-
rodního divadla nebo Státní opery, představí šum-
perskému publiku během speciálního programu 
muzikálový a  operetní repertoár (např. L. Bern-
stein, A. L. Webber, E. Moriccone, L. Cohen, 
J. Strauss) za klavírního doprovodu Ladislavy Von-
dráčkové (docentka HAMU).   

Vstupné na sezení za 190 Kč, 230 Kč a 270 Kč

Neděle 17. září od 10 hodin v G-klubu 
Fotografický workshop II.
Jak dosáhnout technicky, kompozičně i  výrazově 
lepších fotografií? Naučíte se tvořit lepší jednotlivé 
fotografie i  ucelené výběry. S  lektorem Kamilem 
Coufalem, který vás bude celým dnem provázet, se 
podrobněji podíváme i na úpravy snímků v počítači. 
Na workshop je třeba se dopředu přihlásit, neboť je 
omezený počet míst. Více informací získáte na www.
kurzy@dksumperk.cz, tel. č. 777 652 073.  

Kurzovné 800 Kč

Středa 20. září od 19 hodin na jevišti velkého sálu DK
Koncert na jevišti: Remember Karel Kryl
Vzpomínkový koncert Pavla Foltána a Petra Bub-
láka věnovaný národnímu bardovi Karlovi Krylovi. 

Oba umělci zazpívají známé Krylovy písně, které 
zlidověly. Jeho tvorba je aktuální i pro dnešní po-
sluchače. Koncert bude navíc doplněn o  fejetony 
a glosy z osobní korespondence Karla Kryla právě 
s Pavlem Foltánem.  Vstupné na sezení  

v předprodeji 100 Kč, v den akce 150 Kč

Pátek 22. září od 19 hodin ve velkém sále DK
Petra Janů s kapelou Amsterdam
Trojnásobnou Zlatou slavici a  dámu s  rockovou 
minulostí, muzikálovou noblesou, profesionální 
prvotřídností a  neobyčejným hlasem uslyší šum-
perské publikum v  novém koncertním programu 
se skupinou Amsterdam, která je složena z vynika-
jících hudebníků. Kromě zásadních hitů Jedeme 
dál, Už nejsem volná, Říkej mi, To máme mládež, 
Není nám už sedmnáct nebo Motorest, které pro 
zpěvačku napsali legendární Petr Janda, Ota Pet-
řina, Karel Svoboda a další, uslyší posluchači i nové 
písničky. Partnerem koncertu je Pivovar Holba.  

Vstupné na sezení 250 Kč, 300 Kč a 350 Kč

Neděle 24. září od 16.30 hodin ve velkém sále DK
Vzpomínky na Waldemara Matušku
Recitál „Vzpomínky na Waldemara Matušku“ je 
pořadem Vladimíra Waldy Nerušila, který mluve-
ným slovem a proložený písničkami mapuje život 
pěvecké legendy československé populární hudby 
od dětství až po samý vrchol umělecké dráhy. Na 

Je laureátkou pěvecké soutěže v  Jennersdorfu, 
2. cenu za interpretaci jí udělil Institut für Gesang 
und Musiktheater der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien. V  roce 2013 obsadila 
1. místo v Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína 
Dvořáka v Karlových Varech. 

V sezoně 2014/2015 se představila v Národním 
divadle jako Zuzana v  opeře D. D. Šostakoviče 
Orango. Na jaře 2015 vystoupila s PKF – Prague 
Filharmonia v  rámci orchestrálního cyklu Ti nej-
lepší.  R. Janků

V divadle J. K. Tyla v Plzni v sezoně 2011/2012 
vytvořila roli Polovecké dívky v opeře A. Borodina 
Kníže Igor a  v  sezoně 2012/2013 roli Gianetty 
v opeře Nápoj lásky G. Donizettiho. 

V roce 2010 absolvovala mistrovské kurzy u ra-
kouského pěvce a pedagoga Hanse Zednika. V roce 
2012 absolvovala individuální stáž v  New Yorku 
u americké sopranistky Aprile Millo, sólistky Met-
ropolitní opery. V roce 2013 se v rámci ISA účast-
nila pěveckých a hereckých kurzů ve Vídni u Edith 
Lienbacher, sólistky Volkstheatre Wien. 
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spatříte čirou radost z  předávání dál. Obrazy 
Barbory Mališové jsou inspirované přírodou – 
stromy, portréty zvířat a vzájemným prolínáním 
se. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 6. září 
v 18 hodin.
Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit 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. října BURZA PRÁCE
6. října 
MICHAL HORÁČEK A HOSTÉ: 
KONCERTNÍ RECITÁL NA CESTĚ
7. října ŘECKÁ ZÁBAVA
10. října   
IVAN HLAS TRIO – PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN
14. října  
DEN ZDRAVÍ IV. – PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN
20. října  DŽEMFEST: TOMÁŠ KLUS, 
PETER ARISTONE, RYBIČKY 48 A DALŠÍ
22. října  
POHÁDKA NA NEDĚLI: HUGO Z HOR
24. října 
KONCERT K VÝROČÍ REPUBLIKY
27. října  
KONCERT NA JEVIŠTI: BUCKSHOT GALA
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.

své si přijdou všichni fanoušci a posluchači, kteří 
mají rádi skladby Růže z Texasu, Slavíci z Madridu 
nebo Eldorádo.  Vstupné na sezení 130 Kč

Pondělí 25. září od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Eliška Gattringerová (soprán)
V rámci úvodního koncertu 2. pololetí cyklu Kla-
sika Viva 2017 se můžete těšit na koncert sopra-
nistky Elišky Gattringerové, která získala mnohá 
ocenění v řadě pěveckých soutěží a zpívala také ve 
sboru Bambini di Praga.  Vstupné na sezení 120 Kč

Středa 27. září od 19 hodin na jevišti velkého sálu DK
Koncert na jevišti: Michal Horák
Michal Horák je mladý písničkář, který zpívá 
vlastní skladby a  doprovází se přitom na kytaru, 
foukací harmoniku, stage piano a v poslední době 
i  na heligonku. Jeho písně jsou originální, větši-
nou na humorné téma. Stal se vítězem mnoha hu-
debních soutěží, jako předskokan také vystoupil na 
několika velkých koncertech Tomáše Kluse nebo 
skupiny Chinaski.  Vstupné na sezení  

v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

PRO DĚTI
Neděle 24. září od 10 hodin ve velkém sále DK
Nápad myšky Terezky
Pohádka o přátelství lesních zvířátek a o tom, jak 
jejich poklidný život změní příchod zlé a marnivé 
kozy Rozalindy. Veselou pohádka pro nejmenší di-
váky zahraje Divadlo Matěje Kopeckého.   

Vstupné 70 Kč

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 3. září
Jana Kasalová (*1974): „Dopisy odjinud“, práce 
na papíře a s papírem
Výstavu i celý program galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Barbora Mališová (*1971): „V radosti z malby“
Můžete si vychutnat sytě barevné plochy, svo-
bodu linií a tvarů lehce zasněné malby, ve které 

Dům kultury
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Přední české operní pěvkyně představí 
to nejlepší z operety a muzikálu

Tři operní divy a přece každá jiná. Jedinečný trojhlas předních operních pěvkyň ve složení An-
drea Kalivodová, Tereza Mátlová a Pavlína Senić, které jsou spojeny se scénami Národního diva-
dla, Státní opery a dalších, přijede v pátek 15. září do Domu kultury Šumperk. Zde posluchačům 
představí muzikálový a operetní repertoár za klavírního doprovodu Ladislavy Vondráčkové, do-
centky HAMU.

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!

Andrea Kalivodová, Tereza Mátlová a Pavlína Senić 
představí to nejlepší z operety a muzikálu.  

Foto: archiv

Speciální program vznikl u příležitosti 300. vý-
ročí narození Marie Terezie, české a  uherské krá-
lovny a  rakouské vévodkyně, která byla velkou 
milovnicí umění a za jejíž vlády se kromě řady refo-
rem rozvíjel i kulturní život.

„Umělkyně zpívají v  tomto programu společně 
a vystoupení prokládají sólovými skladbami. Každá  
tak může publiku představit svůj hlasový obor, což 
bezesporu přispěje k  pestrosti večera,“ prozradila 
produkční domu kultury Michaela Horáková. 

První a  jediné dámské operní trio v  Čechách, 
které si říká Opera Divas, vzniklo v  roce 2015. 
Umělkyně kývly na účinkování při společných vá-
nočních koncertech, které měly velmi kladnou 

odezvu diváků a kritiky. Proto se také rozhodly ve 
své spolupráci nadále pokračovat.

„Posluchači se v  jejich podání mohou těšit na 
skladby Hallelujah, O sole mio, Funiculi Funicula, 
úryvky z operety Hraběnka Marica, Netopýr, Čar-
dášová princezna nebo z  muzikálu Cats, Fantom 
opery, West Side Story a My Fair Lady,“ dodala Mi-
chaela Horáková.

