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Baroko v Šumperku

Základní kámen kostela byl položen 3. června 1753. 
O dva roky později byl dokončen a zasvěcen patronce 
umírajících a dobré smrti, sv. Barboře.   

Foto: L. Kirkosová

Pozdně barokní výmalba v  šumperském kostele 
sv. Barbory 

Ačkoliv bylo o malbách v kostele sv. Barbory na-
psáno již mnoho, byla by škoda nezmínit tuto mo-
numentální výzdobu v letošním cyklu zajímavostí 
o  barokních památkách v  Šumperku. Pojďme si 
tedy tento malířský počin, realizovaný v Šumperku 
roku 1755, v krátkosti připomenout. 

Spokojenost tehdejšího šumperského děkana Jo-
hanna Michaela Neumanna s prací Ignáce Oderlic-
kého na výzdobě kostela sv. Jana Křtitele přihrála 
malíři zakázku i v nově postaveném kostele sv. Bar-
bory. Svou signaturu „Ignaz Oderlitzky, Maler von 
Mähr.–Neustadt, hat dieses Gotteshaus ausgemalt 
Ao. 1755“ nám zanechal na pravé straně klenby.

Do konchy presbytáře umístil umělec několik 
samostatných scén, které spojil do kompaktního 
celku. V  nadpozemské sféře je zachycena scéna 
Adorace sv. Barbory. Světici doprovází několik an-
dělů a andílků nesoucích její atributy, kalich s hos-
tií, meč a  věž. Na levé straně od hlavního oltáře 
jsou v pozemské sféře namalováni dva spoutaní vo-
jáci, modlící se a zbožně vzhlížející vzhůru ke svě-
tici. Toto vyobrazení je nejspíše parafrází na období 
tureckých vpádů na Moravu. Následuje zobrazení 
legendy o smrti rytíře Chlévce, který byl pro lou-
pežnictví v Praze na Pohořelci naražen na kůl. Jak 
pověst praví, modlil se rytíř dlouho do noci ke 
sv. Barboře, až se pod ním kůl zlomil. Ráno mu 
kněz z kostela sv. Benedikta na Hradčanech, tyčící 
se vpovzdálí, udělil poslední pomazání. Na pravé 
straně od hlavního oltáře zobrazil malíř scénu z ob-
dobí morových epidemií v Šumperku, kde děkan 
Dittrich navštěvuje společně se svým asistentem 
nakažené obyvatele města. Veduta Šumperka je za-
chycena nad nimi. Výmalbu presbytáře zakončil 
Oderlický sedící figurou donátora kostela, měst-
ského radního Tobiáše Zikmunda Dressera, který 
drží v ruce nadační listinu, v překladu znějící: „To-
biáš Dresser, měšťan v  Šumperku k postavení to-
hoto stánku Božího ustanovil poslední vůli. Roku 

1664 dne 26. listopadu“. Za postavou radního se 
naskýtá možnost pohledu do hornaté krajiny s ne-
daleko postaveným kostelem a  několika domy. 
Řadu let byl parafrázován názor Daniely Krech-
lové, že by se mohlo jednat o  vyobrazení kostela 
Nejsvětější Trojice v  Kopřivné, nicméně nedávno 
přišel Zdeněk Přikryl s pravděpodobnější hypoté-
zou, že jde o kostel Narození Panny Marie v No-
vém Malíně. Pohled na Šumperk je malován od 
západu, čímž přirozeně navazuje výhled na neda-
leký Nový Malín. Rovněž orientace kostela odpo-
vídá tomu novomalínskému. 

V rozdělení scén na stropě malíři pomohl vítězný 
oblouk, který tvoří rozhraní mezi presbytářem 
a  lodí kostela. Ten byl stejně jako okenní špalety 
dekorativně vymalován. Použití podobné dekora-
tivní výzdoby můžeme spatřit také v  klášterním 
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V letech 1981 až 1984 probíhaly v kostele restau-
rátorské práce, kterých se v presbytáři ujali manželé 
Moravcovi a J. Hamsík. Malby v lodi restaurovali 
manželé Jiří a Vaica Štorkovi. Touto intervencí byla 
výmalba kostela navrácena do původní podoby,  
ovšem kvůli opětovnému zatékání do budovy se 
roku 2005 přikročilo k dalšímu restaurátorskému 
zásahu pod vedením Jana Severy. L. Kirkosová

Baroko v Šumperku, Výstava

Výročí Šumperského dětského sboru připomene výstava

Malíř Ignác Oderlický vyplnil stropní prostor kostela 
řadou individuálních scén. Z celkové výzdoby domi-
nuje výjev Ukřižování, zachycený na klenbě lodi.  

Foto: L. Kirkosová

kostele Zvěstování Panny Marie v  kapli sv. Jana 
Nepomuckého. Vítězný oblouk je vyzdoben páso-
vým ornamentem, který ve střední části doplňují 
barevné květy růže, symbol Ježíše Krista. Je zde 
také zachována signatura malíře Antona Gersze, 
jenž roku 1903 přemaloval původní malbu, poško-
zenou po požáru dne 2. června 1900. 

Dominantou nástropní výmalby v lodi je monu-
mentální výjev Ukřižování. Samotné jádro scény 
je soustředěno na vztyčování kříže s Kristem. Mezi 
přihlížejícím davem a skupinou vojáků je přiváděn 
další z  odsouzených trestanců. Pod křížem se ob-
jevují ještě dvě výrazné skupiny. Nalevo přibíjejí 
muži druhého z lotrů ke kříži, vpravo seskupení vo-
jáků losuje o Kristův oděv. Ke scéně Ukřižování je 
přidružen i okamžik Oplakávání Krista. Výmalbu 
lodi doplňují dva výjevy čerpající ze starozákon-
ního textu, a  to Příběh o měděném hadovi a  vý-
jev Abraháma, který obětovává svého syna Izáka. 
Stropní výmalbu zakončují dvě postavy andělů 
u  západní stěny kostela, smutně přihlížející aktu 
Ukřižování. Na západní straně malíř rozšířil ilu-
zivní malbou siluetu varhan. 

Malby jsou při vstupu do kostela natolik půso-
bivé, že diváka vtáhnou ihned do děje. Snad tak 
příchozí odpustí malíři zachycení postav, které ne-
jsou v řadě případů dostatečně přirozené a nevyja-
dřují mezi sebou vzájemné propojení a komunikaci. 
Tyto nedostatky jsou vyvažovány citem pro barev-
nost. Porovnávat můžeme velmi obdobné využití 
barevné škály na nástropních malbách v  presby-
táři farního kostela v Šumperku. I zde lze pozorovat 
použití nafialovělých, zelených a zemitých odstínů 
v líčení krajinného terénu a oblohy. 

Letošní rok je rokem 55. výročí založení Šumper-
ského dětského sboru. K tomuto výročí se váže také 
výstava zachycující významné okamžiky historie tělesa 
i  stěžejní témata sborového života. Expozici doplní 
projekce filmů a fotografií několika posledních let.

Výstavu otevíráme v  Informačním centru 

Šumperk na Hlavní třídě (budova divadla) v úterý 
3. října v 16 hodin. Na vernisáži vystoupí Motýli – 
komorní sbor. Navštívit ji můžete do 31. října 
v pracovních dnech od 8 do 17 hodin a o víkendu 
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Všechny zájemce 
srdečně zveme. T. Motýl



3Koncert k výročí republiky

Výročí vzniku republiky připomene 
koncert olomoucké Moravské filharmonie

Výročí vzniku samostatného československého státu si šumperská hudbymilovná veřejnost připo-
mene během slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc, který pořádá Olomoucký 
kraj ve spolupráci s městem. Pod taktovkou dirigenta Roberta Jindry nabídne v úterý 24. října 
v 19.30 hodin ve velkém sále domu kultury jeden z nejstarších symfonických ansámblů u nás pro-
gram nazvaný Kouzlo belcanta aneb Slavné operní árie. Jako sólistka vystoupí sopranistka Jana 
Šrejma Kačírková. Vstupenky za sto padesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně domu 
kultury.

Moravská filharmonie patří k  předním a  nej-
starším symfonickým orchestrům v  České repub-
lice. Sídlí v  Olomouci, v  historické metropoli 
Moravy. Toto starobylé a univerzitní město je vý-
znamným vzdělanostním, kulturním a uměleckým 
střediskem celé střední Moravy. 

V  čele Moravské filharmonie stály významné 
osobnosti české hudební kultury, za jejím dirigent-
ským pultem se střídali přední světoví dirigenti. Za 
více než padesát let svého působení si Moravská 
filharmonie vytvořila mimořádně rozsáhlý a  roz-
manitý repertoár. Orchestr věnuje pozornost vel-
kým tvůrcům světové hudby 19. a  20. století. Je 
samozřejmé, že Moravská filharmonie patří k  au-
tentickým interpretům klasiků české národní 
hudební kultury – A. Dvořáka, B. Smetany, L. Ja-
náčka a B. Martinů.

Moravská filharmonie intenzivně propaguje sou-
dobou českou i světovou hudební tvorbu. S velkým 

ohlasem vystupovala v převážné většině evropských 
států, do mnoha míst v zahraničí se vrací pro velký 
ohlas obecenstva i kritiky opakovaně téměř každý 
rok. Zúčastnila se významných mezinárodních hu-
debních festivalů.

Robert Jindra absolvoval Pražskou konzerva-
toř v  oborech klasický zpěv a  dirigování. V  roce 
2001 nastudoval světovou premiéru oper soudo-
bého skladatele Vladimíra Wimmera Rytíř a smrt 
a Jelizaweta Bam na scéně Státní opery Praha. Od 
téhož roku působí v  pražském Národním diva-
dle. V letech 2006-2009 působil v Deutsche Oper 
am Rhein. Počátkem roku 2010 úspěšně hostoval 
v Norské královské opeře v Oslu. V březnu téhož 
roku se stal hudebním ředitelem opery Národního 
divadla moravskoslezského v  Ostravě. V  únoru 
2012 hostoval ve Státním divadle v Košicích.

Robert Jindra pravidelně spolupracuje napří-
klad s  orchestrem Praga sinfonietta, komorním 

Moravská filharmonie patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice.  Foto: archiv
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Jako sólistka vystoupí sopranistka Jana Šrejma Kačírková.  Foto: archiv

orchestrem Virtuosi Pragenses, Pražskou komorní 
filharmonií, Českým národním symfonickým or-
chestrem, Plzeňskou filharmonií, Symfonickým 
orchestrem hlavního města Prahy FOK nebo se Sym-
fonickým orchestrem Českého rozhlasu. V  rámci 
Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj 
2012 dirigoval Galakoncert Feruccia Furlanetta, 
o rok později ve spolupráci s  festivalem a Janáčko-
vou filharmonií Ostrava připravil mimořádný kon-
cert WAGNER GALA. V  rámci Mezinárodního 
hudebního festivalu Pražské jaro 2014 byl dirigen-
tem Galakoncertu Adama Plachetky. V srpnu 2013 
byl jmenován hudebním ředitelem Opery pražského 
Národního divadla, kde následně hudebně nastu-
doval novou inscenaci Janáčkových Příhod lišky 
Bystroušky, obnovené premiéry Janáčkovy Její pas-
torkyně a Smetanovy Libuše a mimořádné koncerty 
Mozartovy narozeniny a České operní gala.

Jana Šrejma Kačírková v  roce 2006 absolvo-
vala Pražskou konzervatoř. V  době studií získala 
řadu ocenění na Mezinárodní pěvecké soutěži An-
tonína Dvořáka v Karlových Varech. V roce 2006 
se stala hostem Národního divadla moravskoslez-
ského v Ostravě a od roku 2010 zde působila jako 
stálá členka souboru opery. Od roku 2016 je stálou 

členkou souboru Národního divadla Brno, kde 
vystupuje v  rolích Violetty (La traviata), Donny 
Anny (Don Giovanni), Micaely (Carmen) a nově 
se připravuje na roli Komtesy Adèle v  Rossiniho 
opeře Le Comte Ory.

Je stálým hostem Jihočeského divadla v  Čes-
kých Budějovicích, vystupovala rovněž v  diva-
dle F. X. Šaldy v Liberci, divadle J. K. Tyla v Plzni 
a Národním divadle v Praze. Na scéně Slovenského 
národného divadla v  Bratislavě hostuje v  rolích 
Donny Anny (Don Giovanni) a  Fiordiligi (Così 
fan tutte). V roce 2015 vystoupila poprvé před otá-
čivým hledištěm v Českém Krumlově jako Rusalka.

Jana Šrejma Kačírková vystoupila na řadě vý-
znamných mezinárodních hudebních festivalů, 
účinkuje v mnoha inscenacích a  je dvojnásobnou 
držitelkou Ceny Thálie z let 2012 (za ztvárnění role 
Julie z opery Romeo a Julie Ch. Gounoda) a 2013 
(za mimořádný jevištní výkon v  titulní roli Anna 
Bolena ve stejnojmenné opeře G. Donizzetiho). 
Získala tři ocenění Jihočeských Thálií a  čestnou 
cenu festivalu Opera 2013 „Libuška“ za mimo-
řádnou interpretaci v roli Gilda z opery Rigoletto 
G. Verdiho. V roce 2013 byla oceněna Výroční ce-
nou Opery Plus. -red-
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„Byla jednou jedna planeta proti Slunci malinkatá. Takže to byla vlastně taková planetka, které 
všichni říkali Země. No a na té planetce byla spousta měst: některá byla velká, některá zase malá. 
O jednom z nich vám budu vyprávět. Na mapě ho však nehledejte, je totiž začarované a lidskému 
oku neviditelné. Jmenuje se Příšerkov.“ Těmito větami začíná knížka Pohádky z Příšerkova, je-
jímž autorem je Jakub Gloza, zakladatel šumperského Spolku Jokes&Games, a jež vyšla v srpnu 
v nákladu dvou tisíc kusů v nakladatelství Edika, které spadá pod Albatros Media. Jakub ji spo-
lečně se svými přáteli a pozvanými hosty pokřtil začátkem září v prostorách místního informač-
ního centra. Role kmotry se zhostila herečka Olga Kaštická.

