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Příští číslo vychází 25. července 2018 / Distribuce od 26. do 27. 7. 2018

Vážení a milí čtenáři,

dostává se vám do rukou červnové číslo Živé 
brány s nabídkou akcí na první prázdninový 
měsíc. Ten je spolu se srpnem označován 
jako letní okurková sezona. Není to úplně 
stoprocentní pravda. Důkazem je dvoustrán-
kový přehled akcí v tomto čísle. Přiznejme 
ale, že nebýt kina Oko, jež se nově pyšní 
špičkovým zvukem Atmos, stačilo by jen ně-
kolik řádků. 

I tak ale zkuste do „Brány“ nahlédnout. Za-
ujmout by vás mohly koncerty špičkových 
interpretů nejen vážné hudby, které se usku-
teční v rámci festivalu Klášterní hudební 
slavnosti, či výstavy a Prázdninový den v mu-
zeu. A možná nevíte, že se v jednom z domů 
na náměstí u radnice nachází pevnost Exit 
plná hádanek, šifer, hlavolamů, rébusů a fa-
lešných stop, v níž se přenesete do Šum-
perka zasaženého morovou epidemií. 

Především si ale užívejte dovolené, sluneč-
ných dnů, koupání, procházek… Přeji krásné 
prázdninové dny.

Z. Kvapilová, redaktorka
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Patronkou festivalu 
Klášterní hudební slavnosti 
je jedna z nejlepších 
harfistek světa 
Jana Boušková.  
Foto: V. Vlk
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Již podvanácté proběhne letos mezinárodní hu-
dební festival Klášterní hudební slavnosti. Uskuteční 
se od 1. do 17. července a celkem šestnáct koncertů 
se odehraje ve čtrnácti městech a  obcích převážně 
Olomouckého, ale také Pardubického a  Moravsko-
slezského kraje. Kromě tradičních míst proběhnou 
i  v  několika nových, například v  Tančírně v  Račím 
údolí na Javornicku, v  bývalém augustiniánském 
klášteru ve Šternberku či v maršíkovském dřevěném 
kostele sv. archanděla Michaela. A  program je více 
než zajímavý.

„Máme velkou radost, že pozvání na festival přijali 
sopranistka Eva Urbanová, harfistka Jana Boušková, 
houslista Jaroslav Svěcený, flétnista Jiří Stivín, herečka 
Vanda Hybnerová, soubor Musica Florea či muziká-
lová zpěvačka Bára Basiková. Posluchači se mohou 
těšit na slavná díla světových i českých autorů, mezi 
jinými na Stabat Mater Antonína Dvořáka, Čtvero 
ročních dob Antonia Vivaldiho nebo na tematický 
španělský večer s flamencem a operou Carmen,“ říká 
umělecký ředitel festivalu Klášterní hudební slavnosti 
Roman Janků. Vzápětí dodává, že koncertovat se bude 
již tradičně v Šumperku, v Jeseníku, v Krnově, v Kar-
lově Studánce, v Bludově, v Králíkách, v Loučné nad 
Desnou, ve Velkých Losinách a také v Rapotíně. Nově 
pak na zámku v Bruntále, v bývalém augustiniánském 
klášteru ve Šternberku, v Tančírně v Račím údolí na 
Javornicku, v  maršíkovském dřevěném kostele sv. 
archanděla Michaela a na zámku Konice. „Také letos 
přijala patronát nad festivalem jedna z nejlepších har-
fistek světa Jana Boušková,“ zdůrazňuje Janků.

Zahajovací koncert festivalu naplánovali jeho or-

Manželé Hejní v letech 1945–50 studovali 
spolu s Jiřím Jílkem v ateliéru sochaře Jana 
Laudy na pražské Akademii a oba pak i So-
botín několikrát navštívili. Postupné výstavy 
jednotlivých členů rodiny Hejných vedle Jíl-
kových soch, obrazů a kreseb v jedné galerii 
jsou tak i připomínkou dávného přátelství. 
Olga Hejná se zpočátku sochařině věnovala 
a později se k ní vracela korálkovou plasti-
kou. Jádrem celoživotní práce se jí ale stalo 
psaní pro děti. Spolu s Daisy Mrázkovou 
(1923–2016) patřila k významným autor-
kám moderních pohádkových příběhů. Vy-
dala jich úctyhodnou řadu ve zhruba třiceti 
knížkách a mnohé i sama ilustrovala. Spo-
lupracovala s časopisy, s rozhlasem a tele-
vizí, vymyslela název pořadu Hajaja a v roce 
2010 získala „Zlatou stuhu“, uznání v oboru 
dětské literatury. 
Výstava doprovázená na vernisáži slovy 
dcery Markéty a violoncellem syna Petra je 
skromným vhledem do tiché práce laskavé 
autorky. Je příležitostí k oživení pozapo-
menutého i vlídným pohlazením… Výstava 
zahájená ve středu 4. července v 18 hodin 
potrvá do neděle 29. července. Přijďte…

M. Koval

Nejen turisty láká během letních měsíců šum-
perská radnice na procházkové okruhy měs-
tem či na návštěvu expozice čarodějnických 
procesů v tzv. Geschaderově domě. Oblíbené 
rozhledy z radniční věže letos ale nenabízí. 
Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce historické 
budovy radnice.
Na prohlídkové okruhy (Procházka ze 13. 
do 21. století, Po stopách Malé Vídně, Kde 
žily čarodějnice) se mohou zájemci vydat ze 
stanoviště průvodců v informačním centru, 
které sídlí v budově divadla na Hlavní třídě, 
v červenci a srpnu od 9 do 16 hodin včetně 
každou celou hodinu. Expozice Čarodějnické 
procesy v Geschaderově domě v Kladské ulici 
je o prázdninách otevřena od 9 do 17 hodin, 
poslední prohlídka začíná pětačtyřicet minut 
před koncem provozní doby. Podrobnosti na-
jdou zájemci na webových stránkách města 
www.sumperk.cz v sekci Turista, podsekci 
Volný čas.                                                          -kv-

Petrklíče, Albatros, Praha 1981

Bára Basiková provede posluchače muzikálem v komorním provedení pouze s klavírem.                  Foto: L. Hatašová

Do maršíkovského kostelíku zavítají koncertní mistr 
České filharmonie Miroslav Vilímec a  akordeonistka 
Jarmila Vlachová.                                              Foto: archiv

