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Mezinárodní folklorní festival

Muzeum: Den pro dětí i pro dospělé

Na letošním Mezinárodním folklorním festi-

valu nebudou chybět ani tanečníci z Nového 

Zélandu.

Ve středu 8. srpna bude celé šumperské muzeum 
patřit dětem a jejich rodičům, babičkám i dědeč-
kům. Probíhat zde bude Den v muzeu pro dětí 
i pro dospělé

Autorka obálky: Kristýna Kvapilová
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Černá kronika: Černý rok 1424

ČERNÁ KRONIKA

Janu Odkolkovi z Oujezdce, který byl, jak 

jsme poznali, problematickým sousedem města 

Šumperka, byl souzen nezáviděníhodný tragický 

konec. Budeme mu věnovat pozornost v příštím 

čísle. Nyní se ještě jednou vraťme do časů nám již 

známých loupežných družin vedených urozenými 

zabijáky a vzpomeňme další z rušných roků v životě 

Šumperských, tentokrát rok 1424.

Ano, je to tak. Nacházíme se uprostřed husitských 

válek, které jako předcházející válečná střetnutí mezi 

moravskými markrabaty byly ideálním prostředím 

k tehdy zákonnému získávání kořisti, neboť váleč-

ný stav rušil mírové právní normy. Tentokrát, jako 

mnohokrát v dějinách, byly cizí majetky dobývány 

zbraněmi s ideologickým posvěcením, v našem pří-

padě pod prapory husitství či katolictví.

Válečná výprava rakouského vévody Albrechta 

proti moravským husitům v létě 1424 ještě pro 

Šumperské nebezpečím nebyla. Ochrannou ruku 

nad městem držel jeho zástavní pán, katolík Beneš 

z Valdštejna, a můžeme předpokládat, že i on v bo-

jích s moravskou husitskou šlechtou nezůstával při 

plenění jejích majetků pozadu.

Šumperské drama se začalo rodit 14. září 1424, 

neboť toho dne husité pražského městského svazu 

uzavřeli mír s východočeskými souvěrci vedený-

mi Janem Žižkou. Bylo na čase, boje mezi nimi 

oslabily pozice husitství v Čechách a umožnily ra-

kouskému vévodovi dobývat a plenit statky jejich 

moravských spojenců, kteří naléhavě žádali pomoc. 

23. září vyrazily první oddíly, po nich další, a vojsko 

směřovalo několika proudy na vévodou sužovanou 

Moravu. Není bez zajímavosti, že právě na tomto 

tažení zemřel u Přibyslavi Jan Žižka.

Zmasakrovaní obránci Mohelnice byli pro oby-

vatele Šumperka vážnou výstrahou. Hlavní síly 

otrlých husitských bojovníků směřovaly naštěstí na 

střední a jižní Moravu a zdálo se, že se nebezpe-

čí Šumperským vyhne. Byla tu však bojová druži-

na Procka, či Pročka Bouzovského z Vildenberka. 

O tomto pánovi sídlícím na tvrzi ve Vranové Lhotě 

u Loštic jsme již slyšeli v souvislosti s neúspěšným 

přepadením Šumperka v roce 1402. Nelze však vy-

loučit, zda se v roce 1424 nejednalo o jeho stejno-

jmenného syna. Prockovo tažení proti Šumperku 

dává tušit, že měl s Benešem z Valdštejna nevyřízené 

účty, které nemusely být právě starého data.

Vildenberkovým průvodcem a rádcem byl Hanuš 

(Jan) Morava. Naskýtá se otázka, zda nešlo o syna 

Mikuláše Moravy z Brníčka, který o své panství při-

šel ve válkách mezi markrabaty Joštem a Prokopem. 

Mohlo jít také o měšťana stejného jména, neboť 

příjmení Morava bylo častěji užíváno.

Akce byla dobře připravena s pomocí Prockových 

stoupenců ve městě, k nimž patřil z roku 1402 

známý Gundelmann. Ten dával z blíže neurčené 

věže znamení přicházejícím Prockovým houfům, 

jimž pravděpodobně sděloval, že jsou ve městě na 

spolupráci připraveni. O průběhu bojů nejsme 

informováni jako před dvacetiletím, ale můžeme 

předpokládat, že opět padaly rány a tekla krev, 

tentokrát především lidí Beneše z Valdštejna. 

Palcát z 15. století nalezený v Šumperku.  Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku
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ČERNÁ KRONIKA, NEKROLOG

Šumperská městská kniha uvádí jména těch, kteří 

vydali město. Byli to především Mikuláš Parchner, 

Václav Rinda, Mikuláš a Michal Spittelmeisterovi, 

Spitzbart a Morava.

V dobytém městě se Procek ze Lhoty stal hejtma-

nem a veškeré příjmy od měšťanů nyní náležely 

jemu a k vydržování jeho družiny. Jaké chvíle zaží-

vali obyvatelé vesnic v okolí Šumperka, si můžeme 

představit. Pod Prockovými praporci žilo město ješ-

tě na jaře v roce 1425, kdy byla olomouckým měš-

ťanům učiněna nabídka neznámého husity, že jim 

pomůže získat Šumperk, když zprostředkují jeho 

přestup do katolického tábora.

Zpětné dobytí Šumperka katolíky v nám nezná-

mé době bylo doprovázeno vězněním a potrestáním 

těch, kteří nestačili včas uprchnout. Výslechům 

s pomocí útrpného práva nebyli podrobeni jen 

muži, ale i nějaká Kateřina, která byla následně jako 

kacířka upálena. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Zemřela ředitelka kina Oko Zdenka Holubářová

Zdenka Holubářová zemřela po těžké nemoci ve čtvr-

tek 28. června.  Foto: archiv

V životě jsou chvíle, kdy nás zaskočí zprávy, se 

kterými nemůžeme udělat nic jiného, než je při-

jmout. V takovém okamžiku si uvědomíme, že ži-

vot není nekonečný, že nám všem je vyměřen čas 

pozemský. Není moci, která by vývoj věcí dokáza-

la zvrátit a nám nezbývá, než se s ním s pokorou 

smířit, byť v nás zůstává smutek či bolest. Taková 

zpráva jistě zaskočila v minulých týdnech všechny, 

kdo znali dlouholetou ředitelku šumperského kina 

Zdenku Holubářovou. 

Její jméno bylo pevně spojeno se šumperskou 

kulturou a především se založením kina OKO jako 

samostatné organizace, s jeho postupným rozvo-

jem a s jeho dovedením na vrchol statistik českých 

„městských“ kin. Byla to zásluha jejího pracovního 

nasazení a mohlo se to podařit jen proto, že svou 

prací žila. Vytrvale a soustavně pracovala na zlepše-

ní podmínek pro diváky ze šumperského regionu. 

S vysokou odborností, ale také s noblesou dokáza-

la vždy získat podporu rady a zastupitelstva města 

pro předložené záměry. Díky její práci je dnes kino 

vybaveno moderními technologiemi pro promítá-

ní i doprovodný zvuk. Výborným výběrem fi lmů 

a schopností vcítit se do přání diváků dokázala udr-

žet návštěvnost na špičkové úrovni.

Její práce v šumperské kultuře ale dalece přesa-

hovala zdi kina OKO. Neocenitelnou pomocí při-

spěla ke vzestupu a popularitě čtenářského festivalu 

„Město čte knihu“. Velkým přínosem byla také její 

spolupráce se školami, kterým dokázala nabídnou 

vždy zajímavé programy.

Zdenka Holubářová bude chybět blízkým, 

bude chybět nám všem, kteří s ní spolupracova-

li, bude chybět všem příznivcům kinematografi e, 

bude chybět tomuto městu. Ale zůstane v našich 

srdcích a myslích a zůstanou nám také výsledky 

práce, kterou pro Šumperk vykonala!

 Zdeněk Brož, starosta města
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Folklor ukáží domácí, evropští 

i opravdu exotičtí tanečníci 

Na celých šest dnů, od středy 15. do pondě-

lí 20. srpna, se město Šumperk promění v jedno 

velké jeviště, na němž se budou nepřetržitě střídat 

muzikanti, zpěváci a tanečníci ze všech možných 

koutů světa. „Prostřednictvím lidových písní, hud-

by, tanců a lidových her si tímto způsobem připo-

mínáme zvyky a obyčeje svých předků a současně 

máme možnost poznat i jiné, vzdálenější kultury 

a tradice,“ říká ředitelka festivalu Libuše Drtilová 

ze Sdružení přátel folkloru Severní Hané. To spolu 

s městem Šumperkem, Folklorním sdružením Čes-

ké republiky a s pomocí postřelmovské Markovice 

a šumperských Seniorů Mezinárodní folklorní fes-

tival pořádá.

Organizátoři měli opět z čeho vybírat. „Přihlásilo 

se nám osmasedmdesát souborů ze zahraničí a dva-

náct souborů z tuzemska. Přípravný festivalový 

výbor nakonec vybral ty soubory, které v Šumper-

ku ještě nevystupovaly, a také ty, jež jsou zárukou 

kvalitní souborové práce v oblasti uchování folklor-

ních hodnot,“ prozrazuje Drtilová. Na pěší zóně, 

v parku „U sovy“ a na pódiu v Pavlínině dvoře tak 

budou moci diváci obdivovat soubory Brazílie, 

Nového Zélandu, Filipín, Konga, Estonska, Srb-

ska, Arménie a Slovenska. Z českých a moravských 

souborů se představí Olešnica z Doloplaz, Salajka 

z Dambořic, Gajdošská muzika a tanečníci ze Sta-

rého Poddvorova, přerovská Rabussa, Kelt Grass 

Band ze Stránského, Calate z Ostravy, dolanská ta-

neční skupina Máta, domácí Senioři, řecká taneč-

Šumperk se v polovině srpna po roce opět roztančí

Domácí i exotický folklor „vtrhne“ v polovině srpna do Šumperka. Město bude už podvaadvacáté 

patřit prestižnímu Mezinárodnímu folklornímu festivalu, jenž přivítá na dvě desítky českých 

a zahraničních souborů, chybět nebudou ani dechová hudba a cimbálovka. Kolem pěti set padesáti 

tanečníků, zpěváků a muzikantů přiblíží lidem svoji kulturu, zvyky a tradice. 

Během Roztančené ulice „lákají“ tanečníci „do kola“ i přihlížející diváky.  Foto: -pk-
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ní skupina Kalliopi a Cimbálová muzika Zbyňka 

Hrdličky, postřelmovská Markovice a Markovička 

a také dechové hudby - Modrá muzika ze Šumper-

ka, bludovská Bludověnka a Dúbravanka z Valaš-

ských Klobouk. 