ZUŠ Šumperk

Přeji knížce co nejvíce počmáraných 
a roztrhaných stránek, říká Jakub Gloza

Pohádky z Příšerkova pokřtil Jakub společně se svými přáteli a pozvanými hosty v místním informačním cen-
tru.  Foto: -zk-

„Knížka vyšla 21. srpna jako jedno z  překva-
pení, které máme pro fanoušky nachystané k na-
šim desátým narozeninám. Cílem je naše čtyři 

‚spolkové‘ příšerky zpropagovat, aby vstoupily do 
povědomí dětí i rodičů,“ vysvětlil Jakub Gloza ze 
Spolku Jokes&Games. Ten již deset let pořádá 

Pondělí 9. října od 18 hodin v koncertním sále ZUŠ 
Hudební podvečer 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.
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o  pokračování uvažovat. Nerad bych ale, aby 
druhý díl skončil například v  levných knihách,“ 
zdůraznil autor knihy. 

Pohádky z  Příšerkova vyšly díky finančnímu 
daru šumperského mecenáše Viktora Dostala. 
„Rád bych mu dnes na tomto setkání poděko-
val. Bohužel ale pan profesor Dostal koncem loň-
ského roku zemřel,“ připomněl Jakub.

„S úžasem poslouchám tohoto člověka, kterému 
je osmnáct a  jenž dokáže bez papíru tak dlouho 
mluvit jako prezident. Skláním se před Vámi, já 
bych to nedokázala. Vzpomínám na dobu, kdy 
jsme s kolegy předávali Ceny města a mezi oce-
něnými byli dva kluci, Honza Šefl a Kuba Gloza. 
Založili spolek a vymýšleli hry pro své spolužáky 
a  další děti. Je obdivuhodné, že spolek funguje 
už deset let,“ řekla kmotra knihy Olga Kaštická 
a dodala: „Mému nejmladšímu vnoučkovi je je-
denáct měsíců a už se moc těším, až mu ji přečtu. 
Ta knížka je úžasná, jsou v ní nádherné ilustrace.“

A jaké je osobní přání samotného autora? „Když 
jsem byl malý, máma mi říkala, že se knížky ne-
ničí, ale čtou. Já jsem do knížek kreslil, můj malý 
brácha zase trhal stránky. Nebylo to však proto, 
že bychom knížky neměli rádi, ale proto, že dítě 
vyjadřuje lásku tak trochu jinak. I proto ti, milá 
knížko, přeji co nejvíce počmáraných a  roztrha-
ných stránek,“ popřál své prvotině Jakub Gloza. 

-zk-

pro děti řadu zábavných akcí a soutěží.
V  osmdesátistránkové knize plné pohádek 

a  příběhů, která je k  dostání ve všech knihku-
pectvích, otevírají dětem bránu fantazie žabák 
Žabuz, hroch Hro, pes Rek a  mimozemšťanka 
Ušanda, tedy příšerky, které jsou v  Šumperku 
známé a  řadu let doprovázejí aktivity spolku. 
Tvůrcem jejich podoby je Petr Válek, štafetu od 
něj v knize převzala ilustrátorka Petra Vybíhalová. 
„Chtěli jsme, aby se Petrovým kresbám přizpůso-
bila, aby si děti nemusely zvykat na jejich jinou 
podobu. Myslím, že se Petra tohoto úkolu zhos-
tila úžasně a že její ilustrace děti osloví,“ usoudil 
tvůrce knihy.

Jakubova knižní prvotina vznikala více než rok. 
Sám přiznává, že toto období nebylo vůbec lehké. 
„Napsal jsem první a druhou kapitolu a pak jsem 
neměl čas na dopsání. Mezitím jsem sháněl ilus-
trátora, který je u této knížky stejně důležitý jako 
autor, protože děti si z obrázků odnášejí opravdu 
hodně. Měl jsem to štěstí, že jsem loni na pod-
zim narazil v  rámci portálu pro neziskové orga-
nizace na už zmíněnou Petru Vybíhalovou, která 
je úžasná malířka i člověk,“ podotkl Jakub. Poté 
podle něj bylo třeba sehnat grafika, korektorku 
a nakladatelství.

„Na jaře jsem obeslal asi třicet vydavatelství 
a několik z nich mě odmítlo. Připomínal jsem si 
však začátky Joanne Rowlingové a jejího Harryho 
Pottera, kterou odmítlo třináct nakladatelství. 
Nás jen deset. A pak se ozvala Edika, naše spása. 
Následovalo množství práce a  domlouvání,“ 
ohlédl se za peripetiemi s vydáním knihy Jakub, 
pro kterého byla podle vlastních slov tato práce 
obohacující. „Poznal jsem, jak funguje velké na-
kladatelství, a  objevil jsem řadu věcí, o  kterých 
jsem neměl vůbec ponětí,“ dodal.

Na otázku, zda se cítí jako začínající spisovatel, 
Jakub skromně odpověděl, že nikoli. „Dělal jsem 
to pro děti, a abych si splnil svůj další sen,“ při-
znal. Nebrání se ani pokračování. „Spousta lidí 
i nakladatelství se mě na to ptalo. Bylo to hodně 
náročné, takže nyní to moc neřeším. Pokud by 
se současný náklad vyprodal, jsem připravený 

Kmotra knihy Olga Kaštická (na snímku s Jakubem 
Glozou a Janem Šeflem) se již těší, až bude Pohádky 
z Příšerkova číst svému nejmladšímu vnukovi.   

Foto: -zk-
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Ilustrátorkou chystané knížky je výtvarnice Alena 
Crhonková, jež vystudovala Pedagogickou fakultu 
UP v  Olomouci, obor čeština – výtvarná výchova. 
Dále studovala dálkově obor teorie kultury na FF 
UP Olomouc a český jazyk a výtvarnou výchovu pro 
3.  stupeň na FF UK v Praze. Téměř dvacet let pů-
sobila jako vedoucí výtvarného oboru ZUŠ v Šum-
perku. Od roku 1990 až do odchodu do důchodu 
učila na Gymnáziu v Zábřehu estetickou výchovu.

Během festivalu proběhne několik doprovod-
ných akcí. V  neděli 5. listopadu to bude výstava 
ilustrací ke knize Aleny Crhonkové v informačním 
centru. V pondělí se v klášterním kostele uskuteční 
koncert hudební skupiny Tara Fuki, v úterý bude 

Daniela Fischerová (*1948) pracovala po stu-
diích oboru dramaturgie a  scenáristiky na praž-
ské FAMU ve Filmovém studiu Barrandov, později 
působila jako redaktorka nakladatelství Orbis, 
od roku 1974 je ve svobodném povolání. Je au-
torkou rozhlasových her, krátkých scénářů, ani-
movaných i  celovečerních filmů, povídek, knihy 
aforismů, spoluautorkou vědecko-populární publi-
kace Hvězdy a osudy a učebnice Občanská výchova 
pro 6.–9. ročník. Od poloviny 70. let se věnuje bás-
nické a prozaické tvorbě pro děti. V roce 2012 jí 
vyšla kniha detektivních povídek Tři vraždy a král 
a v letošním roce v nakladatelství Mladá fronta po-
vídková kniha Želvou proti zdi. 

Letošní Dny evropského dědictví zahájilo představení druhého pokračování knihy oblíbeného historika Draho-
míra Polácha „Historické toulky Šumperskem“, jež se odehrálo v prostorách knihovny. Kniha obsahuje na tři-
cet nových historických zajímavostí napříč staletími z bývalých okresů, tedy oblasti, která v polovině 19. století 
územně zahrnovala okresy Šumperk, Staré Město a Vízmberk. Na závěr setkání proběhla autogramiáda s auto-
rem knihy.  Foto: P. Kvapil

Třináctý ročník festivalu Město čte knihu proběhne letos od 5. do 12. listopadu. Nabídne tvorbu 
Daniely Fischerové, významné české spisovatelky, dramatičky, scenáristky, publicistky, autorky 
knih pro děti a mládeže a také autorky několika školních učebnic a pedagožky.

V listopadu se Šumperk opět začte do knihy
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Tématem koncertu bude Procházka pěveckým ro-
kem od jara do zimy. Jako host vystoupí ženský pě-
vecký sbor Slavice ze Zábřehu. Průvodního slova se 
ujme Jindřich Solovský. Vstupné je dobrovolné. -red-

Sbor Českobratrské církve evangelické v Šumperku 
bude hostit první říjnovou sobotu výroční konferenci 
Exulantu, zapsaného spolku. Tento spolek byl zalo-
žen v roce 1995 na udržování a budování historické 
paměti založené na odkazu pobělohorských exulantů. 
Jeho záměrem je vytváření a  upevňování kontaktů 
mezi potomky a  sympatizanty pobělohorských exu-
lantů v různých státech. Spolek organizuje semináře, 
konference, sjezdy, tematické zájezdy, archivní, genea-
logickou, publikační a vydavatelskou činnost.

V rámci konference se bude konat v evangelickém 
kostele v Šumperku v sobotu 7. října v 15.30 hodin 
rovněž koncert, zaměřený na 500. výročí reformace. 
Vystoupí na něm hudební seskupení Familia Musica 
ve složení Christine Meisl – housle, Petra Meisl, ml. – 
violoncello, Petra Meisl – zpěv, Jan Meisl – klavír. V je-
jich podání zazní skladby J. Pachelbela, G. F. Händela, 
B. Martinů, F. Francoeura a Lutherovy písně. V druhé 
části koncertu zahraje na varhany Pavel Braha, který 
přednese skladby Jeremiah Clarkeho, J. P. Sweelincka, 
M. Praetoriuse, J. S. Bacha, N. Bruhnse a V. Lübecka. 
Vstupné je dobrovolné.   J. Veberová

Folklorní pěvecký soubor Seniorky pořádá ve 
středu 18. října v 18 hodin benefiční koncert, jehož 
výtěžek bude věnován Dětskému klíči Šumperk. 
Odehraje se v klášterním kostele v Kladské ulici.

Evangelický kostel v Šumperku.  Foto: archiv

v muzeu zahájena výstava obrazů Ireny Šafránkové, 
jež ilustrovala většinu knih Daniely Fischerové, a ve 
středu se bude číst v kině Oko a večer promítat film 
Neúplné zatmění, jehož autorkou scénáře je D. Fis-
cherová. Ve čtvrtek přivítá festival knihu v klášter-
ním kostele a čtení se ujme sama autorka. V pátek 
zahraje místní divadlo pohádku, kterou autorka na-
psala přímo pro ně, a večer proběhne tradiční čtení 
šumperských ochotníků na Hrádku. V sobotu do-
poledne v rámci doprovodného programu chystají 

pořadatelé happening v  SVČ Doris, určený rodi-
čům a dětem. Večer pak v divadle proběhne insce-
nované čtení místních herců a  zájemci se mohou 
těšit na besedu s autorkou Danielou Fischerovou. 
Celý festival zakončí nedělní promítání v kině Oko 
a  ocenění dětí, které se zapojí do literární a  vý-
tvarné soutěže. 

Knihu již tradičně vydává regionální nakladatel-
ství Veduta Štíty pod názvem Zbytečná koroptev 
aneb Důvěrné sdělení.  K. Šeligová

Folklorní pěvecký soubor Seniorky pořádá benefiční koncert

V evangelickém kostele vystoupí Familia Musica
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2015 iniciovala založení nultého ročníku Hudeb-
ních kurzů ve Vrchlabí.

Tomáš Hurník působí od roku 2005 jako zá-
stupce koncertního mistra violoncell v  Christ-
church Symphony Orchestra na Novém Zélandu. 
Vyučuje komorní hru a  interpretační seminář na 
Burnside High School a privátně cello a komorní 
hru v  nově vzniklém centru pro hudbu a  umění 
„The Piano“. Aktivní působení v  oblasti barokní 
hudby přivedlo Tomáše k  založení neziskové or-
ganizace „Baroque Music Community and Edu-
cational Trust of New Zealand“, která pořádá 
koncerty a  workshopy barokní hudby se zaměře-
ním na oblast jižního ostrova Nového Zélandu. 
Tomášův zájem o  pozitivní vliv hudby na lidský 
mozek ho přivedl ke spolupráci s „The Champion 
Centre“, s centrem pro děti se speciální péči, kde 

Edita Keglerová je laureátkou několika mezi-
národních hudebních soutěží. Jako sólistka nebo 
členka různých komorních souborů vystoupila na 
řadě významných pódií nejen v Evropě, ale i v zá-
moří. Spolupracuje například s  ansámbly Pražský 
barokní soubor, Hipocondria či Barocco sempre 
giovanne. V roce 2004 založila spolu s flétnistkou 
Julií Branou soubor Accento. Nahrává pro vyda-
vatelství Supraphon a ARTA, kde vydala spolu se 
souborem Hipocondria unikátní CD s  komple-
tem cembalových koncertů J. A. Bendy. V  sou-
časné době pedagogicky působí na Gymnáziu 
a Hudební škole hlavního města Prahy a na Praž-
ské konzervatoři, kde vede cembalové třídy. V létě 

Další koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Ro-
mana Janků, naplánovali organizátoři na úterý 3. října, tentokrát výjimečně v kostele sv. Bar-
bory v Jiráskových sadech. V tento den bude od 19 hodin kostel patřit cembalistce Editě Keglerové 
a violoncellistovi Tomáši Hurníkovi. Umělci nabídnou skladby G. M. Jacchiniho, G. Antoniottiho, 
J. J. Frobergera, J. S. Bacha, L. N. Clérambaulteho a F. Cupise. Vstupenky za sto korun si mohou 
zájemci objednat na www.klasikaviva.cz nebo si je koupit v pokladně Domu kultury Šumperk.