V  poutním kostele na Hedeči vystoupí flétnista Jiří  
Stivín.                                                                       Foto: archiv

 Jílkova galerie vystaví ilustrace, 
koláže, muchláže a knížky  
Olgy Hejné

Letošní Klášterní hudební slavnosti  
nabídnou lákavé menu

 Město láká turisty na prohlídkové 
okruhy a expozici čarodějnických 
procesů

ganizátoři na neděli 1. července, kdy v šumperském 
klášterním kostele nabídnou publiku jedno z  nej-
zásadnějších děl A. Dvořáka – Stabat Mater. Ve 
skladbě pro orchestr, sbor a čtyři sólisty se představí 
sopranistka Lucie Silkenová, mezzosopranistka Jana 
Hrochová, tenorista Jaroslav Březina a  basista Da-
niel Klánský. Pod taktovkou dirigenta Marko Ivano-
vić dále vystoupí Komorní filharmonie Pardubice 
a Akademický pěvecký sbor Žerotín.

Koncert v  pondělí 2. července se odehraje na 
zámku Konice. Jeden z nejtalentovanějších klavíristů 
Matyáš Novák připravil pro své příznivce program 
Koncert s  překvapením. Do poslední chvíle tak di-
váci nebudou vědět, jaké skladby toho večera zazní. 
„V novém festivalovém místě proběhne koncert také 
v  úterý 3. července. Nedávno zrekonstruované pro-
story Tančírny v  lesích Rychlebských hor, v  Račím 
údolí u Javorníka, přivítají flétnistku Žofii Vokálko-
vou a harfistku Zbyňku Šolcovou v programu Hudba 
královen. Večerem zazní hudba žen – skladatelek 
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Následující dva festivalové koncerty uvedou jednu 
z  nejslavnějších skladeb světových pódií. Čtvero 
ročních dob italského skladatele A. Vivaldiho zazní 
v  mimořádném provedení houslistky Lucie Sedlá-
kové Hůlové a souboru Ensemble Lucis. Nejprve ve 
středu 11. července v kulturním domě v Loučné nad 
Desnou a  poté ve čtvrtek 12. července na nádvoří 
augustiniánského kláštera ve Šternberku. „Další ex-
kluzivní koncert je připraven na pátek 13. července, 
kdy na  bludovském zámku vystoupí zpěvačka Bára 
Basiková, která nás provede muzikálem v komorním 
provedení pouze s  klavírem. Součástí bude také zá-
mecký raut s hlavní hvězdou večera,“ láká na koncert 
Roman Janků.

V  sobotu 14. července vystoupí v  hudební hale 
Horských lázní v Karlově Studánce jeden z největších 
českých propagátorů klasické vážné hudby, houslista 
Jaroslav Svěcený. Ve spolupráci s kytaristou Milosla-
vem Klausem zahrají skladby houslových virtuosů 
různých epoch – Gragnaniho, Giulianiho, Pagani-
niho a dalších. O den později, v neděli 15. července, 
se v krnovské Koncertní síni sv. Ducha představí vo-
kální soubor Ensemble Frizzante spolu s  herečkou 
Vandou Hybnerovou. Program koncertu nazvaný 
Poezie ve vokální hudbě nabídne vokální hudbu 
všech staletí a také básně autorů, jako byli W. Shake-
speare nebo R. M. Rilke.

Do Španělska se přenesou v pondělí 16. července 
všichni, kteří zamíří do velkého sálu KKC v Rapotíně. 
Na koncertě s podtitulem Španělský večer s Carmen 
se představí česká mezzosopranistka Edita Adlerová, 
která zazpívá nejznámější árie opery Carmen, a také 
soubor La Magia del Flamenco, jenž se specializuje 
právě na hudbu flamenca.

Závěrečným koncertem v úterý 17. července se fes-
tival vrátí do šumperského klášterního kostela. Poslu-
chači se mohou těšit na program Barokní noc, jenž 
do Šumperka přiveze jedinečný soubor světového 

všech časových období, uvedených v  historických 
souvislostech,“ prozrazuje ředitel festivalu.

Ve čtvrtek 5. července zavítá festival poprvé ve 
své historii do Maršíkova, do tamního dřevěného 
kostelíku sv. Archanděla Michaela s  nádhernou 
akustikou, jenž je kulturní památkou. Vystoupí zde 
koncertní mistr České filharmonie Miroslav Vilímec 
a  akordeonistka Jarmila Vlachová, kteří nabídnou 
nejen skladby starých mistrů, ale například i hudbu 
z filmu Schindlerův seznam. O den později, v pátek 
6. července, pak přivítá bruntálský zámek patronku 
festivalu, světově známou harfistku Janu Bouško-
vou. Ryze český program bude sestaven z děl J. Suka, 
A. Dvořáka a B. Smetany. 

V sobotu 7. července pokračuje festival koncertem 
světoznámé české operní divy Evy Urbanové v Kon-
gresovém sále PLL v Jeseníku. Příchozí se na něm bu-
dou moci zaposlouchat do árií z českých i světových 
oper, chybět mezi nimi nebudou slavné árie kněžny 
Libuše ze stejnojmenné opery B. Smetany, árie „Mě-
síčku na nebi“ z  Dvořákovy opery Rusalka a  árie 
z oper G. Verdiho nebo P. Mascagniho.

Do poutního kostela na Hedeči v  Králíkách míří 
festival již několik let. V  neděli 8. července zde vy-
stoupí flétnista Jiří Stivín. Ve spolupráci s  cemba-
listou a  varhaníkem Václavem Uhlířem nabídnou 
program věnovaný především skladatelům období 
baroka – Vivaldimu, Händelovi či Telemannovi. 
V  úterý 10. července pak rozezní prostory Ruční 
papírny ve Velkých Losinách česká violistka Jitka 
Hosprová a  italský houslista Maurizio Sciarretta, 
kteří si pro posluchače připravili skladby J. S. Bacha 
či B. Martinů.

Poezii ve vokální hudbě nabídnou Ensemble Frizzante spolu s herečkou Vandou Hybnerovou.        Foto: archiv

O závěrečnou tečku za festivalem v podobě barokní noci se postará v šumperském klášterním kostele ansámbl 
Musica Florea.                                                                                                                                                      Foto: archiv

Pozvání na festival přijala i  světoznámá česká operní 
diva Eva Urbanová.                                       Foto: archiv

Španělský večer s  Carmen přiveze mezzosopranistka 
Edita Adlerová se souborem La Magia del Flamenco. 