Koncert plný krásných muzikálových melodií se 
uskuteční v pátek 15. září od sedmi večer ve velkém 
sále domu kultury. Vstupné na sezení je za 190, 
230 a 270 Kč. Více informací a rezervace vstupe-
nek najdete na www.dksumperk.cz a operadivas.cz 

-red-
Muzikálový a operetní repertoár
Společné skladby: L. Cohen – Hallelujah, E. Ca-
pua – O sole mio, L. Denza – Funiculi Funicula, 
F. Sartori – Time to Say Goodbay, E. Moriccone – 
Nella Fantasia, L. Bernstein – West Side Story
Sólové skladby: E. Kalmán – árie Maricy z operety 
Hraběnka Marica, E. Kalmán – árie Sylvy z operety 
Čardášová princezna, J. Strauss – árie Adély z operety 
Netopýr, J. Strauss – árie Rosalindy z operety Neto-
pýr, V. Lehár – árie Hanny „Vilja o Vilja“ z operety 
Veselá vdova, A. L. Webber – árie Grizabely „Me-
mory“ z muzikálu Cats, A. L. Webber – árie Chris-
tin z muzikálu Fantom opery, L. Bernstein – árie 
Marie z muzikálu West Side Story, F. Loëwe – árie 
Lízy z muzikálu My Fair Lady, C. Schönberg – árie 
„Knížka snů“ z muzikálu Bídníci
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navzájem jsme si pokřtili i nějakou tu desku,“ uvádí 
Pavel Foltán.

Na výborného českého písničkáře Karla Kryla 
zavzpomínáme ve středu 20. září od sedmi ho-
din večer na jevišti velkého sálu domu kultury. 
Vstupné je v předprodeji za 100 korun, v den akce 
pak 150 korun. Více informací a rezervaci vstupe-
nek najdete na www.dksumperk.cz. M. Horáková

Vzpomínkový koncert Pavla Foltána a  Petra 
Bubláka bude věnovaný národnímu bardovi Kar-
lovi Krylovi. Uskuteční se ve středu 20. září na jevi-
šti velkého sálu Domu kultury Šumperk.

Oba umělci zazpívají známé Krylovy písně, které 
zlidověly. Jeho tvorba je aktuální i pro dnešní poslu-
chače. Můžete se těšit na hudebně text-appealovou 
koláž z hitů s použitím unikátních, jinak nezveřej-
něných informací, esejistických úvah, fejetonů, glos 
a  poznámek z  osobní korespondence Karla Kryla 
právě s Pavlem Foltánem z let 1992 až 1994. 

Scénář pořadu „Remember Karel Kryl“ napsal 
Pavel Foltán v roce 1995 a krátce na to měl pořad 
premiéru v Brně. V dalších letech byl úspěšně reprí-
zován v řadě klubů i na divadelních scénách v celé 
České republice. Aktualizovaná třetí verze pořadu 
je tedy svým způsobem z gruntu obnovenou pre-
miérou, ale v soudobé podobě a v aranžmá posilu-
jícím hudební feeling pořadu. „A právě tento náš 
pořad má oproti jiným tu výhodu, že já se s Kar-
lem velmi dobře znal, nějakou dobu jsme spolu jez-
dili na koncerty a dost jsme toho při tom prožili, 

Koncerty

Zpěvačka Petra Janů se po pěti letech vrátí do Šumperka

Šumperk zavzpomíná na písničkáře Karla Kryla

Trojnásobná vítězka ankety Zlatý slavík a stálice československé hudební scény Petra Janů je dá-
mou s rockovou minulostí, muzikálovou noblesou, profesionální prvotřídností a neobyčejným hla-
sem. Šumperské publikum se na ni může těšit v pátek 22. září v novém koncertním programu za 
doprovodu skupiny Amsterdam, která je složena z vynikajících hudebníků.

Na výborného českého písničkáře Karla Kryla zavzpo-
míná Šumperk ve středu 20. září.  Foto: archiv

Petra Janů se věnovala zpěvu již od malička. 
V roce 1972 se zúčastnila pěvecké soutěže, kde zís-
kala 2. místo. To upoutalo pozornost hudebníků 
a  na doporučení Pavla Větrovce se přihlásila do 
konkurzu v  divadle Semafor, kde posléze několik 
let působila. 

Rockové pecky i  balady debutového alba Mo-
torest nahrála se skupinou Pro-Rock. Hned v roce 
1978 skončila na krásném druhém místě v anketě 
Zlatý slavík a stala se ojedinělou rockerkou na naší 

hudební scéně. Na značný úspěch prvního alba na-
vázala dalším s názvem Exploduj. V tomto období 
byla významná zejména spolupráce s  Otou Petři-
nou a Zdeňkem Rytířem, kteří pro ni psali téměř 
všechny písně.

V  80. letech spolupracovala s  Ondřejem Sou-
kupem a Petrem Jandou. Vznikla komerčně velmi 
úspěšná alba Jedeme dál, Už nejsem volná a S lás-
kou... Právě po desce Jedeme dál volně přešla z roc-
kové hudby do vod pop-music. V  roce 1987 se 
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„Kromě zásadních hitů Jedeme dál, Už nejsem 
volná, Říkej mi, To máme mládež, Není nám už se-
dmnáct nebo Motorest, které pro zpěvačku napsali 
legendární Petr Janda, Ota Petřina, Karel Svoboda 
a další, uslyší posluchači i nové písničky z připravo-
vaného alba,“ uvádí produkční domu kultury Mi-
chaela Horáková.

Vystoupení oblíbené zpěvačky Petry Janů se 
uskuteční v pátek 22. září od sedmi hodin večer ve 
velkém sále Domu kultury Šumperk. Vstupné na 
sezení zakoupíte za 250, 300 a  350 korun. Více 
informací a  rezervace vstupenek najdete na www.
dksumperk.cz. -red-

poprvé stala „Zlatou slavicí“. Celkem toto ocenění 
získala třikrát za svou pěveckou kariéru. To už spo-
lupracovala se skupinou Golem.

Od 90. let se objevila v  několika muzikálech, 
jako např. Bídníci, Hamlet, Krysař, Galileo, Tři 
mušketýři, Angelika, Golem, Ať žije rock´n´roll 
nebo Sny svatojánských nocí. Také jsme ji mohli vi-
dět například ve filmech Koncert nebo Můj hříšný 
muž. 

U příležitosti 40. výročí začátku její kariéry vy-
šla 3CD kompilace Má pouť – Zlatá kolekce, která 
obsahuje 60 nahrávek, z nichž přibližně dvacet do 
té doby buď nevyšlo vůbec, nebo nebyly k dispo-
zici na CD.

Na podzim roku 2014 odstartovala série bez-
nadějně vyprodaných koncertů, kdy Petra Janů 
vystupovala na jednom pódiu společně s  Věrou 
Špinarovou. Obrovský úspěch tohoto projektu si 
vynutil opakování i o rok později. Celkově vystou-
pily obě zpěvačky během turné na 21 zcela vypro-
daných koncertech ve velkých městech po celé ČR 
a na Slovensku.

Pěvecká kariéra Petry Janů je zajímavá svými 
přechody mezi různými žánry, v  každém z  nich 
ale dosáhla maximálního úspěchu u  široké veřej-
nosti i odborné kritiky. Snad i to je důvod, proč je 
obecně vnímána jako jedna z  předních osobností 
naší populární hudby. 

Koncerty

Petru Janů doprovodí skupina Amsterdam.   
Foto: archiv

Písničkářský objev zavítá na jeviště velkého sálu

Mladý písničkář Michal Horák se ve středu 27. září představí šumperskému publiku. Koncertní 
program se navíc bude odehrávat přímo na jevišti velkého sálu domu kultury, proto se můžete tě-
šit na opravdu unikátní hudební zážitek.

Michal zpívá vlastní originálně humorné skladby 
a  doprovází se přitom na kytaru, foukací harmo-
niku, stage piano a v poslední době i na heligonku. 
Stal se vítězem mnoha hudebních soutěží – napří-
klad Czechtalent, Jizerská nota, Folkový kvítek nebo 
Česko zpívá. Jeho videoklip k písni „Mezinárodní“ se 
ze sta nominovaných umístil na sedmém místě v an-
ketě Hvězda internetu v rámci Českého slavíka 2014. 

„Od první třídy jsem chodil na hodiny klavíru 
k jeptišce, která učila na mé škole. Tam jsem se při-
hlásil dokonce sám, rodiče o tom ani nevěděli. Sa-
mozřejmě mě pak podporovali. O dva roky později 
jsem začal s kytarou. Ovšem ten prvotní impulz dě-
lat to pořádně, mě popadl až nějak v páté třídě, kdy 
jsem objevil Beatles. Ve snaze napodobit jejich fa-
mózní hudbu jsem začal drtit akordy a postupně se 
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Nikdo předtím také ještě nenapsal o tématech, jako 
je například prázdná lednice, taneční nebo touha 
nezletilého napít se piva na lyžáku, ačkoliv je to 
stejnou součástí života jako například zklamání 
z lásky a podobná témata,“ dodává Michal Horák.

Koncert talentovaného písničkáře Michala Ho-
ráka se uskuteční ve středu 27. září od sedmi ve-
čer na jevišti velkého sálu domu kultury. Vstupné 
je v  předprodeji za 120 korun, v  den akce pak 
za 150 korun. Více informací a rezervaci vstupenek 
najdete na www.dksumperk.cz. M. Horáková

to začínalo dát poslouchat,“ vypráví Michal Horák, 
který již má za sebou i turné s veřejností oblíbeným 
písničkářem Tomášem Klusem.

Jako předskokan vystoupil i na turné skupiny Chi-
naski. Další zajímavostí je, že ve videoklipu k písni 
„V 7:25“ si zahrál populární herec Tomáš Hanák.