Říjnová Klasika Viva nabídne Editu Keglerovou 
a Tomáše Hurníka

Violoncellista Tomáš Hurník.  Foto: archiv

Edita Keglerová je laureátkou několika mezinárod-
ních hudebních soutěží.  Foto: archiv
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vystupuje na koncertech na Novém Zélandu. Letos 
dostalo trio pozvání na festival na Mallorce ve Špa-
nělsku. Tomáš vystupuje pravidelně na koncertech 
komorní hudby jako sólista nebo komorní hráč 
v různých komorních ansámblech. R. Janků

spolupracoval se světově uznávanou hudební tera-
peutkou Julie Wylie na koncertech pro děti od věku 
6 měsíců až 8 let.

V roce 2009 založil s kolegy z orchestru smyčcové 
trio „Tres Cordes“, s nímž natočil CD a pravidelně 

Klasika Viva, Výstava, Pochod

Turisté se vydají na pochod Po šumperském psaníčku 
i s Toulavým kočárkem
Příznivci turistiky se mohou vydat v sobotu 7. října na pochod Po šumperském psaníčku spojený 
s výstupem na Háj. Pětadvacátý ročník pochodu, který se jde jako memoriál Josefa Janků a je za-
řazen do celorepublikové aktivity KČT Vystup na svůj vrchol, startuje od Vily Doris. Letos se opět 
organizátoři pochodu připojili k celostátnímu projektu Klubu českých turistů nazvanému Za tou-
lavým kočárkem, zaměřenému na turistiku rodin s malými dětmi, včetně těch nejmenších v ko-
čárku. Na ně pochod Po šumperském psaníčku pamatuje krátkými trasami.

V Eagle Gallery v Nemocniční ulici 8a je k vidění výstava postřelmovského výtvarníka Jaroslava 
Mináře. Nese název Poetika.

J. Minář: In vino veritas 

V Eagle Gallery představují poetiku Jaroslava Mináře

Jaroslav Minář svou uměleckou tvorbou zasa-
huje do oborů malby, volné a  užité grafiky a  so-
chařství. Nejvíce věnuje svůj talent užité grafice, 
kde se specificky zaměřuje na téma ex libris. Hlav-
ním myšlenkovým prostředkem k vyjádření umě-
leckého konceptu díla je síla symbolu postaveného 
na poetice. Tím se dostává jeho dílo na plochu, je-
jíž hranice jsou vytvářeny mezi expresionismem 
a surrealismem. Jeho expresivní projev používající 
výrazné symbolické znaky zdůrazňuje až psycho-
logické momenty námětu. Jeho umělecké dílo vy-
chází přímo z  duše a  velmi citlivě předkládá dílo 
protkané nadsázkou, která právě pomáhá ke stup-
ňování výrazu. Symbolická stránka jeho grafického 
díla se neopírá pouze o  definici stylu. Umělecké 
dílo v jeho podání má daleko širší výraz, a to do-
táhnout dílo do jednoznačného projevu vlastního 
poetického sdělení. Během své kariéry získal řadu 
ocenění, velice bohatá je jeho účast na zahranič-
ních výstavách. V zahraničí je svým dílem zastou-
pen v řadě soukromých sbírek i státních institucí. 

Z. Přikryl
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Přístup do prodejny u společenského střediska Sever doznal značných změn. Vzniklo zde kaskádovité uspořádání  
a terasa i podchod dostaly novou dlažbu.  Foto: Z. Kvapilová

K šumperským proměnám: Do společenského střediska 
a knihovny Sever po novém schodišti

list a příležitostné razítko, si podle ní budou moci 
prohlédnout expozice muzea. 

Čtyři klasické trasy pochodu Po šumperském 
psaníčku měří patnáct, pětadvacet, pětatřicet a pa-
desát kilometrů, na cyklisty pak čeká kilometrů 
pětačtyřicet. Start je mezi sedmou a  desátou do-
polední od Vily Doris a cílem je již zmíněné Mu-
zeum silnic ve Vikýřovicích, kam by měli účastníci 
pochodu dorazit do páté odpolední. Startovné je 
čtyřicet korun, děti nad pět let a členové Klubu čes-
kých turistů zaplatí o deset korun méně. -zk-

„Nejkratší pětikilometrová trasa s  plněním 
úkolů pro děti vychází od Vily Doris, kde se star-
tuje mezi devátou a desátou dopolední, přes park 
na Skřivánčím dvoře. O  něco delší osmi a  jede-
náctikilometrová pak vede městským lesem ga-
lerií dřevěných pohádkových postav a  na Holubí 
vrch,“ říká předsedkyně šumperského Klubu čes-
kých turistů Zdeňka Daňková a  dodává, že spo-
lečným cílem je Muzeum silnic ve Vikýřovicích. 
Účastníci pochodu, pro něž bude připraveno ob-
čerstvení, odměny dětem za plnění úkolů, pamětní 

V  nedávné době prošel důkladnou promě-
nou prostor před společenským střediskem Sever 
a  u  sousední prodejny. Oba zmíněné objekty, si-
tuované na počátku Temenické ulice, zde stojí od 
první poloviny osmdesátých let 20. století jako ob-
chodní a společenské zázemí temenického sídliště.

Prodejna potravin byla uvedena do provozu 
v únoru 1983 a v návaznosti na ni byla v červnu 
1984 kolaudována stavba společenského střediska, 
které mělo původně sloužit k  pořádání schůzí, 
přednášek, školení a  případně menších kultur-
ních akcí. Obchod s  potravinami vystřídaly ně-
kdy na počátku nového tisíciletí prodejna a servisní 

služba firmy Mountfield, ale v roce 2015 byly je-
jich prostory opět adaptovány pro potřeby pro-
dejny potravin. Nedávnou modernizací prošlo také 
společenské středisko Sever s knihovnou, kde bylo 
v  roce 2014 mezi jiným dokončeno zateplení zdí 
a instalována plastová okna.

Posledním stavebním počinem je vybudování 
prostorného schodiště se zakomponovaným bez-
bariérovým přístupem před společenským stře-
diskem. Nedávno dokončená úprava, včetně 
travnatých ploch, zvyšuje estetický vzhled celého 
prostoru před zmiňovanými objekty.  

Z. Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk
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Prostor u společenského střediska Sever prošel letos radikální proměnou. Investice přišla na více než tři a půl mi-
lionu korun.  Foto: Z. Kvapilová
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Dům kultury

Neděle 1. října od 15.30 hodin ve velkém sále DK
YOUSHOW: DenisTV, Fimlar, Benatar, Naty
Youtuberská show založená na interakci mezi vy-
stupujícími a diváky je plná rozhovorů, challengí, 
asků a  hudby od tří předních českých youtuberů 
pod vedením profesionálního moderátora. Samo-
zřejmě se můžete těšit i na autogramiádu!  

Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč

Úterý 3. října od 19 hodin v kostele sv. Barbory
KLASIKA VIVA: Edita Keglerová (cembalo), 
Tomáš Hurník (viloncello)
Říjnová část cyklu Klasika Viva bude patřit dvo-
jici talentovaných umělců, která slaví úspěchy 
jak u  nás, tak v  Japonsku, Itálii, USA nebo na 
Novém Zélandu.   

Vstupné 100 Kč, s kartou KPKV 50 Kč

Čtvrtek 5. října od 9 do 17 hodin ve velkém sále DK
Burza práce a vzdělání 2017
Osvětová nekomerční akce zaměřená na trh práce, 
profesní rozvoj a vzdělávání. Prezentace význam-
ných a  zajímavých regionálních zaměstnavatelů 
a  středních odborných škol nabízí návštěvníkům 
bezprostřední osobní kontakt s firemními perso-
nalisty a zástupci vzdělávacích institucí. Akci or-
ganizují Okresní hospodářská komora Šumperk, 
Úřad práce Šumperk a Svaz průmyslu a dopravy 
ČR. Více informací na www.burzapav.cz.   

Vstup volný     

Pátek 6. října od 19 hodin ve velkém sále DK
Michal Horáček & hosté: Koncertní recitál na cestě
Výjimečný koncertní recitál mapuje tvorbu tex-
taře, básníka a producenta Michala Horáčka, a pře-
devším písně, které během třicetileté spolupráce 
vytvořil se skladatelem Petrem Hapkou a  dalšími 
interprety. Spolu s ním vystoupí František Segrado, 
Lenka Nová a Ondřej Ruml za doprovodu orches-
tru sólistů. Partnerem koncertu je Pivovar Holba.  

Vstupné na sezení za 250 Kč, 300 Kč a 350 Kč

Sobota 7. října od 20 hodin ve velkém sále DK
Řecká zábava
17. ročník tradičního společenského večera pořá-
daného Řeckou obcí Šumperk. K tanci a poslechu 
hraje kapela Akropolis (Praha), jako host vystoupí 
Martha a Tena Elefteriadu.  Vstupné 190 Kč 

Úterý 10. října od 19 hodin ve velkém sále DK
Ivan Hlas Trio
Známý český písničkář a hudebník, který se pro-
slavil především písněmi k filmu Šakalí léta, v sou-
časnosti vystupuje s Norbi Kovácsem (kytara, zpěv) 
a Olinem Nejezchlebou (violoncello) v  Ivan Hlas 
Triu. A právě v tomto složení společně zavítají i do 
Šumperka.  Vstupné na sezení v předprodeji 190 Kč, 

v den akce 230 Kč

Sobota 14. října od 9 hodin ve všech prostorách DK
Den zdraví 
Čtvrtý ročník pestrého a  intenzivního festivalu 
je určen všem, kteří se zajímají o  své zdraví. Den 
plný inspirujících přednášek, cvičení, dobrého jídla 
a pití. V tomto ročníku je v programu myšleno i na 
děti. Celý časový harmonogram a program najdete 
na www.den-zdravi-sumperk.cz a  www.dksum-
perk.cz.  Vstupné 100 Kč / jedno cvičení, přednáška, 

vstupné celodenní v předprodeji 250 Kč, 
v den akce 300 Kč, 

rodinná vstupenka (2 dospělí + 3 děti) 600 Kč

Sobota 14. října od 20 hodin ve velkém sále DK
Eniesa
Eniesa nebo San je hudebnice žijící na Slovensku. 
Cestuje do různých zemí za objevováním nových 
světů, co naslouchají a  inspirují. Hraje příběhy 
o čarovných lesích, podmořských světech, krajích, 
domovech víl, skřítků a lidí pocestných. Jejími nej-
bližšími nástroji jsou hlas, kytara a santur.   

Vstupné na sezení v předprodeji 150 Kč, 
v den akce 170 Kč (se vstupenkou na Den zdraví 

v předprodeji 120 Kč)
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prestižních jazzových festivalech v  Nice a  Anti-
bes.  Vstupné na sezení v předprodeji 120 Kč,  

v den akce 150 Kč

PRO DĚTI
Neděle 8. října od 10 hodin ve velkém sále DK
Červená karkulka
Pomůže holčička s  červeným čepečkem krtkovi, 
který ztratil brýle? A najde nakonec správnou cestu 
za svou babičkou? Hravá pohádka na motivy kla-
sického příběhu bratří Grimmů. Hrají Markéta 
Burešová a Marcela Magdová.  Vstupné 70 Kč

Neděle 22. října od 10 hodin ve velkém sále DK
Hugo z hor
Veselé vyprávění o  tom, jaké to je, když k  vám 
domů tatínek přiveze z  polární výpravy Yettiho, 
tedy sněžného muže! A  jak se vlastně ten sněžný 
muž jmenuje? Hu- Hu- Hugo! Autorská pohádka 
volně inspirovaná úspěšným televizním večerníč-
kem Rudolfa Čechury Sněžný muž Hugo. Hraje 
Divadlo Tramtarie Olomouc.  Vstupné 70 Kč

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 1. října
Barbora Mališová (*1971): „V radosti z malby“

Od 4. do 29. října
Kateřina Barabášová (*1986): „Jiskřivé pří-
běhy“, malba
Provokativně zneklidňující deníkové soubory syro-
vých maleb Kateřiny Barabášové mají v sobě něco 
z posprejovaných zdí. Provokují, budí smích a zá-
roveň vás zamrazí. Vernisáž k výstavě se uskuteční 
ve středu 4. října od 18 hodin. Galerie je přístupná 
denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, 
který nad galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. 
Výstavu i celý program galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

PŘIPRAVUJEME 
5. listopadu  POHÁDKA NA NEDĚLI: 
 PRINCEZNA MLSALKA

Pátek 20. října od 17.30 hodin ve velkém sále DK
DŽEMFEST: Tomáš Klus, Rybičky 48, Voxel, 
Pokáč, Peter Aristone, Leon… a Vy!
18. ročník nejsladšího festivalu na Moravě na-
bídne skvělé koncerty a ještě lepší atmosféru. Buď 
u toho a přijď na mejdan, po kterém se ti nebude 
chtít domů. Džemfest také pořádá bohatý dopro-
vodný program. Více informací a on-line rezervace 
na www.dzemfest.cz.   