Foto: archiv

V  Karlově Studánce vystoupí houslista Jaroslav  
Svěcený.                                                                   Foto: archiv

renomé, který se specializuje na hudbu tohoto ob-
dobí – ansámbl Musica Florea. Pod vedením Marka 
Štryncla zahraje známé skladby G. P. Telemanna 
a jeho současníků A. Vivaldiho a J. S. Bacha.

Vstupenky na koncerty si mohou zájemci koupit 
v  obvyklých předprodejích a  také on-line na webo-
vých stránkách festivalu www.klasternihudebnislav-
nosti.cz, kde jsou zveřejněny kompletní informace 
o festivalu. Držitelům karet Klubu přátel Klasika Viva 
přitom nabízejí pořadatelé výrazné slevy ze vstup-
ného. Více informací o této kartě naleznete na webu 
www.klasikaviva.cz                                                    -red-
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Dlouhodobé výstavy
 Do 26. 8. Až přiletí čáp, výstavní síň muzea
 Do 7. 10. Pozor, děti, poletíme!, Muzejíčko
 Do 9. 9. Krtek a jeho kamarádi v přírodě: 
Zvířátka z ilustrací Kateřiny Miler, Rytířský sál, 
muzeum

 Do 8. 7. Míry a váhy, Hollarova galerie, muzeum
 Od 12. 7 do 28. 10. Historie v kamenech, 
Hollarova galerie, muzeum

 Od 4. 7. do 29. 8. Amygdaly, Galerie mladých, 
muzeum

 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy

 Do 1. 7. Jan Hendrych: Kresby a bronzy, Galerie 
J. Jílka

 Od 4. 7. do 29. 7. Olga Hejná: Ilustrace, koláže, 
muchláže a knížky, Galerie J. Jílka

 Od 1. 7. do 31. 8. Draci – kresba, malba, koláž, 
výstava žáků ZUŠ, jižní křídlo domu kultury

 Do 30. 9. Cesta na Východ, fotografie historické 
architektury čínské Šanghaje, tzv. česká kaple, 
klášterní kostel

 Do 10. 9. Robert Rohál: Nostalgia 22, černobílé 
fotografie, divadlo

 Do 27. 7. Vrstvy a linie, knihovna
 Do 23. 8. Labuť/Swan, výstava grafiky, Eagle Gallery
 Od 1. 7. do 17. 8. Eva Karásková: Můj zoom na 
přírodu, výstava fotografií, Informační centrum 
Šumperk

 Do 2. 7. Zuzana Krulová: Mandala Art,  
Kavárnička Lalala

 Do 30. 11. Velamos, sál okresního archivu

Neděle 1. července
 Draci – kresba, malba, koláž, výstava absolvent-
ských prací žáků výtvarného oboru ZUŠ, jižní 
křídlo domu kultury

 Eva Karásková: Můj zoom na přírodu, výstava 
fotografií, Informační centrum Šumperk

  15.25 Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, 
SRN, dobrodr., rodinný, ČZ

 17.45 Láska bez bariér, FR, BE, komedie,  
romant., 12+

 20.00 Klášterní hudební slavnosti: A. Dvořák – 
Stabat Mater, účinkují L. Silkenová (soprán), 
J. Hrochová (mezzosoprán), J. Březina (tenor), 
D. Klánský (bas), Akademický pěvecký sbor 
Žerotín za doprovodu Komorní filharmonie 
Pardubice, klášterní kostel 

 20.00 Já, Simon, USA, drama, 12+ 

Pondělí 2. července
  15.25 Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, 

SRN, dobrodr., rodinný, ČZ
 17.45 Já, Simon, USA, drama, 12+ 
 20.00 Sicario 2: Soldano, USA, IT, akční, drama, 

krimi, 15+

Úterý 3. července
  15.00 Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, 

SRN, dobrodr., rodinný, ČZ
 17.20 Jurský svět: zánik říše, USA, ES, akční, 

dobrodr., 12+, 3D, ČZ
 20.00 Láska bez bariér, FR, BE, komedie,  

romant., 12+

Středa 4. července
 Amygdaly, Galerie mladých muzea
  15.00 Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, 

SRN, dobrodr., rodinný, ČZ
 17.20 Jurský svět: zánik říše, USA, ES, akční, 

dobrodr., 12+, 
 18.00 Olga Hejná: Ilustrace, koláže, muchláže 
a knížky, vernisáž, Galerie J. Jílka

 20.00  Artvečer – FK: Ztratili jsme Stalina, GB, 
FR, komedie, drama, 12+

Čtvrtek 5. července
  15.45 Pat a Mat znovu v akci, ČR, anim.,  

rodinný, ČZ
 17.30 Ant-man a Wasp, USA, akční, dobrodr., 

sci-fi, 12+, 3D, ČZ
 20.00 První očista, USA, akční, horor, thriller, 

sci-fi, 15+

Pátek 6. července
  15.45 Pat a Mat znovu v akci, ČR, anim.,  

rodinný, ČZ
 17.30 Ant-man a Wasp, USA, akční, dobrodr., 

sci-fi, 12+, 
 20.00 První očista, USA, akční, horor, thriller, 

sci-fi, 15+

Sobota 7. července
  15.10 Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, 

SRN, dobrodr., rodinný, ČZ
 17.30 Ant-man a Wasp, USA, akční, dobrodr., 

sci-fi, 12+, 

Společenský servis – kalendář akcí
Přehled akcí z oblasti kultury, sportu a společenského života lze nalézt v elektronické formě na webových stránkách Informačního centra Šumperk 
www.infosumperk.cz v záložce Kalendář akcí.

 filmy, promítání
Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3, 
tel.: 583 212 000, www.kinosumperk.cz,  
ČZ = české znění, 3D = 3D projekce,  = tech-
nologie 3D zvuku Dolby Atmos®, ke všem pro-
jekcím k zapůjčení sluchátka pro nedoslýchavé

 divadelní představení
Divadlo Šumperk: Komenského 3, 
tel.: 583 214 061, www.divadlosumperk.cz

 koncerty
Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3,
tel.: 583 214 287, www.dksumperk.cz
ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz
klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny 
Marie): Kladská ul.
 