„Když jsem začínal, měl jsem chuť psát vážné 
písně překypující morálním ponaučením. Časem 
jsem však zjistil, že mi to nesedí. Vždycky jsem 
měl sklony publikum spíš bavit, než jej nutit k pře-
mýšlení. A myslím, že to většina publika uvítá víc. 

Koncert, Galerie J. Jílka

Mladý písničkář Michal Horák se představí šumperskému publiku ve středu 27. září.  Foto: archiv

ze svobody linií a  tvarů své lehce zasněné malby 
a čirou radost z ní předává dál. Rozpoznávám v ní 
snad i cosi z pláten jejího profesora, Franty Hodon-
ského. Živě vzpomínám si na zářivou bělobu jeho 
kvetoucích třešní z dávných dob našeho jarního ple-
néru v Kundraticích, na hmatatelně reliéfní hmotu 
barvy ve spěchu na plátně navrstvenou a  přece 

Barbora Mališová (*1971): „V radosti z malby“
Tak jako Matěj Lipavský maluje i Barbora Mali-

šová, co má nejraději. Pro ni jsou to zvířata, děti ráje, 
co na rozdíl od nás jeho zahradu nikdy neopustily. 
Žijí dál v souladu s ní a neznají pokrok. Znají jen 
přímou řeč svého těla a jednou se za nás i přimluví. 
A  stejně těší se Barbora i  ze sytě barevných ploch, 

Galerie J. Jílka
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Výstava zahájená za autorčiny účasti ve středu 
6. září v obvyklých 18.00 hodin potrvá do neděle 
1. října 2017.  M. Koval

uklidňující. U ní jde ale i o malbu vzdušnou a až 
dětsky průzračnou. Maluje sobě pro radost se stej-
nou chutí a s plným nasazením i bez odezvy, a snad 
o ni ani nestojí. O to víc si ji zaslouží.

Maluje ryby, rybáře a  parníky, a  teď i  stromy, 
ale k portrétům zvířat vrací se nejčastěji. Jsou já-
drem výstavy. Pokrývá i malé plátno monumen-
tálním tvarem vzájemně dotýkaných a někde i do 
sebe vklíněných zvířecích těl, vnořených do trávy, 
do listí a větví. Zrozena z vody a ze šťáv země, noří 
se do své domovské niky a  do úkrytu v  ní. Ne-
rozlišuje, má ráda všechny ty boží tvory a jako by 
si spolu s Kiplingem opakovala: „jsme jedné krve 
ty i já“. Že jsme pevnou součástí přírody, jedním 
z nich nebo třeba i  jen jiným stvolem trávy a že 
je nám proto celá příroda trvale posvátná. Není 
mrtvou hmotou, ale má živou duši, která se od 
prvního okamžiku bytí světa pomalu probouzí 
do plného vědomí, rodí se jako ze semene strom. 
Barbora nám to tu bezděčně malbou připomíná. 

Triptych II, Ryby, 20 × 20 cm, olej na plátně, 2013 

Galerie Jiřího Jílka
Do 3. září

Jana Kasalová (*1974): „Dopisy odjinud“, práce na papíře a s papírem

Výstavu i celý program galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Divadlo

Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
Pá 8. 9. Podskalák         VK 19.00 150–170 Kč
So 9. 9. 7. PechaKucha Night VK 20.20  150 Kč*
So 9. 9. Perníková chaloupka, na přehradě Krásné  VK 16.00 30 Kč, 

prodej na místě
So 16. 9. Dny evropského kulturního dědictví: 

Komentované prohlídky  
9.00, 
10.15, 
11.30

So 16. 9. Láska mezi nebem a zemí P, VK 19.00 240–260 Kč
Čt 21. 9. Film Sama – Ljuba Skořepová zpět na jevišti!, Hrádek VK 18.00 70 Kč
Pá 22. 9. Dobrodružství mořského vlka, 

světová premiéra pohádky 
VK 17.00 70 Kč

So 23. 9. Dokonalá svatba VK 19.00 150–170 Kč



18 Divadlo

Datum Titul Skupina Čas Cena
St 27. 9. Láska mezi nebem a zemí G, VK 17.00 150–170 Kč
Pá 29. 9. Maria III., Studio D 123, Hrádek VK 19.00 70 Kč
So 30. 9. Báječná neděle v parku Creve Coeur, 

Divadlo Kalich Praha 
B, VK 19.00 470–490 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel. č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.
divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla po–pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstupe-
nek vždy hodinu před začátkem představení. * Vstupenky k dostání v Trafikafe u Schillera a kavárně Pikola. 
Výstavy: Výstava obrazů P. Hermana bude zahájena v Galerii divadla 16. 9. v 17 hod. a potrvá do 31. 10. 
Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. Změna programu vyhrazena!

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

otevřeno pondělí–pátek od 8 do 17 hod., sobota a neděle od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod.

Telefon: +420 583 214 000 * E-mail: icsumperk@seznam.cz * Web: www.infosumperk.cz

Prvním představením nové sezony bude Podskalák, kterého nastudovali divadelníci pro loňskou sezonu.   
Foto: P. Veselý
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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 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 překonat pomocí 
Susie, pro kterou má z  nějakého důvodu Simon 
„lepší uši“.

Takže: Jack sděluje své nápady Susie a ta je pře-
dává dál Simonovi. Jenže často nechápe, co přesně 
Jack myslí, nebo do literatury přimotá běžnou ko-
munikaci s  manželem. Tím vzniká samozřejmě 
pěkný „guláš“, ale hlavně řada neuvěřitelně vtip-
ných situací založených na originálním a  geniál-
ním 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“. -red-

Láska mezi nebem a zemí je první premiérou nové sezony

Letošní první premiérou sezony je hra Pam Valentine Láska mezi nebem a zemí v režii Michala 
Schejbala. Odehraje se na prknech šumperského divadla v sobotu 16. září od 19 hodin. Po premi-
éře je připraveno posezení s hudbou v Zrcadlovém sále a ve foyer.

Simona Jurčová o Pavlu Hermanovi mimo jiné 
napsala: Pavel Herman patří k lidem, na kterých je 
jasně vidět, že to, co dělají, dělají s láskou. Výtvarné 
umění mu učarovalo již v mladém věku. Byl velmi 
blízkým spolupracovníkem Luboše Bartoše a  to 
především při realizacích výtvarných děl v techni-
kách vitráže, mozaiky, intarzie ale i  u  děl z  kovu 
a textilií. Díla, na kterých se Pavel Herman podílel, 

dodnes dotvářejí interiéry i exteriéry mnoha staveb 
na Moravě.

Tematicky je tvorba Pavla Hermana široká a ne-
zahrnuje jen městské a přírodní scenérie. Stejně lá-
kavým tématem je pro něj žena – přesněji ženská 
postava. Pokud jde o  zátiší, dává přednost přede-
vším květinám a hudebním kompozicím. Tato tři 
témata dal autor do pěkné souvislosti, když řekl: 

Své obrazy vystaví v divadle Pavel Herman

V sobotu 16. září bude v 17 hodin v galerii šumperského divadla otevřena vernisáží výstava ob-
razů malíře a grafika Pavla Hermana, jenž se narodil v roce 1948 v Jeseníku, vyrůstal v Loučné 
nad Desnou a od roku 1968 žil v Lošticích. Od roku 1988 žije a tvoří v Trnavě. Byl spolupracovní-
kem akademického malíře Lubomíra Bartoše, takže tvořil především v Šumperku a blízkém okolí. 
Podílel se na realizacích několika významných výtvarných děl, které tvořily výtvarné dořešení in-
teriérů i exteriérů nových architektur. Jde například o obří intarzii v domě kultury či kovovou 
plastiku na domě u křižovatky ulic Lidické a Jesenické. Výstava, jež se koná u příležitosti umělcova 
významného životního jubilea, bude v divadle k vidění do konce října.
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Máte rádi poutě? Spousta barev, hudby, zábavy? Atrakce? Balonky? Sladkosti? Ano? A hrajete si 
rádi? Taky ano? A jste zvědaví? Hodně zvědaví?

P. Herman: Bezstarostné dámy 

Světová premiéra Dobrodružství mořského vlka 
se odehraje v šumperském divadle

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

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 porazit? Ale jak? A co by měl hrdina dě-
lat, když ztratí cestu domů? Popusťte spolu s námi 
uzdu fantazii, rozžehněte představivost a… zved-
nout kotvy, rychle vypnout plachty, VYRÁŽÍME 
DO POHÁDKY!

To vše nabízí pohádka Zuzany Cejnarové Dob-
rodružství mořského vlka, jež se ve světové premiéře 
odehraje v pátek 22. září od 17 hodin v  šumper-
ském divadle. -red-

„Do krajiny patří člověk, protože jsem muž, můj 
obdiv patří ženě, k ženě patří kytice a kytice je jen 
detail přírody.“ Je to vlastně koloběh, který se stal 
středem zájmu autora.

Pavel Herman není epickým malířem. Je to lyrik 
v pravém slova smyslu. Jde mu především o odha-
lení dojmu z atmosféry daného výjevu, přičemž je 
spíš melancholik než realista. Ve svých obrazech za-
chycuje smutek, samotu, touhu, očekávání… 

Jako krajinář mnohokrát zachycoval atmosféru 
přírody. Jeho obrazy mají napětí i klid, oboje vyjá-
dřené v abstraktní i konkrétní části.