„Z výčtu je patrné, že se bude opravdu na co 

dívat. Já osobně se těším jako vždy na všechny 

soubory, které nám přivezou lidové písně, hudbu 

a tance své země, a s tím i velký kus svých otevře-

ných srdcí,“ podotýká ředitelka festivalu a připomí-

ná, že jednotlivá vystoupení budou probíhat pod 

širým nebem na malé scéně „U sovy“ a na travnaté 

ploše před G-klubem v Sadech 1. máje, dějištěm 

hlavních pořadů a sobotní veselice pak bude velká 

scéna v Pavlínině dvoře. „Vstupné lidé zaplatí pou-

ze na hlavní pořady, a to ve stejné výši jako loni,“ 

zdůrazňuje Drtilová

Úvod festivalu patří již tradičně dožínkám

Vlastní srpnový folklorní maraton odstartují 

ve středu 15. srpna v 15:30 hodin na malé scéně 

„U sovy“ šumperští Senioři a řecká taneční skupina 

Kalliopi, v 17 hodin se pak dostane ke slovu Cim-

bálová muzika Zbyňka Hrdličky. První hudební 

pozdrav z ciziny - z Brazílie a Srbska je napláno-

ván na čtvrteční dopoledne, odpoledne se pak již 

tradičně ponese v duchu oblastních dožínek v režii 

místního odboru Ministerstva zemědělství ČR. Po 

dožínkovém průvodu a přivítání hostů se dostanou 

ke slovu folklorní soubory a celý čtvrteční program 

zakončí o půl šesté přehlídka dechových hudeb ze 

Šumperska, na níž vystoupí jako host Dúbravanka 

z Valašských Klobouk. 

Páteční program: Keltové, 

koncert zahraničních souborů a ohňostroj

Třetí festivalový den odstartuje v pátek úderem 

desáté dopolední na malé scéně „U sovy“ vystoupe-

ní souborů z Baškyrska a Konga. Od 14 hodin je zde 

pak naplánovaný pořad „Keltové to začali, ostatní 

se přidali“ se skupinami Calate, Rabussa a Gajdoši. 

Na trávníku před G-klubem proběhne od páté od-

polední promenádní koncert hudeb zúčastněných 

souborů a od 18:30 se na nádvoří Pavlínina dvora 

odehraje první hlavní koncert zahraničních hostů 

nazvaný Vítejte u nás. Závěrečnou tečkou bude již 

tradičně slavnostní ohňostroj. 

Sobota: Roztančená ulice, 

speciality a zvyky z Hané, veselice s výukou tanců

Nejbohatší program nabídnou pořadatelé v so-

botu 18. srpna. Kolem deváté ranní přijme na 

radnici starosta města Zdeněk Brož zástupce všech 

souborů, hosté se poté představí před radnicí a ko-

lem půl jedenácté se pěší zóna promění v „Roztan-

čenou ulici“, kterou zaplaví stovky lidí. Soubory 

mezi nimi procházejí a předvádějí na několika mís-

tech své umění.

„Letos jsme do programu opět zařadili gastro-

nomický Den národů, tentokrát z oblasti Hané. 

Představíme lidovou gastronomii od jara do zimy 

s ukázkami a ochutnávkou tradičních jídel a také 

tamní zvyky a obyčeje,“ popisuje ředitelka festiva-

lu a dodává, že celou akci doplní lidoví řemeslní-

ci, kteří divákům nabídnou nejen své výrobky, ale 

především je seznámí s rukodělnou prací a svým 

umem.

Úderem páté odpolední se program přesune do 

areálu Pavlínina dvora, který bude hostit hlavní 

sobotní festivalový pořad nazvaný „Až pudeš do 

světa, zastav se!“. „Pro diváky jsme opět připravili 

soutěž, v níž vyberou nejsympatičtější soubor, a to 

prostřednictvím lahví se jmény souborů. Svého 

favorita budou moci ohodnotit fi nanční částkou 

dle vlastního uvážení. Zvláštní cenu pak udělí sou-

boru, který nejvíce pochopil smysl festivalových 

tradic, i pořadatelé. Výsledky obou soutěží vy-

hlásíme v neděli a vybrané peníze předáme stejně 

jako loni místnímu dětskému domovu,“ objasňuje 

pravidla Drtilová a připomíná, že tradiční veselice 

se bude odehrávat pod širým nebem v Pavlínině 

dvoře „pod kaštanem“. Její součástí bude i výuka 

lidových tanců.

Tečkou za festivalem 

v Šumperku jsou nedělní vystoupení

Folklorem ožijí Sady 1. máje a Pavlínin dvůr 

také v neděli 19. srpna. Na malé scéně „U sovy“ se 
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nejprve setkají moravské soubory na společném do-

poledním vystoupení nazvaném „Čí só hody, naše!“. 

Odpoledne je pak na stejném místě vystřídají dět-

ské folklorní soubory, v jejichž programu vystoupí 

i vítěz celostátní soutěže Zpěváček roku 2012, a na 

scéně „na trávníku“ před G-klubem zahrají hudby 

zúčastněných souborů. Od páté odpolední pak bude 

Pavlínin dvůr patřit účastníkům festivalu při závěreč-

nému pořadu „Leť písničko, leť“. Ten bude defi nitivní 

tečkou za festivalovým děním ve městě. Na pondělí 

20. srpna jsou totiž naplánována pouze vystoupení 

zahraničních souborů mimo Šumperk. Z. Kvapilová

Poznámka na závěr: Podrobný program 

XXII. Mezinárodního folklorního festivalu najdete 

spolu s fotogalerií z minulých ročníků na interne-

tové adrese www.festivalsumperk.cz. Pořadatelé si 

vyhrazují změnu programu. Za nepříznivého poča-

sí budou hlavní pořady probíhat v Domě kultury 

Šumperk.

STŘEDA 15. SRPNA 

Malá scéna „U sovy“

15:30 „Otevíráme bránu festivalu“ * 15:40 Senio-

ři Šumperk - hudba, zpěv; Řecká obec Šumperk* 

17:00 Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou 

Zbyňka Hrdličky

ČTVRTEK 16. SRPNA 

Malá scéna „U sovy“

9:30 Hudební pozdrav z ciziny * 14:00 Rabus-

sa Přerov * 15:00 Dožínkový průvod, pěší zóna 

* 16:00 Oblastní dožínky s programem folk-

lorních souborů * 17:30 Přehlídka dechových 

hudeb Šumperska + host Dúbravanka Valašské 

Klobouky

PÁTEK 17. SRPNA 

Malá scéna „U sovy“

10:00 Hudba a písně Konga * 14:00 „Keltové to 

začali, ostatní se přidali“ - Calate, Rabussa, Ga-

jdoši

Malá scéna „trávník“

17:00 Promenádní koncerty hudeb zúčastněných 

souborů

Velká scéna - Pavlínin dvůr

18:30 „Vítejte u nás“ - koncert zahraničních sou-

borů * 22:30 Ohňostroj 

SOBOTA 18. SRPNA 

Radnice

9:00 Přijetí zástupců souborů starostou města 

* 10:15 Představení zúčastněných souborů před 

radnicí 

Pěší zóna

10:30 „Roztančená ulice“

Malá scéna „U sovy“

14:00 „U nás na Hané“ - lidová gastronomie, 

zvyky, obyčeje

Velká scéna - Pavlínin dvůr

17:00 „Až pudeš do světa, zastav se!“, hlavní fes-

tivalový pořad, vystoupení domácích a zahranič-

ních folklorních souborů 

Velká scéna - Pavlínin dvůr

21:00 „Veselice pod kaštanem“ - k tanci a posle-

chu hrají a zpívají hudby zúčastněných souborů 

NEDĚLE 19. SRPNA 

Malá scéna „U sovy“

9:30 „Čí só hody, naše!“, lidové zvyky, obyčeje, 

písně a tance v podání moravských souborů * 

14:30 Dětské odpoledne, zpěváčci lidových pís-

ní, dětské moravské soubory

Malá scéna „trávník“

15:00 Promenádní koncert hudeb zúčastněných 

souborů 

Velká scéna - Pavlínin dvůr

17:00 „Leť písničko, leť!“, závěrečný festivalový 

pořad, ocenění vyhodnocených souborů

PONDĚLÍ 20. SRPNA 

Vystoupení vybraných zahraničních souborů 

mimo Šumperk

PROGRAM XXII. MFF ŠUMPERK 2012
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TIP NA VÝLET

Altán na Městských skalách září novotou

Do „nového hávu“ oblékly letos Podniky města Šumperka altán na vrcholu Městských skal, jenž 

se na památku významné osobnosti turistického značení v Jeseníkách nazývá Vyhlídka Josefa 

Janků. Rekonstrukce stavby, jež od loňského roku patří městu, přišla ne více než sto tisíc korun.

Na žalostný stav přístřešku upozorňovali turis-

té i Šumperané poměrně dlouho. Město ovšem 

mělo svázané ruce – altán totiž nevlastnilo, zís-

kalo ho až loni. V polovině ledna loňského roku 

totiž vyzvalo na své úřední desce, aby se přihlásil 

majitel turistické vyhlídky na Městských skalách 

nedaleko Bratrušova. „Domnívám se, že stavba 

byla iniciativou skupiny z okruhu lidí, kteří se 

starali o turistické značení. Altánek vybudovali 

dobrovolnicky, nezáleželo jim na tom, že nebyl 

jejich. Určitě ho postavili se souhlasem všech do-

tčených stran, ale celá akce pravděpodobně nebyla 

dořešena majetkově,“ říká Zdena Daňková, před-

sedkyně místního Klubu českých turistů. Během 

šestiměsíční lhůty pro prokázání vlastnictví se 

nikdo nepřihlásil. Dřevěná stavba se tak podle 

občanského zákoníku stala majetkem města. To ji 

předalo do správy Podnikům města Šumperka. Již 

loni přitom Značkaři provedli nejnutnější drob-

né opravy schodů, řetězových zábradlí a ukotvili 

ocelový žebřík.

„Snažili jsme se zde vytvořit výletní odpočin-

kové místo. Rekonstrukce ale nebyla jednoduchá, 

vzhledem k výšce museli dělníci materiál no-

sit na zádech,“ podotýká ředitel Podniků města 

Šumperka Luděk Šperlich. Původní konstrukce 

altánu byla podle něj zachována, fi rma Stapis 

Sporek opravila střechu, vyměnila trámy a dře-

věné obložení, udělala izolace, obnovila betono-

vou podlahu a nakonec nainstalovala stůl s lavicí. 

„Po zkušenostech ze zahraničí jsme zde umístili 

panoramatickou fotografi i, aby mohli návštěv-

níci srovnat výhled s hlavními vyznačenými vr-

choly. Otázkou je, jak dlouho tu vydrží,“ míní 

Šperlich. 

Na Městské skály se zájemci dostanou od 

rozcestníku u učňovské školy na křižovatce ulic 

Lidické a Gen. Krátkého po zelené značce přes 

šumperský Kotel k rozcestí Tulinka, z něhož 

po stoupající asfaltové cestě dojdou na planinu 

k restauraci Koliba. Odtud pak vede cesta zpět 

na rozcestí Tulinka a zeleně značenou lesní cestou 

kolem někdejšího městského lomu až na Městské 

skály. -zk-

Vyhlídka na Městských skalách prošla letos rekon-

strukcí za více než sto tisíc korun.  Foto: -pk-

Novinkou je panoramatická fotografi e s vyznačením 

hlavních vrcholů Hrubého Jeseníku a Hraběšické hor-

natiny.  Foto: -pk-
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LETNÍ KAMPAŇ DŽEMFESTU

Letní kampaň na Džemfest odstartovala, 
v hlavní roli účinkuje slavný lyžař

Festival Džemfest přichystal také na letošní léto kampaň, která originálním způsobem ohlašuje 

blížící se akci. Jde opět o netradiční, lehce „ulítlou“ fotografi i, avšak po loňském provokujícím 

snímku dvou dívek je letošní plakát o poznání méně šokující.