 plesy, taneční akce

 akce pro seniory
Kavárnička Lalala: Temenická 5, tel.: 606 756 770, 
583 211 766, www.pontis.cz

 výstavy
Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22, 
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz
Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, tel.: 583 214 276
Eagle Gallery: Nemocniční 8a, tel.: 777 700 740, 
www.eaglegallery.cz
Státní okresní archiv Šumperk: Bří Čapků 35, 
tel.: 583 212 248, www.archives.cz/web/soka/sumperk

 přednášky, besedy
Městská knihovna Šumperk: ul. 17. listopadu 6, 
tel.: 583 214 588, knihovna Sever: Temenická 5, 
tel.: 583 215 530, www.knihovnaspk.cz

 festivaly, slavnosti

  akce pro děti

 tvoření, výtvarné aktivity
SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel.: 583 214 212–214, 
Komín: Komenského 9, tel.: 583 283 481, www.doris.cz

 sport, aktivní vyžití
hokej: www.hokejsumperk2003.cz
fotbal: www.fotbal-sumperk.cz
florbal: www.asper.cz, baseball: www.cannibals.cz
basketbal: www.basketbalsumperk.cz
americký fotbal: www.dietos.cz

 ostatní
Informační centrum Šumperk: budova divadla 
na Hlavní třídě 14, otevřeno po–pá od 8 do 17 hod., 
so a ne od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., 
tel.: 583 214 000, e-mail: ic@sumperk.cz, 
www.infosumperk.cz

Eva Karásková: Můj zoom na přírodu Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená Mamma Mia! Here we go again
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 20.00 Muž, který zabil Dona Quijota, ES, GB, 
dobrodr., drama, 12+

Neděle 8. července
 15.20 Ant-man a Wasp, USA, akční, dobrodr., 

sci-fi, 12+, 3D, ČZ
 17.50 Než přišla bouře, USA, akční, dobrodr., 

drama, 12+
 20.00 Muž, který zabil Dona Quijota, ES, GB, 

dobrodr., drama, 12+

Pondělí 9. července
 15.20 Ant-man a Wasp, USA, akční, dobrodr., 

sci-fi, 12+, 3D, ČZ
 17.50 Než přišla bouře, USA, akční, dobr., drama, 12+
 20.00 První očista, USA, akční, horor, thriller, 

sci-fi, 15+

Úterý 10. července
 15.20 Ant-man a Wasp, USA, akční, dobrodr., 

sci-fi, 12+, ČZ
 17.50 První očista, USA, akční, horor, thriller, 

sci-fi, 15+
 20.00 Muž, který zabil Dona Quijota, ES, GB, 

dobrodr., drama, 12+

Středa 11. července
  15.10 Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, 

SRN, dobrodr., rodinný, ČZ
 17.30 Ant-man a Wasp, USA, akční, dobrodr., 

sci-fi, 12+, 
 20.00 Artvečer – FK: Nico, 1988, IT, BE, životo-

pis., drama, hudeb., 15+

Čtvrtek 12. července
  16.05 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, USA, anim., komedie, rodin., ČZ
 17.00 Historie v kamenech, vernisáž, Hollarova 
galerie, muzeum

 18.00 Úsměvy smutných mužů, ČR, drama, 
komedie, 12+, ČZ

 20.00 Mrakodrap, USA, akční, thriller, 12+, 

Pátek 13. července
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
  15.55 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, USA, anim., komedie, rodinný, ČZ
 17.50 Mrakodrap, USA, akční, thriller, 12+, 3D
 20.00 Úsměvy smutných mužů, ČR, drama, 

komedie, 12+, ČZ

Sobota 14. července
  15.55 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, USA, anim., komedie, rodinný, 3D, ČZ
 17.50 Mrakodrap, USA, akční, thriller, 12+, 3D
 20.00 Úsměvy smutných mužů, ČR, drama, 

komedie, 12+, ČZ

Neděle 15. července
  15.55 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, USA, anim., komedie, rodinný, 3D, ČZ
 17.50 Mrakodrap, USA, akční, thriller, 12+, 
 20.00 Vary v Oku: Tísňové volání, SRN, thriller, 12+

Pondělí 16. července
  15.55 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, USA, anim., komedie, rodinný, ČZ
 17.00 Setkání s Evou Karáskovou k výstavě Můj 
zoom na přírodu, Informační centrum Šumperk

 17.50 Mrakodrap, USA, akční, thriller, 12+, 
 20.00 Vary v Oku: Studená válka, PL, FR, GB, 

drama, 12+

Úterý 17. července
  15.55 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní 

dovolená, USA, anim., komedie, rodinný, ČZ
 17.50 Mrakodrap, USA, akční, thriller, 12+, 
 20.00 Artvečer – FK: Gauguin, FR, drama, živo-

topis., 15+
 20.00 Klášterní hudební slavnosti: Musica 

Florea – Barokní noc, klášterní kostel 

Středa 18. července
  15.30 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, USA, anim., komedie, rodinný, 3D, ČZ
 17.30 Maratón Mamma Mia!, USA, GB, SRN, 

muzikál, romant.
 20.00 Předpremiéra Mamma Mia! Here we go 

again, USA, muzikál, 

Čtvrtek 19. července
  15.40  Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, USA, anim., komedie, rodinný, ČZ
 17.35  Mamma Mia! Here we go again, USA, 

muzikál, 
 20.00  Děsivé dědictví, USA, drama, horor, mys-

teriózní, 15+

Pátek 20. července
  15.40 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, USA, anim., komedie, rodinný, ČZ
 17.35 Mamma Mia! Here we go again, USA, 

muzikál, 
 20.00 Děsivé dědictví, USA, drama, horor, mys-

teriózní, 15+

Sobota 21. července
  15.30 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, USA, anim., komedie, rodinný, 3D, ČZ
 17.25 Děsivé dědictví, USA, drama, horor, mys-

teriózní, 15+
 20.00 Mamma Mia! Here we go again, USA, 

muzikál, 

Neděle 22. července
  15.30 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, USA, anim., komedie, rodinný, 3D, ČZ
 17.25 Děsivé dědictví, USA, drama, horor, mys-

teriózní, 15+
 20.00 Mamma Mia! Here we go again, USA, 

muzikál, 

Pondělí 23. července
  15.40 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, USA, anim., komedie, rodinný, ČZ
 17.35 Mamma Mia! Here we go again, USA, 

muzikál, 
 20.00 Vary v Oku: Mama Brasil, BRAZ, UY, 

SRN, drama

Úterý 24. července
  15.40 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, USA, anim., komedie, rodinný, ČZ
 17.35 Mamma Mia! Here we go again, USA, 

muzikál, 
 20.00 První očista, USA, akční, horor, thriller, 

sci-fi, 15+

Středa 25. července
  15.30 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, USA, anim., komedie, rodinný, 3D, ČZ
 17.35 Mamma Mia! Here we go again, USA, 

muzikál, 
 20.00 Artvečer – FK: Na krátko, ČR, drama, 12+, ČZ

Čtvrtek 26. července
 9.00-16.00 Prázdninový den v muzeu, Pavlínin 

dvůr, muzeum
  15.40 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, USA, anim., komedie, rodinný, ČZ

