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autor kresby na obálce – ak. mal. Lubomír Bartoš

KE KRESBĚ NA OBÁLCE
Textilní firma rodiny Sieglů patřila na konci 19. století mezi deset největších lnářských podniků v rakouskouherské monarchii. Její součástí byla mimo jiné továrna
v ulici M.R. Štefánika, někdejší Moravolen, z které vzniklo dnešní Obchodní korzo. Ve Vídni měla firma hlavní
sklad výrobků a o obchodní záležitosti se tam staral Robert Siegl, který v roce 1867 koupil na předměstí Šumperka se svou manželkou Emmou, rozenou Terschovou,
z rytířského rodu von Tersch, parcelu, na níž si nechali
postavit nádhernou vilu s okrasnou zahradou. Znalec
šumperské architektury Pavel Zatloukal ve své výpravné knize „Příběhy z dlouhého století“ na straně 300 píše
o jakési místní tradici, která autorství vily připisuje vídeňskému architektovi Theophilu Hansenovi. Sám soudí,
že ji navrhl její realizátor šumperský stavitel Josef Bayer.
Onou „místní tradicí“ je ovšem údaj, který nám zanechal
zakladatel šumperského muzea Hans Hönig, z jehož poznámek jinak Zatloukal ve svém článku „Šumperská architektura let 1850 – 1950“ (Severní Morava, sv. 50 a 51)
čerpal, aniž by je zpochybňoval. Osobně si myslím, že se
Zatloukal mýlí a mám k tomu mimo jiné dva důvody.
Jsem přesvědčen, že Josef Bayer nebyl schopen, při vší úctě
k jeho stavitelským zdatnostem, něco takového vytvořit.
Je zde však ještě vážnější argument: Hönig ve svých poznámkách uvádí, že se tomuto honosnému sídlu říkalo
„hladová vila“ a „hrad pýchy“, protože Robert Siegl a jeho paní, Emma von Tersch, se zřejmě rádi naparovali
(„flausen machten“). Je možné, že by Robert Siegl, takřka
Vídeňák, chtěl oslnit Šumperany výtvorem nějakého lepšího domácího zednického mistra, jímž byl Josef Bayer?!
To si nedovedu představit již z důvodu pýchy „(ne)urozenosti“ – i Terschová totiž pocházela z obyčejné měšťanské
rodiny.
Theophilus Edward von Hansen se narodil v roce 1813
v Kodani a zemřel v roce 1891 ve Vídni. Je pokládán za
jednoho z největších středoevropských architektů. Po studiu na stavební akademii v Kodani se vydal na studijní
cesty, mimo jiné do Berlína, Drážďan, Prahy, Mnichova,
Verony a Benátek. Osm let učil a pracoval v Athénách. Ve
své praxi působil převážně ve Vídni. Měl velký podíl na
výstavbách okružních tříd ve Vídni a v Brně.
Pokračování na straně 7

Před 215 lety
V roce 1792 byla dokončena přestavba bývalého dominikánského kláštera na kasárna. Klášter byl zrušen
v roce 1786, poté byla budova konviktu užívána k různým účelům. V roce 1790 zahájil erár přestavbu
objektu na kasárna, která byla dokončena v roce 1792. Budova byla mimo jiné zvýšena o jedno patro,
odstraněny byly „zbytečné“ ozdoby, například sochy ze vstupní brány, které byly vhozeny do studny a ta
byla zasypána.

Před 165 lety
10. října 1842 byla v západním křídle bývalého žerotínského zámku otevřena po přestavbě tzv. hlavní škola. Jediná škola ve městě, která se nacházela poblíž farního kostela sv. Jana Křtitele z kapacitních důvodů
nestačila. Proto byly v zámku vytvořeny čtyři nové učebny, které byly podle ředitele Ehrenreicha schopné
pojmout kolem sedmi set žáků. V největší učebně, jež se nacházela ve druhém poschodí, se mohlo mačkat
až dvě stě padesát dětí. Postupně byl celý bývalý zámek adaptován pro školní účely. V roce 1854 zde vznikla nižší reálka, která byla v roce 1870 přeměněna na reálné gymnázium a v roce 1894 na vyšší (osmitřídní) gymnázium. To se však v roce 1897 přestěhovalo do nové budovy (dnešní Obchodní akademie).

Před 90 lety
6. října 1917 byly armádou zrekvírovány tři zvony z věže děkanského kostela sv. Jana Křtitele. Nejstarší
pocházel z roku 1669 a zhotovil ho olomoucký zvonař Molot, další dva přelil v roce 1846 ze starších zvonů olomoucký mistr Wolfgang Straub. Ponechán byl pouze umíráček. Stejný osud postihl zvony, které byly
v roce 1922 odlity v chomutovské zvonařské firmě Richarda Herolda.
Ty zrekvírovala armáda v roce 1942.

Před 80 lety
14. října 1927 začaly vycházet komunistické noviny Naše slovo. Jednalo se o vůbec první české noviny
vydávané v Šumperku. V roce 1931 zanikly.

Před 70 lety
V roce 1937 byla otevřena budova nového poštovního a telegrafního úřadu, kterou postavil šumperský
stavitel Karel Čunderle podle návrhu brněnského architekta Arnošta Wiesnera. Wiesner ve svém projektu z roku 1934 původně počítal s rovnou střechou, ale nakonec se mu podařilo přesvědčit představitele
Šumperka, aby město přispělo na „křivou střechu“, neboť „tím by získal architektonický vzhled budovy
a vzhled města také“. Herec a architekt David Vávra v televizním dokumentu Šumný Šumperk charakterizoval budovu s tzv. kýlovou střechou jako „skutečný skvost“.

Před 20 lety
V říjnu 1987 byla v domě na dnešní Rooseveltově ulici č. 11 slavnostně otevřena nová redakce Televizních
novin Československé televize v Šumperku.

Před 5 lety
22. října 2002 se na radnici konala slavnostní imatrikulace dvaceti pěti studentů denního a dvaceti sedmi
studentů dálkového bakalářského studia ostravské Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Šumperku, strojní fakulty. Za sídlo školy byla vybrána výšková budova na Uničovské ulici 2, která patří firmě
Pramet Tools. Rektor VŠB-TU prof. ing. Václav Roubíček, CSc. se zaručil za kvalitní výuku, kterou kromě
jazyků a tělesné výchovy budou zajišťovat pedagogové dojíždějící z Ostravy.
-ách-
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STALO SE V ŘÍJNU

KLASIKA VIVA

VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY PŘIPOMENE
KONCERT ČESKÉHO NONETA

V

ýročí vzniku samostatného československého státu si šumperská hudbymilovná veřejnost připomene během slavnostního koncertu Českého noneta, jednoho z nejstarších komorních souborů
na světě. To se představí přesně v den státního svátku, jenž připadá na neděli 28. října, a to v 19 hodin
v šumperském divadle. Během programu zazní Serenáda d moll Antonína Dvořáka a Oktet s obligátním kontrabasem Antonína Rejchy.
České noneto, jeden z nejstarších komorních
souborů na světě, je zcela ojedinělé nejen svým
již tři čtvrtě století dlouhým a úspěšným působením, ale i zcela originálním nástrojovým složením.
Když jej v roce 1924 zakládali posluchači pražské
konzervatoře, sotva někdo tušil, že se zrodil soubor, který zanedlouho bude znamenat pojem pro
celou hudební veřejnost.
Vznikem ansámblu, který se okamžitě stal středem nadšené pozornosti publika i odborné kritiky,
se vytvořil v evropské hudbě zcela nový fenomén
širokého specializovaného repertoáru určeného
výhradně pro potřeby jednoho souboru. České
noneto totiž svou hrou inspirovalo vznik celé řady
skladeb, jež mu věnovaly nejen významné české
skladatelské osobnosti, mimo jiné Josef Bohuslav
Foerster, Alois Hába a Bohuslav Martinů, ale i zahraniční autoři jako Sergej Prokofjev nebo Witold
Lutosławski. Soubor vždy s nadšením a úspěchem
propagoval jejich díla po celém světě.
Nástrojové složení souboru (housle, viola, violoncello, kontrabas a dechové kvinteto) skýtá takřka nevyčerpatelnou škálu barevných kombinací,
a jeho plný zvuk je tak vlastně zvukem komorního
orchestru. Na koncertech však zní nejen skladby
pro kompletní obsazení, ale i virtuózní skladby
pro jednotlivé dechové nástroje s doprovodem

smyčců. Jindy se naopak obsazení rozšiřuje o další
nástroje (druhé housle, harfa, klavír, cembalo, bicí
nástroje), které v rukou stálých hostů souboru a ve
spojení s vynikajícími pěvci umožňují uvedení překvapivého množství nesmírně zajímavých a běžně
nehraných kompozic. Členové souboru v celé jeho
dlouhé historii byli navíc vždy vynikající hudebníci, mistři svých nástrojů, známí jako sólisté z koncertních pódií i studiových nahrávek. Neudiví nás,
že soubor kritikou hodnocený v superlativech procestoval celý svět, provázen skvělými ohlasy, a hostoval na nejvýznamnějších světových festivalech.
Interpretační umění Českého noneta je zaznamenáno na dlouhohrajících deskách a kompaktních discích firem Supraphon a Panton, v poslední
době pak zejména v edici PRAGA DIGITALS,
vydávané francouzskou firmou CDM/HARMONIA MUNDI, s níž soubor uzavřel exkluzivní
smlouvu a natočil několik kompaktních disků.
CD s komorním dílem Bohuslava Martinů získalo
nejvyšší ocenění prestižního recenzního časopisu
Répertoire.
Soubor byl a stále zůstává nadšeným propagátorem „klasické“ i soudobé vážné hudby. Koncerty
Českého noneta jsou po všech stránkách vítaným
obohacením koncertních sezon i festivalových
programů.
-rj-

Státní okresní archiv Šumperk, Bří Čapků 35 srdečně zve
na výstavu
„Představujeme Vám z našich archivních fondů...
Muzejní spolek v Šumperku“
Výstava je k vidění do 16. ledna 2008,
a to vždy v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, po domluvě též v úterý a pátek.
Zhlédnout zde můžete nejen obrazovou dokumentaci, první katalogy muzejních sbírek, knihy
návštěvníků muzea a písemnou dokumentaci německého Muzejního spolku, ale též ukázky
prvotních sbírkových předmětů, včetně obrazů získaných při zakládání šumperského muzea.
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iž pět desítek let vznikají pod energickými tahy jeho štětce nezaměnitelná panoramata krajiny,
jež mistrně zachycují neopakovatelnou atmosféru venkovského života v sepětí s okolní přírodou.
Akademický malíř Lubomír Bartoš bývá často spojován právě s krajinou podhůří Jeseníků. Dokladem je i monografie nazvaná „Lubomír Bartoš, malíř svého kraje“, kterou v září vydalo štítecké
Nakladatelství Veduta k jeho sedmdesátinám. Publikace měla svoji předpremiéru v úterý 18. září,
kdy ji v Geschaderově domě slavnostně pokřtili její autoři spolu se šumperským starostou Zdeňkem
Brožem. Veřejnosti pak byla slavnostně představena ve čtvrtek 20. září v místním muzeu u příležitosti vernisáže výstavy věnované tvorbě tohoto známého šumperského malíře.
Akademický malíř Lubomír Bartoš, kterého
ovlivnili zejména postimpresionističtí umělci,
bývá nazýván malířem jedné krajiny - podhůří
Jeseníků. „Jejich scenérie mě oslovuje především svým dramatickým napětím, které vzniká
mezi oblohou a terénem. Když se mraky doslova dotýkají hor, je v tom kus dramatické hudby,“
říká umělec, který sám sebe nepovažuje výlučně
za krajináře. Vyváženým protipólem této tvorby jsou totiž mimo jiné i zátiší, kytice, portréty
a v poslední době pak zejména morové sloupy.
Tento rodák z Klopiny, který se po studiích na
Akademii výtvarných umění usadil v Šumperku a jenž se vlastní tvorbě plně věnuje od roku
1983, se nebrání ani grafice a realizacím v architektuře, počínaje plastikou přes mozaiku
a gobelín až po artprotis a intarzie, známý je
i jako ilustrátor.
Bartošovy práce jsou zastoupeny v řadě galerií a v soukromých sbírkách
u nás
a v zahraničí, na svém kontě má množství autorských
i kolektivních výstav, před
čtyřmi lety pak byla na
úsovském zámku otevřena
stálá expozice průřezu jeho
tvorby. „Maluji především pro lidi, pro
jejich radost a potěšení,“ podotýká Lu-