Podobně postupují organizátoři festivalu už několik 

let. V záplavě informací, které se na lidi valí, hledají 

způsob, jak zaujmout. Loňský nápad byl hodně kon-

troverzní. Plakát tvořila fotografi e, na níž černovlasá 

dívka olizuje džem z ňadra druhé dívky. Vizuál budil 

pobavení, údiv i pohoršení. Letos vsadili pořadatelé 

spíše na humor. „Letos jsme oslovili českého repre-

zentanta Ondřeje Banka, který pochází z Rudy nad 

Moravou. Souhlasil a náš festival podpořil. Navíc pak 

při fotografování přetrpěl, když jsme mu mazali po 

obličeji džem, za což mu moc děkujeme,“ říká jeden 

z pořadatelů festivalu Tomáš Patný a dodává, že  tvůr-

cem snímku je šumperský grafi k Zdeněk Nováček, 

který připravuje vizuály k Džemfestu už od prvního 

ročníku.

„Šumperské festivaly sleduji, a i když jsem na 

Džemfestu nikdy nebyl, rád jsem pomohl. Letos se 

chci na Džemfest určitě podívat, ale pokud vydrží 

zdraví, v což doufám, tak budu v říjnu už závodit a do 

Šumperka se bohužel nedostanu,“ přemítá Ondřej 

Bank. Předkampaň s Ondřejem Bankem ke 13. roční-

ku šumperského festivalu Džemfest probíhá o prázd-

ninách. Samotný festival se pak uskuteční v pátek 

19. října v šumperském Domě kultury. Účast potvrdi-

ly kapely Mňága a Žďorp, Mandrage, Charlie Straight 

a bavič Ruda z Ostravy. Kromě toho bude připraven  

bohatý doprovodný program, například v kině Oko se 

již tradičně uskuteční fi lmová scéna Džemfestu. 

Džemfest je multižánrovým kulturním festivalem 

primárně zaměřeným na hudební fanoušky ve věku 

18-40 let. Během uplynulých dvanácti let se přehlíd-

ka proměnila z malého studentského happeningu 

v prestižní akci s pravidelnou přízní veřejnosti. Více na 

dzemfest.cz. -op-

Ondřej Bank přetrpěl i mazání džemu po obličeji.  Foto: archiv
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ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

K Šumperským proměnám: 
Pekařství a cukrářství v Langrově ulici č.p. 106

Mezi nominovanými objekty soutěžícími o nej-

nápaditěji provedenou rekonstrukci v roce 2011 byl 

také dům v Langrově ulici č. 10. V uvedeném roce 

byla v přízemí při pohledu z ulice vpravo zřízena pro-

dejna pekařských a cukrářských výrobků, vlevo byl 

zrekonstruován obchod, který nyní slouží prodejně 

Rodinné zdraví. Upravená pasáž přivede návštěvní-

ky do baru a kavárny se zahrádkou v zadním traktu 

domu. Vlastníkům se podařilo zachovat původní ráz 

domu a přitom zdůraznit některé prvky jako vitráže 

a barevné provedení fasády, které přispívají k moder-

nímu a příjemnému vzhledu centra města.

Na místě domu č.p. 106 stával předměstský 

domek již v 18. století. V šedesátých až osmde-

sátých letech století následujícího byl jeho vlast-

níkem Vincenc Scholz s manželkou Rofou, kteří 

ho v polovině sedmdesátých let nechali přestavět 

pro potřeby svého podnikání. Tehdy dostal objekt 

v přízemí svou nynější dispozici. Na místě dnešní-

ho pekařství a cukrářství byl obývací pokoj s okny 

do ulice a za ním kuchyně. Přes chodbu byla zří-

zena prodejna. Zanedlouho, koncem osmdesátých 

let, upravil dům pro potřebu výrobny sodovek jeho 

nový vlastník Anton Riediger. Zrušil obývací po-

koj v přízemí a přeměnil ho v provozovnu svého 

podnikání, prostor za stávající prodejnou byl určen 

pro sklad sodovek. Byl to pravděpodobně Riediger, 

kdo přistavěl první poschodí s bytem a dal domu 

nynější podobu.

Na přelomu 19. a 20. století koupil dům insta-

Dům č.p. 106 před první světovou válkou. Za ním v sousedství Dělnický dům s restaurací a spolkovým konsu-

mem.  Foto: sbírky VM v Šumperku
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ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

Dům č.p. 106 po druhé světové válce, ze sousedního domku Gustava Mikuly zbylo jen torzo. 

 Foto: sbírky VM v Šumperku

latér a zámečnický mistr Eduard Th iel. Jeho pod-

nikání mu očividně vynášelo, neboť byl již vlast-

níkem dvou menších přízemních domků č.p. 107 

a 108 v sousedství. V jednom z nich pronajímal 

prostory knihaři Josefu Rotterovi, ve druhém pod-

nikal sám. Po zakoupení domu č.p. 106, tehdy na 

Bismarckstrasse 22, přenesl sem Th iel svou zámeč-

nickou a instalatérskou dílnu, která se zde nacháze-

la až do druhé světové války.

Řemeslo po svém otci zdědil Max Th iel. Ten se 

však po vyučení nejdříve osamostatnil a pracoval ve 

své dílně v Annagasse, dnes ulici Boženy Němcové. 

Po smrti svého otce Eduarda v roce 1922 nebo 1923 

převzal Max Th iel vedení instalatérského závodu 

a zámečnické dílny. Spojil se s Gustavem Mikulou 

a vytvořili dva samostatné podniky, instalatérskou 

fi rmu Th iel und Mikula a zámečnickou fi rmu Th iel 

Max und Mikula Gustav. Instalovali nejen plynové 

a vodovodní rozvody a zařízení všech typů, ale od 

konce dvacátých let i ústřední topení. V polovině 

třicátých let byla ve dvorním traktu zřízena nová 

zámečnická dílna. Obytné prostory nad provozov-

nami sloužily rodinným příslušníkům.

Max Th iel zemřel na začátku druhé světové vál-

ky. Tehdy koupil Gustav Mikula od Maxových dě-

diců sousední přízemní domek a zařídil zde svou 

instalatérskou dílnu. Podnik po zemřelém Maxovi 

řídila vdova Auguste.
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ŠUMPERSKÉ PROMĚNY, VÝSTAVY KNIHOVNA

Po roce 1945 byly i nebytové prostory v příze-

mí domu č.p. 106 upraveny na byty. Změny ve 

využití objektu přineslo až nové tisíciletí. V roce 

2002 vznikla ve dvorním traktu kavárna s venkov-

ním posezením a o šest let později byl byt v přízemí 

adaptován na prodejnu textilu. Ani to však nebylo 

konečné řešení. V uvedeném roce 2011 došlo ke 

změně vzhledu čelní fronty, když zde místo původ-

ních dvou oken byla instalována výloha a vchod 

do prodejny pekařských a cukrářských výrobků. 

O dalších úpravách bylo již pojednáno.

I domy mají své osudy, provázejí je od polože-

ní základního kamene až do jejich konce. Osud 

domu č.p. 106 v Langrově ulici se úspěšně píše dál.

 Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 

zve na výstavu

Vojtěch Krejčí, Zbigniew Dłużyński 

fotografi e

Výstava trvá do 5. září

Knihovna Sever, Temenická 5 zve na výstavu 

loutek z výtvarné soutěže pro děti mateřských 

základní a speciálních škol

MOJE NEJMILEJŠÍ LOUTKA    

Výstava probíhá do 19. záři 

v prostorách knihovny Sever.

Během poslední rekonstrukce se vlastníkům podařilo zachovat původní ráz domu a přitom zdůraznit některé 

prvky jako vitráže a barevné provedení fasády, které přispívají k modernímu a příjemnému vzhledu centra 

města.  Foto: P. Kvapil
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KDO JE KDO

Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku: 
Ludmila Novotná

Textilní výtvarnice * Narozena 17. srpna 1922 

v Zábřehu * Zemřela 5. prosince 1986 v Praze

Po absolutoriu textilní průmyslovky v Prostějově vy-

studovala v letech 1949-1954 Uměleckoprůmyslovou 

školu v Praze (oděvní výtvarnictví u H. Vlkové) a sou-

časně i fi lmovou fakultu AMU v Praze. Poté pracovala 

jako výtvarnice fi lmového studia Barrandov. V roce 

1960 se stala výtvarnicí Čs. televize, v níž působila 

až do své smrti. Kostýmními návrhy se podílela na 

desítkách fi lmů a inscenací předních českých režisé-

rů. V roce 1985 získala Cenu českých dramatických 

umělců za kostýmní návrhy k inscenaci Džamila. 

Registrována v ČFVU.

Dílo: kostýmy fi lmů a televizních inscenací - Utrpení 

mladého Boháčka, Lístek do památníku, Ikarův pád, 

Tažní ptáci, Nezralé maliny, Hubička, Prodaná nevěs-

ta, Jakobín, polská krev, Netopýr, Sňatky z rozumu, 

F.L. Věk, Byl jednou jeden dům, Chalupáři, Cirkus 

Humberto a další. (upraveno pro potřeby KŽŠ) Ludmila Novotná.  Foto: archiv VM

Kostýmy pro seriál F.L. Věk, 1970.  Foto: archiv VM
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DŮM KULTURY

Pátek 24. srpna od 19 hodin v Pavlínině dvoře (event. v DK)

REVIVAL INVAZE 2012: Tři sestry, Rammstein, Jiří Schelinger

Letní mejdan pod širým nebem s muzikou, kterou máte rádi! Během večera vystoupí špičkové revivalové 

formace, které zahrají zlidovělé hity od Jiřího Schelingera, Fanánkových Tří sester nebo německé úderky 

Rammstein, včetně její proslulé pyrotechnické fi reshow!  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč

▶ D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

▶ VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 29. července

Martin Čada: Kreslené krajiny“, práce na plátně, na dřevě a papíře

Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 1. srpna do 2. září

Zdeněk Matyáš (1945-2001), „Zemitá síla malby“

Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 1. srpna od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit 

na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie 

fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

▶ PŘIPRAVUJEME

Dům kultury

Revivalová přehlídka láká 
na ohňovou show Rammsteinů

Úspěšná revivalová kapela Rammstein, věrně napodobující extravagantní německou formaci 

Rammstein, bude hlavním magnetem programu festivalu Revival Invaze. Čtvrtý ročník oblíbe-

né hudební přehlídky se uskuteční v pátek 24. srpna v Pavlínině dvoře v Šumperku.