Barevnost obrazů Pavla Hermana je jeho typic-
kým rysem. Miluje monochromatičnost, i když to 
neznamená, že by všechny jeho obrazy byly laděny 
do odstínů jedné barvy. Rád používá i kontrasty ba-
rev zelené a  oranžové, modré a  hnědé. Tam, kde 
to téma vyžaduje, rozpracuje i širší barevnou škálu. 

Pavel Herman není jen malíř, ale věnuje se 
i  grafice. Upřednostňuje praktický, menší formát 
a  techniku suché jehly s  monotypem nebo tech-
niku algrafie. 

Tvorba Pavla Hermana nechce vnášet do života 
další otázky či nepokoj. Nemá být ani žádnou vý-
strahou ani mementem. Chce přinést harmonii 

a klid, možná i trochu melancholie. Přichází s barev-
ností, která lahodí jeho oku a zachycuje atmosféru 
na první pohled všedních věcí.  -red-
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Z veliké vášně a  touhy po štěstí se v  žáru hor-
kého dne proplétá příběh čtyř ženských hrdinek. 
Ve společenské rubrice místního nedělníku se ob-
jeví oznámení, které – v každé z nich jinak – vyvolá 
nečekanou aktivitu! Nechtějí nic víc a nic míň než 
kdokoli z nás: vymanit se z nijakosti obyčejného ži-
vota, žít romantický život plný vzruchů i vykřičet 
svou žádostivost navzdory tušené šedi dnů. A když 
Dorothea v jedné situaci říká své bytné: „Bodey, ty 
žiješ ze zážitků druhých!“ pochopíme, jak dojem-
nou, ale i komickou aktivitou duše může být, když 
v nemožnosti vlastního prožitku vložíte všechny své 
naděje a sny do životů svých nejbližších.

Do jiskření a  vzrušení vstupuje, jako tragiko-
mický záblesk pomíjivosti lidského bytí, slečna 
Glucková. V  jejím pokoji o patro výš totiž straší. 
A my se smějeme, abychom přehlušili tíseň.

Helena se tolik nechce podobat všemu, co by jen 
stínem připomínalo malost prostřednosti, finanční 
nejistotu, samotu v utajování zvláštností své schop-
nosti milovat. Ale i ji, tak jako každého z nás, za-
ráží poznání, že to, co si nepřejeme, čeho se bojíme, 
čemu se bráníme, do svého života právě proto snad 
i přitahujeme…   Hospodářské noviny

V  cituplné komedii Báječná neděle v  parku 
Creve Coeur si Iva Janžurová zahrála v půlce 80. let 
v  Divadle na Vinohradech v  režii Stanislava Re-
mundy. Nyní stejnou postavu svěřila své dceři Sa-
bině Remundové, do dalších rolí obsadila Barboru 
Munzarovou a Lucii Žáčkovou, sama se také objeví 
v jedné z rolí.

Williamsova Báječná neděle v parku Creve Co-
eur měla premiéru v roce 1979.

Divadlo Kalich přiveze 
Báječnou neděli v parku Creve Coeur

Hru významného amerického dramatika Tennessee Williamse Báječná neděle v parku Creve Coeur  
si zvolila pro svůj režijní debut na divadle herecká legenda Iva Janžurová. „Tennessee Williams je 
pro mne tím nejvýsostnějším dramatickým autorem a vždy bylo mým snem sejít se s jeho dokona-
lými kresbami lidských duší na jevišti,“ říká Iva Janžurová v souvislosti se svou první divadelní režií.

Novou posilou šumperského divadla je čerstvý absolvent JAMU Marek Šenkyřík. Redakce Kultur-
ního života Šumperka ho v této souvislosti požádala o rozhovor.

V cituplné komedii Báječná neděle v parku Creve Coeur 
uvidí diváci Ivu Janžurovou, Sabinu Remundovou a Bar-
boru Munzarovou.  Foto: archiv

Představujeme novou tvář divadla: Marek Šenkyřík

Můžete stručně zrekapitulovat Vaši cestu k  divadlu, 
vzpomenout okamžik, kdy jste se rozhodl věnovat ná-
ročnému hereckému povolání a proč?
Už na základní a  střední škole jsem navštěvoval 

„dramaťáky“, to byly první kroky. A rozhodl jsem 
se této práci věnovat po přijímačkách na JAMU, 
kdy jsem se dozvěděl o mém přijetí. A proč? Baví 
mě to.
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Marek Šenkyřík.  Foto: archiv

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

Výstava představuje průřez archiváliemi všech typů škol, které spadají pod archivní dohled šumper-
ského 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).

Některé role, s nimiž jsem se potkal, byly větší vý-
zvou než jiné. Ale vyloženě respekt to zatím nikdy 
nebyl.

Které představení nadcházející sezony by si podle Vás 
neměli nechat diváci ujít?
Nazkoušíme Romea a  Julii, Divotvorný hrnec, 
Lásku mezi nebem a zemí, Sex na vlnách a Klapzu-
bovu jedenáctku. Myslím, že každé to představení 
bude stát za návštěvu.

Děkuji za rozhovor.                                Z. Kvapilová

Prozradíte svá dosavadní působení a postavy, které Vás 
nejvíc oslovily? Jaká je Vám osobně nejvíc blízká?
Za dosavadní působení lze počítat jen JAMU, re-
spektive Studio Marta, kde budu vždy rád vzpo-
mínat na postavy Viktora z  představení Děloha 
a Krugela z Hráčů. 

Co rozhodlo, že se stanete členem šumperského 
souboru?
Myslím, že to může být dobrý krok po čerstvě ab-
solvované škole.

V jakých rolích Vás šumperští diváci uvidí? Na kte-
rou se nejvíc těšíte?
Všechny role ještě neznám, ale 16. září bude mít 
premiéru Láska mezi nebem a zemí, kde hraji mla-
dého spisovatele Simona Willise. A  pak se roz-
hodně těším na Romea a Julii, kde bych měl hrát 
Merkucia, tedy Romeova přítele.

Jste pověrčivý? Máte nějaké herecké rituály před 
vystoupením?
Pověrčivý nejsem a rituál? Těžko říct. Ale mám rád 
tu přípravu před samotným představením, to, mys-
lím, lze považovat za určitý druh rituálu.

Jaký je Váš herecký sen, který byste si rád splnil?
Rád bych si zkusil Jokera z Batmana.

Existuje nějaká role, z níž máte respekt?
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

VÝSTAVNÍ SÍŇ
Cesty k domům
Klíčovým faktorem pro vznik a  vývoj domu byla 
a stále je lidská přizpůsobivost a vynalézavost – člo-
věk má vrozenou mimořádnou schopnost reago-
vat a využít jakéhokoliv materiálu, který mu příroda 
v daném období a oblasti nabízí. Projděte se s námi 
vývojem lidských obydlí od úplných počátků do pře-
lomu letopočtu u nás a ve střední Evropě a poznejte 
život lidí v  dobách dávno před příchodem moder-
ních 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.sebesti-
kova@muzeum-sumperk.cz. Výstava trvá do 17. září.

Lubomír Bartoš
Slavnostní vernisáž v pátek 22. září v 17 hodin bude 
pro všechny návštěvníky příležitostí oslavit osmde-
sátiny umělce. Vedle stálé expozice Bartošových 

maleb, kreseb a grafik na zámku Úsov se milovní-
kům umění nyní na šumperské výstavě nabízí je-
dinečná příležitost nahlédnout do dalších zákoutí 
umělcovy tvorby. K výstavě nabízíme možnost ob-
jednat si komentovanou prohlídku. Máte-li o naši 
nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail: kristina.
lipenska@muzeum-sumperk.cz. Výstava trvá do 
19. listopadu.
 

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.

V Muzejíčku se mohou děti svézt ve vláčku na vlastní pohon.  Foto: VM Šumperk
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RYTÍŘSKÝ SÁL 
Výstava hub
Již osmnáctá výstava živých hub proběhne 
ve dnech 14.–16. 9. 2017 v  předsálí Rytíř-
ského sálu. Také letos bude během výstavy ote-
vřena mykologická poradna, vedená B. Hlůzou 
a T. Tej klovou. Výstava bude doplněna výtvar-
nými pracemi žáků Základní školy a Mateřské 
školy Stará Ves. Návštěvníci budou mít možnost 
nechat si své houby odborně určit, ale i poskyt-
nout své nálezy k prezentaci. Uvítáme jakékoliv 
druhy hub, které zájemci mohou odevzdávat na 
recepci šumperského muzea během úterý a středy  
(12. a 13. září). 

GALERIE MLADÝCH 
Nahá v trní
Výstava obrazů Michaely Zormanové je téměř de-
níkovým zápisem, zachycuje dojmy z  uplynulého 
dne, po přečtení novin, z dění ve městě. Z výtvar-
ných technik má autorka nejraději olej pro jeho in-
tenzitu a  akvarel pro jeho lehkost. Výstava bude 
zahájena vernisáží ve čtvrtek 7. září v  17 hodin 
a potrvá do 29. října.

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. 

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
Obytné stavby pravěku
Pro archeologické nadšence připravilo Vlastivědné 
muzeum v  Šumperku přednášku na téma vývoje 
obytných staveb v  pravěku. Přednáška je součástí 
výstavy Cesty k domům a přednášet bude její au-
torka Barbora Tomešová. Řeč bude jak o  vývoji 
stavebních postupů, tak také o  stavebních kon-
strukcích a  jejich odrazu v  ploše archeologických 
výzkumů. Přednáška proběhne ve středu 6. září 
v 17 hodin.