bomír Bartoš, jehož práci ocenila loni šumperská
radnice udělením Ceny za přínos pro město.
Tvorbu Lubomíra Bartoše připomíná i výstava pořádaná u příležitosti jeho sedmdesátin. V Galerii Šumperska v místním muzeu je
k vidění až do 2. prosince. Zájemci si zde mohou koupit i dvousetstránkovou monografii
„Lubomír Bartoš, malíř svého kraje“, jejímiž
autory jsou malíř, grafik a výtvarný teoretik, žijící a tvořící v Olomouci a ve Vídni, Jiří Hastík
a šumperský etnograf, muzeolog a publicista
Miloš Melzer. Publikace je přitom rozdělena do
několika částí.
Úvodní životopis Lubomíra Bartoše napsal
někdejší ředitel šumperského muzea Miloš Melzer, jedná se přitom vesměs o reminiscence samotného Bartoše a jeho přátel, doplněné faktografickými údaji. Proces Bartošova sebehledání
pak sleduje ve stěžejní části monografie Jiří Hastík, a to prostřednictvím kapitol nazvaných Na
cestě I, Na cestě II, Sám mezi svými, Zakotvení,
Nepokoj jistoty, Renesance údivu a Vše plyne.
Nejdůležitější a nejobsáhlejší část knihy tvoří
samozřejmě Bartošovy kresby, malby a grafika,
v několika případech i s detaily obrazu. Jedná se
o velmi kvalitní reprodukce, jimiž jsou proloženy i další části monografie. Vzpomínky přátel,
biografické údaje, bibliografie a čtyřjazyčné
resumé pak monografii uzavírají. Miloš
Trapl o publikaci napsal: „V biografii Lubomíra Bartoše vystihli autoři Jiří Hastík
a Miloš Melzer v rozboru životních osudů
Dílo akademického malíře Lubomíra Bartoše,
který v těchto dnech slaví významné životní
jubileum, mapuje monografie, jež vyšla před
několika dny.
Foto: -zk-
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BARTOŠOVU TVORBU PŘIBLIŽUJE VÝSTAVA A MONOGRAFIE

VÝROČÍ

a díla malíře severní Moravy a Jeseníků nejrůznější
aspekty, jež ovlivnily jeho umělecký vývoj. Publikace
ukazuje, kolika malířskými technikami lze vykreslit
poměrně uzavřenou tématickou oblast krajiny. Ocenění si zaslouží i perfektní dokumentace Bartošových životopisných dat a jeho výtvarných realizací.“
Výpravnou publikaci „Lubomír Bartoš, malíř
svého kraje“ si mohou zájemci koupit za 490 Kč
ve Vlastivědném muzeu v Šumperku a v místních knihkupectvích a také v Nadačním ústavu
regionální spolupráce Olomouc a ve Vydavatelství Veduta Štíty, jež monografii v nákladu dvou
tisíc kusů vydalo.
-zkPoznámka na závěr: Vydání publikace podpořili Olomoucký kraj, město Šumperk, poslanec EP Jan Březina, Svazek obcí údolí Desné,
obce Klopina, Rapotín, Sobotín a Velké Losiny,
města Úsov a Zábřeh, Nadační ústav regionální
spolupráce Olomouc, řada místních firem.

Monografii nazvanou Lubomír Bartoš, malíř svého kraje slavnostně pokřtili v úterý 18. září v Geschaderově domě její autoři spolu se šumperským
starostou Zdeňkem Brožem.
Foto: -zk-

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ
1. října 1927 (před 80 lety) se narodil v Prostějově Doc. PhDr. František Spurný, historik, od roku
1958 pracoval v Šumperku jako archivář, muzejní pracovník, městský kronikář a organizátor kulturního života (zemřel v Šumperku 24. listopadu 2004).
4. října 1887 (před 120 lety) se narodil v Kunvaldu na okr. Ústí nad Orlicí František Müller, od roku
1926 učitel na české měšťanské škole v Šumperku, za českou menšinu člen šumperské městské rady
(zemřel v Šumperku 7. srpna 1937).
4. října 1982 (před 25 lety) zemřel v Praze Václav Kaplický, spisovatel, autor románu Kladivo na
čarodějnice o velkolosinských a šumperských čarodějnických procesech z konce 17. století (narodil se
28. srpna 1895 v Táboře).
18. října 1907 (před 100 lety) se narodil ve Starém Městě na okr. Karviná Hubert Kubík, pedagog
a vlastivědný pracovník, od roku 1945 učitel a městský kronikář v Šumperku, nositel Ceny města
Šumperka z roku 1965 (zemřel 19. srpna 1984 v Šumperku).
22. října 1877 (před 130 lety) se narodil v Šumperku Karl Rotter, mladý německý spisovatel tragického osudu, autor dvou posmrtně vydaných sbírek básní. 22. ledna 1895 v Plzni spáchal sebevraždu.
23. října 1877 (před 130 lety) se narodil v Bludově PhDr. Jan Březina, středoškolský profesor v Praze,
přírodovědec a vlastivědný pracovník, autor Vlastivědy šumperského okresu (zemřel 21. září 1962
v Praze).
28. října 1867 (před 140 lety) se narodil v Jihlavě Ferdinand Schenk, učitel na několika německých školách na Šumpersku, naposledy v Šumperku, botanik, znalec mechorostů a lišejníků (zemřel
24. února 1935 v Šumperku).
-zf-
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ávno zapomenutou krásu barokní malby odhalují již pátý měsíc restaurátoři v kostele svatého
Jana Křtitele v Šumperku. Právě výjevy ze života tohoto světce s největší pravděpodobností
zdobily v osmnáctém století strop presbyteria a také jeho stěny. Podle malířského rukopisu, popsaného mimo jiné i v literatuře, jde zřejmě o dílo vyhlášeného uničovského umělce Ignáce Oderlického,
jenž vyzdobil řadu církevních památek na Moravě i v samotném Šumperku. Záchranu nádherných
maleb, které v následných stoletích překrylo hned několik dalších vrstev hlinky či vápna, přitom
umožnila dotace od státu a Olomouckého kraje.
„V souvislosti s výmalbou lodi kostela v loňském roce provedl akademický malíř Jan Severa
restaurátorský průzkum v presbytáři. Ten ukázal,
že se v barokní vrstvě nachází malba, o níž jsou
zmínky v historii a popisu farního kostela,“ říká
restaurátor Michal Šelemba, který spolu s vedoucí týmu Martinou Bednářovou nástropní malbu
zachraňuje. Pomocí kladívka a skalpele trpělivě
odstraňují pět vrstev následných přemaleb a postupně zjišťují stav barokní malby. „Je patrné, že
ještě před zamalováním, nejspíše již v devatenáctém století, došlo k různým poškozením barevné
vrstvy. Důvodem byla především vlhkost, kterou
způsobilo jednak zatékání z rubové strany klenby,
a jednak nadměrná koncentrace vzdušných par,
které se při větším počtu lidí shromážděných na
bohoslužbě kondenzovaly na povrchu malby,“
vysvětluje Šelemba. Přesto je podle něj dochovaná nástropní malba, jež je založena na studených
tónech a jejich kontrastu s teplými odstíny, v dobrém stavu. Proč ji tedy v devatenáctém století přemalovali?
„Barokní umění v té době již vyšlo stylově
z módy. V roce 1845 navíc prošel kostel velkou
úpravou, hlavní barokní oltář tehdy nahradil klasicistní a kostel se celý nově vymaloval. Naštěstí
naši předkové byli úsporní a nijak nezasahovali
do klenby, což by malbu zničilo,“ připomíná šumperský historik Drahomír Polách. Ten je spolu
s restaurátory přesvědčen, že autorem výjimečných maleb odkrytých v presbyteriu je uničovský
umělec Ignác Oderlický, který v samotném Šumperku vymaloval hned několik objektů, ať již kapli
sv. Jana Nepomuckého v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie či interiér kostela sv. Barbory.
„Přestože jsme zatím neobjevili žádnou signaturu,
z barevnosti drapérií, ze způsobu zpracování inkarnátů figur a anatomických zkratek můžeme vy-

vodit, že autorem malby byl velmi zdatný a schopný malíř. Je značně pravděpodobné, že se jedná
o Ignáce Oderlického, který na Moravě vyzdobil
svými díly řadu kostelů,“ soudí Šelemba. „Nález
ve farním kostele mi ze šumperských Oderlického
maleb připadá zatím nejautentičtější. V případě
kostela sv. Barbory se například až do nálezu signatury tradovalo, že jej vyzdobil Helwig. I proto
jsem přesvědčen, že Oderlický musel mít nějakého pomocníka. Takové množství práce by jen
těžko zvládl sám,“ doplňuje Šelembu Polách.
Podle historických pramenů by měly klenbu
kostela zdobit výjevy ze života svatého Jana Křtitele, jemuž je chrám zasvěcen. Odhalená malba
v presbyteriu to dokazuje. V jeho závěru se rýsuje
Apoteóza svatého Jana Křtitele a v dalším klenebním pásu zřejmě Janovo kázání na poušti. V kompozici Apoteózy je přitom zobrazen anděl nesoucí
na zlatém podnose hlavu svatého Jana Křtitele,
další andělé drží pouta, jiní pak nesou palmovou
ratolest a věnec slávy, tedy atributy mučednictví

Restaurátor Michal Šelemba ukazuje historikovi
Drahomíru Poláchovi nástropní malby v kostele
sv. Jana Křtitele, které v polovině 18. století vytvořil uničovský malíř Ignác Oderlický.
Foto: -zk-
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KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

RESTAURÁTOŘI ODHALUJÍ NÁDHERNOU BAROKNÍ MALBU

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

a oslavy. Celá kompozice scény vrcholí hebrejským
nápisem JHVH ve svatozáři znamenající Přítomnost Boha, který se zjevil Mojžíšovi na poušti a jehož jméno namalované v centrální partii klenby
závěru presbyteria odkazuje na Přítomnost Syna
Božího ve svatostánku. Na částečně odkrytém klenebním pásu se pak nalézá postava sedícího evangelisty svatého Jana a nad jeho hlavou je v celé šíři
pásu namalován bohatý barokní rokajový dekor,
restaurátorům se podařilo identifikovat i postavu
svatého Lukáše. „Některé výjevy se dochovaly ve
velmi dobrém stavu, jiné, například andělé nesoucí okovy, jsou naopak velmi poškozené. Naší
snahou samozřejmě je maximálně nezasahovat do
originálu a zachovat co nejvíce z původní malby,“
zdůrazňuje restaurátor.
První etapu restaurování nástropních maleb,
které se „rozjelo“ díky státní dotaci z Programu
regenerace městské památkové zóny a finančnímu
příspěvku od Olomouckého kraje letos v květnu
a skončí v prosinci, odstartovala jejich konzervace.
Po hrubém odkrytí jednotlivých vrstev, jež barokní malbu překrývaly, musí tým Martiny Bednářové nalezené malby dočistit, ustálit jejich barevnost
a povrchově je zafixovat. „Již dnes je vidět, že
v minulosti došlo ke statickým změnám. Dokazují
to trhliny a dutiny, které nyní musíme hloubkově
injektovat a zpevnit,“ popisuje Šelemba a dodává,
že kromě konzervační části se letos provede také
podrobný mikrochemický průzkum. Restaurátoři tak odeberou vzorky ze základní barevné škály
pigmentů vyskytujících se v malbě, provedou je-