 Muzejníci chystají Prázdninový den 
pro děti

 Galerie mladých láká na Amygdaly

 Farmáři nabídnou své produkty  
13. července

Prázdninový den nabídne tradiční tvoření  
i hraní.                                         Foto: VM Šumperk

Tipy Živé brány
na červenec

Ani letos nepřijdou především malí návštěv-
níci šumperského muzea o tradiční prázd-
ninové tvoření a hraní. V Pavlínině dvoře 
totiž budou ve čtvrtek 26. července od 9 do 
16 hodin rozmístěna stanoviště inspirovaná 
aktuálními výstavami, mimo jiné výstavou 
s interaktivními prvky Pozor, děti, poletíme! 
Malé návštěvníky tak čekají vědomostní 
a dovednostní úkoly, ale i tvoření a různé 
soutěže. Upečou si například perníčky ve 
tvaru letadélka, děvčata si pohrají na výstavě 
historických kočárků, kluky nepochybně za-
ujmou modely letadel a společně si užijí vý-
stavu o Krtečkovi. A pokud bude přát počasí, 
mohou se těšit i na vodní hrátky a střelbu na 
terč.                                                           -red-

Amygdaly je název výstavy, jež bude od 4. čer-
vence do 29. srpna k vidění v Galerii mla-
dých šumperského muzea. Představí soubor 
děl Radky Bodzevič Doubravové, jejichž 
název se odvozuje od pojmu „amygdala“ – 
oblast emočního podmiňování člověka. V její 
malbě se prolíná abstraktní rovina s figurál-
ními motivy, do otisku z hlíny jsou vmalová-
vány postavy, jejichž kupení tvoří specifické 
vjemy – světy lidí, zpracování se proměňuje 
od otisku těla ke hře s tvarem… Ty mohou 
připomínat fragmenty fresek či Boschovy  
zahrady.                                                    -red-

Již počtvrté budou mít Šumperané a lidé 
z okolí možnost nakupovat potraviny a další 
produkty přímo od výrobců. V pátek 13. čer-
vence obsadí prodejci dvě desítky stánků 
rozesetých v prostoru na Hlavní třídě mezi 
obchodním domem a hotelem Grand. 
V rámci farmářských trhů, které připravila 
místní Okresní agrární komora ve spolupráci 
s městem, si budou moci příchozí nakoupit 
od osmé ranní do čtvrté odpolední.           -kv-
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Stezky speciálně upravené pro zábavnou jízdu na 
horském kole pro celé rodiny vzniknou letos na pod-
zim v lese mezi bývalým šumperským plicním sanato-
riem a Tulinkou. Podobat se budou některým částem 
stezek v Rychlebských horách na Jesenicku, rozsahem 
však zatím budou mnohem menší. Jde o první „vlaš-
tovku“, v budoucnu by se mohla tato aktivita rozšířit 
i směrem k Rapotínu, Rejcharticím či Bludovu.

S  nápadem oživit lokalitu městského lesa tímto 
způsobem přišel zastupitel Martin Janíček. Ten ho 
konzultoval se sportovci Goflexu z outdoorového hři-
ště na Kolibě a  se šumperským rodákem On dřejem 
Hoigrem, který je podepsán například pod projekty 
Rychlebských stezek, stezek v  Horní Lipové, Singl 
Trailu Moravský Kras u Jedovnice a dalšími. „Přišlo 
mi, že by se lokalita Kotle a  příměstského rekreač-
ního lesa mohla ještě více sportovně využít. A chtěl 
jsem tuto myšlenku propojit s  projektem setkávání 
generací, kde by si každý člen rodiny mohl najít to 
své. Ondřej navrhl tratě tak, že tu nejlehčí mohou 
v podstatě sjet děti na kolech,“ říká Martin Janíček, 
jenž vidí velký přínos v navržených cyklotratích ze-
jména v  tom, že jsou naprosto nenásilně začleněné  
do přírody.  

„Původní záměr byl vytvořit singl track v  oblasti 
dnešního hřiště dicsgolfu. Město ovšem chtělo ma-
ximálně dvoukilometrovou trať, což pro okruh není 
moc vhodné. Snažili jsme se proto najít prostor pro 
jeden stoupající trail s kratšími tratěmi různé obtíž-
nosti,“ vysvětluje autor vyhledávací studie Ondřej 
Hoigr. Ten si celou oblast prošel s revírníkem z Pod-
niků města Šumperka. Jako nejvhodnější se podle něj 
nakonec ukázal prostor mezi někdejší „sanatorkou“ 
a Tulinkou, který splňuje požadavek členitosti terénu 
a především kritérium přitažlivosti pro malé i velké 
cyklisty. „Protože jde o krátké sjezdy, je důležitá čle-
nitost tratí. Navíc se nesmějí křížit se stávajícími pěši-
nami pro kola a chodce, což byl třeba u Koliby velký 
problém,“ podotýká Hoigr.