14. září  KONCERT NA STŘEŠE

21. září  VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY

12. října  PARTIČKA

19. října  DŽEMFEST: Mňága & Žďorp, 

 Mandrage, Charlie straight, 

 Ruda z Ostravy a další

▶ 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

Vedle napodobitelů německé pop-metalové 

legendy, která s sebou přiveze také typickou fi re 

show, naservírují pořadatelé ještě další dva revivaly. 

Se skupinou Jiří Schelinger revival mohou poslu-
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DŮM KULTURY

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ  

Aerobic

Po a Čt 18:30-19:30. Zahájení 17. a 20. září. 

Kurzovné 40 Kč/1 lekce - volný přístup

Bodybuilding

Po a Út 18:30-19:30. Zahájení 3. a 4. září. 

Čt 17:00-18:00. Zahájení 6. září. 

Kurzovné 40 Kč/1 lekce - volný přístup

Cvičení s míči

Út 15:30-16:30. Zahájení 2. října. 

Kurzovné 300 Kč/10 lekcí

Dopolední cvičení pro seniorky

Út 8:30-9:30 a 10:00-11:00. Zahájení 2. října.

Kurzovné 200 Kč/10 lekcí

Hatha jóga

St 18:30-20:00. Zahájení 5. září. 

Kurzovné 400 Kč/10 lekcí

Kalanetika

Čt 16:00-17:00. Zahájení 13. září. 

Kurzovné 400 Kč/10 lekcí

Jiu-Jitsu

Po 20:00-21:30. Zahájení 3. září. 

Kurzovné 1.050 Kč/30 lekcí

Pilates

Čt 17:00-18:00. Zahájení 13. září. Čt 18:00-19:00. 

Zahájení 6. září. Kurzovné 400 Kč/10 lekcí

Zumba

Út 15:30-16:30. Zahájení 18. září. 

Kurzovné 50 Kč/1 lekce - volný přístup

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI 

Sportovní přípravka pro děti od 4 do 6 let

St 15:30-16:30. Zahájení 26.září. 

Kurzovné 700 Kč/20 lekcí

Sebeobrana pro děti od 6 do 15 let

St 16:30-18:00. Zahájení 26. září. 

Kurzovné 800 Kč/20 lekcí

Judo pro absolventy sebeobrany

St 18:00-19:30. Zahájení 26. září. 

Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

Pohybová výchova pro děti od 4 do 8 let

Po 16:15-17:15. Zahájení 17. září. 

Kurzovné 900 Kč/30 lekcí

Zumba pro děti od 6 do 11 let

St 16:00-17:00. Zahájení 19. září. 

Kurzovné 1.200 Kč/30 lekcí

TANEČNÍ KURZY 

Taneční škola Olympia Jiřího Hrubého při Domu 

kultury Šumperk. 

Dětský společenský tanec

Zahájení září/říjen. Kurzovné 900 Kč/pololetí

Základní taneční kurzy pro mládež středních škol

Zahájení 10. a 11. září. 

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 2012/2013

chači zavzpomínat na nezapomenutelné hity, jako 

jsou Jahody mražený, Šípková Růženka, Což takhle 

dát si špenát, Jsem prý blázen jen nebo slavný Ho-

lubí dům. „Publikum si určitě rádo zazpívá nejen 

písně Jiřího Schelingera, ale i zlidovělé songy sku-

piny Tři sestry,“ soudí dramaturg festivalu Ondřej 

Polák a dodává, že tvorbu zmíněné formace při-

veze do Šumperka zábavná parta muzikantů, kteří 

si říkají Tři sestry Banditos. Vzápětí připomíná, 

že Revival Invaze proběhne v pátek 24. srpna od 

19 hodin v Pavlínině dvoře v centru Šumperka. 

Vstupné na celý festival je v předprodeji 150 ko-

run. Více informací a on-line rezervace vstupenek 

na www. dksumperk.cz. -red-

Loni zahrála na festivalu kapela Legendy se vrací 

v čele s moderátorem Petrem Šiškou (uprostřed).

 Foto: O. Polák
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DŮM KULTURY, MEDOVÁ FOTOSOUTĚŽ

Kurzovné 900 Kč/10 lekcí + 2 prodloužené

Taneční pro dospělé

Začátečníci i pokročilí. Zahájení 21. října. 

Kurzovné 1.390 Kč/6 lekcí + 1 prodloužená

JAZYKOVÉ KURZY 

Angličtina - 1. ročník

Čt 16:30-18:00. Zahájení 4. října.

Angličtina - 2. ročník a 3. ročník

Út 16:00-17:30 a 17:30-19:00. Zahájení 2. října.

Angličtina pro mírně pokročilé

Út 16:30-18:00. Zahájení 2. října.

Angličtina pro středně pokročilé

St 16:30-18:00. Zahájení 3. října.

Francouzština

Po 17:00-18:30. Zahájení 1. října.

Němčina pro začátečníky a středně pokročilé

Po 16:30-18:00. Zahájení 1. října.

U všech jazykových kurzů je kurzovné 2.500 Kč/30 lekcí

Přihlášky do všech kurzů, včetně plateb kurzov-

ného, přijímáme od 27. srpna do 20. září 2012 

v kanceláři č. 1. v 1. patře Domu kultury Šumperk: 

Po a St 8:30-12:00 a 13:00-16:00 hodin, Út a Čt 

8:30-12:00 a 13:00-15:00 hodin.

Bližší informace o kurzech na telefonním čís-

le 583 363 038 nebo 777 652 073, případně na 

e- mailu: faltusova@dksumperk.cz. Informace o ta-

nečních kurzech u tanečního mistra Jiřího Hrubé-

ho na telefonním čísle 606 819 727.

On-line přihlášky do kurzů na www.dksum-

perk.cz.

Vila Doris vyhlásila Medovou fotosoutěž

Medovou fotosoutěž nazvanou Jak to chodí ve včelíně vyhlásil šumperský Dům dětí a mládeže - 

Vila Doris. Tématem jsou včelaření, včely, včely na pastvě, život včelaře, včelí produkty (med, 

včelí vosk, propolis, atd.), včelařovy pomůcky, včelí fantazii se meze nekladou… Snímky je třeba 

zaslat do 20. září, vyhlášení výsledků spojené se zahájením výstavy fotografi í pak proběhne 28. září.

Soutěž probíhá ve dvou věkových kategoriích - 

první do osmnácti let, druhá od osmnácti nahoru. 

Do soutěže se přijímá maximálně 6 fotografi í vzta-

hujících se k tématu soutěže od jednoho autora, a to 

pouze v tištěné podobě o minimální velikosti 25 cm 

na delší straně fotky. Všechny ostatní snímky budou 

ze soutěže vyřazeny. Povinnou součástí přihlášené 

fotografi e je průvodní informace (nesmazatelně na 

zadní straně fotografi e),  jež musí obsahovat jmé-

no autora, datum narození, adresu, telefonní číslo 

a e-mail. Zasláním fotografi e do soutěže vyjadřuje 

účastník vůči pořadateli skutečnost, že je autorem 

fotografi e a souhlasí s prezentací na putovní výstavě 

bez nároku na honorář. Zaslané snímky se stávají 

majetkem pořadatele. Autoři vítězných fotografi í 

budou odměněni medovými cenami.

Fotografi e zasílejte nebo dopravte osobně na 

adresu: DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk, 

17. listopadu 2, Šumperk, 787 01. Obálku označte 

heslem FOTOSOUTĚŽ. Uzávěrka přijímání foto-

grafi í do soutěže je 20. září. Vyhlášení fotosoutěže 

spolu s výstavou proběhne 28. září na Medovém 

dni ve Vile Doris. Informace podá Jiří Kamp, tel.č. 

583 214 213, 731 501 319, kamp@doris.cz. -red-

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!

Roční předplatné činí 264 Kč pro mimošumperské odběratele, 

obyvatelé Šumperka pak zaplatí 132 Kč. Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci 

Kulturního života Šumperka, tel.č. 583 214 193, 583 437 352.
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GALERIE J. JÍLKA

Galerie J. Jílka

Společný úděl“, 1994, olej, plátno, 75 x 90 cm  

Zdeněk Matyáš (1945-2001), 

„Zemitá síla Malby“

Zdeněk maloval s vervou. Až urputně a umanutě 

pronikal do malby a v ní i sám sebe rozpoznával. 

V protikladu k durově ostrým a jasným tónům sy-

tých barev je baladicky soucitná a tíhy plná, společ-

ným údělem lidí a zvířat prostoupená.

Vášnivě vrhal se na plátno nebo na kresbu na zemi 

položenou, aby v letu náhle a nečekaně svůj původní 

záměr změnil. Bylo nezapomenutelné vidět ho při tom 

a nebylo nikoho, kdo by se mu počtem obrazů z jedi-

ného studijního roku vyrovnal. Profesor Souček jich 

prolistoval sotva pár. Bylo nad jeho síly prodrat se ne-

skutečnou horou i oboustranně pomalovaných a něko-

likrát převrstvených pláten. Zdeněk se tak s obrovským 

nasazením „promaloval“ k jejich vyzrálé podobě. 

Syrová a ve zkratce balvanovitá malba v kontu-

rách širokých tahů štětce ovíjí motiv pole a oráče 

za pluhem nebo pastýře, ale snad nejraději bělobou 

zářícího koně. Někdy mu jeho krajina nezdolnou 

silou závratně stoupá vzhůru k obzoru a vůlí k ži-

votu samu tíhu země překonává. A jinde se naopak 

pokorně propadá do hlíny, noří do bláta čerstvě 

vyorané brázdy a do samoty v ní. Do opuštěnosti 

člověka a koně ve stáří.
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Zdeněk mluvil málokdy, vrozený ostych na slo-

vo skoupého venkovana mu byl vlastní. Bytostně 

tíhl ke kořenům, dávno už ve vnějším světě zpře-

trhaným a zemitou malbou je vracel do života 

tam doma na Valašsku. Nemohl ani jinak. Nikdy 

ale nebyl jenom místním malířem. Podobně jako 

u kladenských sester Válových není tu jediná stopa 

podbízivosti nikomu a ničemu. Výrazně míjel se 

s dobou, která už tehdy zjalovělá, ztrácela dál svou 

přirozenou váhu a nerozuměla jeho až plamenné-

mu zaujetí. Neprávem přehlížený zůstává dodnes, 

a přece neuhlazená a právě tím tak silná a krásná 

malba tomu snadno odolává. Navzdory Zdeňkově 

tragické smrti je oslavou života v jeho ryzí pocti-

vosti.

Výstava, zahájená ve středu 1. srpna v 18.00 ho-

din, potrvá do neděle 2. září. Jste zváni.  

 Miroslav Koval

Předplatné na novou divadelní sezonu lze vyřídit 
různými způsoby

Pět večerních inscenací a dvě pohádky připravilo na nadcházející sezonu 2012/2013 šumperské 

divadlo pro své návštěvníky. Ti mohou opět využít zvýhodněného předplatného.