Na stéblech trávy
Tématem obrazů Anny Szatmariové jsou často ja-
koby tajemným životem obdařená zátiší s  hrač-
kami, květinami a  krásnými starými předměty. 
Lze v nich pozorovat cit pro křehkou krásu obyčej-
ných věcí. Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 
12. září v 17 hodin a potrvá do 15. října.

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. Školní skupiny se, prosím, 
objednávejte na e-mailu: sarka.krellerova@muzeum-
-sumperk.cz. Výstava trvá do 10. září.

Hrátky se zvířátky
Výstava s  interaktivními prvky je věnována chovu 
hospodářských zvířat v  minulosti i  dnes. Na vý-
stavě budou zastoupena zvířata ze statku, např. 
kráva, kůň, koza či pes a kočka. Zejména prostřed-
nictvím zábavných her, ale i sbírkových předmětů 
se návštěvníci seznámí s jejich životem, s produkty, 
které člověku poskytovala, nebo s  tím, jak se lidé 
o zvířata starali a jak je zobrazovali na předmětech 
kolem sebe. Děti si budou moci vyzkoušet, jak se 
dojí kráva nebo jak se pasou ovce, mohou zkusit 
poznávat zvířátka podle stop, podle srsti či peří 
a mnoho jiných her a hádanek ze statku. K výstavě 
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 bude zahájena ve čtvrtek 21. září a po-
trvá do 3. prosince.
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Výstava živých hub ve Vlastivědném muzeu v Šum-
perku letos proběhne od 14. do 16. září. I  během 
této, již osmnácté akce bude otevřena mykologická 
poradna, vedená profesorem B. Hlůzou a T. Tejklo-
vou. Návštěvníci budou mít opět možnost nechat si 
své houby odborně určit a mohou také poskytnout 
své nálezy k vystavení. Uvítáme jakékoliv druhy hub, 
které zájemci mohou odevzdávat na recepci šumper-
ského muzea během úterý a středy (12. a 13. září). 

Velké množství druhů hub prezentovaných na 
šumperských mykologických výstavách by autoři 
výstavy nebyli schopni zajistit bez pomoci studentů 

Dny evropského kulturního dědictví 16. září
Muzeum Šumperk – vstup zdarma

Státní svátek 28. září
Muzeum Šumperk je otevřeno 9.00–17.00, platí se vstupné

Ukázka z  výtvarných prací žáků Základní školy 
a mateřské školy Stará Ves. 

Muzeum nabídne oblíbenou výstavu hub

Jedlá nebo jedovatá?
Vlastivědné muzeum v Šumperku si vás dovoluje 
pozvat na besedu s mykologem Bronislavem Hlů-
zou. Proběhne v pátek 15. září v 17 hodin v před-
náškovém sále.

AKCE
Pravěký den
Ve středu 13. září od 9 do 16 hodin v  Pavlínině 
dvoře. Přijďte se v  tento den podívat na výstavu 
Cesty k domům, kde zjistíte, jak a v čem žili lidé 
v  pravěku – výstavou vás bude provázet archeo-
log šumperského muzea. Kromě toho, že se do-
zvíte řadu zajímavostí o způsobu života pravěkých 
lidí, budete moci otestovat ostrost pazourkových 
nožů a vyzkoušet mnoho pravěkých řemesel, jako 
je mletí obilí, spřádání nití pomocí přeslenu a tkaní 
látek na vertikálním stavu, broušení kamenných 
nástrojů a další. Na ohništi si budete moci upéct 
obilné placky a  také se můžete pokusit dokončit 

stavbu části pravěkého domu. Objednávky škol-
ních skupin, prosím, na e-mailu: barbora.tome-
sova@muzeum-sumperk.cz.

Křest knihy Šumperská sanatorka – nadějí, po-
sláním, láskou… pro tisíce duší
Křest knihy, na kterou se mnozí z vás již dlouho tě-
šili, se bude konat ve čtvrtek 14. září v 17 hodin 
v Pavlínině dvoře. Pro návštěvníky bude připravena 
i malá výstava fotografií sanatorky a za příznivého 
počasí na nádvoří muzea také velkoplošné promí-
tání krátkých filmů o sanatoriu z období od třicá-
tých let 20. století až po současnost.

Informace: tel. č. 583  363  070, tel., fax.: 
583  214  908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celo-
ročně: út–ne 9–12  hod., 12.30–17 hod. Otevírací 
doba Muzejíčka: út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 ho-
din. Změna programu vyhrazena! 
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Rodák z Klopiny, který žije a tvoří v Šumperku, 
je široké veřejnosti znám především jako činorodý 
malíř expresivně zachycující jesenickou krajinu 
a obce širšího regionu. Mezi jeho obrazy najdeme 
také zátiší a portréty. Při výběru výtvarných tech-
nik se Bartoš neomezuje jen na olejomalbu, věnuje 
se také grafice, kresbě, mozaice, intarzii, gobelínu 
či art protisu. 

Výstavy

Muzeum připomene významné životní jubileum 
Lubomíra Bartoše
Významné životní jubileum výtvarníka Lubomíra Bartoše připomene podzimní výstava ve vý-
stavní síni šumperského muzea.

a  profesorů Střední odborné školy v  Šumperku 
a  bez několika houbařských nadšenců. Jim všem 
vděčíme za zdárný chod šumperských výstav hub. 
Výstava se koná v předsálí Rytířského sálu.

Protože budou vystaveny živé houby, je konání 
výstavy časově omezeno na pouhé tři dny: ve čtvr-
tek a  pátek od 9 do 17 hod., v  sobotu od 9 do 
12 hod. M. Zmrhalová

Osmdesátiny akademického malíře Lubomíra Bartoše připomene výstava v šumperském muzeu. 

Slavnostní vernisáž výstavy bude v pátek 22. září 
v  17 hodin pro všechny návštěvníky příležitostí 
oslavit osmdesátiny umělce. Vedle stálé expozice 
Bartošových maleb, kreseb a grafik na zámku Úsov 
se milovníkům umění nyní na šumperské výstavě 
nabízí jedinečná příležitost nahlédnout do dalších 
zákoutí umělcovy tvorby. Výstava potrvá do 19. lis-
topadu. K. Lipenská
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Japonsko přiblíží Karel Kocůrek

V muzeu pokřtí knihu Šumperská sanatorka

Městská knihovna

Výstavu fotografií Karla Kocůrka chystají na září šumperské knihovnice. Nese název Japonsko 
a zahájena bude v pátek 8. září. Potrvá do 1. listopadu.

V Pavlínině dvoře Vlastivědného muzea v Šumperku se bude ve čtvrtek 14. září v 17 hodin konat 
křest knihy Šumperská sanatorka – nadějí, posláním, láskou… pro tisíce duší. V obsáhlé publi-
kaci, která má 328 stran a obsahuje přes osm set obrázků, je ve čtyřech kapitolách popsána více 
než stoletá historie sanatoria.

také velkoplošné promítání zmíněných filmů na ná-
dvoří muzea. Srdečně zveme bývalé pacienty, zaměst-
nance a všechny další příznivce šumperské sanatorky. 
Přijďte si společně zavzpomínat a  připomenout 
krásné, dobré časy. Občerstvení zajištěno. J. Pavlíček

Karel Kocůrek pořídil v Japonsku řadu zajímavých fo-
tografií.  Foto: -kk-

Přílohou knihy bude DVD s  několika krátkými 
filmy o sanatoriu z období od třicátých let 20. sto-
letí až po současnost. Po křtu knihy bude zahájen 
její prodej. Pro návštěvníky bude připravena i malá 
výstava fotografií sanatorky a  za příznivého počasí 

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8–11, 12–18 12–17 9–12, 13–17

Sobota 8–12 8-12 zavřeno

Půjčovní doba od září

Bližší informace: tel. č.: 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. Vý-
stava: Jakub Hříbek: Ptáci a květiny  – výstava temper a akvarelů – trvá do 7. září.

Karel Kocůrek se vypravil do Japonska v  květnu, 
v předmonzunovém období. Během této cesty pořídil 
řadu nádherných fotografií. Cestoval vlakem šinkansen 
po ostrovech Honšú, Hokkaidó. Poznával města Tokio, 
Ósaka, Nagoja, Kjóto, Hirošima, Sapporo... Navštívil 
buddhistické chrámy, šintoistické svatyně. Natáčel ptačí 
zpěvy v horách. Koupal se v Tichém oceánu, procházel 
nádhernou přírodou bambusových lesů, horských ří-
ček, vodopádů, rozkvetlých třešní sakur. -kš-
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Vrátí se lososi do českých řek? 
Na to odpoví beseda v knihovně

Knihovna uvítá Historické toulky Šumperskem II.

Městská knihovna Šumperk představí v rámci Dnů evropského dědictví 2017 za přítomnosti au-
tora Drahomíra Polácha dlouho očekávanou knihu „Historické toulky Šumperskem II“. Setkání 
se uskuteční ve středu 13. září od 18.30 hodin. Vstup je zdarma.

Besedu nazvanou Návrat lososů do českých řek chystají na čtvrtek 21. září šumperské knihovnice. 
Hostem bude od 17 hodin Jiří Křesina. Vstupné je padesát korun.

Přednáška bude pojednávat o  historii labské 
populace lososa obecného a o  současném stavu 
repatriačního programu na obnovení populace 
lososa v České republice. 