Vstupné v předprodeji 399 Kč, v den akce 499 Kč

Úterý 24. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK
KLASIKA VIVA: Moravská filharmonie Olo-
mouc – koncert k výročí republiky
Na koncertu k  výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu v  rámci cyklu Klasika Viva 
zahraje Moravská filharmonie Olomouc pod vede-
ním dirigenta Roberta Jindry, jako speciální host 
vystoupí světoznámá sopranistka Jana Šrejma Ka-
čírková. Společně uvedou koncertní program 
Kouzlo belcanta. Slavnostní večer pořádá Olomo-
ucký kraj a  město Šumperk ve spolupráci s  DK 
Šumperk.  Vstupné na sezení 150 Kč

Středa 25. října od 17 hodin v jižním křídle DK
Renáta Judita Komendová – výstava fotografií, 
Miroslav Václavek – autorské čtení
Vernisáž k výstavě fotografií se uskuteční ve středu 
25. října od 17 hodin, plynule na ni naváže od 
18 hodin autorské čtení. Účinkují: Miroslav Vác-
lavek, Renáta Judita Komendová, Petr Válek (hu-
debně-instrumentální nástroj marebrechst), děti ze 
ZŠ Sluneční s literární a výtvarnou tvorbou, EVA-
MORE a  Tomáš Nováček (zpěv a  kytara), Aneta 
Hyrníková (tanec).  Vstupné 50 Kč

Pátek 27. října od 19 hodin na jevišti velkého sálu DK
Buckshot Gala (USA, Francie)
Jazzová skupina z  jižní Francie, jejíž muzikanti 
spolu hrají už několik let především vlastní skladby 
ve stylu moderního jazzu, ale čerpá inspiraci také 
z klasické a  současné hudby. Soubor má za sebou 
stovky klubových koncertů po celé Francii, byl 
vybrán jako finalista několika soutěží a  hrál i  na 

Dům kultury
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DenisTV umí něco, o čem jiní jen sní. Jediným 
videem na internetu totiž dokáže oslovit statisíce 
lidí. Navíc je mezi dvaceti „nej“ youtubery u nás 
a na Slovensku. Je oblíbený u chlapců i dívek, ale 
u něžného pohlaví to přece jen vyhrává o něco více. 
Mezi jeho nejznámější série patří Bravo poradna, 
ale velmi oblíbené jsou i jeho zajímavé vlogy.

Fimlar se kromě působení na YouTube zabývá 
moderováním a spoustou dalších věcí, neustále zů-
stává věrný své tvorbě a patří k nejproduktivnějším 
tvůrcům u nás. Je Let‘s Player Minecraftu a rád si 
zahraje i jiné videohry. Hojně se pohybuje na you-
tuberských táborech i dalších akcích, spolupracoval 
také s herním pořadem RE-PLAY. Je známý tím, že 
svoje fanoušky miluje a velmi si jich váží, což fun-
guje oboustranně.

Benatar patří mezi novější a nadějné tváře česko-
slovenské scény. Velmi rychle si našel cestu do srdcí 

Youshow, Koncert

Populární youtubeři okouzlí šumperské publikum

Protože rádi plníme přání mladých návštěvníků našich akcí, chystáme na neděli 1. října v domě 
kultury speciální Youshow, která je založená na interakci mezi vystupujícími a diváky. Jejím cí-
lem je stále posouvat hranice tohoto nového fenoménu zábavnou formou. Pozvání přijali přední 
čeští youtubeři DenisTV, Fimlar, Benatar a zpěvačka Naty.

Šumperské publikum se může těšit 
na jedinečný koncertní recitál

Do šumperského domu kultury zavítá v pátek 6. října s výjimečným koncertním projektem Na 
cestě oceňovaný textař, básník, producent a  spisovatel Michal Horáček. Návštěvníci recitálu se 
mohou těšit na skladby, které během třicetileté spolupráce vytvořil se skladatelem Petrem Hapkou 
a dalšími interprety. Spolu s Michalem Horáčkem vystoupí František Segrado, Lenka Nová a On-
dřej Ruml za doprovodu orchestru sólistů.

širší youtube veřejnosti, a to jak ostatních tvůrců, 
tak i jeho odběratelů. Díky svým nevybíravým re-
akčním videím, ve kterých vtipně glosuje nepříliš 
povedená dílka známějších youtuberů, si už doká-
zal vybudovat slušnou základnu fanoušků. 

„Kromě již zmíněných youtuberů jsme na šum-
perskou akci nakonec pozvali ještě navíc dalšího 
hosta, který se postará o hudební vystoupení. Není 
jím nikdo jiný, než mladá talentovaná zpěvačka Naty 
Hrychová, která se stala novým populárním obje-
vem na české scéně. Samozřejmě se můžete těšit i na 
autogramiádu všech čtyř mladých youtuberů,“ říká 
produkční domu kultury Michaela Horáková.

Na Youshow se můžete těšit v  neděli 1. října 
od 15.30 hodin ve velkém sále Domu kultury 
Šumperk. Vstupné v  předprodeji je 150 korun, 
v den akce lístky zakoupíte za 190 Kč. Více infor-
mací na www.dksumperk.cz. -red-

11. listopadu  PRVNÍ KONCERT RŮŽOVÝCH
 DĚTÍ
16. – 18. listopadu 
 BLUES ALIVE – 
 PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN
23. listopadu  HORKÝŽE SLÍŽE – 
 TOUR 25 LET

13. prosince  HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
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!
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s Matěj Benko Quintetem a na své One Man Show 
pouze s looperem.

Mezi významné počiny Michala Horáčka patří 
například lyrikál Kudykam, jehož libreto obsahuje 
přes 2000 veršů a který měl premiéru v roce 2009 
ve Státní opeře (Praha) a Janáčkově opeře (Brno). 
Album Český kalendář obsahující 32 zhudebně-
ných villonských balad dosáhlo „platinových“ pro-
dejů a  získalo cenu Anděl jako Nejprodávanější 
album roku 2013 v ČR. 

Koncertní recitál na Cestě s Michalem Horáč-
kem a  jeho hosty se uskuteční v  pátek 6. října 
od sedmi hodin večer ve velkém sále Domu kul-
tury Šumperk. Vstupné na sezení zakoupíte za 
250, 300 a  350 korun. Více informací a  rezer-
vace vstupenek najdete na www.dksumperk.cz. 

M. Horáková

Široké spektrum písní, které jsou na koncertech 
představovány, vyžaduje více hlasů – stejně jako 
tomu je na albech z dílny H&H. Horáček proto 
ke spolupráci pozval hned tři interprety, kteří za-
stupují různé generace a  charaktery. Vesměs jde 
o  dvorní účastníky jeho projektů. Pořadem pro-
vází sám Michal Horáček, který reflektuje aktuální 
události, přidává i nadčasové úvahy a chybět samo-
zřejmě nebudou ani jeho básně.

Lenku Novou, zpěvačku a  divadelní herečku 
(Švandovo divadlo), si určitě někteří pamatují 
z formace Laura a její tygři. Lenka se nyní více vě-
nuje sólové kariéře a  také zpívání v programu Na 
cestě. S Michalem Horáčkem spolupracovala už na 
deskách Ohrožený druh či na projektu Český ka-
lendář. Vloni vydala své třetí album Čtyřicítka.

Rodilý Valach s  italskými předky František Se-
grado zpívá sice už čtyřicet let, nicméně svého 
prvního alba Segrado se dočkal v předvečer svých 
šedesátin. Krátce po uvedení na trh se stalo nej-
prodávanějším albem v ČR. Vystupoval s kapelou 
Čechomor, hrál a zpíval v lyrikálu Kudykam, s Mi-
chalem Horáčkem spolupracoval i  na CD Tak to 
chodí a na projektu Český kalendář.

Ondřej Ruml se do povědomí dostal v  roce 
2008, kdy se účastnil pěvecké soutěže X-Factor, 
kde skončil na druhém místě. S  Michalem Ho-
ráčkem Ondřej spolupracuje od roku 2010, v roce 
2012 jsme ho mohli vidět ve Švandově divadle 
v  projektu Český kalendář. Aktuálně vystupuje 

Koncert, Den zdraví

Michal Horáček zavítá do Šumperka v  pátek 
6. října.  Foto: archiv

Jitka Eichner. Další z  pražských hostů je Břeti-
slav Bátěk, který je terapeutem a léčitelem, a bude 
přednášet o  Cestě srdce k  naplněnému životu. 
A máme velkou radost, že pozvání na festival přijal 

Ve velkém sále proběhne hlavní program celého 
festivalu. Můžete se těšit na povídání s  Janou Po-
zlovskou o  bosenských pyramidách. Co je to re-
gresní terapie a  jak nám může pomoci, představí 

Přijďte do domu kultury udělat něco pro své zdraví

V sobotu 14. října od devíti hodin ráno se dveře Domu kultury Šumperk otevřou mnoha možnos-
tem, jak podpořit své zdraví. Pod jednou střechou se setkají přednášející, cvičitelé, lektoři, prodejci 
zdravého jídla, pití a všeho, co je s naším zdravím spojené. Nechte se inspirovat přednáškami, za-
cvičte si podle svého gusta, relaxujte a dobijte si baterky již na čtvrtém ročníku úspěšné akce Den 
zdraví.
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s Ivou Pouskovou. Nebudou chybět ani intuitivní 
pohybová, dechová a  hlasová cvičení s  Boženou 
Bröcklovou nebo Omchanting s  Petrem Bachor-
cem. K večeru si po celém dni namasírujete chodi-
dla s Matúšem Svinčákem.

Letos se při přípravě programu myslelo i na děti. 
Během celého dne v  tělocvičně DK mohou nej-
menší účastníci festivalu navštívit minidiskotéku, 
zkusit si pohádkovou dramatiku nebo si mohou za-
hrát na bubny, fujarky, xylofony a zazpívat si.

Navíc bude ve foyer domu kultury řada stánků, 
prodejců a  inspirativní zboží. Můžete ochutnat 
polévky, saláty či zdravé zákusky. Kávu pro le-
tošní festival připraví Kávomilka – pražírna kávy 
v Šumperku. Zkuste se nechat ostříhat či pomalo-
vat hennou – zajištuje ekokadeřnictví Zelená hlava. 
Přirozené líčení a poradenství zajišťuje Lucie Bohá-
rová. Najděte si svého poradce zdraví či konzultujte 
zdravé hubnutí. Své obrazy a díla zde vystaví Jar-
mila Krňávková Brablcová a Johanka Vlková, která 
je i autorkou malby – tváře celého festivalu. Festi-
val ozdobí i mandaly Zuzany Krulové. „Vstup do 
foyer je volný a každý je vítán,” doplnila ještě Zsá-
ková. Sobota 14. října může být příjemným dnem 
stráveným mezi zajímavými lidmi, kdy lze zrelaxo-
vat a utužit své zdraví. Den zdraví je opravdu pro 
každého. 

Závěr celého festivalu bude patřit od osmi hodin 
večer slovenské zpěvačce Eniese, která svou hudbou 
přenese posluchače do pohádkových a mystických 
míst.  M. Horáková

i  dokumentarista, scénárista a  zakladatel televize 
Goscha Igor Chaun. „To je jen program velkého 
sálu, ale v dalších třech klubovnách a tělocvičnách 
je také bohatá nabídka. Myslím, že každý si může 
najít, co ho inspiruje a  láká,“ uvedla produkční 
domu kultury Petra Zsáková. 

I  letos přijede umělkyně a  vizionářka Michaela 
Meera a připraví Lotosový kruh pro muže a ženy. 
Martina Válková nás seznámí s Prací se záměrem. 
Finanční poradkyně Libuše Novotná s  vámi pro-
bere zdravé finance a  dynamiku bohatství. Mag-
dalena Cvečková poskytne informace o  efektivní 
komunikaci (nejen s dětmi) a psycholožka Johanka 
Vlková bude spolu s  Terezou Fryšarovou povídat 
o Detoxikaci mysli a Komunikaci s koněm. O vče-
lách a terapii s nimi se můžete dozvědět od Davida 
Másilky. Aura somu představí Ladislava Doleža-
lová. Pokud máte rádi praktické tvoření, tak je tady 
pro vás Bylinkový workshop s  Gabrielou Tuatti 
nebo workshop na výrobu mandal se Zuzanou 
Krulovou.

A v dalších prostorách tělocvičen si můžete přijít 
zacvičit – čekají na vás první dynamické rozhýbání 
s  Ramanou Drobotun, speciální lekce s  balony 
a bubnováním (fit drums) s lektorkou Šárkou Radi-
čovou, Qi – gong s Martinem Ondráčkem, Shakti 
naam joga s Vojtou Procházkou a Lenkou Schwar-
zovou, Jin joga, Trible dance s Petrou Ungrovou, 
Port de bras s  Michaelou Šabo, hormonální jóga 
s  lektorkou Barborou Zelenou, kruhové tance 
s Rostislavem Žďánským nebo rodinné konstelace 

Zavzpomínejte na Šakalí léta společně s triem Ivana Hlase

Známý český písničkář a  hudebník, který se proslavil především písněmi k  filmu Šakalí léta, 
v současnosti vystupuje s Norbi Kovácsem a Jaroslavem Olinem Nejezchlebou v Triu Ivana Hlase. 
A právě v tomto složení společně zavítají v úterý 10. října i do Domu kultury Šumperk.

Ivan Hlas právě za skladby k tomuto veřejnosti 
známému filmovému muzikálu v  roce 1993 ob-
držel Českého lva za nejlepší hudbu. Je držitelem 
dvou cen Akademie populární hudby a  autorem 
řady hitů, z  nichž mnohé doslova zlidověly, jako 

například Malagelo, Karlín, Aranka umí hula hop 
nebo Miláčku, vrať se. Dále jeho filmovou hudbu 
můžete slyšet v pohádce Jak si zasloužit princeznu 
a  oblíbeném snímku Báječná léta pod psa. Spo-
lupracuje s  řadou hudebníků a  interpretů naší 
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PH 5.5. Věnuje se i  hudbě filmové a  scénické. 
V  roce 2013 vydal sólové instrumentální album 
Takžetak, které vychází z klasických kytaristických 
forem, jako jsou ragtime, folk, trocha blues, patrné 
jsou i stopy gypsy jazzu či flamenka. Norbi Kovács 
je nejen fenomenálním kytaristou, ale také výbor-
ným fotografem a má za sebou již několik úspěš-
ných výstav.