Šumperské traily měří dohromady čtrnáct set šede-
sát metrů s tím, že cyklisté vystoupají vrstevnicovou 
trasou vedoucí od „sanatorky“ směrem k Tulince po-
zvolně asi šest set metrů. Poté si budou moci vybrat 
ze tří tras podle obtížnosti – nejdelší modrá bude 
mít kolem tří set sedmdesáti metrů, červená kolem 
dvou set třiceti a černá okolo dvou set padesáti. „Je 
to v  podstatě podobné jako u  sjezdovek jen s  tím 
rozdílem, že trasy jsou navrženy pro rodiče s dětmi, 
jež by se na nich měly naučit základní techniky pro 
zvládnutí jízdy na horském kole v terénu,“ zdůrazňuje 
autor vyhledávací studie, na niž město získalo pade-
sátitisícovou dotaci od Olomouckého kraje. Ten by 

až deset kilometrů. Nové Rychlebské stezky ale podle 
Ondřeje Hoigra v  Šumperku nevzniknou. „Rychleb-
ské stezky jsou specifické svým prostředím a geniem 
loci, bludnými kameny, nedají se prostě udělat někde 
jinde. V Šumperku by ale mohly být hladší traily, které 
osloví řadu cyklistů,“ uzavírá Ondřej Hoigr.            -kv-

Jako nejvhodnější pro trail se ukázal prostor mezi někdejší „sanatorkou“ a Tulinkou, který splňuje požadavek 
členitosti terénu a především kritérium přitažlivosti pro malé i velké cyklisty.

Malý Vojta Hoigr, jehož otec navrhl šumperský trail, na 
pump tracku na Lipovských stezkách.               Foto: -oh-

Mezi „sanatorkou“ a Tulinkou vzniknou na podzim  
stezky pro cyklisty

se na vlastní realizaci měl podílet padesáti procenty. 
Město totiž požádalo o více než půlmilionovou dotaci 
z krajského Programu na podporu výstavby a rekon-
strukcí sportovních zařízení.

Celkem přijde investice na 1,087 milionu korun, 
cyklotrail přitom vybuduje Ladislav Ščuka ze Šum-
perka, který byl vybrán ve veřejné soutěži. Podmín-
kou je autorský dozor Ondřeje Hoigra. Vzhledem 
k jeho vytíženosti se celá akce bude realizovat letos na 
podzim. „Nejnáročnější bude zřejmě dolní část nad 
‚sanatorkou‘, kde v minulosti býval rybník. Vzhledem 
k  podmáčení bude nutné udělat štěrkovou drenáž. 
V ostatních částech budou tratě kopírovat terén, takže 
po skrývce jehličí a horní vrstvy se půjde na jíl, který 
se v některých částech zpevní drtí, aby se tu dalo jez-
dit i za mokra,“ objasňuje Hoigr a podotýká, že zásah 
do porostu bude minimální. „Počítáme v podstatě jen 
s odstraněním podrostu a vyčištěním náletů v kori-
doru tras s minimálním kácením stávajících stromů,“ 
dodává.

Půldruhého kilometru dlouhý trail by se pak mohl 
v budoucnu dočkat rozšíření. Podmínky na to v šum-
perském hospodářském lese jsou. Zájem navíc projevil 
nedaleký Rapotín a Bludov, takže okruh by mohl mít 

 17.35 Mamma Mia! Here we go again, muzikál, 
USA, titulky,  

 20.00 Chata na prodej, komedie, ČR

Pátek 27. července
  15.40 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, USA, anim., komedie, rodinný, ČZ
 17.35 Mamma Mia! Here we go again, USA, 

muzikál, 
 20.00 Chata na prodej, ČR, komedie, ČZ

Sobota 28. července
 Turnaj Discgolfové ligy Moravy a Slezska, disc-
golfové hřiště

  15.40 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-
lená, USA, anim., komedie, rodinný, 3D, ČZ

 17.35 Mamma Mia! Here we go again, USA, 
muzikál, 

 20.00 Hotel Artemis, USA, thriller, krimi, akční, 12+

Neděle 29. července
  15.20 Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, 

SRN, dobrodr., rodinný, ČZ
 17.40 Mamma Mia! Here we go again, USA, 

muzikál, 
 20.00 Hotel Artemis, USA, thriller, krimi, akční, 

12+

Pondělí 30. července
 15.45 Ant-man a Wasp, USA, akční, dobrodr., 

sci-fi, 12+, 3D, ČZ
 18.15 Chata na prodej, ČR, komedie, ČZ

Bratrušovské koupaliště
Pondělí–neděle 9.00–20.00

Bližší informace: 
tel.: 583 214 295, www.aquacentrum.net 

 20.00 Mamma Mia! Here we go again, USA, 
muzikál, 

Úterý 31. července
 15.10 Ant-man a Wasp, USA, akční, dobrodr., 

sci-fi, 12+, ČZ
 17.40 Hotel Artemis, USA, thriller, krimi, akční, 12+
 20.00 Mamma Mia! Here we go again, USA, 

muzikál, 
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Na počátku 19. století byla zámecká 
zahrada, vybudovaná původně ve fran-
couzském stylu, proměněna v  anglický 
park. Řada původní výzdoby zanikla či 
byla rozprodána. Pouze zlomek umě-
leckých děl byl zachován a  druhotně 
osazen v  parku, jako například Trpas-
lík s  dudami, zachycený na fotografii 
z první poloviny 20. století. 

Fotoarchiv L. Kirkosové

Cyklus historických zajímavostí:  
Baroko na Šumpersku
Sochy trpaslíků na nádvoří velkolosinského zámku

Vydejte se do pevnosti Exit a zastavte morovou nákazu

 V kostele se představí 
fotografové ze Šanghaje

na náměstí u  radnice, tak je pouhým 
začátkem celého příběhu, jenž účast-
níci hry prožijí. „Principem hry je 
rozluštit během šedesáti minut něko-
lik šifer pomocí indicií, které povedou 
k  otevření uzamčených dveří tajné la-
boratoře. Neboť právě tam se nachází 
tajná látka, jež může celou nákazu za-
stavit,“ popisuje Gloza. Vzápětí upřes-
ňuje, že soutěžit mohou maximálně 
pětičlenné týmy, účastníci se přitom 
mohou, ale nemusejí znát. „Cena za 
celý tým je pět set korun, což je nejlev-
nější varianta v republice. Na kvalitě se 
to však nepromítne, pevnost je vyba-
vena moderním zvukovým i světelným 

vybavením, které zaručují ten pravý 
zážitek,“ slibuje organizátor šumperské 
„únikovky“.