O návrat lososa do tuzemských vod se rybáři, 

Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa ná-
rodního parku České Švýcarsko snaží téměř dva-
cet let. Česká lososí populace zatím stále není 
soběstačná. Ekologové se přesto nevzdávají 
a hledají nové způsoby pomoci.  -kš-

V knize najdeme na třicet nových historických 
zajímavostí napříč staletími z  bývalých okresů, 
tedy oblasti, která v polovině 19. století územně 
zahrnovala okresy Šumperk, Staré Město a Vízm-
berk (dnes Loučná nad Desnou).

Zároveň bude zahájen prodej této nové knihy. 

První díl Historických toulek Šumperskem byl po 
svém vydání okamžitě vyprodán. Nakladatelství 
Veduta Štíty u příležitosti vydání druhého dílu vy-
dává i dotisk dílu prvního, který bude případným 
zájemcům o koupi také v knihovně při této příle-
žitosti k dispozici.  -kš-

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.

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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Středisko volného času Doris

Pondělí 4. září a 11. září od 12 do 17 hodin ve zku-
šebně ŠDS na „K“
Zápis zpěváčků do přípravných oddělení ŠDS
Těšíme se na nové děti do přípravných oddělení 
Zpívánky (děti od pěti let) a  Růžové děti (děti 
1.  a  2. tříd). Budeme rádi, když nám děti zazpí-
vají jednu lidovou píseň. Informace Ivana Žůrková, 
tel. č. 725 012 639, motyli@spk.cz.

Úterý 12. září od 12 do 17 hodin v ulicích Šumperka 
a v AT na „K“
Světluška
Dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého 
rozhlasu, založený na solidaritě lidí, který pomáhá 
nevidomým dětem i dospělým. Pomozte s námi! 
V uvedený čas si můžete, v ulicích města, odkou-
pit od našich dobrovolníků sbírkové předměty 
a přispět tak do celostátní sbírky. Informace Ro-
mana Večeřová, tel.  č. 725 486 227, vecerova@
doris.cz.

Pátek 15. září od 16 do 18 hodin v AT na „K“
Výtvarná dílna pro školáky – pytlík na papuče
V této dílně si spolu s Magdou Gieslovou nabar-
víme látkový pytlík na školní papuče, který dozdo-
bíme tiskem tiskátky. Na dílnu je nutné přihlásit se 
do 13.9. Informace Romana Večeřová, tel. č. 725 
486 227, vecerova@doris.cz.  Cena 100 Kč

Úterý 19. září v 18 hodin v „galerii na schodech“ ve 
Vile Doris
Vernisáž výstavy Emma a Barbora Srncovy
Výstava potrvá do 15. října. Otevřeno denně mimo 
pondělí od 10 do 16 hod., v sobotu a neděli od 14 
do 17 hod. Informace Petr Konupčík, tel.  č. 731 
610 037, konupcik@doris.cz.

Úterý 19. září v 18.45 hodin v sále Vily Doris
Via Lucis: Ruku na srdce
Hosté komorního setkání: Barbora Srncová (he-
rečka a malířka) a Petr Rajchert (herec, moderátor 

a spisovatel). Nutná rezervace. Informace Petr Ko-
nupčík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.  

Vstupné 50 Kč

Středa 20. září od 17.15 do 20.15 hodin na „K“
Sedánky pro mamky
Tvoření všeho druhu pro ženy každého věku (kera-
mika, práce s přírodním materiálem, řemesla atd.). 
Informace Eva Pšenčíková, tel.  č. 731 186 053, 
psencikova@doris.cz.  Cena 90 Kč

Pátek 22. září od 13 do 18 hodin na „K“
Den otevřených dveří na Komíně
Den, kdy se můžete seznámit s pestrou nabídkou 
kroužků. Uvidíte ukázky některých našich aktivit, 
zahrajete si hry a  taky si můžete něco zajímavého 
vyrobit. Informace Jiří Kamp, tel. č. 774 908 122, 
kamp@doris.cz.

Čtvrtek 28. září od 10 do 17 hodin v parku u Vily Doris
Medový den
Přijďte se dozvědět zajímavosti z  včelího života. 
V parku budou připraveny sportovní, herní a vý-
robní stanoviště s  tematikou života včel. Návštěv-
níci se seznámí nejen s produkty, ale i s procesem 
výroby medu, životem včel a  včelařením. Infor-
mace Adam Trčka, tel. č. 731 501 319, trcka@do-
ris.cz.  Vstupné 40 Kč

Pátek 29. září od 19 do 22 hodin na nám. Míru
Uličkami s lampičkami
Večerní bloudění městem pro děti a  rodiče. Pu-
tování městem začíná na náměstí Míru u  radnice 
(start od 19.00 do 20.00 hod.). U startu získá každý  
účastník průvodce na cestu, který vás provede his-
torickou částí Šumperka až k SVČ Doris v Komen-
ského ul., kde putování končí. S  sebou lampičky, 
lampiony nebo jiná světýlka. Informace Zuzana Va-
vrušová, tel. č. 731 610 039, vavrusova@doris.cz.  
Za nepříznivého počasí se akce nekoná.   

Cestovné 10 Kč na osobu
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AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 
623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švag-
rov, Vernířovice 172, tel.  č. 606 758 410, http://
www.doris.cz.

Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel. č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín – 
Komenského 9, tel.  č. 583 285 943 (DVPP), 583 
283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 

Via Lucis

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
RUKU NA SRDCE

v úterý 19. září od 18 hodin v sále Vily Doris v ulici 17. listopadu
Hosté večera – Barbora Srncová, herečka a malířka, a Petr Rajchert, herec, moderátor, hudebník

 
Barbora Srncová představí svou matku Emmu Srncovou, výtvarnici a malířku, jež vystavovala na 

mnoha místech světa (např. v SRN, Velké Británii, Španělsku, Monaku, Portugalsku). Teď už ji ne-
baví cestovat, tak vystavuje výhradně v Čechách. Výstav už měla téměř 170. Zvláštní je, že nezačala 
malovat už v dětství a dokonce ani ve škole neměla jedničku z kreslení. To všechno přišlo až později.
Ve čtrnácti letech nastoupila na gymnázium a ve druhém ročníku začala navštěvovat kurz pro mane-
kýny. Po maturitě se živila jako fotomodelka, točila reklamy a jezdila na módní přehlídky. Toto po-

volání dělala do roku 1960. V tomto roce, na československé výstavě v Kyjevě, které se účastnila jako 
manekýna, dostala nabídku stát se herečkou v Černém divadle Jiřího Srnce. Jiří Srnec se později stal 

jejím manželem a ona pak v Černém divadle setrvala více než 20 let. 
Malovat začala až pod vlivem svých kolegů – výtvarníků z Černého divadla. Nejdříve malovala jen 
tak, pro potěšení, později spolupracovala na divadelních výpravách, dělala kulisy, malovala oponu 

a vytvořila celou výpravu k Modré pohádce v Bratislavě. Profesionálně začala malovat až po rozvodu 
s Jiřím Srncem v roce 1980 a malování se stalo nejen jejím potěšením, ale také povoláním. Nechala se 

zaregistrovat u Fondu výtvarných umělců v oboru hračka a loutka.
Je přeučený levák. Píše pravou a maluje levou rukou. Nad bílým plátnem nepřemýšlí, ví, co bude ma-

lovat. Nejvíce energie k práci i životu čerpá v domečku Jahůdka na Šumavě. Ráda chodí do lesa na 
houby a užívá si vesnického života.

Barbora Srncová, herečka a malířka, vystudovala Státní konzervatoř v Praze, na kterou byla přijata 
hned napoprvé. Zde také v prvním ročníku natočila romantickou inscenaci „Cowdor a Fera“. 

Své dětství prožila po boku babičky, která ji vychovala, protože divadlo bylo pro její rodiče časově 
velmi náročným zaměstnáním. Už jako dítě účinkovala v televizních pořadech pro děti s Evou Blažíč-
kovou Hrajte si s námi. Svou první roli dostala ve snímku Jako zajíci. O několik let později spolupra-
covala s německou televizí, mj. i v česko-německém filmu Sněhurka pod vedením režiséra L. Ráži. Ve 
svých pětadvaceti letech dostala angažmá v anglickém dramatu Nehynoucí láska. Nezapomenutelná 
je samozřejmě jako Rampepurda v proslaveném českém televizním seriálu Bylo nás pět a v roli Bo-

ženky v seriálu Případy detektivní kanceláře Ostrozrak, i v mnoha dalších.  
Po ukončení studia působila v Divadle Vítězslava Nezvala v Karlových Varech, v Černém divadle 

Praha, v divadle Panoptikum a Ta Fantastika. Zahrála si ve více než dvaceti filmech. 
Od doby, kdy začala žít se svým současným manželem Petrem Rajchertem, se už herectví věnuje 

méně. O to víc však začala sama malovat. Malování je pro ni svět fantazie, který člověka uklidňuje, 
proto ho čím dál víc vyhledává.