Pomocí kladívka restaurátor trpělivě odstraňuje
vrstvy následných přemaleb a postupně zjišťuje
stav barokní malby.
Foto: -zkjich identifikaci a analýzu pojiva, zjistí přítomnost
možného mikrobiologického napadení či zanalyzují případné druhotné přemalby a zásahy.
Loňský průzkum navíc ukázal, že barokní malba přechází z klenby rovněž na stěny presbyteria,
které pravděpodobně zdobila kromě figurálních
výjevů i malovaná ilusivní architektura. „Otázkou
je, do jaké míry se malby na stěnách dochovaly,
neboť omítky ve spodních partiích trpí většinou
nejvíc,“ podotýká restaurátor a dodává, že z odborného hlediska by bylo vhodné celý prostor
presbyteria alespoň hrubě odkrýt a provést sondáž
i v dalších částech kostela. Tuto myšlenku podle
něj podporuje i šumperská římskokatolická farnost.
Zuzana Kvapilová

Klub českých turistů, odbor Šumperk, Značkaři Šumperk,
Dům dětí a mládeže Vila Doris Šumperk pořádají
POCHOD PO ŠUMPERSKÉM PSANÍČKU
14. ročník Memoriálu Josefa Janků
v sobotu 6. října
Pěšky na trasy 10, 15, 25, 35, 50 km
Na kole trasa 40 km
Start: 7 - 10 hod. z Domu dětí a mládeže - Vila Doris na ulici 17. listopadu 8
Cíl: v místě startu do 18 hodin
Startovné: členové KČT, děti 20 Kč, ostatní 25 Kč
Odměna: pamětní list a příležitostné razítko v cíli * volný vstup na rozhlednu na Háji účastníkům
pochodu * nejstaršímu, nejmladšímu a nejvzdálenějšímu účastníkovi pochodu
Občerstvení: během pochodu opékání párků - v ceně startovného
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Třetí ročník literárního a filmového festivalu
Město čte knihu proběhne od 8. do 14. listopadu
a jeho pořadatelé, Město Šumperk spolu s Městskou
knihovnou, DDM Vilou Doris, kinem Oko, místním divadlem, Vlastivědným muzeem, Gymnáziem a dalšími partnery, tentokrát představí
dílo Jiřího Suchého. Číst se bude kniha
Život není jenom legrace (i když většinou
ano). Výběr povídek a próz Jiřího Suchého vydává u této příležitosti nakladatelství
VEDUTA Štíty. Kromě textů a ilustrací
samotného autora, které již tu i onde vyšly, jsou zastoupeny i prózy nové, dosud nepublikované.
Akce Město čte knihu odstartuje ve čtvrtek
8. listopadu v šumperském divadle. Další dny se

bude číst v kulturních a společenských institucích
vzpomínkový text Jak vznikaly písničky a jiné prózy,
obsažené v knize Život není jenom legrace. Četbu
doplní stejně jako v minulých letech hudba a zpěv.
Na podvečerní čtení budou navazovat v 18.30 hodin filmová představení v kině Oko. Součástí festivalu jsou také speciální bonusy
- o nich ale blíže v listopadovém čísle KŽŠ.
Festival pak ukončí ve středu 14. listopadu
pohostinské představení divadla Semafor
s představením Život je náhoda v obnošený vestě. Ohlédnutím za celou akcí bude
Ex post Město čte knihu na festivalu Blues Alive Suchého prózy zazní v podání členů šumperského
divadla na čtvrtečním koncertě Michala Prokopa
a Vladimíra Mišíka.
Zdeňka Daňková

ŘÍJEN SE NESE VE ZNAMENÍ TÝDNE KNIHOVEN
Týden knihoven vyhlašuje již od roku 1999
v prvním říjnovém týdnu Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Cílem společné akce je informovat veřejnost o aktivitách a možnostech knihoven. Letos bude probíhat od 1. do 7. října. V této
souvislosti vám nabízíme několik informací o šumperských knihovnách.
Městská knihovna na ulici 17. listopadu č. 6
Má zapsáno ročně průměrně 3200
čtenářů (z toho 550 dětí).
Denně projde knihovnou asi 200 návštěvníků.
Návštěvníci si každý den půjčí v průměru 700 knih, časopisů, zvukových knih a jiných
dokumentů a podobný počet zase vrátí.
Knihovna Sever na Temenické ulici č. 5
Registruje ročně asi 720 čtenářů (z toho 130
dětí).

Denně projde knihovnou Sever asi 50 návštěvníků.
Návštěvníci si půjčí denně v průměru 250 knih
nebo časopisů.
Další návštěvníci přicházejí se školami na besedy
o literatuře, na podvečerní kulturní akce,
výstavy, na internet… Je to hodně nebo
málo? Jak vlastně vnímají knihovnu naši
uživatelé? Rádi bychom se dozvěděli
názory našich čtenářů a návštěvníků
prostřednictvím průzkumu spokojenosti uživatelů knihoven. Doufáme, že
se nám podaří získat podněty pro další
rozvoj knihovnických služeb. Dotazník
je anonymní a jeho distribuce bude zahájena právě
v Týdnu knihoven. Bude k dispozici v obou knihovnách a na internetových stránkách www.knihovnaspk.cz po celý měsíc říjen. Všem, kteří se zúčastní
průzkumu, předem děkujeme. Zdeňka Daňková

Pokračování textu z vnitřní strany obálky
David Vávra řadí v televizním dokumentu Šumný Šumperk Hansena k tvůrcům imperátorské Vídně 19. století a jeho autorství na Sieglově vile nezpochybňuje, když hovoří mimo jiné „o zaručeně vídeňské vile“. Ostatně,
myslím si, že to byli právě tito manželé, kteří odstartovali nepsané pravidlo, že chtěl-li někdo tehdy v Šumperku
něco znamenat, musel si na stavbu svého sídla pozvat nějakého architekta z Vídně. Tady se, dle mého názoru,
rodilo označení Šumperka jako „Malé Vídně“.
-ách-
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POZVÁNÍ

V LISTOPADU SE MĚSTO ZAČTE DO JIŘÍHO SUCHÉHO

MOTÝLI, ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

MOTÝLI ZAZPÍVAJÍ V DIVADLE I V KOSTELE
V době, kdy šumperské divadlo znovu po
požáru povstalo, jsme byli požádáni, abychom
svým zpíváním naplnili jeden ze zahajovacích
večerů. Koncert se zalíbil nám i publiku a od
těch časů vždy na počátku října představujeme šumperskému publiku koncertní repertoár
připravený pro novou sezonu. Posluchači
se mohou těšit na nově nastudované písňové cykly, připomínky skladatelských výročí,
osvědčené repertoárové tituly
i pestrý výběr úprav lidových
písní našich národů i okolního světa. Některé z připravených titulů již předznamenávají
účast sboru na mezinárodním
hudebním festivalu Pražské jaro
2008. Srdečně zveme na pátek 12. října
v 19 hodin. Na pořadu bude Ludwig van Beethoven, Leonard Bernstein, Eduard Dřízga, Jaroslav
Ježek, Zdeněk Lukáš, Václav Ptáček, Henry Purcell, Miroslav Raichl, Zdeněk Zouhar.
Krásné prostředí divadla si od počátku velmi pochvalujeme. S jedinou výhradou - totiž

akustika divadelního sálu příliš nepřeje provádění hudby, jež byla komponována pro chrámové prostředí. Otevření koncertního prostoru
v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
však tento nedostatek řeší absolutně. Proto letos poprvé připravujeme dvojče koncertu MOTÝLI V DIVADLE. Proběhne v klášterním
kostele přesně o týden později,
tedy v pátek 19. října v 19 hodin. Nazvali jsme jej MOTÝLI S ONDRÁŠKEM, čímž je
naznačeno, že na koncertě se
budou podílet dva sbory. Ten
náš s programem zvoleným pro
toto výjimečné prostředí a novojičínský dětský sbor ONDRÁŠEK
se sbormistrem Josefem Zajíčkem,
dlouholetý partner a představitel vrcholné
úrovně českého sborového umění. Na pořadu
bude Jan Facilis Boleslavský, Benjamin Britten,
Giovanni Gabrieli, Jacob Gallus, Orlando di
Lasso, Ivan Lukačič, Otmar Mácha, Miroslav
Raichl, Šamotulský kancionál.
Tomáš Motýl, sbormistr ŠDS

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
Růst Šumperka ve druhé polovině 19. století,
lépe řečeno jeho tehdejšího předměstí, se projevoval nejvíce kolem dnešní Hlavní třídy (od
roku 1869 Schillerstrasse) a ulice 17. listopadu,
původně Bahnhofstrasse (Nádražní ulice), které
se staly hlavními komunikačními tepnami města. Přispělo k tomu zejména zavedení železnice
do Šumperka v roce 1871. Nezastavěná nádražní
ulice se záhy poté začala plnit honosnými vilami
a mám pocit, že jako úplně první byla již v roce
1891 osvětlena elektrickými pouličními lampami. Jedním z prvních stavebníků zde byl Rudolf
Wotke. Ten nejprve provozoval restauraci ve staré
nádražní budově, ale již v roce 1888 si nechal na
protějším nároží postavit šumperským stavitelem
Franzem Kleinem v novorenesančním duchu hotel s restaurací, který až do roku 1945 nesl název
hotel Wotke.
Také protější budova, na dnešní ulici 17. listo-
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padu č. 10, patřila Wotkemu. O vstupu do objektu psala v rubrice „Račte se dívat“ v červnovém
čísle KŽŠ 1994 PhDr. M. Filipová a další údaje
připojil v květnových Proměnách v KŽŠ 1995 docent Fr. Spurný. Na fasádě je nápis „Salve“ (Buď
zdráv) a iniciály „W“ „R“, které patří stavebníku
Rudolfu Wotkemu. Chybný je ovšem údaj, že budovu Wotkemu postavil šumperský stavitel Josef
Bayer. Ve skutečnosti vytvořil návrh na stavbu
v pozdním historismu s kvalitním neobarokním
průčelím Rudolf Konečný z Prostějova a v roce
1894 ji realizoval s největší pravděpodobností
mladý šumperský stavitel Heinrich Popp, který
v následujícím roce 1895 prodloužil podle svého
návrhu objekt směrem do ulice 17. listopadu ještě o tři okenní osy. Na rohu objektu býval až do
konce 2. světové války fotografický ateliér, který
měl pronajatý nejprve Rudolf Breuer a od počátku 20. století Richard König.
-ách-

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY
Dnešní ulice 17. listopadu, původně
Bahnhofstrasse, se ve druhé polovině 19. století začala plnit honosnými vilami. Jedním z prvních stavebníků zde byl Rudolf Wotke,
který si nechal postavit nejdříve
hotel s restaurací a později i nárožní budovu na protější
straně.
Reprofoto (nahoře)
a foto: J. Pavlíček
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DŮM KULTURY