Na vrátnici divadla a v Regionálním a městském 

informačním centru jsou k dispozici brožury, kte-

ré obsahují přihlášku s veškerými informacemi. Tu 

je možné odevzdávat až do konce září, a to buď 

na vrátnici divadla nebo na obchodním oddělení, 

jež sídlí v budově divadla (vchod z Komenského 

ulice). Předplatné lze vyřídit i telefonicky na čís-

lech 583 214 062 nebo 583 283 366, H. Pokorná 

a V. Zetochová nebo e-mailem na adrese info@diva-

dlosumperk.cz.

Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod - počí-

naje výraznou slevou na předplatném oproti ceně při 

volném prodeji přes stabilně zajištěná místa v hlediš-

ti až po informování o termínu představení, pokud 

si předplatitel toto oznámení objedná. Předplatné je 

navíc přenosné, lze ho půjčit i darovat.  -red-

Divadelní sezona 2012/2013

▶ William Shakespeare: Macbeth, tragédie, režie 

Ondřej Elbel, premiéra 15. září 2012

Hra opředená řadou pověr. Hra, jejíž název se 

prý nesmí vyslovit. Hra, které se říká Skotská. 

Slavná tragédie Williama Shakespeara z roku 1606 

přichází na šumperské jeviště.

Přestože jsou předobrazem hry skutečné postavy, 

Shakespeare s nimi nakládá velice volně. Macbeth 

byl jedním z nejoblíbenějších skotských panovní-

ků. Až nějakých tři sta let po své smrti se proměnil 

v tyrana a uzurpátora a od konce 14. století byl tak-

to mylně vnímán všemi kronikáři a historiky.

Macbeth, podporující krále Duncana, právě roz-

prášil povstalce, kteří se spojili s norským králem 

a ohrožovali Skotsko. Po rozhodující bitvě potkává 

tři čarodějnice, jež mu předpovědí skvělou karié-

ru vrcholící titulem skotského krále. Tím bude až 

do té doby, než se Birnamský les dá na pochod. 

Představa je to lákavá, zvlášť, když Duncan má 

strávit noc v Macbethově sídle. Slaboch Macbeth 

váhá, jeho žena mu s krvavým rozhodnutím musí 

pomoci… Popisem politických vražd, demagogie, 

nelítostného zápasu o moc a manipulace s fakty 

dovádí Shakespeare do extrému situaci, která není 

nepodobná tomu, co přináší dnešní politika.

„Macbeth je nejen velkou tragédií zločinu, ale 

zároveň fascinující divadelní studií toho, jak se 

v lidské duši zlo rodí. Je zápasem o čas, kde kaž-

dé slovo má své přesné místo i význam,“ prohlásil 

o hře její překladatel Martin Hilský.

▶ Jiří Voskovec, Jan Werich, Matěj T. Růžička: 



– 17 –

DIVADLO

Nebe na zemi, komedie, režie Matěj T. Růžička, 

premiéra 27. října 2012

Divadelní hra s prvky muzikálu měla premiéru 

v Osvobozeném divadle v roce 1936. Autoři se in-

spirovali staroanglickou hrou Francise Beaumonta 

a Johna Fletchera Španělský kněz.

Hra se odehrává v nebi a před jedním chrámem 

v malém městě kdekoliv a kdykoliv je libo, neboť 

jak říká ve hře Bůh: „Nezáleží na jménu obce, lidi, 

lidi ti jsou všude stejní …“. Satirická hra Voskovce 

a Wericha se po úpravách přiblížila k současnosti 

a naráží i na dnešní politické problémy. V šumper-

ské verzi sestupuje místo boha Jupitera  na zemi, 

kde je podle něj opravdové nebe, čert. Láká ho 

dobrodružství s krásnou manželkou obstarožního 

a žárlivého notáře, do jehož domácnosti se vetře 

v podobě hezkého mladíka. Chtěl by studovat - za 

dobrý honorář - právní vědy. V tom mu pomáhají 

zlodějští služebníci páně - farář a jeho kuchařka, 

pochopitelně za odměnu a zároveň za pomoc v dě-

dickém podvodu. Bezdětní manželé, velkostatkář 

Caverna a jeho žena Catastrofa chtějí připravit o zá-

konný nárok velkostatkářova bratra Camilia neboli 

Klementa. Podle jakéhosi zákona stačí, aby byl vy-

řazen oprávněný dědic, jestliže zůstavitel adoptuje 

někoho cizího. Jenže Klement neočekávaně přijíždí 

do městečka… Po několika peripetiích postavy 

spolu s autory konstatují, že nebe na zemi není 

a dlouho nebude. Ale jak říká Klement: „Budeme 

se činit, jak to kdo dovede. A každý z nás pak za 

svou práci dostane ten svůj kousek nebe na zemi, 

který mu patří.“

▶ Oscar Wilde: Strašidlo cantervillské, komedie, 

režie Adam Doležal, premiéra 15. prosince 2012

Humoristickou novelu vyznačující se ironickým 

nadhledem napsal Oscar Wilde v roce 1887 a pat-

řila mezi první autorova díla.

Dramatizace oblíbené knihy anglického autora 

zavede diváky na starobylé venkovské sídlo, jež si 

právě koupil americký velvyslanec Hiram B. Otis 

a stěhuje se do něj s celou rodinou. 

Přesto, že jej původní majitel panství upozor-

ní na to, že na zámku straší duch sira Simona de 

Canterville, který zde před třemi sty lety zavraždil 

svoji manželku. Po staletí osvědčenými metoda-

mi úspěšně děsí generace všech potomků, poda-

řilo se mu také několik lidí vyděsit k smrti. Jenže 

Američané jsou přece moderní lidé a na strašidla 

nevěří, i kdyby přece jen existovala... 

Hra oplývající romantickou náladou staré dobré 

Anglie je především střetem dvou různých životních 

postojů - romantického snění, nostalgie po starých 

časech a fantazie v kontrastu s moderní, praktickou 

a cynickou Amerikou, která postrádá fantazii.

„Události jsou tak hrozivé, že vyvolávají strach 

i ve třísetletém strašidle. Nastává nutnost hrdinské-

ho činu. Americký pragmatismus naráží na britské 

duchovno. Starodávná kletba. Vystrašený vévoda. 

Může něco podobného skončit jinak než svatbou?“ 

ptá se režisér inscenace.

▶ Ondřej Elbel: V pátek v 7 u Řeka, tragikome-

die, režie Ondřej Elbel, premiéra 16. února 2013

Jak možná někomu napoví její pracovní název, 

nová hra V pátek v 7 u Řeka bude v letošní sezoně 

tou hrou, která reprezentuje linii regionálních témat. 

Inscenace, v níž bude veškerá podobnost s reálnými 

postavami, událostmi a zážitky ze Šumperka čistě 

náhodná, a přesto se v ní někdo možná pozná, bude 

první premiérou roku  2013.

Podle Darwinovy teorie trvala lidská evoluce mi-

liony let. Miliony let trvalo, než se ze zvířete vyvinul 

člověk. Hra V pátek v 7 u Řeka naznačuje, že může 

existovat i obrácená cesta a někteří lidé se mohou 

vydat nazpátek během pár okamžiků. Někdo věří, 

někdo už víru ztratil a záleží na každém, kterou ces-

tou se chce vydat. Zda si bude zítra připadat jako 

člověk nebo jako zvíře…

Příběh zavede diváky před jedno sympatické 

pohostinské zařízení, kde se odehrávají banální 

dramata i osudová setkání, rodí se a umírá láska, 

tajemství a touhy stoupají do hlav a kde může jít 

o život. Fiktivní příběh se dotkne niterných témat 

člověka i života obecně.

Hra o místě, kde nakonec zůstávají střepy, krev 

i láska, a která nechce nikoho odsuzovat. Hra, která 

jen klade zásadní otázky typu: „Jak hodně pálí na-
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kládané cibulky? Je lepší plzeň nebo holba? Může 

se tu, kruci, kouřit? A podaří se uprostřed ulice 

M.R. Štefánika zasadit strom?“

▶ Vladislav Vančura: Rozmarné léto, komedie, režie 

Jan Novák, premiéra 6. dubna 2013

V poněkud zpustlých říčních lázních na břehu řeky 

Olše se denně setkávají tři postarší pánové: majitel 

lázní Antonín Důra, sečtělý abbé Roch a major ve 

výslužbě Hugo. Počasí je nestálé, většinou poprchává, 

a tak má pan Důra nouzi o zákazníky. Většinu času 

tudíž tráví v rozmluvách a drobných polemikách se 

svými přáteli. Nic ovšem není tak vážné, aby to ne-

spravila sklenice vína a pár utopenců s cibulí. Toho 

chladného dne do jejich životů přinese rozruch potul-

ný kouzelník Arnoštek a především jeho neodolatelná 

schovanka Anna. Ta totiž hned při prvním večerním 

vystoupení okouzlí každého ze tří svérázných fi lozofů. 

A ti se o ni začnou každý po svém ucházet...

Nesmrtelná kniha Vladislava Vančury odehrá-

vající se ve čtyřech chladných červnových dnech, 

kdy se způsob léta zdá být poněkud nešťastným, 

byla podle autora jeho nejlepším dílem. Jeden 

z nejoriginálnějších literárních skvostů české litera-

tury, vyznačující se pozoruhodným jazykovým sty-

lem, se dočkal i oblíbeného fi lmového zpracování 

v režii Jiřího Menzla, který si také zahrál postavu 

Arnoštka. 

POHÁDKY:

▶ Ottfried Preussler

(úprava Miroslav Tiedl): Malá čarodějnice, režie 

Bohdana Pavlíková, premiéra 7. září 2012

▶ Konrád Popel 

(podle pohádek Dagmar Spanlangové a Pavla 

Sýkory): Pohádky ovčí babičky, režie Konrád 

Popel, premiéra 27. září 2012

Knihovna 
v ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 9 - 12, 13 - 17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Půjčovní doba v období prázdnin - od pondělí 2. července do soboty 1. září včetně

Městská knihovna

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. 

Knihovna pořádá Prázdninovou nenudu

Půjčovna Sever Městské knihovny v Šumperku 

v Temenické ulici 5 pořádá již sedmý ročník soutěží 

a her nazvaný Prázdninová nenuda. Až do 31. srpna 

tak vždy v pondělí, úterý, středu a pátek probíhají 

v prostorách knihovny Sever v Temenické ulici nej-

různější soutěže, vědomostní kvizy a hry, nechybí 

ani luštění rébusů a křížovek, čtení knih a časopisů, 

a to v čase od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. 

A připraveny jsou i pastelky. Bližší informace na 

www.knihovnaspk.cz/sever. -red-
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Historické toulky se křtily na Paprsku

Desítky turistů i cyklistů dorazily první červencovou sobotu na horskou chatu na Paprsku. Krátce 

po poledni se zde křtila v rámci akce nazvané Pradědovy letokruhy kniha nazvaná Historické 

toulky Šumperskem, jejímž autorem je historik Drahomír Polách a kterou vydalo štítecké naklada-

telství Veduta.