Ivan Hlas Trio vystoupí ve velkém sále Domu 
kultury Šumperk v úterý 10. října od sedmi hodin 
večer. Vstupné na sezení zakoupíte v předprodeji za 
190 Kč, v den akce lístky podraží o čtyřicet korun. 
Více informací a  rezervace vstupenek najdete na 
www.dksumperk.cz a www.ivanhlas.cz.  

M. Horáková

populární hudby. V  roce 1968 založil školní sku-
pinu The Mice a v roce 1971 společně s Janem Ve-
lebou Žízeň. Později vedl skupiny Navi Papaya, 
Ivan Hlas a Nahlas. Hrál i  s kapelou Yo Yo Band 
nebo s  Ondřejem Hejmou. Od roku 2005 vy-
stupuje s  již zmíněnými excelentními muzikanty 
v Triu Ivana Hlase. Zatím jejich posledním poči-
nem je CD Krásnej dar (2016).

Cellista, baskytarista, příležitostný hráč na 
mandolu a  další strunné nástroje Jaroslav „Olin“ 
Nejezchleba vystudoval hru na violoncello na br-
něnské Státní konzervatoři. V  době studií hrával 
s cimbálovou muzikou Písečan. V roce 1981 odešel 
do Prahy, kde nastoupil na post baskytaristy ve sku-
pině Marsyas. Odtud přešel k Vladimíru Mišíkovi 
do Etc..., kde zůstal 18 let do roku 2003. S Vladi-
mírem Mišíkem v té době hrával (a dosud hraje) ve 
volném akustickém sdružení Čunderground, s Pe-
trem Kalandrou v  jeho Blues Session, a spolupra-
coval s celou řadou dalších hudebních osobností.

Slovenský kytarista a zpěvák Norbi Kovács se po 
prvních muzikantských zkušenostech v roce 1992 
odstěhoval do Prahy a od té doby hrál s  různými 
kapelami a  řadou interpretů, především s  písnič-
kářkou Radůzou, Petrem Skoumalem či Máriem 
Bihárim. Věnoval se i  pedagogické činnosti. Je 
členem skupiny Lokomotiva a  hostuje u  kapely  

Koncert, Džemfest

Džemfest ovládnou písničkáři

Oblíbený festival Džemfest se letos uskuteční v pátek 20. října v Domě kultury Šumperk. Letos pro-
gram ovládnou písničkáři, v programu vystoupí hned čtyři – Tomáš Klus a jeho Cílová skupina,  
Peter Aristone s kapelou, Voxel a Pokáč. Z kapel budou na Džemfestu řádit Rybičky 48 a Leon.

„Věřte nebo ne, ale o vystoupení Tomáše Kluse 
jsme jednali celých šest let. Na Šumpersku zahraje 
poprvé od doby, kdy začal být slavný,“ uvedl za po-
řadatele Ondřej Polák. Další výjimečnou událostí 
má být podle pořadatelů vystoupení slovenského 
hitmakera Petera Aristoneho, který na Džemfest 
dorazí přímo z  turné po Spojených státech. Ta-
hákem letošního programu bude také show ka-
pely Rybičky 48, jež vyprodává „kulturáky“ po 

celé republice a  její hity v poslední době zaplnily 
český éter. Hudební fajnšmekři se pak mohou tě-
šit na speciální společný recitál dvou nejvýrazněj-
ších osobností mladé písničkářské scény Voxela 
a Pokáče. 

Line up šumperského festivalu doplní mladá 
talentovaná kapela Leon, která s  aktuálním hi-
tem Volný pád už třikrát vyhrála hitparádu hu-
dební televize Óčko. Džemfest chystá také bohatý 

Trio Ivana Hlase.  Foto: archiv
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17. listopadu 
Poezie a hudba: Dagmar Voňková
V rámci Džemfestu vystoupí v knihovně česká ky-
taristka, skladatelka a zpěvačka Dagmar Voňková. 
Proslavila se skvělou technikou hry na kytaru pl-
nou experimentů. Jazyk jejích textů, způsob zpěvu, 
tvorba melodií a  celkový přístup k písním v  sobě 
spojují divošské kořeny českého lidového umění 
a autorčinu nespoutanou hravost a hledačství. Nej-
starší z  českých písničkářek po devíti letech letos 
vydala nové album.  Vstupné 80 Kč nebo 50 Kč*

 
Čtvrtek 19. října ve 20 hodin v kině Oko
ČEZ filmová scéna: Matrix
Kultovní „kultovka“, legendární legenda, ikonická 
ikona! Vychutnejte si Matrix po dvaceti letech 
znovu ve filmové kvalitě na plátně kina a znovu se 
zeptejte sami sebe, jestli byste si vybrali modrou, 
nebo červenou pilulku.  Vstupné 90 Kč nebo 70 Kč*

* Ceny platí při předložení vstupenky na hlavní 
program Džemfestu.

doprovodný program, například filmovou projekci 
kultovní sci-fi Matrix nebo klubový koncert pís-
ničkářky Dagmar Voňkové v knihovně. Vstupenky 
jsou v prodeji na www.dzemfest.cz. -red-

 
Doprovodný program
Pátek 13. října v 18 hodin v hotelu Červenohorské 
sedlo
Zahajovací Džem up večírek ve spolupráci s Je-
seníky - SCR
Úvod Džemfestu patří již tradičně nejkrásnějším 
českým horám. V  rámci celovečerního programu 
vás čeká výstava, koncert a degustace originálních 
pokrmů i  nápojů v  rámci iniciativy Ochutnejte 
Jeseníky...

 
Středa 18. října v 18 hodin v kavárně Pikola 
Kavárenské džemování
Řízená degustace pálenek z  Maršíkova + vernisáž 
výtvarného umění.  Vstupné 20 Kč nebo zdarma*

 
Čtvrtek 19. října v 18 hodin v městské knihovně v ul. 

„Co mě to vysává?“, 2017, kombinovaná technika na 
plátně, 60 × 70 cm 

Galerie J. Jílka

Kateřina Barabášová (*1986): Jiskřivé příběhy“

Až provokativně zneklidňující deníkové soubory 
syrových maleb Kateřiny Barabášové mají v sobě cosi 
z posprejovaných zdí, ze vzkazů a znaků do nich vry-
tých. Budí smích a  zároveň mrazí. Prožívané oka-
mžiky mísí s dávnou bájí a mění je ve vlastní mýty, 
vyprávěné s drsně černým humorem. Míchá v nich 
dobro se zlem, nebe s peklem, všední s tajemně tem-
ným, dráždivé s pohlazením, pokleslé s posvátným, 
aby všechny ty protiklady zpochybnila poťouchlým 
smíchem a i kruté rýpnutí zhojila soucitem.

Její obraz je bludištěm zauzlených mezilidských 
vztahů, vtělených tu do zvířat, do rostlin anebo 
i  do věcí. Stírá a  přehlíží, nebere v  potaz ani pro-
pasti místa a  času, tady i  jinde a  jindy se hladce 
pojí a prostupuje. Váže je skladbou i  jádrem výpo-
vědi, ve které proplétá divošské tance se střídmostí 

a až dětsky průzračnou mysl s pudovou živočišností. 
Střídá dobře prohnětenou malbu s volně nahozeným 
obrysem. Kresba se jí s malbou slévá, linie a barvy 
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navzájem prorůstají a přecházejí z jednoho ve druhé, 
jak sama dá přítomná chvíle. Drží se výchozí před-
stavy, ale počítá i  s náhodou. Svobodně volí, co se 
právě hodí a  samo na mysl přijde. Svým obrazem 
napoví i zastře naznačené. Už už se chytáme a čteme 
si v uviděném, aby nám proklouzlo mezi prsty a ne-
chalo bloudit v nejistotě. 

Vratkým klíčem je i název obrazu, udá základní 
směr a nedopoví. Obrazy rodí se jí ve víru neucho-
pitelných snů a  blouznivých vizí. Terezie Zemán-
ková je vnímá jako volné pokračování Krvavého 

románu. S  Josefem Váchalem ji vedle záliby v po-
kleslostech pojí i Šumava, kam se po studiích v Olo-
mouci přesunula z rodných Metylovic. Svými cykly 
odráží různá místa pobytu, včetně stáží v Německu 
a Maďarsku, a přece všechno ústí v přirozené jednotě 
a navzdory hororovým motivům i v divé kráse čiré 
radosti, kterou šíří a bohatě obdarovává. Díky za ni!

Výstava převážně letošních Barbořiných obrazů, 
zahájená za její účasti ve středu 4. října v obvyklých 
18 hodin, potrvá do neděle na konci měsíce. Bude 
skvělá, nenechte si ji ujít. M. Koval 

Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
Út 3.10. LiStOVáNÍ.cz: Robert Fulghum jako 

Opravář osudů na turné po ČR + představení 
knihy Co jsem to proboha udělal 

VK 18.00 130 Kč

Čt 5.10. Duhová zahrada 
Pohádka 

školy, dopr. 
volných míst 

10.00 70 Kč

Pá 6.10. Když se zhasne, Hrádek
Divadelní soubor Hanácká scéna Kojetín  

VK  19.00 70 Kč

So 7.10. Mučedník VK 19.00 150–170 Kč
Út 10.10. Dobrodružství mořského vlka 

Pohádka 
školy, dopr. 
volných míst 

10.00 70 Kč

Divadlo

Galerie J. Jílka, Divadlo

V komedii Láska mezi nebem a zemí excelují Olga Kaštická, Josef Vrána, Lucie Šmejkalová a Jan Kroneisl.  
Foto: P. Veselý
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První, velmi zdařilou premiéru letošní divadelní sezony, hru Pam Valentine Láska mezi nebem 
a zemí v režii Milana Schejbala, mají za sebou šumperští herci. Odehrála se na zbrusu nových 
prknech divadla v sobotu 16. září. Divadelní sál totiž prošel rekonstrukcí, jejímž výsledkem je 
jednotný barevný design prostor určených pro diváky. Ještě před premiérou, po slavnostním pře-
střižení pásky, ocenilo vedení divadla nejlepší ženský a mužský herecký výkon v uplynulé sezoně.

„Divadlo má mnoho funkcí, kromě etické a vý-
chovné i estetickou. Jsem potěšen, že vás mohu po-
zvat do nově zrekonstruovaného divadelního sálu,“ 
přivítal přítomné ředitel divadla Matěj Kašík. Vzá-
pětí přiblížil, že rozsáhlá rekonstrukce, jež přišla na 

necelých 2,1 milionu korun, proběhla v divadle bě-
hem letních prázdnin. Nové čalounění má všech 
297 sedadel, 75 židlí a  také přístavky. Nové jsou 
i koberce v sále a opravou prošly portály a paravány 
v  lóžích. Jeviště, včetně forbíny, pokryla masivní 

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. Výstavy: Výstava obrazů P. Hermana v galerii divadla trvá do 
31.10. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. Změna programu vyhrazena!

Datum Titul Skupina Čas Cena
St 11.10. Láska mezi nebem a zemí A, VK 19.00 150–170 Kč
Čt 12.10. Dobrodružství mořského vlka 

Pohádka 
školy, dopr. 
volných míst 

10.00 70 Kč

Pá 13.10. Duhová zahrada 
Pohádka 

školy, dopr. 
volných míst 

10.00 70 Kč

Pá 13.10. Maria III., Studio D 123, Hrádek VK 19.00 70 Kč
So 14.10. Cyrano z Bergeracu, derniéra VK 19.00 150–170 Kč
St 18.10. Láska mezi nebem a zemí školy, dopr. 

volných míst 
11.00 150–170 Kč

Čt 19.10. Láska mezi nebem a zemí D, VK 17.00 150 – 170 Kč
Festival pohádek
Pá 20.10. Pohádka z pařezové chaloupky Křemílka 

a Vochomůrky, Divadlo Scéna Zlín 
VK 16.00  70 Kč, dvě předst. 

a více za 50 Kč
So 21.10. O vlku a kůzlátkách 

Slezské divadlo Opava  
VK 16.00 70 Kč, dvě předst. 

a více za 50 Kč
Ne 22.10. Terezka a kouzelné autíčko 

Divadlo Tramtarie Olomouc 
VK 16.00 70 Kč, dvě předst. 

a více za 50 Kč
Čt 26.10. Láska mezi nebem a zemí C, VK 17.00 150–170 Kč
Pá 27.10. Láska mezi nebem a zemí B, VK 19.00 150–170 Kč
Út 31.10. Dobrodružství mořského vlka

Pohádka 
školy, dopr. 
volných míst 

10.00 70 Kč

Divadlo, Ohlédnutí

Láska mezi nebem a zemí odstartovala novou sezonu, 
v té uplynulé zaujali Olga Kaštická, 
Karolína Hýsková a Kryštof Grygar
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Divadlo Scéna přiveze Pohádku z pařezové chaloupky 
Křemílka a Vochomůrky.  Foto: archiv

Děti potěší festival pohádek

vyhlásil ředitel divadla divácké ceny Miloše Mov-
nara. „Diváci mohli během uplynulé sezony roz-
hodnout prostřednictvím hlasovacích lístků 
a e-mailu o nejlepším ženském a mužském herec-
kém výkonu a o nejlepší inscenaci sezony,“ vysvětlil 
Matěj Kašík. Vzápětí prozradil, že vedení divadla, 
které přihlédlo k  hlasování diváků, udělilo ještě 
cenu Štěk, která v divadelní hantýrce znamená ma-
lou roli. „V našem případě to je ale výrazná role, 
které se zhostila Olga Kaštická coby Dafné, matka 
nevěsty v  Dokonalé svatbě. A  tuto inscenaci re-
žiséra Romana Groszmanna vybrali diváci jako 
nejlepší v  uplynulé sezoně,“ seznámil přítomné 
s výsledky ředitel divadla.