O zastavení nákazy a zároveň o únik 
z  pevnosti Exit se mohou zájemci po-
kusit v  bývalém domě dětí a  mládeže 
u  radnice, a  to v  červnu každý víkend 
vždy v 10, ve 13 a v 15 hodin. O prázdni-
nách, tedy v červenci a srpnu, pak denně 
ve stejných časech. „Rezervace míst je 
možná pouze na webu www.pevnost.
jokesgames.cz, a  to nejpozději dva dny 
před vybraným termínem,“ upozorňuje 
Jakub Gloza. Bližší informace lze získat 
na zmíněném webu nebo na telefonním 
čísle 776 293 312.                                  -kv-

nout z ní ve stanoveném čase. „V našem 
případě nejde tak úplně o  klasickou 
únikovku. Pevnost Exit, kterou jsme 
otevřeli ve Spolkovém domě na ná-
městí Míru, nabízí zájemcům úniko-
vou hru zakomponovanou do historie 
Šumperka,“ říká hlavní organizátor 
Jakub Gloza ze Spolku Jokes&Games.

Šumperská pevnost se nese v duchu 
morové epidemie, jež Šumperk zasáhla 
v 18. století. Morový sloup, který stojí 

Únikové místnosti neboli exit rooms  
patří k  fenoménům dnešní doby. 
K městům, jako jsou například Praha, 
Olomouc či Velké Losiny, přibyl druhý 
červnový víkend i  Šumperk. Jednu 
z únikových místností zde totiž otevřel 
místní Spolek Jokes&Games.

Fenomén únikové hry vznikl pů-
vodně v Japonsku, odkud se rozšířil do 
celého světa. Jejím dějištěm je místnost 
plná hádanek, šifer, hlavolamů, logic-
kých i  elektronických rébusů a  faleš-
ných stop. Podstatou je, že účastníci 
hry se v  uzamčené místnosti musejí 
dobře zorientovat, společně najít stopy 
a indicie, vyřešit série hádanek a unik-

Ludvíka ze Žerotína řadu děl, dnes 
však můžeme na nádvoří zámku spatřit 
pouhé torzo z jeho tvorby. Řada skulp-
tur byla totiž zničena či rozprodána 
v  19. století při přeměně zahrady na 
anglický park. Pro přehled dodejme, že 
z dochovaných děl jsou Heinzovi přisu-
zovány kromě trpaslíků i plastiky del-
fínů s putti a sochy dvou žerotínských 
lvů. Problém ohledně připsání autorství 
tkví ve skutečnosti, že pětice mužíků 
nedosahuje úrovně jiných Heinzových 
děl. Také musíme brát v  úvahu fakt, 
že kolekce trpaslíků byla původně po-
četnější a tak velkou zakázku společně 
s  dalšími realizacemi by Heinz těžko 
zvládnul sám. Proto nezbývá, než se 
přiklonit k  určení H.  Zápalkové a  au-
tora soch nalézt mezi anonymními po-
mocníky Heinzovy dílny. 

Když se však pozorně porozhléd-
neme po zámeckém nádvoří, zjistíme, 
že mezi arkádami je umístěno celkem 
osm figur trpaslíků, nikoliv pět. Další 
tři skulptury představují zahradníky, 
konkrétně mužskou postavu se zahrad-
nickými nůžkami, další s  krumpáčem 
a  řepou, třetí trpaslík se opírá o větev 
stromu. 

Pokud si je prohlédneme pozor-
něji, zjistíme, že se od první skupiny 
liší užitím materiálu i  kvalitou zpra-
cování. Nabízí se možnost, že by au-
torem těchto tří soch se zájmem pro 
detail i  propracovanější fyziogno-
mií postav mohl být sám J. A. Heinz, 
avšak Z. Gába rozpoznal, že sochy tří 
trpaslíků jsou vytvořeny ze světlého 
úlomkovitého vápence. Ten nebyl 
oproti maletínskému pískovci běžným 
materiálem užívaným domácími ba-
rokními sochaři. A  proto je více než 
pravděpodobné, že sochy znázorňující 
zahradníky nejsou severomoravské 
provenience, ale rakouským importem. 
Pátrání o původu tří zahradníků vyús-
tilo před pár lety ještě v další zajímavou 

Až si půjdete prohlédnout Lehne-
rovy sochy do parku velkolosinského 
zámku, o  kterých byla řeč posledně, 
jistě zavítáte i  do zámeckých prostor. 
Na nádvoří, pod arkádami, upoutají 
vaši pozornost bezpochyby sochy tr-
paslíků, jejichž lehce groteskní forma 
ztělesňující různé společenské vrstvy 
či lidské vlastnosti byla v  barokní éře 
žádoucí výzdobou pro řadu zámeckých 
areálů, například v Kuksu nebo Mira-
bellgarten v Salzburgu. 

V  roce 1804 zaznamenal existenci 
trpaslíků ve Velkých Losinách ve svém 
rukopise rapotínský chirurg Josef Neu-
mann. Popsal je jako hudebníky zdo-
bící malou kaskádu na severní straně 
zahrady. Avšak za muzikanty lze po-
važovat pouze tři – trpaslíka s  hous-
ličkami, trpaslíka hrajícího na dudy 
a  hráče na harfu. Jak zjistila R. Fif-
ková, autor soch se při jejich realizaci 
inspiroval rytinami z cyklu Les Gobbi 
(1620–1622) od Jacquese Callota. Po 
porovnání užití materiálu a  kvality 
provedení můžeme s  jistotou říci, že 
skulptury hrbáče a  trpaslíka sedícího 
na soudku s  korbelem v  ruce jsou od 
stejného sochaře. Jenže – kdo je vlastně 
autorem těchto pidimužíků?