Nová publikace, v níž autor dává řadu typů na vý-

lety za historickými zajímavostmi, nacházejícími se 

na území původního okresu Šumperk z 19. století, je 

k dostání v knihkupectvích, v informačních centrech 

na Šumpersku a Jesenicku a na www.sevcik-veduta.

cz. Veřejnosti byla poprvé představena během třetí-

ho ročníku Pradědových letokruhů. Role kmotrů se 

u této příležitosti ujali Jan Havelka, čestný předseda 

Klubu českých turistů, a Leon Korc, zástupce pol-

ského turistického klubu PTTK z Opole. Nechyběli 

samozřejmě autor Drahomír Polách, nakladatel 

Pavel Ševčík, moderátor Petr Konupčík a předsed-

kyně šumperských „turistů“ Zdena Daňková. Křtilo 

se přitom vodou z pramene Moravy, z Mariánského 

pramene pod Grulichem a ze staroměstské kašny, 

která do Starého města doputovala ze Šumperka, jak 

dokládá jedna z kapitol knihy. Úžasnou atmosféru 

umocňovalo nejen nádherné počasí, ale také vystou-

pení Old Time Jazzbandu z Loučné nad Desnou. 

Více k publikaci v srpnovém čísle. -zk-

Historické toulky se křtily vodou z pramene Moravy, z Mariánského pramene pod Grulichem a ze staroměstské 

kašny. Na fotografi i zleva doprava: Jan Havelka, Leon Korc, Drahomír Polách, Pavel Ševčík, Petr Konupčík 

a Zdena Daňková.  Foto: P. Adámek
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

VÝSTAVNÍ SÍŇ

▶ Když jsem já sloužil to první léto

Etnografi cká výstava, která představuje po výstavě 

o chlebu jeden z dalších způsobů obživy, a to chov 

hospodářských zvířat. Výstava trvá do 30. září.

HOLLAROVA GALERIE

▶ Kamenná krása aneb Geologie v hledáčku 

fotografů

Fotografi cká výstava zaměřená na horniny a mi-

nerály z domova i daleké ciziny očima amatérů 

i profesionálů. Výstava je oživena interaktivními 

prvky. Výstava trvá do 2. září.

STÁLÁ EXPOZICE VM V ŠUMPERKU

▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-

pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 

pochlubit unikátním produktem - zcela automa-

tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 

exponáty hned ve čtyřech jazycích.

GALERIE ŠUMPERSKA

▶ Z pohádky do pohádky

Výstava ze sbírek VM Šumperk představuje 

devět nejznámějších klasických českých pohá-

dek (Červená Karkulka, Perníková chaloupka, 

Smolíček pacholíček, O princezně a drako-

vi, Šípková Růženka a další). Výstava trvá do 

16. září.

▶ Den v muzeu pro děti a dospělé

8. srpna od 9 do 16 hodin. Na návštěvníky čekají 

komentované prohlídky, dílny k jednotlivým vý-

stavám a nejrůznější hry a kvizy. 

Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 

583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-

perk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celo-

ročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., 

ne 13-17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: 

út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, 

ne 13.15-17 hodin. 

ZÁBŘEH

▶ To jsme my - Umělecká tvorba neprofesionál-

ních výtvarníků

Svoje díla vystavují zábřežští občané, kteří se věnu-

jí olejomalbě, kresbě, grafi ce a dalším výtvarným 

technikám. Dále pak fotografování, dřevořezbě, 

keramické tvorbě nebo výrobě uměleckých před-

mětů z různých materiálů, například kovu nebo 

sklu. Výstava trvá do 28. srpna.

▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 

Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@mu-

zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevře-

no celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

MOHELNICE

▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 

roku 2005! 

▶ Proměny Mohelnice 

Výstava historických fotografi í a pohlednic města 

Mohelnice ze sbírek mohelnického muzea. Kromě 

prezentace historických záběrů města konfrontuje 

výstava (díky využití současných záběrů) minulost 

se současností. Výstava trvá do 29. září. 

Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-

sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.

cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 

13- 16 hod.

LOŠTICE

▶ Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-

slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-

kladů muzea.

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 

A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mistrův 

ateliér. Expozice seznamuje také s historií Loštic, 

včetně tragického osudu místní židovské komunity.
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Etnografi cká výstava Když jsem já sloužil to první léto představuje jeden ze způsobů obživy, a to chov hospodářských 

zvířat.  Foto: -pk-

Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@

muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 

otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 

13- 16 hod.

ÚSOV S LOVECKOLESNICKÝM MUZEEM

▶ Stálá expozice lichtenštejnských sbírek 

v Martinelliho paláci

▶ Stará škola: Úsov - kolébka lesnického školství, 

stálá expozice

▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, inter-

aktivní expozice

▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint

▶ Zámecký ochoz

▶ Galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše

▶ Zoo koutek pro děti

▶ Stará škola 

Svět hmyzu

Výstava se zoologickou tematikou představuje 

hmyz našeho regionu na fotografi ích pořízených 

amatéry i profesionály. Výstava trvá do 31. října.

▶ Z depozitáře Lovecko-lesnického muzea v Úsově

Výstava trvá do 31. října.

Informace: V měsících červenci a srpnu pak od úterý 

do neděle v době od 9.00 do 19.30 hodin, poslední 

vstup v 18.00 hodin. 
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Muzeum láká na prázdninovou akci 1 + 1 
a na sbírání pohádek

Lákavou možnost zhlédnout dvě výstavy za jedno 

vstupné nabízí šumperské muzeum všem, kteří se roz-

hodnou v době prázdnin doprovodit své děti na výsta-

vy Z pohádky do pohádky a Když jsem já sloužil to 

první léto. Zatímco první z nich představuje v Galerii 

Šumperska devět nejznámějších klasických českých 

pohádek s využitím sbírek muzea, druhá, tentokráte 

etnografi cká výstava, přibližuje ve výstavní síni chov 

hospodářských zvířat. Nabídka platí od 1. července do 

31. srpna také pro pedagogický doprovod dětí ve sku-

pinách. Ten zaplatí za jednu výstavu poloviční vstup-

né, druhá výstava je zdarma.

Po celé léto navíc mohou návštěvníci výstavy Z po-

hádky do pohádky sbírat kartičky s pohádkami, kte-

ré budou vydávány ke každé zakoupené vstupence. 

Všichni, kterým se podaří nasbírat všech deset pohá-

dek, budou odměněni krásným obalem na kartičky 

a malou sladkostí. -red-

Po celé léto mohou návštěvníci výstavy Z pohádky do 

pohádky sbírat kartičky s pohádkami. 

 Foto: M. Stuchlá

Na 8. srpna chystají muzejníci 
Den v muzeu pro dětí i pro dospělé

Ve středu 8. srpna bude celé šumperské muze-

um patřit dětem a jejich rodičům, babičkám i dě-

dečkům. Čekají na ně komentované prohlídky 

a dílny k výstavám Z pohádky do pohádky, Když 

jsem já sloužil to první léto a Kamenná krása. Pro 

děti jsou pak v době od 9 do 16 hodin přichys-

tány nejrůznější hry a atrakce v Pavlínině dvoře, 

kde se jim budou věnovat pracovníci muzea. Akce 

by tak mohla být příjemným zpestřením prázd-

nin a měla by přinést nejen zábavu, ale i kapku 

poučení. -mb-

Především pro děti chystají muzejníci na středu 8. srp-

na nejrůznější hry a atrakce.  Foto: -ms-

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

TWO VOICES
v pátek 7. září od 18.30 hodin v G-klubu

Two Voices skýtá jedno z nejneobvyklejších a nejzajímavějších spojení na naší hudební scéně. Formace vznikla 

v červnu 2007 kombinací operního a šansonového zpěvu, svoji tvář získala díky autorským textům Jany 

Rychterové. Od roku 2009 je členem Two Voices také houslista Vladimír Iljič Pecháček.

Vstupenky v ceně 80 Kč a 50 Kč (mládež, senioři) lze zakoupit P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.
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 Ilustrační foto.

Vyfoťte svůj gastronomický zážitek 
z evropských zemí a vyhrajte

Rádi soutěžíte? Pak se zapojte do akce, kterou pořádají šumperské Vlastivědné muzeum spolu 

s místním Regionálním a městským informačním centrem a Městským evropským informačním 

centrem Šumperk. Ty vyhlásily soutěž nazvanou Nejpestřejší fotografi e mého gastronomického zážit-

ku ze zemí Evropské unie.

A jaká jsou pravidla? Každý zájemce musí zaslat 

fotografi i svého gastronomického zážitku na e-

mail icsumperk@seznam.cz nejpozději do neděle 

30. září. Soutěž bude vyhodnocena do 15. října 

a autoři tří nejlepších snímků pak budou oceně-

ni. Podmínkou účasti v soutěži je také zodpově-

zení soutěžní otázky, jež zní: Co znamená výraz 

„eintopf“ a z jaké zahraniční kuchyně pochází?

 -zk-

Pontis, středisko Sever

Čtvrtek 9. srpna od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Pátek 17. srpna od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 23. srpna od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

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

Mateřské centrum Brouček

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační ak-

tivity

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině - za-

čátečníci

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině - 

pokročilí

Každé sudé úterý (10.7., 24.7.) od 9 hodin v „P“

Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna

Každou středu od 10 hodin v „P“

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“

Cvičení s fl exibary

Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“

Kroužek ručních prací

Bližší informace k akcím: V. Schlemmerová, tel.č. 

583 211 766. Plavání kojenců v rodinách pro děti 

od narození do půl roku věku je stále v provozu - in-

formace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, „KS“ 

= Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, 

„P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
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TOMORROW WILL BE BETTER

Čtvrtek 26. července jen v 18.30 hodin

ČR, 73 minuty, dokument, od 12 let

Je leden 2010 a Libor Podmol přijíždí do USA, kde si v legendárním obchodě od ještě nedávno nejlep-

šího freeride jezdce kupuje motorku. Začíná boj o titul mistra světa ve Freestyle motokrosu. Tento nový  

atraktivní  sport plný nebezpečných skoků vyvolal obrovský zá jem fanoušků a sponzorů po celém světě. 

Přes divoké  začá tky se český závodník Libor Podmol postupně vypracoval mezi nejlepší jezdce na světě. 

Jako vůbec první evropský jezdec podepsal kontrakt s Rockstar energy drink. Ve svých 26 letech se pokusí 

dosáhnout na pomyslnou nejvyšší metu - stát se Mistrem světa. Fascinující cesta Libora Podmola zobrazu-

je svět, ve kterém se plní sny, přestože někdy odporují zákonům gravitace.  Vstupné 80 Kč

SEDMIKRÁSKY  Filmový klub -  Projekt 100

Čtvrtek 26. července jen ve 20.00 hodin

Československo, 74 minuty, mládeži přístupný

První barevný snímek Věry Chytilové znamenal v roce 1966 další oslnivý úspěch Československé nové 

vlny, defi noval možnosti domácího autorského fi lmového experimentu a započal její tvůrčí období ve 

znamení stylizovaných podobenství. Dvě hrdinky Marie a Marie jsou zobrazeny jako loutky reagující na 

zkaženost světa manifestem vlastní zkaženosti. V anarchistickém a feministickém gestu se pak vydávají na 

apokalyptickou pouť po tehdejším světě, během níž si vyřizují účty s institucemi, autoritami a reprezen-

tanty mužského sexismu a šovinismu.  Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč

THE AMAZING SPIDER-MAN 3D  3D

Pátek 27., sobota 28., neděle 29. července v 17.30 hodin a ve 20.15 hodin, pondělí 30., úterý 31. července 

a středa 1. srpna jen v 17.30 hodin

USA, 137 minut, akční, dobrodružný, mládeži přístupný, české znění

Th e Amazing Spider-Man je příběhem Petera Parkera, mezi svými vrstevníky nepříliš oblíbeného středoško-

láka, který v dětství ztratil rodiče a jeho výchovy se ujali strýček Ben a tetička May. Jako většina dospívajících 

se Peter snaží zjistit, kým vlastně je a proč se z něj stal člověk, kterým je. Když Peter objeví tajemnou aktov-

ku, která náležela jeho otci, pustí se do pátrání po důvodech zmizení svých rodičů ….  Vstupné 155 Kč

DO ŘÍMA S LÁSKOU

Pondělí 30., úterý 31. července a středa 1. srpna jen ve 20.15 hodin

USA, Španělsko, Itálie, 102 minuty, komedie, mládeži přístupný, titulky

Kino Oko má nového ředitele
Kino Oko povede od 1. září Kamil Navrátil, 

který v současnosti na místní radnici zastává post 

vedoucího odboru kultury a vnějších vztahů a je 

tiskovým mluvčím městského úřadu. Do jeho 

nástupu řídí šumperský biograf dočasně Kamila 

Šeligová.

Dlouholetá ředitelka kina Oko Zdenka 

Holubářová zemřela po těžké nemoci ve čtvr-

tek 28. června v necelých sedmapadesáti letech. 

Kino vedla jedenadvacet let a díky ní patřilo 

mezi nejúspěšnější jednosálová kina v republice.

 -red-

Kino Oko
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Režisér Woody Allen při své cestě po Evropě tentokrát doputoval do hlavního města Itálie, kde si zahrál 

s osudy několika různých lidí. Film je složen ze čtyř povídek. V prvním příběhu přijíždí postarší manželský 

pár (Judy Davis a Woody Allen) do Říma, aby poznal nastávajícího své dcery, z něhož není její neurotický 

otec zrovna nadšený. Další příběh fi lmu je o prostituce (Penélope Cruz), která má za úkol splnit jakékoliv 

přání klientovi, jenž moc netuší, co po něm ta podivná žena chce. V následující části si italský dav splete 

muže (Roberto Benigni) s fi lmovou hvězdou a jeho život se otočí o 180°. V poslední povídce navštívíme 

mladý americký pár (Greta Gerwig a Jesse Eisenberg), jehož životem zamíchají dvě nenadálé návštěvy 

v podání Ellen Page a Aleca Baldwina.  Vstupné 90 Kč

IRON SKY

Čtvrtek 2. srpna jen v 18.00 hodin, pátek 3., sobota 4. a neděle 5. srpna jen ve 20.00 hodin

Austrálie, Finsko, Německo, 2012, 93 minuty, akční, komedie, sci-fi , přístupné mládeži od 12 let, titulky

V posledních chvílích druhé světové války se tajný nacistický program vyhnul destrukci a ukryl se na 

odvrácené straně Měsíce. Během sedmdesáti let přísného utajení nacisté zkonstruovali gigantickou ves-

mírnou pevnost s masivní armádou létajících talířů. Když americký astronaut James Washington přistane 

se svým lunárním modulem příliš blízko tajné nacistické základně, měsíční führer se rozhodne, že zářivý 

moment ovládnutí Země nastal… i když o něco dříve, než bylo plánováno. Washington prohlašuje, že 

jeho mise je jen propagační kampaní prezidentky Spojených států, ale co jiného by člověk mohl být, když 

ne zvědem pro bezprostřední útok pozemskými silami? Čtvrtá říše musí reagovat!  Vstupné 100 Kč 

CRULIC - CESTA NA ONEN SVĚT  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 2. srpna jen ve 20.00 hodin

Rumunsko, Polsko, 2012, 73 minuty, mládeži přístupný od 15 let, titulky

Hlavním hrdinou příběhu Th e Amazing Spider-Man je Peter Parker, mezi svými vrstevníky nepříliš oblíbený 

středoškolák, který v dětství ztratil rodiče a jenž se snaží zjistit, kým vlastně je.
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Animovaný dokument Crulic - cesta na onen svět vypráví příběh Crulice, třiatřicetiletého Rumuna, který 

zemřel v polském vězení během protestní hladovky. Uznávaný rumunský herec, Vlad Ivanov, propůjčil 

Crulicovi svůj hlas, který, plný ironie, promlouvá k divákům ze záhrobí. Silný vizuální styl, úchvatná ruční 

malba, koláže, fázová a cut-cut animační technika… To vše, smícháno dohromady, vytváří pozoruhodný, 

překvapivě kompaktní a nezapomenutelný fi lm.  Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč

SNĚHURKA A LOVEC

Pátek 3., sobota 4. a neděle 5. srpna jen v 17.30 hodin

USA, 2012, 126 minut, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, české znění

Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, jejímuž líbeznému zpěvu v legendární disneyovce naslouchá 

celá příroda. V téhle verzi křehká princezna neváhá vlézt do brnění a na zlou macechu vyrazit s mečem 

v ruce. Sněhurka a lovec je výpravnou dobrodružnou fantasy, která možná paradoxně odpovídá původní 

verzi bratří Grimmů víc než Disneyho fi lm. Alespoň to tvrdí její režisér Rupert Sanders. V roli zlé královny 

Charlize Th eronová, Sněhurku ztvárnila Kristen Stewartová.  Vstupné 90 Kč  

JAK PORODIT A NEZBLÁZNIT SE

Pondělí 6. a úterý 7. srpna jen v 17.30 hodin, ve středu 8. srpna jen ve 20.00 hodin

USA, 2012, 110 minut, komedie, drama, romantický, mládeži přístupný od 12 let, titulky

Komedie Jak porodit a nezbláznit se je humorným pohledem do života pěti párů v radostném očekávání. 

Televizní hvězda a fi tness guru Jules (Cameron Diaz) a její partner Evan (Matthew Morrison) přicházejí na 

Komedie Jak porodit a nezbláznit se je humorným pohledem do života pěti párů v radostném očekávání.
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to, že život ve světle refl ektorů je absolutně nic proti těhotenství. Přemoudřelá dětská spisovatelka Wendy 

(Elizabeth Banks) ochutná svou vlastní medicínu, když s ní začnou mlátit hormony. Její manžel Gary (Ben 

Falcone) se snaží, aby ho nepřeválcoval vlastní otec alfa samec (Dennis Quaid), který čeká dvojčata se svou 

mladou a krásnou ženou Skyler (Brooklyn Decker). Rosie (Anna Kednrick) a Marco (Chace Crawford) 

se musejí poprat s otázkou: Co dělat, když první těhotenství přijde dřív než první rande? Fotografka Holy 

(Jennifer Lopez) se chystá na cestu přes celou zeměkouli, aby adoptovala dítě. Její muž Alex (Rodrigo 

Santoro) si tím nápadem není tak jistý a snaží se svou paniku zklidnit ve skupince zasloužilých otců, kde 

platí základní pravidlo: „Žádné odsuzování!“ Každému se přece někdy stane, že mu spadne dítě do zácho-

du nebo sní cigaretu, popřípadě vyzvedne z jeslí cizí dítě.  Vstupné 90 Kč

PIRAŇA 3D   3D

Pondělí 6. a úterý 7. srpna jen ve 20.00 hodin, ve středu 8. srpna jen v 18.00 hodin 

USA, 2012, 83 minuty, horor, thriller, komedie, mládeži přístupný od 15 let, titulky

Uplynul tomu rok od poslední jarní párty v Lake Victoria a krvelačné rybky se zuby ostrými jako nože 

opět pocítily hlad. Houfně se vydaly na cestu proti proudu a tentokrát se jejich cílem útoku stal nově 

otevřený aquapark Big Wet. Je parné léto a párty u vody i ve vodě je v plném proudu, slunce pálí do 

obnažených těl krásných dívek a vysportovaných svalovců. Na tuto letní pohodičkou dohlíží nejznámější 

plavčík David Hasselhoff  spolu se sexy plavčicemi, které jsou ale více sexy než plavčice…  Vstupné 130 Kč

TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL

Čtvrtek 9. srpna jen v 16.30 hodin, pátek 10., sobota 11. a neděle 12. srpna v 16.30 hodin a v 19.30 ho-

din

USA, 2012, 165 minut, akční, krimi, drama, mládeži přístupný od 12 let, titulky

Je tomu již osm let, co se Batman vytratil do noci, čímž se tak z hrdiny změnil v uprchlíka. Tím, že za 

něj padla vina za smrt Harveyho Denta, obětoval temný rytíř všechno pro to, co společně s komisařem 

Gordonem považoval za vyšší dobro… Hvězdnému mezinárodnímu obsazení fi lmu vévodí držitel Oskara 

Christian Bale („Fighter“), který se vrací ve dvojroli Bruce Wayna a Batmana. Ve fi lmu dále hrají Anne 

Hathaway v roli Seliny Kylen, Tom Hardy v roli Banea, držitelka Oskara Marion Cotillard („Edith Piaf“) 

v roli Mirandy Tate, a Joseph Gordon-Levitt v roli Johna Blakea.  Vstupné 110 Kč

ROK KONOPÍ   Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 9. srpna jen v 19.30 hodin 

ČR, 2012, 90 minut, mládeži přístupný od 12 let

V roce 2009 byl Janu Hrnčířovi diagnostikován nádor v oku. Aniž dodnes s jistotou ví, zde jde o zhoubný 

či nezhoubný nález, začal se intenzivně zajímat a možnosti léčby rakoviny. Ta ho zavedla až k léčebným 

vlastnostem konopí. Jako autor námětu a producent dal vzniknout celovečernímu fi lmu mapující téma 

konopí, jeho léčebných účinků a legislativního rámce nejen v České republice, ale i ve světě - zvláště 

v Izraeli, kde je konopí zkoumáno již desítky let a tolik diskutovaná látka THC zde byla poprvé objevena. 