Nejlepší mužský herecký výkon podal podle di-
váků Kryštof Grygar v roli Benjamina Südela v insce-
naci Mučedník, kterou režíroval Petr Štindl. V ženách 
pak bodovala Karolína Hýsková jako Manon ve hře 
Manon Lescaut režiséra Václava Klemense.  -zk-

olšová prkna. Součástí úprav, které prováděla firma 
EST Stage Technology, a.s. z Újezdu u Brna, byla 
rovněž akustická úprava orchestřiště, jehož strop 
byl pokryt samozhášivými jehlany.

„Mysleli jsme i  na naše nejmenší diváky a  po-
řídili jsme pro ně podsedáky, aby lépe viděli na 
herce,“ podotkl Kašík, který vzápětí pozval na nová 
divadelní prkna starostu města Zdeňka Brože. „In-
vestici schválili zastupitelé, kteří si váží tohoto di-
vadla. Je to tedy jejich zásluha,“ zdůraznil starosta. 
„Matěj Kašík udělal obrovskou práci ve své ředi-
telské funkci a já mu chci za to poděkovat. Oproti 
Praze, jež má desítky divadel, takže si zde každý vy-
bere svůj žánr, má těžší pozici, protože musí re-
pertoár namíchat tak, aby se líbil všem, což ale 
samozřejmě nejde. Chci proto poprosit divadelní 
veřejnost o pochopení. Myslím, že divák si v každé 
hře najde něco, co ho zaujme,“ dodal Zdeněk Brož.

Ještě před tím, než se zvedla premiérová opona, 

Festival pohádek chystá na říjen šumper-
ské divadlo. Odehraje se od pátku 20. do ne-
děle 22.  října. Na děti přitom čeká malý dárek 
a  po skončení tvůrčí dílny rovněž diskotéka pro 
malé i  velké. Představení začínají vždy v  16 ho-
din a vstupné je 70 Kč, na dvě představení a více 
pak 50 Kč.

V  pátek 20. října přiveze do Šumperka zlín-
ské Divadlo Scéna Pohádku z pařezové chaloupky 
Křemílka a  Vochomůrky. Děti se mohou tě-
šit na veselou pohádku, plnou hravosti, humoru 
a písniček. 

V  sobotu 21. října zavítá do šumperského di-
vadla Slezské divadlo Opava s pohádkou O vlku 
a  kůzlátkách. Poučný příběh vypráví o  tom, jak 
hladový vlk vyzrál na neposlušná kůzlátka, která 
zůstala sama doma – jak si nechal u kováře pilovat 
jazyk, aby měl hlásek jemný jako maminka koza, 
jak běžel k pekaři pro mouku, aby ho neprozra-
dily černé tlapky – aby mu kůzlátka uvěřila a on 
je mohl všechna sníst. Kůzlátka Lupínek a Lízinka 

ale budou přece jen trochu poslušnější a chytřejší. 
Autorkou půvabného příběhu na známý námět je 
Jarmila Stoklasová, rekvizitářka činohry Slezského 
divadla Opava.

Festival uzavře v neděli 22. října pohádka Ma-
těje Mužíka Terezka a kouzelné autíčko v podání 
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LiStOVáNí.cz přivítá Roberta Fulghuma  
a nabídne představení z knihy Co jsem to proboha udělal

Americký spisovatel Robert Fulghum se opět vrací do Česka, aby vyjel s projektem LiStOVáNí před-
stavit svou novou knihu Opravář osudů. Uvidíte také divadelní představení z knihy Co jsem to pro-
boha udělal? a pak budete mít možnost si s Robertem Fulghumem popovídat a nechat si podepsat 
knihy. Několik z jeho titulů bude i na místě výhodně k mání. Do Šumperka zavítá v úterý 3. října. 
Setkání se odehraje v divadle od 18 hodin.

Slezské divadlo Opava zahraje pohádku O vlku a kůzlátkách.  Foto: archiv

olomouckého Divadla Tramtarie. Pohádková 
road-movie Divadla Tramtarie o  malé Terezce, 
které se stane hrozná věc! Ztratí se na školkovém 
výletě. A co hůř, spolu se svojí největší „nekama-
rádkou“ Emou. Ale co teď? Jak se dostanou včas 

do školky, když už je autobus pryč? Ještě že na-
konec objeví kouzelné žluté autíčko, které se umí 
zvětšovat. A  tak holky sednou za duhový volant 
a vyrazí na cestu, během které zažijí nejedno ve-
selé dobrodružství. -red-

Proslulý americký autor zveřejňuje už dlouho na 
svých stránkách robertfulghum.com krátká zamy-
šlení nad věcmi, které ho v  životě, při psaní a na 
cestách potkávají. Robert Fulghum vybral ty nej-
zajímavější postřehy, příhody a témata a upravil je 

pro knihu Co jsem to proboha udělal?, a to v du-
chu knih, kterými se jako spisovatel v  90. letech 
proslavil. Hrají Věra Hollá a Alan Novotný (alt. Jiří 
Ressler). Knihu vydalo v překladu Jiřího Hrubého 
nakladatelství Argo. -red-
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jsou zastoupena zvířata ze statku, např. kráva, kůň, 
koza či pes a kočka. Zejména prostřednictvím zá-
bavných her, ale i sbírkových předmětů se návštěv-
níci seznámí s  jejich životem, s  produkty, které 
člověku poskytovala, nebo s tím, jak se lidé o zví-
řata starali a jak je zobrazovali na předmětech ko-
lem sebe. Děti si mohou vyzkoušet, jak se dojí kráva 
nebo jak se pasou ovce, mohou zkusit poznávat zví-
řátka podle stop, podle srsti či peří a mnoho jiných 
her a hádanek ze statku. K výstavě nabízíme mož-
nost objednat si komentovanou prohlídku. Máte-
-li o naši nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail: 
maja.kudelova@muzeum-sumperk.cz. Výstava trvá 
do 3. prosince.

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 trvá 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. 
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! 

VýStaVní Síň
Lubomír Bartoš
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. 
K výstavě vám nabízíme možnost objednat si ko-
mentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zá-
jem, pište, prosím, na e-mail: kristina.lipenska@
muzeum-sumperk.cz. 7. října bude výstava z  dů-
vodů konání Dne seniorů uzavřena. Výstava trvá 
do 19. listopadu.

 
hollaroVa Galerie

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 obyčejných 
věcí. Výstava trvá do 15. října.

muzejíčko (Galerie ŠumperSka)
Hrátky se zvířátky
Výstava s  interaktivními prvky je věnována chovu 
hospodářských zvířat v minulosti i dnes. Na výstavě 

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Státní svátek 28. října
Muzeum Šumperk je otevřeno 9.00 – 12.00, 12.30 - 17.00, platí se vstupné

Ve výstavní síni vystavuje své obrazy Lubomír Bartoš.  
Foto: VM Šumperk
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Při příležitosti významného životního jubilea je ve výstavní síni šumperského muzea uspořádána 
výstava maleb a grafik výtvarníka Lubomíra Bartoše.

Lubomír Bartoš oslavuje osmdesátiny výstavou

Autor, rodák z Klopiny, absolvent pražské Aka-
demie, je svým životem i tvorbou spjat s naším re-
gionem. Již téměř padesát let žije v  Šumperku, 
náměty pro svá díla nachází nejčastěji právě na 
Šumpersku, Zábřežsku či Mohelnicku. Dlouhá léta 
se věnoval pedagogické činnosti a aktivně se podílel 
na kulturním dění v oblasti.

Největší inspirací mu je rozervaná jesenická kra-
jina, zdejší vesnice, kostely a kaple. Návštěvníci vý-
stavy mají možnost srovnat Bartošovy nejnovější 
malby krajin a městských vedut s výtvarným pro-
jevem umělce v letech sedmdesátých. Z muzejních 

sbírek bylo vybráno několik v plenéru dynamicky 
malovaných obrazů, přibližujících expresivní ob-
dobí tvorby malíře, který dnes zůstává věrný klasic-
kému realistickému pojetí krajinomalby.

Na výstavě jsou prezentovány i méně známé ná-
měty z  Bartošova malířského díla, jako jsou zátiší, 
portréty či abstrakce. Nechybí ani velké sakrální 
téma, které autor zpracoval v nedávno dokončeném 
cyklu Křížová cesta. Osm z patnácti rozměrných plá-
ten mohou návštěvníci spatřit na šumperské výstavě, 
zbývajících sedm je dlouhodobě vystaveno v Galerii 
Lubomíra Bartoše na zámku Úsov.

Osmdesátiny akademického malíře Lubomíra Bartoše připomíná výstava v šumperském muzeu.  
Foto: VM Šumperk
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Na malé i velké návštěvníky čeká mnoho her, ale 
i předmětů, které chtějí představit život na statku 
v minulosti, kdy byla hospodářská zvířata nepostra-
datelnými společníky lidí. Poskytovala lidem ob-
živu a pomáhala při práci. K vidění jsou v různých 
podobách a  zobrazeních krávy, koně, kozy, ovce, 
prasata, drůbež, psi a kočky. Zejména prostřednic-
tvím zábavných her, ale i  sbírkových předmětů se 
děti seznámí s jejich životem, s produkty, které člo-
věku zvířata poskytovala, nebo s  tím, jak se o ně 
lidé starali. Jak byla zvířata pro člověka důležitá, 
poznají z mnoha sbírkových předmětů, na kterých 
je člověk vyobrazoval. Najdeme je na džbánech, 
formách na pečení různého pečiva, v  betlémech, 
na obrázcích apod. Děti si mohou vyzkoušet, jak 
se dojí kráva nebo jak se pasou ovce, mohou zku-
sit poznávat zvířátka podle stop, podle srsti či peří 
a mnoho dalších her a hádanek ze statku.  

M. Kudelová

Výstavy

Muzejíčko láká na Hrátky se zvířátky

Výstava Nahá v trní Michaely Zormanové

V Muzejíčku Vlastivědného muzea v Šumperku je do 3. prosince ke zhlédnutí výstava s interaktiv-
ními prvky s názvem Hrátky se zvířátky.

Michaela Zormanová se narodila do rodiny výtvarníka, umění proto bylo již od dětství přiroze-
nou součástí jejího života. Dnes se zabývá malováním, rozvojem kreativity u dětí a překladem 
poezie.

Na malé i velké návštěvníky čeká v Muzejíčku mnoho 
her.  Foto: VM Šumperk

Obohacením výstavy je bezesporu prezentace 
souboru grafických listů, které autor vytvořil své-
bytnou kombinovanou technikou suché jehly 
a  monotypu. Zachycují intimní náladu krajin 

a  zátiší, autorovy oblíbené motivy. Pomáhají do-
tvářet obraz Lubomíra Bartoše jako činorodého 
umělce, který se ve své celoživotní tvorbě nezalekl 
snad žádného výtvarného média. K. Lipenská

Z technik má nejraději olej a akvarel. Olej pro 
jeho intenzitu a akvarel pro jeho lehkost. Kromě 
volné tvorby se věnuje také portrétům a  ilustra-
cím. A co si připravila pro šumperskou výstavu? 
„Nikdy nevím, co mám říct o svých obrazech. Vše, 
co jsem chtěla sdělit, jsem namalovala a  vyjádřit 

to slovy se mi zdá téměř nemožné. Navíc o mo-
mentu, kdy si prohlížíte má nebo jakákoli jiná 
díla, ráda přemýšlím jako o samostatné tvůrčí čin-
nosti. Obrazy, které jsem vybrala pro tuto výstavu, 
jsou téměř deníkovými zápisy, zachycují tak do-
jmy z uplynulého dne, po přečtení novin, z dění 
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Městská knihovna

Úterý 24. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK
KLASIKA VIVA: Moravská filharmonie Olomouc – Koncert k výročí republiky

Zahraje Moravská filharmonie Olomouc pod vedením dirigenta Roberta Jindry, jako speciální host 
vystoupí světoznámá sopranistka Jana Šrejma Kačírková. 
Společně uvedou koncertní program Kouzlo belcanta.

Informační centrum Šumperk
sídlí v budově divadla na Hlavní třídě 14, otevřeno pondělí – pátek od 8 do 17 hod., 

sobota a neděle od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. 

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

V knihovně Sever se bude číst dětem

ve městě,“ říká Michaela Zormanová. 
Je tedy na návštěvnících výstavy, aby obje-

vili, jaké dojmy chtěla autorka ve svých obrazech 

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: Karel Kocůrek – Japonsko trvá do 1. listopadu.

Knihovna Sever pořádá pro děti v  dopro-
vodu rodičů nebo prarodičů setkání nazvané Spo-
lečně čteme dětem. V úterý 3. října tak budou od 
15.30  hodin dospělí číst dětem z  knihy Daniely 

Fischerové Duhové pohádky. Zájemce o účast prosí 
knihovna o  přihlášení. Kontakt: Knihovna Sever, 
Temenická 5, tel. 583 215 530, e-mail: dankova@
knihovnaspk.cz. -red-

zaznamenat, a aby se tímto objevováním také za-
pojili do tvůrčí činnosti. Možnost k  tomu mají 
v Galerii mladých do 29. října. redakce VM
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Cyklus Poezie a hudba přivítá Dagmar Voňkovou

Karel Kocůrek bude besedovat o Japonsku

V knihovně Sever odhalí neznámé kapitoly 
z dějin Markrabství moravského

V rámci projektu Poezie a hudba vystoupí ve čtvrtek 19. října v knihovně česká kytaristka, skla-
datelka a zpěvačka Dagmar Voňková. Setkání začíná v 18 hodin a vstupné je osmdesát korun, se 
vstupenkou na Džemfest pak padesát korun.