Při hledání konkrétního jména 
umělce nebo alespoň okruhu, v  němž 
se sochař mohl pohybovat, vycházejme 
z  faktu, že sochy vytesané z  maletín-
ského pískovce jsou jistě domácí umě-
lecké produkce. Ačkoliv o  nich nelze 
získat žádnou zmínku ve stavebních 
účtech zámecké zahrady, odpověď mů-
žeme objevit mezi sochaři J. J. Lehne-
rem, J. A. Heinzem či S. Kapplerem, 
kteří se podíleli na podobě barokní 
výzdoby zámecké zahrady v první po-
lovině 18. století. A právě Jiřímu Anto-
nínu Heinzovi (1698–1759) jsou sochy 
pěti trpaslíků někdy připisovány. Tento 
význačný moravský sochař vytvořil 
během let 1736–1740 pro hraběte Jana 

informaci. P. Schindler ve spolupráci se 
Z. Gábou zjistili, že tyto sochy byly vy-
tvořeny pro zámecký park svobodných 
pánů Kleinů v Sobotíně jako kopie tr-
paslíků, jež jsou dnes nezvěstné, ale 
dříve zdobily zámecký park Hellbrunn 
v  Salzburgu. Kdo je autorem těchto 
prací? Kde byly sochy vytvořeny? Na 
tyto otázky si zkusíme odpovědět zase 
někdy příště. Po druhé světové válce 
byla díla převezena na velkolosinský 
zámek a  dnes jsou prezentována hro-
madně s  torzem původní kolekce tr-
paslíků.       L. Kirkosová, VM Šumperk

Zhao Hong – historická oblast 
Zhaojialou.        Foto: archiv MěÚ

V klášterním kostele bude bě-
hem léta k vidění výstava foto-
grafií historické architektury, jež 
se nachází v městském obvodu 
Minhang čínské Šang haje, 
s nímž Šumperk letos uzavřel 
smlouvu o vzájemné spolu-
práci. Autory jsou tamní mladí 
fotografové.
V tzv. české kapli bude na 
dvaceti panelech vystaveno 
čtyřicet fotografií mladých talen-
tovaných umělců. Snímky byly 
vybrány z prestižních soutěží 
amatérských i profesionálních 
fotografů, které se zaměřovaly 
na historickou architekturu 
Minhangu. „V obvodu Minhang, 
jenž je situován v samém srdci 
Šanghaje, se nachází velké 
množství historické architek-
tury. Ta byla svědkem dlouhých 
a bohatých dějin a kultury Min-
hangu a nese s sebou mnoho 
příběhů této městské části,“ 
říká Yukan Li z kanceláře pro 
mezinárodní vztahy městského 
obvodu Minhang. Obvod se po-
dle ní již řadu let snaží tyto při-
pomínky dávné minulosti, mezi 
nimiž jsou i fotografie historické 
architektury, sesbírat, prostu-
dovat a předvést veřejnosti. 
Výstava, jež potrvá do konce 
září, bude během července 
a srpna zdarma přístupná 
denně vždy od 9 do 15 hodin.

-bv-
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Seriál Šumperské proměny: Novým foyer do kina Oko
V pátek 8. června byly slavnostně otevřeny vstupní 

prostory do hlediště kina Oko a současně s nimi kom-
pletně rekonstruovaná kavárna. Při této příležitosti si 
připomeňme historii tohoto šumperského biografu.

Uveden do provozu byl na sklonku roku 1928 pod 
názvem kino Varieté. Jeho široké hlediště a  oválné  
foyer splňovaly ty nejvyšší nároky na estetický vzhled 
a přitom funkční provoz. Název kina odpovídal teh-
dejšímu pojetí filmových představení, kdy za večer 
bylo promítnuto i několik němých filmů, včetně gro-
tesek. S  nástupem ozvučených snímků ve třicátých 
letech došlo ke změně názvu kina, které se začalo na-
zývat Kapitol. Ani toto jméno mu nezůstalo. Po první 
světové válce to bylo na krátkou dobu Kino Praděd 
a  někdy od konce padesátých let nám známé Kino 
Oko. Za zmínku stojí, že se v počátku šedesátých let 
vážně uvažovalo o upravení prostor kina pro potřeby 
šumperské divadelní scény.

V průběhu let došlo v objektu kina k řadě větších 
či menších rekonstrukcí. Největší počet z  nich se 
týkal elektroinstalace, kdy s každým zavedením mo-
dernější promítací techniky musely být instalovány 
odpovídající elektrické rozvody. Nejrozsáhlejší mo-
dernizace kina se uskutečnila v letech 1968 až 1970, 
kdy byla vybudována přístavba k zadní části objektu, 
jež umožnila prodloužení hlediště a postavení pódia. 
Vznikly boční chodby přivádějící diváky do nově vy-
baveného a  odhlučeného hlediště. Z  oválného foyer 
zůstaly jen zaoblené rohy blíže k  hlavnímu vchodu. 
Byla plynofikována kotelna a  provedena, jak jinak, 
nová elektroinstalace, neboť byla současně vystavěna 
nová promítací kabina a do ní instalovány tehdy nej-
modernější promítací přístroje. To vše se dělo v sou-
vislosti s přechodem na promítání 70 mm filmů. Poté 
bylo kino slavnostně otevřeno v únoru roku 1971.

Další modernizace se objekt kina dočkal v  roce 

Levá strana foyer kina po rekonstrukci před slavnostním otevřením v únoru 1971. Zbylé zaoblené stěny zůstaly z původního oválného foyer. Na dalších snímcích stav před 
a po letošní modernizaci.                                                                                                                                                                      Foto: archiv VM Šumperk, K. Navrátil, P. Kvapil

Vstupní foyer s pokladnou změnila letošní rekonstrukce k nepoznání.                              Foto: K. Navrátil, P. Kvapil Modernizovaná kavárna.                         Foto: P. Kvapil

Pohled do pravé chodby po rekonstrukci v letech 1968 až 1970 a stav současný.    Foto: archiv VM Šumperk, P. Kvapil Prostory bufetu před modernizací.        Foto: K. Navrátil

2003, kdy byly upraveny stupně hlediště a  do něho 
instalovány pohodlné sedačky. Stěny sálu byly oblo-
ženy akustickými panely. Digitalizace se nevyhnula 
ani promítací technice. V  průběhu posledních tří 
desetiletí došlo k  nahrazování již nevyhovujících 
promítacích přístrojů zařízeními odpovídajícími po-
žadavkům na kvalitní obraz a zvuk.

Poslední modernizací, zmíněnou v  úvodu, prošlo 
kino Oko v nedávné době. Jejím záměrem bylo zcela 
přebudovat a modernizovat kavárnu a vestavět chy-
bějící toalety pro její hosty. Nový vzhled získalo fo-
yer a boční chodby od podlah po stropy a osvětlení. 
V  souvislosti s  těmito pracemi byl rekonstruován 
rozvod vody a částečně vytápění. Návštěvníci kina se 
mohou těšit z nového ozvučení Dolby Atmos.

Do budoucna je v plánu rekonstrukce fasád s cílem 
přiblížit průčelí biografu jeho vzhledu z doby vysta-
vění.     Z. Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk