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.
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ČR, 2017, animovaný, komedie, 85  minut, mlá-
deži přístupný  Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
TULIPÁNOVÁ HOREČKA v 19.50 hodin
Velká Británie, USA, 2017, drama, romantický, 
107 minut, nepřístupné ro děti do 15 let, titulky
Umělec Jan Van Loos (Dane DeHaan) se za-
miluje do vdané mladé ženy Sophie (Alicia 
Vikanderová), zatímco je pověřen namalovat 
její portrét na přání jejího manžela (Christoph  
Waltz).                                           Vstupné 120 Kč

Pátek 1. září
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 
v 16.00 hodin                               Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přinášejí 
dobrodružství pro celou rodinu. 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 3D 
v 17.55 hodin                            Hrajeme pro děti

Kino Oko

V sobotu 9. září proběhne v Šumperku sedmá PechaKucha Night. Celosvětový formát, pocháze-
jící z Japonska („pecha-kucha“ znamená v japonštině něco jako „blábláblá“ v češtině), do města 
„importoval“ Šumperský okrašlovací spolek. Deset osobností z nejrůznějších oborů lidské činnosti 
má k dispozici přesně vymezený čas a prostor. Každý může ukázat pouze dvacet obrázků a mluvit 
o nich vždy dvacet vteřin.

Šumperský okrašlovací spolek připravil 
již sedmou PechaKucha Night

Mix pozvaných hostů, v němž jsou rovnoměrně 
zastoupeni místní i přespolní, má za cíl především 
inspirovat. V rámci večera se tak představí sbormistr 
Tomáš Motýl, básník a knihovník z Třince Jan De-
long, Honza Dvorský, který pracuje ve společnosti 
Apple či výrobce čokolády Filip Teplý. O tom, jak 
připravit pořádně šťavnatý burger, promluví Ca-
kir (Jakub Cakirpaloglu), Janek Rubeš ukáže, jak 
se snaží z pražských ulic kamerou vyhnat podvodné 
taxikáře a  směnárníky, válečný zpravodaj Radan 
Šprongl zase promluví o natáčení v Iráku, Simona 
Ouhrabková představí aktivity Paměti národa.

V  rámci večera bude také vyhodnocena letní 
soutěž o nejhezčí okno a balkon, kterou spolek vy-
hlásil. Věcné ceny vítězům předá další účinkující, 
jeden z nejlepších středoevropských floristů Tamás 
Vígh.

Jako místo konání zvolil spolek tentokrát šum-
perské divadlo. Vzhledem k  jeho omezené kapa-
citě tak bude vstupné 150 Kč, předprodej bude 

zajišťovat Trafikafe u Schillera a kavárna Pikola. Za-
čátek je stanoven příznačně na 20.20.

Tím ovšem víkendový program nekončí. Šum-
perskému okrašlovacímu spolku se během léta 
podařilo sehnat do města venkovní šachový sto-
lek, který bude nastálo umístěn v Sadech 1. máje.  
Každý si bude moci půjčit v nedaleké kavárně fi-
gurky a zahrát si na něm šachy či dámu. 

Na stolek se částečně složili sami obyvatelé Šum-
perka. Jeho slavnostní odhalení proběhne v neděli 
10. září ve 14 hodin, první hrou jej pokřtí mladí 
šumperští šachisté.

Ve 14.30 hodin bude na stejném místě násle-
dovat další veřejná diskuze, na kterou zve Šum-
perský okrašlovací spolek všechny občany a  také 
vedení města a další zainteresované. Zatímco první 
červnová debata se věnovala cyklistice, ta druhá se 
zaměří na parky a zeleň ve městě obecně. S tím sou-
visí také stav městského mobiliáře – laviček, odpad-
kových košů, stojanů. R. Auer
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Sobota 2. září
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 3D 
v 16.00 hodin                             Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný            Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 
v 17.55 hodin                              Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný              Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
TULIPÁNOVÁ HOREČKA v 19.50 hodin
Velká Británie, USA, 2017, drama, romantický, 
107 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Neděle 3. září
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 
v 16.00 hodin                                 Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný               Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 3D 

v 17.55 hodin                              Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný              Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
TEMNÁ VĚŽ v 19.50 hodin
USA, 2017, akční, fantasy, 91 minuta, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky
Roland, poslední z řádu rytířů, vede odvěkou bi-
tvu s Walterem, známým též jako Muž v černém 
a  je odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné 
věže, která svou existencí drží pohromadě celý  
vesmír.                                                  Vstupné 120 Kč

Pondělí 4. září
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 
v 17.00 hodin                             Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný             Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
DUNKERK v 18.55 hodin
Nizozemsko, Francie, USA, 2017, akční, drama, 
válečný, 120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, 

V září uvede kino Oko americký snímek Temná věž.  Foto: archiv
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titulky                                           Vstupné 110 Kč

Úterý 5. září
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 
v 17.00 hodin                              Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný              Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
TEMNÁ VĚŽ v 18.55 hodin
USA, 2017, akční, fantasy, 91 minuta, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky                 Vstupné 120 Kč

Středa 6. září
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 
v 17.00 hodin                             Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný              Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
FINSKÉ (BABÍ) LÉTO S AKIM KAURUSMÄ-
KIM: ZLOČIN A TREST v 18.55 hodin 

Artvečer - FK
Finsko, krimi, drama, 91 minuta, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky
Řezník Antti spáchá na první pohled nepochopi-
telnou vraždu, avšak záhy se ukáže, že ke svému 
činu měl jistý důvod. Film se volně drží Dostojev-
ského literární předlohy. 

Vstupné 100 Kč, členové FK

Čtvrtek 7. září
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 
v 15.20 hodin                                 Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný            Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
TO v 17.15 hodin
USA, 2017, drama, horor, thriller, 135 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky
Film natočený podle stejnojmenného románu Ste-
phena Kinga, který již celá desetiletí naplňuje čte-
náře hrůzou.                                   Vstupné 110 Kč
LOGANOVI PARŤÁCI ve 20.00 hodin
USA, 2017, komedie, 119 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky
Loganovi parťáci jsou ošuntělí vidláci s delším ve-
dením, zato mají nápad a plán, jak ukrást opravdu 
velký balík peněz. Režie Steven Soderbergh. Hrají 
Chaning Tatum, Adam Driver, Daniel Craig. 

Vstupné 110 Kč

Pátek 8. září
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 
v 15.20 hodin                               Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný               Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
TO v 17.15 hodin

Kino Oko

V září se mohou diváci opět těšit na americké drama Dunkerk.  Foto: archiv
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USA, 2017, drama, horor, thriller, 135 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
LOGANOVI PARŤÁCI ve 20.00 hodin
USA, 2017, komedie, 119 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky                       Vstupné 110 Kč

Sobota 9. září
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 3D 
v 15.20 hodin                              Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný              Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ 3D 
v 17.15 hodin
USA, Francie, 1991, akční, sci-fi, thriller, 137 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
„V  roce 2016 jsme si připomněli 25. výročí od 
premiéry Dne zúčtování, a to je ideální čas přivést 
druhého Terminátora zpět na plátna kin ve 3D,“ 
nechal se slyšet James Cameron, režisér Avatara 
a  Titanicu. ˝                                   Vstupné 130 Kč
TO ve 20.00 hodin
USA, 2017, drama, horor, thriller, 135 minut, ne-

přístupné pro děti do 15 let, titulky 
Vstupné 110 Kč

Neděle 10. září
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 
v 15.20 hodin                             Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný             Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
TO v 17.15 hodin
USA, 2017, drama, horor, thriller, 135 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
PO STRNIŠTI BOS ve 20.00 hodin
ČR, Slovensko, Dánsko, 2017, komedie, drama, 
111  minut, mládeži přístupný, film je vybaven 
skrytými titulky pro sluchově postižené diváky 
a audio popisnou stopou pro zrakově postižené 
diváky                                            Vstupné 120 Kč

Pondělí 11. září
LOGANOVI PARŤÁCI v 17.30 hodin
USA, 2017, komedie, 119 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky                      Vstupné 110 Kč

Legendární hrdinové, které dobře znáte, přinášejí dobrodružství pro celou rodinu.  Foto: archiv
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TO v 19.55 hodin
USA, 2017, drama, horor, thriller, 135 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 110 Kč

Úterý 12. září
TO v 17.15 hodin
USA, 2017, drama, horor, thriller, 135 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
LOGANOVI PARŤÁCI v 20.00 hodin
USA, 2017, komedie, 119 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky                      Vstupné 110 Kč

Středa 13. září
TO v 17.15 hodin
USA, 2017, drama, horor, thriller, 135 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
DAVID GILMOUR V  POMPEJÍCH ve 
20.00 hodin

Velká Británie, 2017, hudební, 120 minut, mlá-
deži přístupný
Skladatel, zpěvák a  kytarista legendárních Pink 
Floyd odehrál v kulisách ruin nejstaršího amfiteá-
tru na světě dva spektakulární koncerty. Ze zá-
znamu vznikl ohromující snímek, v  němž zazní 
hity Gilmourovy sólové kariéry i klasiky z vrchol-
ných let Pink Floyd.                         Vstupné 250 Kč

Čtvrtek 14. září
KTERÝ JE TEN PRAVÝ? v 17.30 hodin
USA, 2017, komedie, drama, romantický, 
120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Život začíná až po čtyřicítce. Nemůže existovat 
lepší start než narozeninová párty s kamarádkami. 