Výstava fotografií Karla Kocůrka Japon-
sko je až do 1. listopadu k  vidění v  šumperské 
městské knihovně. V  jejím rámci proběhne ve 
středu 11.  října beseda s  autorem výstavy. Začíná 
v 18.30 hodin a vstupné je padesát korun.

Karel Kocůrek se vypravil do Japonska v květnu, 
v předmonzunovém období. Cestoval vlakem Šin-
kanzen po ostrovech Honšú, Hok kaidó. Poznával 
města Tokio, Ósaku, Nagoju, Kjóto, Hirošimu, 
Sapporo... Navštívil buddhistické chrámy, šin-
toistické svatyně. Natáčel ptačí zpěvy v  horách. 
Koupal se v  Tichém oceánu, procházel nádher-
nou přírodou bambusových lesů, horských říček, 
vodopádů, rozkvetlých třešní sakur. Na ostrově 
Hok kaidó stoupal na sopku čpící sírou. Povídal si 
s lidmi, obdivoval kulturu původních obyvatel Ja-
ponska Ainů. 

O tom všem bude vyprávět na podvečerním se-
tkání v  knihovně. V  závěru přednášky promítne 
film z této cesty. K. Šeligová

Neznámé kapitoly z  dějin Markrabství moravského 
přiblíží Tomáš Skoumal. 

Přednášku nazvanou Neznámé kapitoly z  dě-
jin Markrabství moravského chystají na středu 
4. října v knihovně Sever v Temenické ulici. Před-
nášející Tomáš Skoumal se zaměří na následující 
témata: co je to markrabství? • vznik • osobnosti 
(římskoněmecký král Jošt, Karel starší ze Žero-
tína) • vztah k Čechům • hlavní město • Morava 
v  rámci zemí Koruny české • symbolika • vývoj 
národního vědomí • konec markrabství, první re-
publika • zánik zemí, vytvoření krajů. Přednáška 
začíná od 17.30 hodin a vstupné je dobrovolné. 

-zd-

Karel Kocůrek pořídil v Japonsku řadu zajímavých fo-
tografií.  Foto: -kk-
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Pontis Šumperk – Univerzita volného času

Knihovna Sever představí len, jak ho neznáme

Úterý 10. října od 16 do 17 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Pátek 13. října od 14 do 18 hodin v „S“
Taneční odpoledne pro seniory
Hraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Sobota 14. října od 17 hodinv kavárničce Lalala v „S“
Jen tak
Vystoupí Michal Pospíšil (jazzový klavír), Maki 
(zpěv a kytara), Jirka Novák (kouzelník) + vernisáž 
Štěpánky Coufalové (olejomalby). 

Čtvrtek 19. října od 14 do 18 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje skupina Albatros.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 26. října od 14 do 18 hodin v „S“

Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Pepa a Vašek.  Vstupné 50 Kč

Každé pondělí od 13 hodin v „P“
Konverzace v němčině – mírně pokročilí I

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

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

Každé pondělí od 17 hodin v „S“
Jóga pro záda, šíji a ramena

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

Dagmar Voňková veřejně vystupuje od roku 
1971, později jako členka volného sdružení pís-
ničkářů Šafrán. Proslavila se skvělou technikou hry 
na kytaru plnou experimentů. Jazyk jejích textů, 
způsob zpěvu, tvorba melodií a  celkový přístup 

k  písním v  sobě spojuje divošské kořeny českého 
lidového umění a  autorčinu nespoutanou hravost 
a hledačství. Nejstarší z českých písničkářek po de-
víti letech letos vydala nové album. Koncert probíhá 
jako doprovodná akce festivalu Džemfest. -kš-

Během výstavy představí zástupci firmy AGRITEC 
75 let výzkumu lnu v Šumperku.  Foto: AGRITEC

Knihovnice v půjčovně Sever v Temenické ulici 
chystají výstavu nazvanou Len, jak ho neznáme. 
Zdeňka Přikrylová, autorka řady expozicí podniku 
AGRITEC, na ní představí, co všechno se dá ze lnu 
vyrobit. 

Expozice AGRITEC získala na letní etapě Flory 
Olomouc ocenění – první místo spolku PELERO 
(sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aroma-
tických a kořenových rostlin). Výstava bude zahá-
jena v  úterý 17. října v  17.15 hodin v  knihovně 
a potrvá do 30. listopadu. Během výstavy představí 
v  doprovodném programu zástupci firmy AGRI-
TEC 75 let výzkumu lnu v Šumperku. -zd-
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Každou středu od 11 hodin v „P“
Konverzace v angličtině – mírně pokročilí II

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

Každou středu od 18 hodin v „S“ 
Jóga IV

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

Každý čtvrtek od 13.30 hodin v „P“
Sdělujeme pocity malbou

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

Každý čtvrtek od 18.30 hodin v „S“
Harmonizační cvičení

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

Bližší informace k akcím: P. D. Simonová, tel.  č. 
606 756 770, 583 211 766, simonova.pavla@pon-
tis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo 
Pontis, Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivi-
začních programech na www.pontis.cz. 

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

Každé úterý od 9.30 hodin v „P“
Cvičení pro seniory na židlích

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

Každé úterý od 10.30 hodin v „P“
Cvičení pro seniory

Každé úterý od 10.30 hodin v „P“
Konverzace v němčině – mírně pokročilí II

Každé úterý od 14 hodin v „S“
Zdravotní cvičení

Každé úterý od 14 hodin v „P“
Konverzace v angličtině – začátečníci

Každé úterý od 15.30, 17 a 18.30 hodin v „S“
Jóga I–III

Každou středu od 8.30 a od 9.45 hodin v „S“
Cvičení pro seniory

Každou středu od 9.30 hodin v „P“ 
Trénování paměti

Pontis, SVČ Doris

Středisko volného času Doris

Od 3. října do 30. listopadu ve Vile Doris
Výkup kaštanů a žaludů
Začátek výkupu v  úterý 3. října. Výkup probíhá  
kaž dý týden v  úterý, středu a  čtvrtek od 15 do 
17 hod. na recepci ve Vile Doris. Vykupujeme pouze 
čisté, neplesnivé a nemokré kaštany a žaludy bez ne-
čistot. Cena: 3 Kč/1 kg. Informace Adam Trčka, 
tel. č. 731 501 319, trcka@doris.cz. 

Úterý 3. října v  16 hodin v  Informačním centru 
Šumperk

Vernisáž výstavy k 55. výročí Šumperského dět-
ského sboru
Výstava potrvá do 31. října. Otevřeno po–pá  
8.00–17.00, so a ne 9.00–12.00, 13.00–17.00. In-
formace Martina Koukolová, tel. č. 607 047 740, 
motyli@spk.cz. 

Čtvrtek 5. – pátek 6. října vždy od 9 do 18 hodin na 
Třemešských rybnících u Šumperka
Podzimní festival ptactva
Zajímá vás, které ptactvo žije kolem nás? Přijďte za 
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Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se 
odehrává na pozadí převratných událostí v  letech 
1947–1953. Hlavní postavou je majitel nobles-
ního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy 
Otto Bock (Jiří Macháček) a  jeho rodina, kterou 
zde zaměstnává.  Vstupné 120 Kč
WIND RIVER ve 20.00 hodin
USA, Velká Británie, 2017, krimi, mysteriózní, 
thriller, 107 minut, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Nic není těžší než zjistit pravdu…  Vstupné 120 Kč

Pondělí 2. října 
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR v 17.30 hodin
ČR, 2017, komedie, drama, 116 minut, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč

Neděle 1. října
LEGO NINJAGO FILM v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, komedie, 97 minut, 
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 130 Kč, pro rodiče s dětmi 110 Kč
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR v 17.35 hodin
ČR, 2017, komedie, drama, 116 minut, přístupné 
bez omezení

Kino Oko

námi na Třemešské rybníky. Pod vedením ornito-
loga Petra Šaje bude probíhat odchyt, monitoring 
a kroužkování. Připravené budou i doprovodné ak-
tivity pro děti. Informace Soňa Vávrová, tel. č. 725 
005 783, vavrova@doris.cz. 

Neděle 8. října od 17 hodin v  kostele sv. Linharta 
v Dolních Studénkách
Motýli v Dolních Studénkách
Koncert v  rámci výročí posvěcení kostela sv. Lin-
harta. Informace Martina Koukolová, tel. č. 607 
047 740, motyli@spk.cz.  Vstupné dobrovolné 

Čtvrtek 12. října od 16.30 hodin v  ZŠ Dolní 
Studénky
Keramika
Volná tvorba z keramické hlíny pro veřejnost. In-
formace Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@do-
ris.cz.  Cena 50 Kč 

Sobota 14. října od 9 do 14 hodin v „AD“ na K
Keramika pro každého
Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 
Informace Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@

doris.cz.  Cena 50 Kč 

Středa 18. října 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

Čtvrtek 26. října a  pátek 27. října vždy od 10 do 
18 hodin v AD na „K“
Kam nás cesty zavedou…
Prázdninové výtvarné dílny v ateliéru na téma ces-
tování. Informace Romana Večeřová, tel. č. 725 
486 227, vecerova@doris.cz.   

Cena dle náročnosti dílen 
Bližší informace: Vila Doris –17. listopadu 2, tel. 
č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Ko-
mín – Komenského 9, tel. č. 583 285 943 (DVPP), 
583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 
623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švag-
rov, Vernířovice 172, tel. č. 606 758 410, http://
www.doris.cz.
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WIND RIVER v 19.55 hodin
USA, Velká Británie, 2017, krimi, mysteriózní, 
thriller, 107 minut, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky  Vstupné 120 Kč

Úterý 3. října 
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR v 17.30 hodin
ČR, 2017, komedie, drama, 116 minut, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč
WIND RIVER v 19.55 hodin
USA, Velká Británie, 2017, krimi, mysteriózní, 
thriller, 107 minut, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky  Vstupné 120 Kč

Středa 4. října 
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR v 17.30 hodin
ČR, 2017, komedie, drama, 116 minut, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč
PO BOUŘI v 19.55 hodin                Artvečer - FK

Japonsko, 2016, drama, 117 minut, přístupné bez 
omezení, titulky
Mistrovské japonské rodinné drama o marnotrat-
ném muži, který hledá cestu ke svému malému sy-
novi a bývalé ženě. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 5. října
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR v 17.30 hodin
ČR, 2017, komedie, drama, 116 minut, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč
BLADE RUNNER 2049 3D v 19.55 hodin
USA, Kanada, Velká Británie, 2017, sci-fi, thriller, 
163 minuty, titulky
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje 
nový Blade Runner a  důstojník losangeleské po-
licie K  (Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství. 
Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání po Ric-
kovi Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade 

V říjnu promítne kino Oko mysteriózní thriller Wind river.  Foto: archiv
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Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let 
nezvěstný.  Vstupné 140 Kč

Pátek 6. října
LEGO NINJAGO FILM 3D v 15.25 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, komedie, 97 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, rodiče s dětmi 110 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR v 17.30 hodin
ČR, 2017, komedie, drama, 116 minut, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč
BLADE RUNNER 2049 3D v 19.55 hodin
USA, Kanada, Velká Británie, 2017, sci-fi, thriller, 
163 minuty, titulky  Vstupné 120 Kč

Sobota 7. října 
ESA Z PRALESA v 15.25 hodin 

Hrajeme pro děti
Francie, 2017, animovaný, 97 minut, přístupné bez 
omezení, české znění
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale 
uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Však byl 
také vychován hrdou tygřicí. Maurice se touží stát 
nejlepším kung-fu mistrem na světě. To nebude 
vůbec snadné, protože vyniká spíše neohrabaností 
a nemotorností, ale také obrovským odhodláním. 

Vstupné 120 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
HORA MEZI NÁMI v 17.30 hodin
USA, 2017, dobrodružný, drama, 109 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky

Kino Oko

Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K dlouho 
ukryté tajemství.  Foto: archiv
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Po tragické nehodě letadla musejí dva navzájem 
cizí lidé (Kate Winsletová a  Idris Elba) spojit své 
síly, aby přežili v extrémních podmínkách vysoko 
v horách pokrytých sněhem. Když si uvědomí, že 
pomoc není na cestě, vydají se na riskantní cestu 
napříč několika stovkami mil divočiny. 

Vstupné 120 Kč
BLADE RUNNER 2049 v 19.40 hodin
USA, Kanada, Velká Británie, 2017, sci-fi, thriller, 
163 minuty, titulky  Vstupné 120 Kč

Neděle 8. října
ESA Z PRALESA v 15.25 hodin 

Hrajeme pro děti
Francie, 2017, animovaný, 97 minut, přístupné bez 
omezení, české znění 

Vstupné 120 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
HORA MEZI NÁMI v 17.30 hodin
USA, 2017, dobrodružný, drama, 109 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

BLADE RUNNER 2049 3D v 19.40 hodin
USA, Kanada, Velká Británie, 2017, sci-fi, thriller, 
163 minuty, titulky  Vstupné 140 Kč

Pondělí 9. října 
HORA MEZI NÁMI v 17.30 hodin
USA, 2017, dobrodružný, drama, 109 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
BLADE RUNNER 2049 v 19.40 hodin
USA, Kanada, Velká Británie, 2017, sci-fi, thriller, 
163 minuty, titulky  Vstupné 120 Kč

Úterý 10. října
JMENUJI SE HLADOVÝ BIZON v 17.30 hodin
ČR, 2016, dokumentární, 83 minuty, mládeži pří-
stupný
Příběh Jana, který se narodil nevidomý a postupně 
se mu zhoršuje i  sluch, se odehrává se převážně 
v indiánské rezervaci v Novém Mexiku. Hlavní hr-
dina Jan, který si říká Hladový Bizon, se vydává 
z Moravy za medicinmanem kmene Navahů, aby 
u něj podstoupil ozdravný rituál. Film je vybaven 

Po tragické nehodě letadla musejí dva navzájem cizí lidé spojit své síly, aby přežili v extrémních podmínkách vy-
soko v horách pokrytých sněhem. Uvidíte ve filmu Hora mezi námi.  Foto: archiv
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skrytými titulky pro sluchově postižené diváky 
a  audio popisnou stopu pro zrakově postižené 
diváky.                                                  Vstupné 110 Kč
BLADE RUNNER 2049 3D v 19.20 hodin
USA, Kanada, Velká Británie, 2017, sci-fi, thriller, 
163 minuty, titulky  Vstupné 140 Kč

Středa 11. října 
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR v 17.30 hodin
ČR, 2017, komedie, drama, 116 minut, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč
BRAZIL v 19.55 hodin                    Artvečer - FK
Velká Británie, 1985, drama, fantasy, 143 minuty, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč 

Čtvrtek 12. října 
SNĚHULÁK v 17.30 hodin
USA, Švédsko, 2017, krimi, drama, mysteriózní, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky

Brzy napadne první sníh. Pak zabije znovu. 
Vstupné 120 Kč

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR ve 20.00 hodin
ČR, 2017, komedie, drama, 116 minut, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč

Pátek 13. října 
LEGO NINJAGO FILM v 16.05 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, komedie, 97 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
JMENUJI SE HLADOVÝ BIZON v 18.10 hodin
ČR, 2016, dokumentární, 83 minuty, mládeži pří-
stupný
Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově 
postižené diváky a  audio popisnou stopu pro 
zrakově postižené diváky.                 Vstupné 110 Kč

Příběh Jana, který se narodil nevidomý a postupně se mu zhoršuje i sluch, přibližuje snímek Jmenuji se hladový bi-
zon.  Foto: archiv
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SNĚHULÁK ve 20.00 hodin
USA, Švédsko, 2017, krimi, drama, mysteriózní, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Sobota 14. října 
MY LITTLE PONY FILM v 15.20 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, Kanada, 2017, animovaný, dobrodružný, ko-
medie, 99 minut, mládeži přístupný, české znění
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši 
kamarádi na cestu až na konec bájné Equestrie, 
protože musejí zachránit svůj milovaný domov. Na 
cestě je čeká velké dobrodružství a spousta nových 
přátel.  Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
HANS ZIMMER V PRAZE v 17.25 hodin
Velká Británie, ČR, 2017, hudební, dokumentární, 
139 minut, přístupné bez omezení, titulky
Světoznámý skladatel filmové hudby přijel 
7. května 2016 se svým evropským turné do vypro-
dané pražské O2 arény a ohromil publikum.  

Vstupné 180 Kč

SNĚHULÁK ve 20.00 hodin
USA, Švédsko, 2017, krimi, drama, mysteriózní, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Neděle 15. října
MY LITTLE PONY FILM v 15.20 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, Kanada, 2017, animovaný, dobrodružný, ko-
medie, 99 minut, mládeži přístupný, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
SNĚHULÁK v 17.30 hodin
USA, Švédsko, 2017, krimi, drama, mysteriózní, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR ve 20.00 hodin
ČR, 2017, komedie, drama, 116 minut, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč

Pondělí 16. října 
JMENUJI SE HLADOVÝ BIZON v 17.30 hodin
ČR, 2016, dokumentární, 83 minuty, mládeži pří-
stupný

Brzy napadne první sníh. Pak zabije znovu. To je švédské kriminální drama Sněhulák.  Foto: archiv
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Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově 
postižené diváky a  audio popisnou stopu pro 
zrakově postižené diváky. 

Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč
SNĚHULÁK v 17.30 hodin
USA, Švédsko, 2017, krimi, drama, mysteriózní, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO ve 20.00 hodin 

Artvečer - FK
Chorvatsko, 2004, drama, historický, 91 minuta, 
přístupné bez omezení, titulky
Chorvatské drama na motivy románu Jiřího Šotoly. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

Čtvrtek 19. října 
BAJKEŘI v 17.50 hodin
ČR, 2017, komedie, 95 minut, přístupné bez ome-
zení
Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií ve stylu  
Snowboaďáků a Rafťáků.  Vstupné 120 Kč
MATRIX ve 20.00 hodin
USA, 1999, akční, sci-fi, 131 minuta, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky
Uvěříte neuvěřitelnému! Představte si, že vaše rea-
lita je jen iluzí a vaše nejtemnější noční můry jsou 
ve skutečnosti pravdivé.  Vstupné 90 Kč,  

Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově 
postižené diváky a  audio popisnou stopu pro 
zrakově postižené diváky.                Vstupné 110 Kč
SNĚHULÁK v 19.20 hodin
USA, Švédsko, 2017, krimi, drama, mysteriózní, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Úterý 17. října 
SNĚHULÁK v 17.30 hodin
USA, Švédsko, 2017, krimi, drama, mysteriózní, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
CARMEN ve 20.00 hodin                     Živě v Oku
Opera, 2017, 150 minut, přístupné bez omezení
All’Opera 2017/2018: Carmen Satelitní přenos 
záznamu ve 4K. Opera Theatre – Řím, Caraca-
llovy lázně – opera pod širým nebem v  kulisách 
významné památky Románová. 

Vstupné 220 Kč, studenti, senioři 
a při koupi alespoň tří titulů operní sezony 160 Kč

Středa 18. října
OKO SENIOR: PO STRNIŠTI BOS v  15.10 
hodin
ČR, SR, Dánsko, 2017, komedie, drama, 111 mi-
nut, mládeži přístupný

Děti se mohou v říjnu těšit na My little Pony film.  Foto: archiv
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se vstupenkou na Džemfest 70 Kč

Pátek 20. října 
MY LITTLE PONY FILM v 15.45 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, Kanada, 2017, animovaný, dobrodružný, ko-
medie, 99 minut, mládeži přístupný, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
BAJKEŘI v 17.50 hodin
ČR, 2017, komedie, 95 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč
GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ 3D ve 
20.00 hodin
USA, 2017, akční, sci-fi, thriller, 109 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
Představitelé z celého světa se dohodnou na vytvo-
ření rozsáhlé sítě satelitů k  řízení globálního kli-
matu, které mají zajistit bezpečnosti všech obyvatel 
planety. Ale nyní se něco pokazilo – systém vytvo-
řený k ochraně Země začne na Zemi útočit a začíná 
závod s časem.  Vstupné 130 Kč

Sobota 21. října
LEGO NINJAGO FILM 3D v 15.45 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, komedie, 97 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, rodiče s dětmi 110 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
BAJKEŘI v 17.50 hodin
ČR, 2017, komedie, 95 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč
GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ ve 
20.00 hodin
USA, 2017, akční, sci-fi, thriller, 109 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Neděle 22. října
MY LITTLE PONY FILM ve 14.00 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, Kanada, 2017, animovaný, dobrodružný, ko-

medie, 99 minut, mládeži přístupný, české znění 
Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 

KORZÁR v 16.45 hodin                     Živě v Oku
Balet, živě, 215 minut, přístupné bez omezení
Balet na motivy básně Lorda Gordona Byrona plný 
krásných tanečních variací, slavného pas de deux 
Korzára a Medory, ale i působivých bojových scén 
s piráty na lodi. 120 tanečníků na scéně. 

Vstupné 220 Kč, studenti, senioři 
a při koupi alespoň tří titulů operní sezony 160 Kč

Pondělí 23. října 
BAJKEŘI v 17.50 hodin
ČR, 2017, komedie, 95 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč
MATKA! ve 20.00 hodin
USA, 2017, drama, thriller, horor, 115 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky
Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v  ráji, je za-
klepání na dveře. Jennifer Lawrence a  Javier Bar-
dem hrají v thrilleru Matka! manželský pár, jehož 
idylické soužití v nádherném domě v lůně přírody 
naruší nezvaní hosté, kterých neustále přibývá. 

Vstupné 120 Kč

Úterý 24. října 
BAJKEŘI v 17.50 hodin
ČR, 2017, komedie, 95 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč
MATKA! ve 20.00 hodin
USA, 2017, drama, thriller, horor, 115 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Středa 25. října
LEGO NINJAGO FILM v 15.45 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, komedie, 97 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
BAJKEŘI v 17.50 hodin
ČR, 2017, komedie, 95 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč
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ČERNÝ PETR ve 20.00 hodin          Artvečer - FK
Československo, 1963, komedie, drama, 86 minut, 
přístupné bez omezení
Černý Petr je jedním z prvních filmů Českosloven-
ské nové vlny a  zároveň hraným debutem jejího 
nejznámějšího představitele, Miloše Formana. 

Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč 

Čtvrtek 26. října
ESA Z PRALESA v 15.25 hodin 

Hrajeme pro děti
Francie, 2017, animovaný, 97 minut, přístupné bez 
omezení, české znění 

Vstupné 120 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč
THOR: RAGNAROK v 17.30 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, 130 minut, ne-

vhodné pro děti do 12 let, české znění
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez 
svého mocného kladiva a je nucen pustit se do zá-
vodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil 
Ragnarok – zkázu svého domova a konec asgardské 
civilizace – který se snaží rozpoutat mocný nový ne-
přítel, nemilosrdná Hela.  Vstupné 120 Kč
JIGSAW ve 20.05 hodin
USA, Kanada, 2017, horor, thriller, 91 minuta, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky
Zohavená těla se začnou objevovat na různých mís-
tech ve městě. V průběhu vyšetřování všechny dů-
kazy jednoznačně ukazují na jednoho muže: Johna 
Kramera. Jak to jen může být možné? Muž zvaný 
Jigsaw je totiž více než 10 let po smrti. Pokračování 
známé hororové série SAW je tu znovu.... Těšte se, 

Balet Korzár na motivy básně Lorda Gordona Byrona plný krásných tanečních variací uvede kino Oko živě 
22. října.  Foto: archiv
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budete se bát.  Vstupné 110 Kč

Pátek 27. října 
MY LITTLE PONY FILM v 15.15 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, Kanada, 2017, animovaný, dobrodružný, ko-
medie, 99 minut, mládeži přístupný, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
THOR: RAGNAROK v 17.20 hodin 
USA, 2017, akční, dobrodružný, 130 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 120 Kč
JIGSAW ve 20.00 hodin
USA, Kanada, 2017, horor, thriller, 91 minuta, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Sobota 28. října 
THOR: RAGNAROK 3D ve 14.40 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, 130 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 140 Kč
THOR: RAGNAROK v 17.20 hodin 
USA, 2017, akční, dobrodružný, 130 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 120 Kč
JIGSAW ve 20.00 hodin
USA, Kanada, 2017, horor, thriller, 91 minuta, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky Vstupné 110 Kč

Neděle 29. října 
HURVÍNEK A  KOUZELNÉ MUZEUM 3D 
v 15.25 hodin                               Hrajeme pro děti
ČR, 2017, animovaný, komedie, 85 minut, mlá-
deži přístupný 

Vstupné 120 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
THOR: RAGNAROK v 17.20 hodin 
USA, 2017, akční, dobrodružný, 130 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 120 Kč
JIGSAW ve 20.00 hodin
USA, Kanada, 2017, horor, thriller, 91 minuta, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky Vstupné 110 Kč

Pondělí 30. října
THOR: RAGNAROK v 17.20 hodin 
USA, 2017, akční, dobrodružný, 130 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 120 Kč
CHLAPI NEPLÁČOU ve 20.00 hodin
Bosna a  Hercegovina, Slovinsko, 2017, drama, 
98 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Prostředí horského hotelu, ve kterém probíhá psy-
chologický experiment s osmi válečnými veterány 
bývalé Jugoslávie. V  atmosféře prázdného hotelu 
vyplouvají na povrch ty nejhlubší rány minulosti. 

Vstupné 80 Kč

Úterý 31. října 
THOR: RAGNAROK 3D v 17.20 hodin 
USA, 2017, akční, dobrodružný, 130 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 140 Kč
ČÁRA ve 20.00 hodin
SR, Ukrajina, ČR, 2017, krimi, thriller, drama, 
108 minut, přístupné bez omezení
Kriminální thriller o pašerácích ze slovensko-ukra-
jinských hranic získal na MFF v Karlových Varech 
Cenu pro Nejlepší režii. Režisér Peter Bebjak uka-
zuje podsvětí a život na samotné východní hranici 
Evropské unie, kde platí často vlastní zákony. 

Vstupné 110 Kč

Připravujeme: Zahradnictví: Nápadník, Kvarteto, 
Maxinožka. 

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 před-
stavení. Přijímáme platební karty. Platnost 

rezervací vstupenek hodinu do začátku před-
stavení. Bližší inf. na telefonu 583 212 000. 

Změna programu vyhrazena.





UVÁDÍ

 

      

TEATRO ALLA SCALA
ŽIVĚ OPERA V HD

19. DUBNA 2018 ve 20.00
DON PASQUALE

 

   

  TEATRO DELL’OPERA V ŘÍMĚ
(CARACALLOVY LÁZNĚ)

17. ŘÍJNA 2017 ve 20.00
CARMEN

OPERA VE 4K

   

WWW.ALL-OPERA.COM

   

5. ČERVNA 2018 ve 20.00 
BILLY BUDD
TEATRO DELL’OPERA V ŘÍMĚ

 OPERA V HD

TEATRO ALLA SCALA
ZAHÁJENÍ OPERNÍ SEZÓNY

7. PROSINCE 2017 v 18.00
ANDREA CHÉNIER

ŽIVĚ OPERA V HD

STUDENTI, SENIOŘI A PŘI KOUPI MINIMÁLNĚ TŘÍ TITULŮ:  160 Kč
ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ:  220 Kč

VE VAŠEM KINĚ

PROMÍTÁNO S ANGLICKÝMI TITULKY. K DISPOZICI BUDE PODROBNÝ PROGRAM V ČEŠTINĚ.