DŮM KULTURY
Středa 26. září v 19 hodin ve velkém sále DK
Svatováclavský koncert
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC S PAVLEM ŠPORCLEM. V programu zazní díla českých
mistrů A. Dvořáka, J. Suka a B. Smetany. Koncert houslového virtuosa Pavla Šporcla a MFO pod taktovkou Petra Vronského se uskuteční za finanční podpory Olomouckého kraje.
Vstupné 120 Kč, studenti a důchodci 80 Kč
Neděle 30. září od 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
V. MEZINÁRODNÍ DNY VARHANNÍ HUDBY: Prof. Günther Rost (A)
Program: P. Eben - Sladké okovy lásky a Naivní slib zlatého času z cyklu Labyrint Světa a Ráj Srdce, J. S. Bach
- Koncert a-Moll podle Antonia Vivaldiho, BWV 1065, M. Dupré - Preludium a fuga op. 7/III, g-M oll,
W. A. Mozart - Andante F-Dur, KV 616, J. S. Bach - Toccata, Adagio a Fuge C-Dur, BWV 564.Vstupné 60 Kč
Čtvrtek 11. října v 19.30 hodin ve velkém sále DK
Mezinárodní slet bubeníků
Proběhne za finanční podpory Olomouckého kraje.
Letos se na českých pódiích představí pestrá směsice bubeníků a jejich přátel různých stylů i hudebního vnímání již pošesté. Čeští špičkoví hudebníci se potkají na jednom pódiu s muzikanty z Afriky,
Ameriky, Asie i Austrálie.
Pavel Fajt - drums, dholl, voice, Miloš Vacík - congas, timbales, djembé, berimbau, caxixi, pandeiro,
agogo-bells, repeniq, apito, brasilian and cuban percussions, voice.
Alan Vitouš - Log drums, bougarabou, darbuka, djembe, kalimba, Štěpán Smetáček - drums, Mohamed Bangoura - percussions (Afrika - Austrálie), Ondřej Smeykal (didgeridoo), Ephraim Goldin
percussions (Afrika - Kanada), zpestřením bude určitě zpěv Japonky Ishimo „Yumi“ Yumiko, která je
členkou kapely Papaya Paranoia a ve své zemi rovněž uznávanou kleslířkou komiksu. Jelikož Kanaďan
i Australan jsou hudebníci afrického původu, můžeme s trochou nadsázky prohlásit, že jsou v sestavě
zastoupeny všechny kontinenty kromě Antarktidy.
Hlavní partner: GAMBRINUS. Mediální partneři: Rej.cz, Týden na severu, Kulturní život Šumperka,
Rádio Rubi, Kissmorava, radio Haná.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den koncertu 200 Kč
Pátek 19., sobota 20. a neděle 21. října v prostorách DK
Zdravý víkend pro ženy!
Pod vedením zkušených lektorek (Bronislava Gebrová, Věra Formánková, Jolanta Pařízková a dalších) si můžete nejen skvěle zacvičit a vyzkoušet různé metody na udržení zdraví a dobré kondice,
ale také se dozvědět o nových možnostech z oblasti zdravé výživy (nejedná se o prodej potravinových
doplňků, ale o příjemnou přednášku s regionálními odborníky) a čeká vás také několik překvapení.
Ubytování pro mimošumperské zajistíme. Nabitý program odstartuje už v pátek v 17.30 hodin ve
velkém sále DK a vyvrcholí v neděli v 11 hodin. Bližší informace naleznete na plakátech a www.
dksumperk.cz.
Úterý 23. října v 19 hodin v G-klubu
Nezmaři
Za téměř třicet let aktivního koncertování posbírali Nezmaři všechna ocenění, která se v žánru folk
a country udělují. Kromě plzeňských Port jsou také držiteli prestižní ceny Zlatý klíč pro nejlepší skupinu F&C. Koncert je provázen mluveným slovem se specifickým nezmarovským humorem.
Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den koncertu 150 Kč
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Sobota 27. října ve 20 hodin ve velkém sále DK
Řecká zábava
Tradiční zábava s muzikou, tancem a spoustou specialit.
Neděle 28. října v 19 hodin ve velkém sále DK
Slavnostní koncert k výročí vzniku samostatného československého státu: ČESKÉ NONETO
Program: A. Dvořák, A. Rejcha.
Vstupné 100 Kč, 70 Kč pro studenty a důchodce

POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 7. října v 15 hodin ve velkém sále DK
Ferda mravenec
Příběhy nejslavnějšího mravence Ferdy a neméně známého brouka Pytlíka představí divadlo Genus z Brna. Při tomto představení si s herci nezřídka zahrají i samotné děti. Pořad je vhodný pro
děti od 3 let.
Vstupné 50 Kč
Neděle 14. října v 15 hodin ve velkém sále DK
Jak si princezna vzala draka
Netradiční příběh princezny a draka s překvapivým rozuzlením předvede Liduščino divadlo Praha.
Pořad je vhodný pro děti od 3 let.
Vstupné 50 Kč
Neděle 21. října v 15 hodin ve velkém sále DK
O Sněhurce
Výpravná pohádka děti zavede do království, ve kterém zlá královna chystá léčky na Sněhurku. Příběh
známý snad po celém světě předvedou heci karlovarského divadla Kapsa.
Vstupné 50 Kč
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
15 - 17. listopadu
BLUES ALIVE XII.
24. listopadu
HOROVÁNÍ
25. listopadu
EVA A VAŠEK
D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 30. září
Aleš Kauer / „City?“ (nové kresby, leporela, objekty)

11

DŮM KULTURY

Pátek 26. října v 18 hodin ve velkém sále DK
DŽEMFEST 2007
Wohnout, Laura a její tygři, Psí vojáci, One Night Band, Ultra Blue a další. 8. ročník úspěšného festivalu se koná za finanční podpory města Šumperka. Dále: Filmová scéna (25.10. v kině Oko - předpremiéra filmu ONCE), koktejl show, soutěže, videoprojekce...
Partneři: Starobrno, Týden na severu, Jim Beam, Berentzen, Rádio Haná.
Vstupné v předprodeji 149 Kč, v den koncertu 199 Kč

ART KINO

Výstava mladého šumperského amatérského básníka je k vidění každý den od 14 do 18 hodin nebo po
dohodě se službou na recepcí Penzionu G. Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a nadace Český fond umění.
Od 3. října do 4. listopadu
Jan Herynek / „Okamžiky“ (manipulovaná fotografie)
Vernisáž se uskuteční ve středu 3. října v 18 hodin. Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout manipulované fotografie Jana Herynka z Olomouce. Ten v Galerii představí díla zhotovená pomocí digitální grafiky.
Jde o poměrně výjimečnou výstavu, jelikož podobným se dramaturg Galerie Miroslav Koval zdaleka vyhýbá,
jelikož elektronická média dle jeho úsudku oslabují rukodělnou povahu tvorby díla. V rukou toho, kdo si
je ale umí podřídit a nedá se vláčet jejich bezbřehostí, jsou však velmi užitečná. 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 nadace Český fond umění.
Jižní křídlo DK
Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk
Po celý říjen zdobí prostory jižního křídla Domu kultury práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Šumperk. V pestré mozaice maleb je možné najít hned několik témat, výtvarných technik
i pozorovat různou uměleckou vyspělost jednotlivých autorů. Návštěva přízemí i patra tohoto křídla
rozhodně stojí za návštěvu!
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 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz,
www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

ART KINO
Čtvrtek 4. října v 19 hodin v D 123
KDO JE TADY ŘEDITEL?
Scénář a režie: Lars von Trier, Francie, Dánsko, Švédsko, Itálie, Island, Norsko, Finsko a SRN 2006, komedie, 99 minut, české titulky
„Je to neškodná komedie. Nic poučného, žádné převratné názory. Prostě milá zábava,“ říká autor snímku.
Ten se do díla, ve kterém se šéf jedné firmy vydává za řadového zaměstnance a na své místo dosadí najatého
herce, napasoval coby komentátor. Film je důkazem toho, že každá hra a přetvářka se může proti svému
autorovi obrátit…
Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč
Čtvrtek 11. října v 19 hodin v D 123
RED ROAD
Scénář a režie: Andrea Arnoldová, GB, Dánsko 2006, psychologický, 114 minut, české titulky
Temný psychologický snímek nás v příběhu osamělé ženy zavede do skotské metropole Glasgow. Vdova
z potemnělého velínu kamerového systému města sleduje drobné příběhy ostatních lidí. Jednou na monitorech spatří muže, který jí velmi ublížil a rozhodne se pro pomstu. Ta se jí však nějak vymkne z rukou, když
ji muž začne přitahovat…
Ceny: MFF v Cannes 2006: Cena poroty, Ceny BAFTA: Cena Carla Foremana pro nejslibnější britskou naději (režisérka), Skotské ceny BAFTA: nejlepší film, režie a scénář, herec a herečka ve skotském filmu, Britské
nezávislé filmové ceny: nejlepší britský nezávislý film, herec, herečka, herec ve vedlejší roli.
Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč
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Čtvrtek 25. října v 19 hodin v D 123
ČERNÁ KNIHA
Režie: Paul Verhoeven, SRN, GB, Belgie, NL 2006, válečný thriller, 146 minut, české titulky
Špiony, kolaboranty, překvapivými zvraty a šokujícími odhaleními prošpikovaný snímek Černá kniha se
odehrává rok před koncem druhé světové války v Němci okupovaném Nizozemí. Hlavní hrdinkou je židovka Rachel, na jejímž tragickém osudu autor sleduje pronásledování Židů nejen za války, ale i po ní…
Ceny: Nizozemský filmový festival 2006 (ceny Zlaté tele): za nejlepší film, režie, herečka a herečka ve vedlejší roli.
Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč
Program tohoto kina najdete na: www.dksumperk.cz, www.rej.cz. Legitimace člena FK stojí 35 Kč a lze ji zakoupit v předprodeji nebo před každým představením. Promítá se v sále D 123 s omezeným počtem míst. Možnost
občerstvení před představením.

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
Jan Herynek / „Okamžiky“
Nedůvěřuji elektronickým médiím ve výtvarném
projevu, ulehčením výsledek zlehčují. Přesto poslouží tomu, kdo si je podřídí.
Jan Herynek (ročník 1973) se jimi živí i vyjadřuje.
Nekreslí a není malíř, ale vyrůstal v prostředí, které
ho přirozeně výtvarně formovalo. Dobře cítí formu
i její výraz, rozumí čiré výtvarné řeči.
Pracuje s otisky svých prstů a tkání jejich kůže,
s rybími šupinami. Ryze technickými prostředky
a vyhraněným citem přetváří je do svébytné podoby, pokouší se skrze ně o zachycení pomíjivých
okamžiků věčnosti. Nalézá a potvrzuje souvislosti
jednoty malého s velkým. Blízkým a dostupným se
dotýká nedostupného, prsty své ruky zkouší „sevřít“
nezměrné prostory vesmíru i neviditelných částic
hmoty mikrosvěta. Dotýká se tak obou krajních
mezí života. Živou tkání kůže a rybích šupin obrací
se k jeho zrodu. Temné prázdno pozadí, které vznikající „objekty“ na výsledném „snímku“ rámuje,
prohlubuje pocit jejich zdánlivé monumentality.
Do Galerie se po deseti letech vrací. Poprvé tu

své práce představil vedle otcových rotokaligrafií
a v souzvuku s nimi. Nyní vystavuje sám. Jeho říjnová výstava je průřezem desetiletou prací. Zahájena
ve středu 3. října v obvyklých 18 hodin potrvá do
neděle 4. listopadu. Přijďte, sugestivně účinné fotografické vize Jana Herynka za živé setkání s nimi
nepochybně stojí.
Miroslav Koval

Rybí šupina z cyklu „Okamžik“, 1997 – 2007,
fotografický papír
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GALERIE J.JÍLKA

Čtvrtek 18. října v 19 hodin v D 123
TERKEL MÁ PROBLÉM
Režie: Stefan Fjeldmark, Dánsko 2004, barevný, animovaný, 75 minut, české titulky
Provokativní komedie plná černého humoru, sprostých slov, slangem náctiletých a písní o mladých a pro
mladé drsnou formou (styl televizního South Parku) poukazuje na problémy školáků (šikana, nedorozumění s rodiči a podobně). Nechybí ošklivé skutky a krví se zde rozhodně nešetří – místy děj až připomíná akční
film. Ceny: Dánské výroční ceny Robert: nejlepší dětský/rodinný film, původní hudba, píseň, zvuk a Cena
diváků.
Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

DIVADLO

DIVADLO ŠUMPERK
Datum
So 29.9.
St 3.10.
So 6.10.
Čt 11.10.
Pá 12.10.
So 13.10.
Út 16.10.
So 20.10.
So 27.10.