Vstupné 110 Kč
VÍNO NÁS SPOJUJE ve 20.00 hodin
Francie, 2017, drama, 113 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky
Je konec léta, blíží se vinobraní a po otcově smrti 
se Jean musí spolu se svými sourozenci Juliettou 

Film Po strništi bos čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války na venkově.  Foto: archiv
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a Jéremym domluvit, co bude se zděděným rodin-
ným vinohradem.                             Vstupné 110 Kč

Pátek 15. září
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 
v 15.35 hodin                                Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný               Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
KTERÝ JE TEN PRAVÝ? v 17.30 hodin
USA, 2017, komedie, drama, romantický, 
120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
AMERICKÝ ZABIJÁK ve 20.00 hodin
USA, 2017, akční, thriller, 112  minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky
Příběh agenta protiteroristické jednotky Mitche 
Rappa, který se rozhodne bojovat proti terorismu 
poté, co mu při jednom útoku zemře přítelkyně. 

Vstupné 110 Kč

Sobota 16. září
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 
v 15.35 hodin                              Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný               Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
NEJSLEDOVANĚJŠÍ v 17.30 hodin
ČR, 2017, dokumentární, 100 minut, přístupné 
bez omezení
Celovečerní film o fenoménu youtuberů – inter-
netových hvězd první velikosti a tvůrců s miliono-
vým publikem.                              Vstupné 110 Kč
AMERICKÝ ZABIJÁK v 19.40 hodin
USA, 2017, akční, thriller, 112  minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky     Vstupné 110 Kč

Neděle 17. září
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 3D 
v 15.35 hodin                              Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný               Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
AMERICKÝ ZABIJÁK v 17.30 hodin
USA, 2017, akční, thriller, 112  minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky    Vstupné 110 Kč
KTERÝ JE TEN PRAVÝ? v 19.50 hodin

USA, 2017, komedie, drama, romantický, 
120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč

Pondělí 18. září
VÍNO NÁS SPOJUJE v 17.30 hodin
Francie, 2017, drama, 113 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky                      Vstupné 110 Kč
PO STRNIŠTI BOS v 19.50 hodin
ČR, Slovensko, Dánsko, 2017, komedie, drama, 
111  minut, mládeži přístupný, film je vybaven 
skrytými titulky pro sluchově postižené diváky 
a audio popisnou stopou pro zrakově postižené 
diváky                                               Vstupné 120 Kč

Úterý 19. září
NEJSLEDOVANĚJŠÍ v 17.30 hodin
ČR, 2017, dokumentární, 100 minut, přístupné 
bez omezení                                     Vstupné 110 Kč
VÍNO NÁS SPOJUJE v 19.40 hodin
Francie, 2017, drama, 113 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky                      Vstupné 110 Kč

Středa 20. září
OKO SENIOR: DUNKERK v 15.25 hodin
Nizozemsko, Francie, USA, 2017, akční, drama, 
válečný, 120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky                         Vstupné 110 Kč, senioři 60 Kč
PO STRNIŠTI BOS v 17.40 hodin
ČR, Slovensko, Dánsko, 2017, komedie, drama, 
111  minut, mládeži přístupný, film je vybaven 
skrytými titulky pro sluchově postižené diváky 
a audio popisnou stopou pro zrakově postižené 
diváky                                              Vstupné 120 Kč
FINSKÉ (BABÍ) LÉTO S AKIM KAURUSMÄ-
KIM: SMLOUVA S VRAHEM ve 20.00 hodin 

Artvečer - FK
Finsko, Velká Británie, Německo, Francie, 1990, 
komedie, drama, 79 minut, titulky
Hlavní hrdina přijde o  zaměstnání a  rozhodne 
se spáchat sebevraždu. To se mu však nedaří, 
rozhodne se tedy najmout vraha, který by práci 
vykonal za něj. Mezitím se však Henri zamiluje 
a sebevraždu si rozmyslí. Nájemného vraha už ale 
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Pátek 22. září
LEGO NINJAGO FILM v 17.00 hodin
animovaný, akční, komedie, USA, 2017, 97 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění

Vstupné 130 Kč, 110 Kč pro děti
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH v 19.05 hodin 
USA, Velká Británie, 2017, akční, komedie, 
120 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 130 Kč

Sobota 23. září
LEGO NINJAGO FILM 3D v 15.05 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, komedie, 97 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 3D v 17.10 hodin
USA, Velká Británie, 2017, akční, komedie, 120 minut, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky     Vstupné 150 Kč

nejde zastavit a nezbývá, než se s milenkou scho-
vat.                       Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

Čtvrtek 21. září
LEGO NINJAGO FILM 3D v 17.00 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, komedie, 97 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění
Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se 
mladý Lloyd, známý také jako Zelený Nindža, 
společně se svými přáteli, tajnými bojovníky a dr-
žiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy 
o Ninjago City.           Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH v 19.05 hodin
USA, Velká Británie, 2017, akční, komedie, 
120 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Hrdinové čelí novým výzvám. Centrála Kings-
manů je zničena a celý svět se stává rukojmím. 

Vstupné 130 Kč

Centrála Kingsmanů je zničena a celý svět se stává rukojmím. To je nový snímek Kingsman: Zlatý kruh.   
Foto: archiv
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DUNKERK ve 20.00 hodin
Nizozemsko, Francie, USA, 2017, akční, drama, 
válečný, 120 minut, nevhodné pro děti do 12let, 
titulky                                             Vstupné 110 Kč

Neděle 24. září
LEGO NINJAGO FILM 3D v 15.05 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, komedie, 97 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH v 17.10 hodin 
USA, Velká Británie, 2017, akční, komedie, 
120 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 130 Kč
DOBRÝ ČASY ve 20.00 hodin
USA, 2017, krimi, drama, 100 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky
Bratr Constantina Nikase se po zpackané ban-
kovní loupeži ocitá ve vězení. Constantine (Ro-
bert Pattinson) se kvůli jeho vysvobození vydává 
na zoufalou cestu městským podsvětím. 

Vstupné 100 Kč

Pondělí 25. září
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 3D v 17.10 hodin 
USA, Velká Británie, 2017, akční, komedie, 

120 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 
Vstupné 150 Kč

DOBRÝ ČASY ve 20.00 hodin
USA, 2017, krimi, drama, 100 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky                Vstupné 100 Kč

Úterý 26. září
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH v 17.10 hodin 
USA, Velká Británie, 2017, akční, komedie, 
120 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 130 Kč
NAPROSTÍ CIZINCI ve 20.00 hodin 

Artvečer - FK
Itálie, 2016, komedie, drama, 93  minuty, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
Kolik toho o sobě nesmíme vědět, abychom mohli 
zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči...? 

Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč 

Středa 27. září
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 
ve 14.40 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez omezení
První část trilogie Zahradnictví. 

Vstupné 80, senioři 60 Kč
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 3D v 17.10 hodin
USA, Velká Británie, 2017, akční, komedie, 

Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd, známý také jako Zelený Nindža, společně se svými 
přáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City.  Foto: archiv
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120 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 
Vstupné 150 Kč

ČERVENÁ ve 20.00 hodin             Artvečer - FK
ČR, Slovensko, 2017, dokumentární, 80 minut, 
přístupný bez omezení 
Film Olgy Sommerové o  světově proslulé operní 
pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem ženy, 
jejíž malé dějiny byly ovlivněny velkými dějinami 
Evropy 20. století. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

Čtvrtek 28. září
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR v 17.35 hodin
ČR, 2017, drama, 116 minut, přístupné bez omezení
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví 
se odehrává na pozadí převratných událostí v  le-
tech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel no-
blesního kadeřnického salonu Valentino v centru 

Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a  jeho rodina, 
kterou zde zaměstnává.                    Vstupné 120 Kč
BLACK SABBATH: THE END OF THE END 
ve 20.00 hodin
Velká Británie, 2017, hudební, 120 minut, titulky
Legendární heavymetalová kapela Black Sabbath 
se letos v  únoru rozloučila s  hudební scénou 
dvěma velkolepými koncerty v  domovském Bir-
minghanu. Unikátní koncertní snímek je nabitý 
nejslavnějšími skladbami této legendy. 

Vstupné 250 Kč

Pátek 29. září
LEGO NINJAGO FILM 3D v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, komedie, 97 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 

Legendární heavymetalová kapela Black Sabbath se letos v únoru rozloučila s hudební scénou dvěma velkole-
pými koncerty v domovském Birminghanu. Unikátní koncertní snímek je nabitý nejslavnějšími skladbami této 
legendy.  Foto: archiv



40 Kino Oko

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR v 17.35 hodin
ČR, 2017, drama, 116  minut, přístupné bez 
omezení                                       Vstupné 120 Kč
AMITYVILLE: PROBUZENÍ ve 20.00 hodin
USA, 2017, horor, thriller, 85 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky 
Svobodná matka se přestěhuje se třemi dětmi do 
strašidelného domu, aniž by věděla o  své krvavé 
historii.                                          Vstupné 110 Kč

Sobota 30. září
LEGO NINJAGO FILM v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, komedie, 97 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR v 17.35 hodin
ČR, 2017, drama, 116 minut, přístupné bez ome-

zení                                               Vstupné 120 Kč
AMITYVILLE: PROBUZENÍ ve 20.00 hodin
USA 2017, horor, thriller, 85 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky ̋                 Vstupné 110 Kč

Připravujeme: Jmenuji se hladový bizon, Bajkeři, 
Thor: Ragnarok, Sněhulák. 

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 předsta-
vení. Přijímáme platební karty. Platnost rezervací 
vstupenek  hodinu do začátku představení. Bližší 
inf. na telefonu 583 212 000. Změna programu 
vyhrazena.

Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947–1953. 
Foto: archiv
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