Titul
Amadeus
Amadeus
Jo, není to jednoduché
Amadeus
„Motýli v divadle“ Koncert Šumperského sboru
Pohádka o líných strašidlech
Koncert Jakuba Smolíka
Amadeus
Hrádek v plamenech
Improvizační večer herců a příznivců divadla
Ne 28.10. Klasika Viva - České noneto
Po 29.10. Slavnostní předávání plaket J. Jánského

Skupina
B, VK, X
G, VK, X
VK
S2, VK, X
VK
R+D, VK
VK
F, VK, X
VK

Čas
19.30
17.00
19.30
17.00
19.00
15.00
19.00
19.30
19.30

Cena
120 Kč
120 Kč
90 Kč
120 Kč
50 Kč
60 Kč
220 Kč
120 Kč
50 Kč

VK

19.00
10.00

70, 100 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 28, p. Zetochová. Další
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.

Pro nejmenší diváky připravilo šumperské divadlo půvabnou pohádku Vladimíra Čorta O líných strašidlech. V ní se jako Ježibaba představí František Čachotský, v roli Aničky pak Jolanta Galuszková a jako
Hastrmanka Klára Hanušová.
Foto: J. Kalabis
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DIVADLO

DIVADLO OBSADILY MALBY
A KONTROVERZITY MICHALA OŽIBKA
Až do 25. října bude v divadle k vidění výstava Michala Ožibka nazvaná Paint today
s podtitulem malby a kontroverzity v šumperském divadle. S tvorbou tohoto mladého
výtvarníka se přitom mohla šumperská veřejnost seznámit již před dvěma lety - na výstavě
Expose v místním muzeu.
Michal Ožibko, který se před šestadvaceti
lety narodil v Šumperku, vytvořil první olejomalbu ve svých třinácti, o rok později pak začal experimentovat s grafitti. Tento absolvent
šumperské „průmyslovky“ se od roku 2001 živil jako výtvarník „na volné noze“, v roce 2005
pak byl po třech pokusech přijat na pražskou
Akademii výtvarných umění, kde studuje
v ateliéru malířských technik u prof. Zdeňka
Berana.
-red-

HRÁDEK SE OCITNE V PLAMENECH
27. října o půl osmé večer ožije divadelní Hrádek plameny herecké improvizace. Večerem
plným zábavy a improvizací dvou hereckých
družstev, pod dohledem zkušené lektorky z České improvizační ligy a v režii samotných diváků,
kteří budou hercům zadávat témata improvizací,

chce divadlo přiblížit veřejnosti samotnou podstatu herecké práce, pobavit a vnést do inscenačních schémat jiný pohled. V závěru večera
pak diváci ohodnotí družstvo, jemuž se podařila
nejoriginálnější, nejvtipnější a nejzajímavější improvizace. Srdečně zveme!
-vz-

ŠUMPERŠTÍ POJEDOU S JITŘNÍ PANÍ
NA FESTIVAL ČESKÉ DIVADLO
Inscenace Jitřní paní, kterou měli diváci
možnost vidět v loňské sezoně, zaujala odbornou porotu z řad předních divadelních kritiků
a teoretiků natolik, že ji „vyslala“ na festival
České divadlo, který v Praze každoročně pořádá agentura Foibos. Šumperský soubor se
s Jitřní paní v režii Jana Nováka představí ve
Švandově divadle v neděli 14. října. Připomeňme jen, že právě na tomto festivalu získalo
divadlo ocenění již v předešlých letech, konkrétně s inscenací Edith a Marléne v hlavní
roli s Olgou Kaštickou. Držme tedy Šumperským palce.
-vz-

Režisér Jan Novák nastudoval se šumperským
souborem inscenaci Jitřní paní v uplynulé sezoně.
Foto: -jk-
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CENA M. MOVNARA

V LOŇSKÉ SEZONĚ DIVÁKY NEJVÍC ZAUJALI KAŠTICKÁ S KRÁLEM

C

enu za nejlepší herecký výkon v sezoně 2006/2007 si v sobotu 15. září odnášeli z místního stánku
Thálie hned dva členové divadelního souboru. Ocenění pojmenované podle nadějného mladého
herce Miloše Movnara, jenž podlehl těžké nemoci, udělilo divadlo již počtrnácté. Letos však poprvé
nevybírali nejvýraznější herecké osobnosti místního souboru porotci, ale v anketě samotní diváci. Ty
nejvíce zaujala Olga Kaštická jako Dolly Leviová a Petr Král jako Horác z muzikálu Hello Dolly.
Festival Miloše Movnara dostal novou podobu letos na jaře. „Vedení divadla se tehdy
shodlo na tom, že herecké výkony by měl hodnotit divák. Rozhodující roli sehrál fakt, že názor odborné poroty se ve většině případů lišil
od pohledu poroty divácké. Každá z nich totiž
měla jiná hlediska, takže nominace na ocenění
se diametrálně rozcházely,“ uvedl ředitel šumperského divadla René Sviderski a dodal, že
tímto krokem dostal právě divák větší prostor
k vyjádření svého názoru na jednotlivé inscenace a výkony herců. Další novinkou pak bylo
rozdělení ocenění na dvě kategorie - nejlepší
ženský a nejlepší mužský herecký výkon.
Letos poprvé tak mohli diváci rozhodnout
o nejvýraznějších hereckých osobnostech místního souboru v anketě, hlasovací lístky přitom

vyplňovali nejen předplatitelé, ale i ostatní diváci, kteří si lístky v divadle vyzvedli. „Ankety
se zúčastnilo sto devatenáct diváků, u kterých
letos s velkou převahou zabodoval muzikál
Hello Dolly, který režíroval Bedřich Jansa,“
prozradil Sviderski. A právě oběma hlavním
představitelům zmíněného muzikálu se dostalo ocenění v podobě plastiky klauna v ženském
a mužském provedení, jež nahradila někdejšího
Harlekýna. Sošky výtvarnice Dagmar Fáberové
tak po zahajovací premiéře nové sezony v sobotu 15. září převzali na prknech, jež znamenají
svět, Olga Kaštická alias Dolly Leviová a její herecký kolega Petr Král coby nevrlý a bručounský Horác Vandergelder. Diváci přitom ocenili
Petra Krále i za roli Eduarda v inscenaci Jo, není
to jednoduché.
-zk-

Nejvýraznější herecké osobnosti místního souboru letos poprvé nevybírali porotci, ale samotní diváci. Ty nejvíce
zaujala Olga Kaštická jako Dolly Leviová a Petr Král jako Horác z muzikálu Hello Dolly.
Foto: J. Kalabis
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Výstavní síň

Klášterní kostel

³ Církevní umění období klasicismu na Šum-

³ Dagmar Koverdynská - Dřevěné sochy
Autorská výstava šumperské sochařky a výtvarnice
potrvá do 30. září.
Koncerty: 12.10. v 11 hod. - imatrikulace studentů
VŠB Ostrava, v 19 hod. - Šumperský dětský sbor koncert dětského sboru Ondrášek z Nového Jičína

persku, Zábřežsku a Mohelnicku
Třetí výstava nejcennějších církevních památek
z období klasicismu v našem regionu z cyklu
„Ars longa, vita brevis - Umění je věčné, život je
krátký“ celý cyklus uzavírá. Po domluvě poskytuje muzeum komentované prohlídky k výstavě pro jednotlivce i skupiny. Návštěvu výstavy
s komentovanou prohlídkou je třeba telefonicky
objednat na čísle 583 214 070. Výstava potrvá do
12. prosince.

Hollarova galerie
³ Václav Hollar (Praha 1607 - Londýn 1677)

Výstava z díla slavného českého rytce a grafika
ke 400. výročí jeho narození je ojedinělou příležitostí seznámit se s jeho tvorbou. Výstava potrvá do 10. listopadu.

Rytířský sál
³ Lov a zbraně

Výstava o historii lovu s ukázkami loveckých
zbraní, trofejí, loveckého nábytku a grafiky s loveckou tematikou potrvá do 30. září.
³ Minulost odkrytá bagrem
Výstavka menšího rozsahu o předběžných výsledcích záchranného archeologického výzkumu při stavbě polyfunkčního domu na nám. Republiky v Šumperku bude otevřena do 31. října.

Stálá expozice VM v Šumperku
³ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Otevřena celoročně.

Galerie Šumperska
³ Lubomír Bartoš - Malíř svého kraje

Výstava šumperského akademického malíře Lubomíra Bartoše, uspořádaná u příležitosti jeho
sedmdesátých narozenin, vybízí k ohlédnutí za
jeho celoživotní tvorbou a působením v našem
regionu. Výstava potrvá do 2. prosince.

Den vzniku českého státu
Pátek 28. září otevřeno od 9 do 12 hodin
Den vzniku samostatného
československého státu
V neděli 28. října je muzeum otevřeno od
13.15 do 17 hodin. Kostel Zvěstování Panny
Marie je v tento den uzavřen.
Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908,
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.
muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út - pá 9
- 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17
hod., Klášterní kostel 10 - 12 hod., otevírací doba Galerie: út - pá: 9 - 12 hodin, 12.30 - 17 hodin, so: 9 - 13
hodin. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena.

Zábřeh
³ Kamil Sobota - U nás
Výstava olejomaleb se zábřežskými motivy potrvá
do 10. listopadu.
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: muzeum.zabreh@seznam.cz, www.muzeum-sumperk.cz, celoročně út - so 9 - 12 hod., 13 - 16 hod., ne - po muzeum
zavřeno

Mohelnice
³ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
³ Můj svět

Autorská výstava výtvarnice Dany Zimové - Činčarové potrvá do 30. září.
³ Řekni mi zrcadlo…. aneb hygiena a krášlení
v minulosti
Interaktivní výstava ze sbírek VM v Šumperku
a zámku ve Velkých Losinách, kde si návštěvníci
mohou vyzkoušet dobové oblečení a doplňky, bude
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VÝSTAVA

zahájena vernisáží 12. října v 17 hodin. Výstava potrvá do 31. ledna 2008.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sumperk.cz, e-mail: muzeum.mohelnice@seznam.cz,
celoročně: po - pá 8 - 12 hod., 13 - 16 hod., včetně
soboty 9 - 12 hod.

Zábřeh, Mohelnice, Loštice
Den vzniku českého státu
Pátek 28. září otevřeno od 9 do 12 hodin
Den vzniku samostatného
československého státu
V neděli 28. října je otevřeno od 9 do 12 hodin.

Loštice
³ Stálá expozice - ADOLF KAŠPAR
³ Adolf Kašpar - Grafika

Výstava ke 130. výročí narození autora představuje grafické práce ilustrátora ze sbírek Památníku
A. Kašpara v Lošticích, Muzea umění v Olomouci
a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Výstava potrvá do 30. září.
Informace: tel.: 583 445 256, e-mail: pamatnik.lostice@seznam.cz, www.muzeum-sumperk.cz. Duben
- říjen: Po zavřeno, út - so 8.30 - 12 hod., 12.30 - 15.30
hod.

Úsov
³ Zámek a Lovecko-lesnické muzeum
³ Galerie Lubomíra Bartoše v Úsově
³ Úsov - kolébka lesnického školství

Nová expozice.
³ Liška Bystrouška a rodný kraj

Výstava ilustrací ak. mal. Stanislava Lolka.
Informace: V září od úterý do neděle v době od 8
do 12 a od 13 do 16 hodin. V říjnu je zámek Úsov
přístupný pouze o víkendech, a to v době od 9 do 12
a od 13 do 16 hodin.

MUZEUM PŘEDSTAVUJE LUKASOVU
SBÍRKU GRAFIK VÁCLAVA HOLLARA
Impozantní sbírka Václava Hollara, kterou spravuje Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku
(dnes Vlastivědné muzeum v Šumperku, poznámka
redakce), byla vytvořena jako výraz vlasteneckého
cítění v exilové atmosféře II. světové války. Její tvůrce
plukovník Karel Lukas byl velkým milovníkem umění a obdivovatelem svého dávného krajana Václava
Hollara. Jistou spojitost mezi nimi můžeme vidět
v jejich osudu. Lukas, stejně jako Hollar, žil mnoho let v pohnutých dobách mimo svou vlast, a také
jemu se Anglie na čas stala druhým domovem.
Dar, který plukovník Lukas věnoval muzeu města Zábřeha u příležitosti svého
jmenování čestným občanem města
Zábřeha, je obdivuhodný svým rozsahem - Hollarových leptů je téměř
750. Kolekci můžeme bez nadsázky
přiřadit k nejvzácnějším výtvarným
sbírkám na severní Moravě a po
slavném Hollareu při Národní galerii
v Praze jej můžeme pokládat za druhý
nejpočetnější soubor Hollarovy tvorby
v rámci České republiky. Sbírku věnoval
Lukas muzeu v roce 1947, možná i z obavy
před jejím rozchvácením v období politických
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procesů. Dále byla sbírka spravována Okresním
vlastivědným muzeem v Šumperku, do jehož organizační struktury zábřežské muzeum náleželo. Již
v padesátých letech se stala předmětem zájmu veřejnosti i odborníků, kteří ji čas od času popularizovali
na výstavách. Kompletní seřazení podle Partheyova
seznamu i analýzu stavů grafických listů provedl
Vilém Jůza z Galerie výtvarného umění v Ostravě
v roce 1981, kdy byl vydán i katalog se soupisem
nejkvalitnějších 459 položek sbírkového fondu.
Od roku 1994 byl za podpory Ministerstva
kultury ČR zahájen dlouholetý projekt
prezentace Hollarova díla ze sbírek
Okresního vlastivědného muzea
v Šumperku. Na jeho základě jsou
v šumperské muzejní Galerii
Václava Hollara v několikaletých
cyklech vystavovány jednotlivé
tematické okruhy této vzácné kolekce.
Mgr. Pavla Teglová,
z katalogu Wenceslaus Hollar
Bohemus, vydaného v roce 1997
¿ Na snímku Václav Hollar (Variace na
autoportrét).

J

edinečná výstava, jež prezentuje období klasicismu jako uměleckého stylu a zároveň seznamuje
se skvosty regionálního církevního umění, je od 13. září k vidění ve výstavní síni šumperského
Vlastivědného muzea. Uzavírá přitom úspěšný projekt „Ars longa, vita brevis“, který muzeum „rozjelo“ před dvěma lety.
„Oproti minulým letům nepředstavuje letošní
výstava vyhraněný umělecký sloh, ale dané období,
tedy od konce osmnáctého století po polovinu století devatenáctého. Expozici navíc doplňuje videoprezentace památek z exteriéru,“ uvedla ředitelka
šumperského muzea Marie Gronychová. Vedle oficiálního církevního umění, reprezentovaného díly
například Cyrila Kutzera, Antona Gersche nebo
Josefa Keila nebo luxusními církevními rouchy, tak
mohou podle ní návštěvníci obdivovat i sakrální lidové umění, včetně obrázků na skle a výklenkových
soch.
Základ výstavy tvoří exponáty zapůjčené z jednotlivých farností, doplněné předměty z muzejních
sbírek. „Mnoho exponátů bylo přivezeno přímo
z kostelů, mnohé z nich bylo vzhledem k jejich stavu nutné zakonzervovat, aby se zachovaly i pro další

generace. Velký dík proto patří nejen farnostem,
ale také restaurátorovi Antonínu Vašíčkovi, jehož
zásluhou jsou vystavené předměty schopné další
existence,“ vysvětlila ředitelka muzea a dodala, že
výstava je tentokrát tematicky i instalačně rozdělena do tří částí. První představuje oficiální církevní
umění, ve druhé části je instalován interiér sakristie
s dobovým nábytkem a vybavením a poslední oddíl se věnuje lidovému umění. „Po domluvě navíc
poskytujeme komentované prohlídky k výstavě pro
jednotlivce i skupiny. Zájemci by se měli telefonicky
objednat na čísle 583 214 070,“ zdůraznila Gronychová. „Domnívám se, že jde o mimořádnou příležitost seznámit se s jedinečnými sakrálními uměleckými díly, kterou by si lidé neměli nechat ujít,“
podotkla na závěr ředitelka muzea a připomněla, že
výstava je v muzeu k vidění až do 12. prosince. -zk-

Výstava Církevní umění období klasicismu na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku, která uzavírá projekt „Ars longa, vita brevis“, je v šumperském muzeu k vidění až do 12. prosince. Výstavní síni přitom
vévodí náznak oltáře s klasicistním portikem inspirovaným antikou.
Foto: -zk-
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588
Půjčovna pro dospělé
Po, Út, St

Půjčovna pro mládež

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

Čtvrtek

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz.
Pátek 28. září (státní svátek) - zavřeno, sobota 29. září otevřeno (17. listopadu) od 8 do 12 hodin

KNIHOVNA ZVE NA CESTU DO MINULOSTI
Akci nazvanou Cesta do minulosti připravila
na úterý 23. října šumperská Městská knihovna ve
spolupráci s žáky Střední odborné školy - oboru
cestovní ruch. Procházka, která nabídne poznání
historie Šumperka, je tentokrát určena především
členům šumperských neziskových organizací, při-

pojit se ale mohou i další zájemci z řad veřejnosti.
Jednotlivé procházky místy, jimiž „často chodíme a mnoho o nich nevíme“, odstartují mezi
devátou a desátou dopoledne u knihovny na
ulici 17. listopadu. Bližší informace lze získat na
tel.č. 583 214 588.
-red-

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ
Akci nazvanou „Z čajové konvičky nejen
pohádkové babičky“ pořádá ve čtvrtek 4. října
šumperská Městská knihovna, a to v půjčovně
Sever na Temenické ulici. Stejně jako loni také
letos se pod tajemným názvem se skrývá setkání
dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou literatu-

rou a jde o první podvečer v rámci II. ročníku
Klubu podvečerního čtení. Součástí slavnostního
podvečera, který odstartuje v 17 hodin v prostorách knihovny Sever na Temenické ulici 5, bude
korunovace královny Nenudy II. a vyhodnocení
prvního ročníku soutěže Literární perličky. -zk-

Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6
zve na

Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6
zve na

40. narozeniny Domu dětí
a mládeže U radnice
Výstava výtvarných prací představí nové
i starší práce dětí estetického oddělení, které
se během let účastnily výstav a výtvarných
soutěží. Slavnostní zahájení výstavy
proběhne v prostorách knihovny, bude-li
hezké počasí, tak i na zahradě za knihovnou
ve čtvrtek 4. října od 16 hodin.
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besedu o knize
MŮJ DĚDEČEK BYL LEGIONÁŘ
s autorkou PhDr. Hanou Jarmarovou,
ředitelkou Státního okresního archivu
Šumperk,
ve čtvrtek 11. října v 17 hodin
Beseda bude doplněna o nové, v knize
nepublikované fotografie a poznatky
o historii Československých legionářů okresu
Šumperk v letech 1914 - 1920.

Úterý 2. října v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže
Vstup volný

zub, ať to vydržíte. Informace D. Kirkosová, tel.č.
603 959 049.
Vstupné 50 Kč

Středa 3. října od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Točené perly, korálky a drobné předměty z moduritu, fima a karomailu
Výroba skleněných korálků nad kahanem, přívěsky
technikou „falešného“ smaltu a fimo.
Vstupné 50 Kč

Středa 17. října v 15.30 hodin v DDM
Pro bystré hlavičky

Středa 3. října v 16 hodin v herně TTC
Stolní tenis pro děti
Pro děti od 8 let.
Vstup volný
Středa 3. října v 15.30 hodin v DDM
Hlavolamy, křížovky

Vstup volný

Středa 17. října od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Malování na sklo a porcelán
Dekorování hrníčku nebo skleničky, s sebou hrníček nebo skleničku.
Vstupné 50 Kč
Pondělí 22. října ve 14 hodin v počítačové učebně
DDM
Volný internet
Pro děti od 8 let.
Vstup volný

Vstup volný

Sobota 6. října v 9.30 hodin u Vily Doris
Klub Uzlík
Účast na memoriálu Josefa Janků. Pochod po Šumperském psaníčku, pořádaný KČT. Délka trasy
10 km. Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395.
Startovné 20 Kč
Pondělí 8. října ve 14 hodin v počítačové učebně
DDM
Volný internet
Pro děti od 8 let.
Vstup volný
Středa 10. října od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Tiffany
Dokončení šperku, vitrážky technikou Tiffany
a možnost vytvořit si šperk z korálků a polotovarů
z minulých lekcí
Vstupné 50 Kč
Sobota 13. října od 9 do 14 hodin v keramické dílně
DDM
Keramika pro každého
Vstupné 30 Kč
Sobota 13. října od 9 do 12 hodin ve výtvarném ateliéru DDM
Patchwork - základy ručního šití
S sebou tři druhy bavlněných látek (starší nebo
nové, ale vyprané) rozměr 50 x 50 cm, jehla, špendlíky, nůžky, nitě, tužka, dlouhé pravítko a něco na

Úterý 23. října v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže
Vstup volný
Středa 24. října v 15.30 hodin v DDM
Pálí vám to?
Hádanky a křížovky.

Vstup volný

Středa 24. října v 16 hodin v herně TTC
Pojď si pinknout
Stolní tenis pro děti od 8 let.
Vstup volný
Středa 24. října od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Filcování
Zpracovávání surové vlny technikou suchého
a mokrého filce - šperky, kabelky, zvířátka.....
Vstupné 50 Kč
Bližší informace: MDDM u radnice, nám. Míru
20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: mddm.sumperk@seznam.cz, www.mddm.adam.cz.
Hrad Sovinec srdečně zve na
Hofmistrova závěť
v sobotu 20. října a v neděli 21. října vždy
od 9 do 19 hodin
Slavnostní ukončení sezony s ohlédnutím za
podařenými programy.
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STŘEDISKO SEVER, KAVÁRNIČKA

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Úterý 9. října v 15 hodin
Úspěšné stáří a aktivní stárnutí
Beseda o tom, co přibývající roky berou, ale také
co přinášejí. Fyzické a duševní zdraví je možné
ovlivnit v každém věku a prožít spokojené a aktivní stáří. Přednáška ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Olomouci.
Čtvrtek 11. října ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.
Pátek 12. října ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete pobavit se svými přáteli a poslechnout si známé
písničky, které zahraje skupina Staří kamarádi.
Vstupné 30 Kč
Čtvrtek 18. října v 16 hodin
Napříč západní Krétou
Zajímavá místa a krásy západní části ostrova
Kréta přiblíží Kvido Janík.
Středa 24. října v 15 hodin

Doběhni svůj věk - Srdce v nejlepších letech
Cyklus přednášek ve spolupráci s Centrem podpory zdraví Poradnou zdraví Šumperk. Přednáška na téma prevence kardiovaskulárních onemocnění.
Pátek 26. října ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si
a poslechnout si známé písničky. Vstupné 30 Kč
Po domluvě
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci
našeho asistenta. V případě zájmu je nutné se objednat na tel. čísle 583 212 272.
Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod.
Bližší informace: Kavárnička pro seniory - nejen pro ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní
doba denně od 13 do 19 hodin, telefonní číslo
je 583 550 234. Aktuální program na stránkách
Informačního střediska pro seniory www.pontis.
cz/iss. V měsíci říjnu probíhá výstava obrazů
Josefa Macka.

STŘEDISKO SEVER
Čtvrtek 4. října ve 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.
Vstupné 35 Kč

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do 12
hodin
Mateřské centrum

Úterý 9. října od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů

Každou středu vždy od 15 do 17 hodin
Mateřské centrum

Čtvrtek 11. října ve 14 hodin
Setkání členů městského svazu DIA
Hraje skupina Tři „K“.
Vstupné 35 Kč

Každé úterý v 17 hodin na Aguacentru Šumperk
Plavání batolat
Vede Stanislava Smorojová. Další pokračování dle
zájmu a dohody. Plánované zahájení plavání batolat
v krytém bazénu v Zábřehu bude v úterý 30. října
v 16.30 hod. Bližší informace podá S. Smorojová na
čísle 732 561 061. Plavání kojenců v rodinách pro
děti od narození do půl roku věku je v provozu.
Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 583
211 766.

Čtvrtek 18. října ve 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.
Vstupné 35 Kč
Úterý 23. října od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů
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Chuej - čchung - kung - Cvičení návratu k jaru se bude od 1. října cvičit ve společenském,
středisku Sever na Temenické ulici. Jeho účinky
se přitom projeví poměrně brzy. Zlepší se činnost všech vnitřních orgánů, zvýší se hybnost
kloubů, zpevní se ochablé svalstvo a vyrovná
držení těla, což je patrné zejména u starších lidí.

Cvičení je nanejvýš pomalé, provádí se při plné
soustředěnosti ve stoji bez jakékoliv námahy
a slouží k posílení těla. Každé lekce je zakončena relaxací. Kurz bude probíhat každé pondělí
od 16 do 17.30 hodin v klubovně společenského
střediska „Sever“ a povede jej lektorka Marta
Dubská.
-red-

VILA DORIS
Každé pondělí vždy od 15 do 16.30 hodin v Artedílně
na „Komíně“
Keramika pro veřejnost - volná tvorba
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623,
731 610 036, silhanova@doris.cz.
Vstupné 50 Kč
Pondělí 1. října od 17.30 do 18.30 hodin v tančírně
na „Komíně“
Hathajóga
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz.
Vstupné 500 Kč za 10 lekcí
Každé pondělí vždy od 15 do 18 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053 psencikova@doris.cz. Vstupné 30 Kč
Každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin v MC na „Komíně“
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz.
Vstupné 500 Kč za 10 lekcí
Každou středu vždy od 15 do 16 hodin v I-téčku na
„Komíně“
Anglická herna pro děti - čtení
Možnost číst si a poslouchat CD v angličtině. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327,
731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Vstupné 40 Kč
Středa 3. října od 15 do 18 hodin v MC na „Komíně“

Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053 psencikova@doris.cz. Vstupné 30 Kč
Čtvrtek 4. října od 15 do 16 hodin v I-téčku na „Komíně“
Anglická herna pro děti - psaní úkolů
Doučování a pomoc s úkoly, rady, přezkoušení.
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327,
731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Vstupné 40 Kč
Čtvrtek 4. října, 11. října a 18. října vždy od 16 do 18
hodin v MC na „Komíně“
Laktační poradna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz.
Čtvrtek 4. října až sobota 6. října od 8 do 18 hodin
u Třemešských rybníků
Ornitologická vycházka
Ukázka odchytu a kroužkování ptáků, ukázky ptačích budek. Školní kolektivy nutno předem objednat na tel.č. 583 214 213, 731 186 056, Petr Šaj.
Pondělí 8. října od 16 do 18 hodin v I-téčku na „Komíně“
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky
1. lekce 8.10., 2. lekce 11.10., 3. lekce 15.10.,
4. lekce 18.10. Informace Bronislav Vavruša, tel.
č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Kurzovné 400 Kč
Úterý 9. října až středa 24. října výstava na „Komíně“
Uvidíte, co my ne - hmatová výstava
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STŘEDISKO SEVER NABÍZÍ OMLAZOVACÍ CVIČENÍ
ČÍNSKÝCH CÍSAŘŮ

VILA DORIS

Vernisáž výstavy 9. října v 17.30 hodin. Informace
Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039,
vavrusova@doris.cz.
Středa 10. října v 16 hodin ve Vile Doris - Galerie
na schodech
Vernisáž kreseb Jana Žmolíka ze SOŠ Šumperk
Výstava potrvá od 10. října do 13. listopadu, otevřeno pondělí až pátek od 8 do 18 hodin. Informace Renata Čechová, tel.č. 583 214 213, 731 610 033,
cechova@doris.cz.

Čtvrtek 18. října od 15 do 16 hodin v I-téčku na „Komíně“
Anglická herna pro děti - psaní úkolů
Doučování a pomoc s úkoly, rady, přezkoušení.
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327,
731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Vstupné 40 Kč
Čtvrtek 18. října od 15.30 do 16.30 hodin v MC na
„Komíně“
Hraníčko 1
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz. Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 11. října od 15 do 16 hodin v I-téčku na
„Komíně“
Anglická herna pro děti - psaní úkolů
Doučování a pomoc s úkoly, rady, přezkoušení.
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327,
731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 18. října od 16.30 do 17.30 hodin v MC na
„Komíně“
Hraníčko 2
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz. Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 11. října od 13.30 do 15 hodin v Artedílně
na „Komíně“
Tyflodílna
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624,
731 610 039, vavrusova@doris.cz.

Pátek 19. října od 10 do 11 hodin v Artedílně na „Komíně“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624,
731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 11. října od 15.30 do 16.30 hodin v MC na
„Komíně“
Hraníčko 1
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz. Vstupné 40 Kč

Pátek 19. října od 16 do 18 hodin v MC na „Komíně“
Škapulíř
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz. Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 11. října od 16.30 do 17.30 hodin v MC na
„Komíně“
Hraníčko 2
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz. Vstupné 40 Kč

Pondělí 22. října od 16 do 18 hodin v I-téčku na „Komíně“
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky
1. lekce 22.10., 2. lekce 29.10., 3. lekce 1.11., 4.
lekce 5.11. Informace Bronislav Vavruša, tel.č.
583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Kurzovné 400 Kč za celý kurz

Pátek 12. října v 18 hodin v I-téčku na „Komíně“
Biograf Komín - To je demokracie
Protesty proti Světové obchodní organizaci
(WTO) v Seattlu v roce 1999 zachytili účastníci
více než stovkou kamer. Dostáváme tak jiný obraz událostí, než jaký prezentovala velká světová
média. Hudba Rage Against the Machine. Film je
zapůjčen z filmového archivu Jeden svět. 72 min.
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 481,
731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Klubový příspěvek 20 Kč
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Úterý 23. října v 18.30 hodin v sále ve Vile Doris
Cyklus Vila Lucis - Dřevěný večer s Martinem
Patřičným
Povídání nejen o dřevě s vynikajícím řezbářem
a spisovatelem, Dřevo krásných stromů, Pracujeme
se dřevem, Patřičný nejen dřevo - úvahy o dřevě,
o životě, koních, lidech, ovcích. Vstupenky je možno objednat u Petra Konupčíka, tel.č. 583 214 212,
731 610 037, konupcik@doris.cz.
Vstupné 50 Kč

Pátek 26. října v 18 hodin v sále Vily Doris
Zakarpatskou přírodou s batohem a spacákem
Povídání a vzpomínání nad fotkami na letní
putování po Zakarpatské Rusi. Besedu povede

s úsměvem Zdenek Štěpánek. Informace Petr
Šaj, tel.č. 583 214 213, 731 186 056, saj@doris.cz.
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC
17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212,
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9,
Šumperk: 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), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.
cz, http://www.doris.cz

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Dřevěný večer s Martinem Patřičným
aneb povídání s vynikajícím řezbářem a spisovatelem nejen o dřevě, ale také o životě,
koních, lidech, ovcích…
úterý 23. října v 18.30 hodin v sále Vily Doris na ul. 17. listopadu
Martin Patřičný se narodil v roce 1955 v Praze, řemeslu se vyučil soukromě u svého strýce,
jenž se zabýval řezbářstvím a soustružením dřeva. Po maturitě na gymnáziu prošel celou
řadou zaměstnání, výtvarné práci se dřevem se plně věnuje posledních devatenáct let a je
rovněž podepsán pod publikacemi Dřevo krásných stromů a Pracujeme se dřevem. Umělec,
který získal řadu evropských ocenění, vytváří své obrazy a sochy na starém statku v Debrně
u Kralup nad Vltavou, a zatímco na některé obrazy je třeba dívat se z dálky, objektů Martina
Patřičného má člověk chuť se dotýkat. Miroslav Klivar o jeho tvorbě napsal:
„…Patřičný odhaluje nejen mytologické významy dřeva v umění. Mám na mysli obsahy
kolektivního nevědomí - archetypy podle psychologa C.G. Junga, archaické formy emocí
a obrazů. V obrazech tohoto autora totiž pozorujeme „Magnetické pole“ archetypů,
bipolární strukturu - „temnou“ a „světlou“. Autor vypráví příběhy osudů. Názvy děl nejsou
rozhodující. Hlavní je duchovní obsah. Mohli bychom nazvat některá díla „krajiny duše“,
neboť autor miluje animismus, oduševnění, hledání. Příroda mu zní jako hudba a on se jí
snaží naslouchat. Malířské kvality jsou na každém kroku: valéry přirozených barev dřeva,
někdy tajemně skryté v kruhu či trianglu nebo ve tvaru slzy. Mistr Martin Patřičný je hledač
mytologie dřeva v umění.“
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík,
tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz
Šumperské setkání sponzorují: DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, Irea, a.r.o., Petr Waniek,
rozvoz květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografické práce, Olšanské papírny
a.s. - Ruční papírna Velké Losiny, Město Šumperk, Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o.
Šumperk - diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN,
Salón Zdena - Ruda nad Moravou.
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Čtvrtek 25. října od 9.30 do 12 hodin a od 14 do
18 hodin na „Komíně“
Dýňobraní
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624,
731 610 039, vavrusova@doris.cz.

KINO OKO

KINO OKO
MEDVÍDEK
Středa 26. září v 18.00 a ve 20.00 hodin, čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29. a neděle 30. září jen v 18.00
hodin
ČR, 2007, 98 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý
Hořká komedie o světě, ve kterém je ženský princip mocnější než mužský, měkké je mocnější než tvrdé a voda je mocnější než kámen… Další film zkušené autorské dvojice Jan Hřebejk - Petr Jarchovský,
která tentokrát zkoumá z mnoha úhlů fenomén manželství a vše, co k němu patří. Spíš konverzační
film se skvělými postavami a dialogy vypráví příběh o trojici kamarádů, kteří se znají už od školních let
a které mimo jiné spojuje i jedno tajemství… Hrají Aňa Geislerová, Táňa Vilhelmová, Nataša Burger,
Jiří Macháček, Ivan Trojan, Roman Luknár, Klára Issová, Jiří Menzel, Věra Křesadlová a další.
Vstupné 80 Kč
KOŘENÍ ŽIVOTA (No Reservations)
Čtvrtek 27. září, pátek 28. září, sobota 29. září, neděle 30. září, pondělí 1. a úterý 2. října jen ve 20.00
hodin
USA, 2007, 104 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Recept na štěstí v žádné kuchařce nenajdete… Catherine Zeta - Jonesová má coby poněkud strnulá
a dost neoblíbená šéfkuchařka prvotřídní restaurace v romantické komedii Scotta Hickse dva problémy - živou devítiletou neteř a nového kolegu, neformálního, velmi oblíbeného a velmi smělého
odborníka na omáčky Nicka (Aaron Eckhart)…
Vstupné 75 Kč
BOŽSKÝ EVAN (Evan Almighty)
Pondělí 1. a úterý 2. října jen v 18.00 hodin, středa 3. října jen v 17.30 hodin
USA, 2007, 96 minut, mládeži přístupný, titulky
Nejdražší komedie všech dob, v níž kongresman Steve Carrell dostane od Boha za úkol postavit Archu,
tak jako kdysi Noe. Voda samozřejmě přiteče, ale jak tentokrát zapadne do božího plánu?
Vstupné 70 Kč
INLAND EMPIRE
Ozvěny MFF Karlovy Vary 2007
Středa 3. října jen v 19.15 hodin
USA, Polsko, Francie, 2006, 172 minuty, od 15 let, titulky
Herečka Nikky Grace se připravuje na největší roli svého života, ale když se zamiluje do svého kolegy,
zjistí, že se její život začíná podobat fiktivnímu filmu, který právě točí. Navíc odhaluje, že tento současný film je remakem polského snímku 47, který nebyl nikdy dokončen kvůli nevyslovené tragédii. A to
je jen začátek… Další mysteriózní drama Davida Lynche. V hlavních rolích Laura Dernová a Jeremy
Irons.
Vstupné 75 Kč
GYMPL
Čtvrtek 4., pátek 5., sobota 6., neděle 7., pondělí 8., úterý 9. a středa 10. října v 17.30 a ve 20.00 hodin,
čtvrtek 11., pátek 12., sobota 13. a neděle 14. října jen ve 20.00 hodin
ČR, 2007, 105 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý
Komedie o studentech, kteří našli zálibu v malování graffiti. Nový film režiséra Tomáše Vorla o rodičích, učitelích a problémech současné mladé generace. V hlavních rolích Tomáš Vorel ml. a Jiří Mádl,
dále hrají Eva Holubová, Tomáš Matonoha, Milan Šteindler, Zuzana Bydžovská, Jan Kraus, Ivana
Chýlková, Tomáš Hanák a další.
Vstupné 80 Kč
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Nový film režiséra Tomáše Vorla Gympl o rodičích, učitelích a problémech současné mladé generace
uvádí šumperské kino Oko od 4. do 14 října.
HAIRSPRAY
Čtvrtek 11., pátek 12., sobota 13. a neděle 14. října jen v 17.30 hodin
USA, 2007, 117 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Rytmus nezastavíš… Pestrobarevný muzikál nesoucí se na vlně bezstarostného puberťáckého blbnutí je
zasazený do 60. let. Jeho hlavní hrdinkou je hodně baculatá středoškolačka, která se snaží probojovat do
televizní taneční show… Hrají John Travolta, Michelle Pfeifferová, Amanda Bynes a další. Vstupné 70 Kč
OKAMŽIK ZLOMU (Fracture)
Pondělí 15. a úterý 16. října jen v 17.30 hodin
USA, 2007, 113 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Zastřelil jsem svou ženu. Dokažte to… V hlavní roli detektivního thrilleru, jehož hlavní zápletkou je
plán „dokonalé vraždy“, Anthony Hopkins.
Vstupné 70 Kč
DENNÍ HLÍDKA (Dnevnoj dozor)
Pondělí 15. a úterý 16. října jen ve 20.00 hodin, středa 17. října jen v 17.30 hodin
Rusko, USA, 2007, 130 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Noční hlídka odevzdala vládu… Druhý díl fantasy trilogie režiséra Timura Bekmambetova vypráví
o souboji Světlé a Temné strany, který se odehrává v současném Rusku, ale v podstatě i napříč celými
dějinami civilizovaného světa.
Vstupné 75 Kč
SKANDÁL
Artvečer
Středa 17. října jen ve 20.00 hodin
USA, 2006, 115 minut, mládeži přístupný, titulky
Richard Gere a Alfred Molina v mírné satiře natočené podle skutečné události o literárním podvodu
století: Falešné biografii vynálezce, letce a filmového producenta Howarda Hughese. Další mistrovské
filmové dílo režiséra Lasseho Hallströma.
Vstupné 75 Kč

27

KINO OKO

HVĚZDNÝ PRACH (Stardust)
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20., neděle 21., pondělí 22., úterý 23. a středa 24. října jen v 17.30 hodin
Velká Británie, 2007, 127 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Příběh, který stvořila sama Fantazie. Pro svou lásku je mladý Tristan schopen obětovat cokoliv, a tak
putuje čarovnou zemí, aby své milé přinesl spadlou hvězdu. Netuší ale, že ta po svém pádu získala podobu krásné dívky, a že nebude jediný, kdo po ní touží… Originální, zručně natočená rodinná fantasy
má hvězdné herecké obsazení: Michelle Pfeifferová, Robert De Niro, Claire Danesová, Peter O´Toole
a další.
Vstupné 75 Kč
V sobotu 20. a v neděli 21. října v 17.30 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je vstupné 55 Kč na osobu. Za finanční dar děkujeme firmě SHM,
s.r.o., Šumperk.
RUSH HOUR 3 - TENTOKRÁTE V PAŘÍŽI
Čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20. a neděle 21. října jen ve 20.00 hodin
USA, 2007, 91 minuta, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Letos se losangelský detektiv Carter a čínský inspektor Lee dostávají ze samotného podzemí Paříže až
do neuvěřitelných výšek Eiffelovy věže, kde bojují proti nejmocnějšímu kriminálnímu syndikátu na
světě. V hlavních rolích populární akční komedie opět Jackie Chan a Chris Tucker.
Vstupné 75 Kč
INTERVIEW
Artvečer
Pondělí 22. a úterý 23. října jen ve 20.00 hodin
USA, Nizozemsko, 2007, 83 minuty, od 12 let, titulky
Příběh rozhovoru novináře Pierra a blonďaté sexy hvězdy béčkových hororů Katji, který se podivně „zvrtne“ v odhalování vzájemných lží obou profesí. Režie a hlavní role Steve Buscemi.
Vstupné 70 Kč
ONCE
Celostátní předpremiéra!!!
Středa 24. října jen ve 20.00 hodin
Irsko, 2006, 85 minut, mládeži přístupný
Exkluzivní celostátní předpremiéra muzikálového hitu se uskuteční v rámci 8. ročníku festivalu
Džemfest. Snímek irského režiséra Carneyho Johna se stal absolutním vítězem festivalu nezávislých
filmů Sundance 2007, odehrává se v Dublinu a obsahuje osm písní Glena Hansarda z irské kapely
The Frame, který ve filmu rovněž hraje. Once vypráví příběh o pouličním hudebníkovi a emigrantce
(Markéta Jirglová), kteří se do sebe zamilují v týdnu nabitém událostmi, kdy píšou, zkouší a nahrávají
řadu písní.
Vstupné 75 Kč
DIVOKÉ VLNY
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27. a neděle 28. října jen v 16.00 hodin
USA, 2007, 88 minut, animovaná rodinná komedie v českém znění
Naučte se surfovat s tučňáky! Akční komedie ze vzrušujícího světa surfařských závodů, jejímž hlavním hrdinou je malý tučňák Cody, připravující se na svůj první velký závod.
Vstupné 65 Kč
V sobotu 27. a v neděli 28. října v 16.00 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je vstupné 50 Kč na osobu. Za finanční dar děkujeme firmě SHM,
s.r.o., Šumperk.
TRANSFORMERS
Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27. a neděle 28. října jen v 17.30 hodin
USA, 2007, 144 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
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BOURNEOVO ULTIMÁTUM
Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27. a neděle 28. října jen ve 20.00 hodin
USA, 2007, 115 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Všechno si pamatuje. Nic neodpouští. Třetí pokračování úspěšné akční špionážní série, ve kterém
elitní tajný agent Jason Bourne stojí na prahu řešení vlastní životní hádanky, kdo vůbec je, a chystá
se vyhlásit Bourneovo ultimátum… Inteligentní akční hit, který vás až do poslední chvíle nenechá
vydechnout. Režie Paul Greengrass, v hlavní roli opět Matt Damon.
Vstupné 75 Kč
MŮJ VŮDCE: SKUTEČNĚ SKUTEČNÁ SKUTEČNOST O ADOLFU HITLEROVI
Pondělí 29. a úterý 30. října jen v 18.00 hodin
Německo, 2007, 95 minut, od 12 let, titulky
Třetí říše se hroutí, Hitler má těžké deprese, ale je třeba, aby pronesl bojovnou a ráznou novoroční
řeč. A tak je z koncentračního tábora povolán Hitlerův bývalý dvorní herec židovského původu, aby
mu s přípravou projevu pomohl… Nejúspěšnější německá komedie letošního roku v režii Daniho
Levyho.
Vstupné 75 Kč
KRÁLOVSTVÍ (Kingdom)
Pondělí 29. a úterý 30. října jen ve 20.00 hodin, středa 31. října jen v 18.00 hodin
USA, 2007, 109 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Jak zastavit nepřítele, který se nebojí zemřít? Elitní tým amerických agentů na stopě pachatelů teroristického megaútoku, který se odehrál v Saúdské Arábii v roce 2003. V hlavní roli Jamie Foxx.
Vstupné 75 Kč
VENUŠE (Venus)
Artvečer
Středa 31. října jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, 2006, 95 minut, od 12 let, titulky
Mauriceovi je 75 a mnoho života mu nezbývá. Proto si troufne milovat devatenáctiletou Jessii…
Podzimní sonáta starého herce a jeho poslední lásky, nesnesitelně smutná a přitom velmi zábavná.
V hlavní roli vynikající Peter O´Tool.
Vstupné 70 Kč
Připravujeme na listopad: Ratatouille, Mé druhé já, Probuzení tmy, Medvídek, Disturbia, Poslední plavky, Vášeň a cit, Saturno Contro, Kurs negativního myšlení, Zbouchnutá, Grindhouse: Planet
Teror

Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý
prostorový vjem, samostatný basový kanál 1000 W.
Kino promítá všechny filmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek: Pondělí - pátek od 14.00 hodin, v sobotu a v neděli vždy hodinu před
začátkem prvního představení u pokladny v Kině Oko Šumperk. Program kina Oko též na
www.kinosumperk.cz.
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KINO OKO

Vědecko-fantastický velkofilm ze světa robotů, kteří ohrožují naší planetu, aby získali vzácný zdroj
energie, kterou potřebují pro své přežití. Režie Michael Bay.
Vstupné 75 Kč