Film Rok konopí hledá hranici osobní svobody každého jednotlivce s právem na zdraví a zrcadlí absurd-

nost současné reality.  Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

Pondělí 13. a úterý 14. srpna jen v 17.30 hodin, ve středu 15. srpna jen ve 20.00 hodin

ČR, 2012, 113 minut, komedie, mládeži přístupný
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Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh posílá autorka a režisérka Marie Poledňáková v novém fi lmu 

Líbáš jako ďábel kvarteto hlavních hrdinů do nových životních situací. V úchvatných exteriérech exotické-

ho Maroka se odehrává další příběh plný humoru, romantiky a lásky a tentokráte i trošky napětí. K hlavní 

čtveřici herců - Jiřímu Bartoškovi, Kamile Magálové, Oldřichu Kaiserovi a Evě Holubové navíc přibudou 

nové postavy v podání Jiřího Langmajera a Terezy Kostkové.  Vstupné 110 Kč

BOURNEŮV ODKAZ

Pondělí 13. a úterý 14. srpna jen ve 20.00 hodin, ve středu 15. a čtvrtek 16. srpna jen v 17.30 hodin 

USA, 2012,120 minut, akční, dobrodružný, thriller, mládeži přístupný od 15 let, titulky

V Bourneovu ultimátu agent Jason Bourne zlikvidoval tajný a kontroverzní vládní program společně 

s jeho tvůrci. Šlo však jen o špičku ledovce, pod níž se ukrývá mnohem sofi stikovanější systém tajných 

operací, kterému šéfuje Byer (Edward Norton). Chladnokrevného profíka události kolem Jasona Bournea 

rozhodně nenechávají chladným, a tak se pro jistotu rozhodne bezpečně pohřbít podobný program dřív, 

než mu taky přeroste přes hlavu…  Vstupné 110 Kč

DIVOKÁ STVOŘENÍ JIŽNÍCH KRAJIN   Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 16. srpna jen ve 20.00 hodin

USA, 2012, 91 minuta, mládeži přístupný, titulky

V zapomenuté komunitě, která sídlí v bažinatém kraji u mrtvého ramene řeky, odděleném od zbytku světa 

rozsáhlou ochrannou hrází, žije šestiletá Hushpuppy. Maminku už dávno nemá a její milovaný otec Wink 

V úchvatných exteriérech exotického Maroka se odehrává další příběh režisérky Marie Poledňákové Líbáš jako 

ďábel.
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je divoch, který je neustále mimo domov, a tak je osamělá Hushpuppy odkázaná na společnost polodivé 

zvěře. Vnímá přírodu jako křehké spletivo živoucích, dýchajících věcí, v němž celý vesmír závisí na tom, 

aby do sebe všechno dokonale zapadalo. Nepochybně nejvýraznější debut letošního roku, který způsobil 

doslova pozdvižení na festivalu Sundance, přistupuje ke svému příběhu, připomínajícímu mytické vyprá-

vění, z magicko-realistického úhlu.  Vstupné 85 Kč, členové FK 80 Kč

MADAGASCAR 3   Hrajeme pro děti

Pátek 17., sobota 18. a neděle 19. srpna jen v 15.30 hodin 

USA, 2012, 92 minuty, rodinná animovaná komedie v českém znění

Třetí pokračování populárního snímku Madagaskar, ve kterém se setkáme opět s našimi známými  hrdiny, 

kterými jsou lev Alex, zebra Marty, žirafa Melman a hrošice Glorie. Všichni v prvním díle utekli ze ZOO 

v New Yorku a vydali se na cestu na Madagaskar. Ve druhém díle se chtěli vrátit zpět do Ameriky, ale 

místo toho skončili v Africe. V tomto pokračování jsou stále na africkém kontinentu a nepřestávají doufat 

v návrat domů. Na své cestě však narazí na pojízdný cirkus a výsledkem je parádní zábavná jízda...   

 Vstupné  100 Kč

V pátek 17.8., sobotu 18.8. a neděli 19.8. v 15.30 hodin je vstupné pro děti do 12 let 70 Kč. Za 

fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

THE AMAZING SPIDER-MAN

Pátek 17., sobota 18. a neděle 19. srpna v 17.30 a ve 20.15 hodin

USA, 2012, 137 minut, akční, dobrodružný, mládeži přístupný, české znění

Th e Amazing Spider-Man je příběhem Petera Parkera, mezi svými vrstevníky nepříliš oblíbeného stře-

doškoláka, který v dětství ztratil rodiče a jeho výchovy se ujali strýček Ben a tetička May. Jako většina 

dospívajících se Peter snaží zjistit, kým vlastně je a proč se z něj stal člověk, kterým je. Když Peter objeví 

tajemnou aktovku, která náležela jeho otci, pustí se do pátrání po důvodech zmizení svých rodičů ….  

 Vstupné 100 Kč

COSMOPOLIS

Pondělí 20., úterý 21. a středa 22. srpna jen v 17.30 hodin 

Kanada, Francie, Portugalsko, Itálie, 2012, 108 minut, drama, mládeži přístupný od 15 let, titulky

Město New York, blízká budoucnost: Eric Packer (Robert Pattinson) je osmadvacetiletý nekorunovaný 

král Wall Street. Během jeho vyjížďky po městě dojde v ulicích Manhattanu k záhadné explozi a propukne 

peklo. Navíc zjišťuje, že se mu hroutí fi nanční impérium. Kontakt se skutečným světem, i když jen přes 

okna limuzíny, ještě prohlubuje jeho paranoiu. V průběhu čtyřiadvacetihodinové odysey začíná k smrti 

vyděšenému Ericovi docházet, že se jeho život blíží ke konci.  Vstupné 90 Kč

BEZ KALHOT

Pondělí 20., úterý 21. a středa 22. srpna jen ve 20.00 hodin

USA, 2012, 110  minut, komedie, mládeži přístupný od 12 let, titulky

Ve svém fi lmu režisér Steven Soderbergh otevírá dveře do světa mužských striptérů. Film je inspirován 

zkušenostmi Channinga Tatuma z dob, kdy pracoval jako striptér a o své herecké kariéře pouze snil. 

Tatum však ve snímku nehraje sám sebe, ale svého staršího rádce Mika. Jeho postavu ztvárnil Alex Pettyfer. 

Matthewa McConaugheyho uvidíme v roli Dallase, vysloužilého striptéra a současného majitele klubu, 

v němž Mike se svým žákem vystupují.  Vstupné 100 Kč
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REBELKA 3D   Hrajeme pro děti  3D

Čtvrtek 23., pátek 24., sobota 25. a neděle 26. srpna jen v 15.30 hodin

USA, 2012, 100 minut, animovaný, dobrodružný, mládeži přístupný, v českém znění

Už od starých časů se po mnoho generací šíří příběhy o epických bitvách a mystických legendách v drsné 

a tajemné Skotské vysočině. Ve fi lmu se k legendě přidá nová pověst, když odvážná Merida stane tváří 

v tvář tradici, osudu a nejkrutější bestii. Merida je zkušená lučištnice a impulzivní dcera krále Ferguse 

a královny Elinor. Je odhodlána jít si v životě svou vlastní cestou. Vzepře se starému zvyku zasvěcení pá-

nům země. Silnému lordu MacGuffi  novi, mrzutému Macintoshovi a svárlivému Dingwallovi. Meridiny 

činy nechtěně rozpoutají v království chaos a běsnění. Když se obrátí o pomoc k podivínské staré čaroděj-

nici, dostane prokleté přání. Merida, která následuje nebezpečné síly, objeví význam skutečné odvahy, aby 

zlomila příšernou kletbu, než bude příliš pozdě.  Vstupné 165 Kč

Ve čtvrtek 23.8., v pátek 24.8., v sobotu 25.8. a v neděli 26.8. nabízíme vstupné pro děti do 12 let 

125 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk. 

SVATÁ ČTVEŘICE

Čtvrtek 23. srpna jen v 17.30 hodin, v pátek 24., v sobotu 25. a v neděli 26. srpna v 17.30 hodin a v 19.30 

hodin, v pondělí 27., úterý 28. a středu 29. srpna jen v 17.30 hodin 

ČR, 2012, 87 minut, romantická komedie, mládeži přístupný od 15 let

Nový fi lm režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala Viewegha. Hrdinové Svaté čtveřice, kolegové 

elektrikáři Ondra (Hynek Čermák) a Vítek (Jiří Langmajer), dostanou nabídku na exotickou „brigádu“ 

na karibském ostrově, kde hurikán poničil elektrické vedení. Ondra s Vítkem jsou kamarádi a navíc 

sousedi z dvojdomku, ve kterém oni a jejich rodiny žijí v naprosté harmonii. Jejich manželky, Dita 

(Viktorie Čermáková) a Marie (Marika Procházková), se mají rády, Ondrovi dospívající synové chodí 

Odvážná Merida stane ve fi lmu Rebelka tváří v tvář tradici, osudu a nejkrutější bestii.
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s Vítkovými dospívajícími dcerami, prostě všeobjímající idyla, kterou narušuje jediná věc - postelová 

nuda…  Vstupné 110 Kč

HODNÝ SYN    Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 23. srpna jen v 19.30 hodin

Finsko, 2011, 87 minut, mládeži přístupný od 15 let, titulky

Po skandální premiéře uprchne herečka Leila Mannerová před novináři se svými dvěma syny na staré rodinné 

letní sídlo. Výbušný Ilmari je matčiným důvěrníkem a ochráncem, zatímco jeho mladší bratr Unto je vášnivým 

entomologem a samotářem. Poklidné soužití však brzy naruší skupina Leiliných přátel, kteří za nimi přijedou 

na víkend… Atmosféra v domě obklopeném lesy se stává děsivou.  Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč

ČERVENÁ SVĚTLA

Pondělí 27., úterý 28. a středa 29. srpna jen v 19.30 hodin 

Španělsko, USA, 2012, 119 minut, thriller, mládeži přístupný od 15 let, titulky

Dva vyšetřovatelé paranormálních jevů, zkušená doktorka Margaret Matheson (Sigourney Weaver) a její 

mladý asistent Tom Buckley (Cillian Murphy), zkoumají nejrůznější metafyzické fenomény, aby prokázali 

jejich nepravost. Simon Silver (Robert De Niro), legendární slepý senzibil, který před třiceti lety záhadně 

zmizel, se najednou objeví a jeho případ se pro současnou vědu stane velkým oříškem...  Vstupné 90 Kč

TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL

Čtvrtek 30. srpna v 16.30 hodin a v 19.30 hodin, v pátek 31. srpna, sobota 1. a neděle 2. září jen v 19.30 hodin

USA,2012, 165 minut, akční, krimi, drama, mládeži přístupný od 12 let, titulky

Je tomu již osm let, co se Batman vytratil do noci, čímž se tak z hrdiny změnil v uprchlíka. Tím, že za 

něj padla vina za smrt Harveyho Denta, obětoval temný rytíř všechno pro to, co společně s komisařem 

Gordonem považoval za vyšší dobro… Hvězdnému mezinárodnímu obsazení fi lmu vévodí držitel Oskara 

Christian Bale („Fighter“), který se vrací ve dvojroli Bruce Wayna a Batmana. Ve fi lmu dále hrají Anne 

Hathaway v roli Seliny Kylen, Tom Hardy v roli Banea, držitelka Oskara Marion Cotillard („Edith Piaf“) 

v roli Mirandy Tate, a Joseph Gordon-Levitt v roli Johna Blakea.  Vstupné 110 Kč

Hrdinové Svaté čtveřice, kolegové elektrikáři Ondra a Vítek, dostanou nabídku na exotickou „brigádu“ na 

karibském ostrově, kde hurikán poničil elektrické vedení.
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DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 3D   Hrajeme pro děti  3D

Pátek 31. srpna, sobota 1. a neděle 2. září jen v 15.30 hodin

USA, 2012, 94 minuty, animovaná komedie, rodinný fi lm v českém znění

Pokračování slavného snímku Doba ledová nás zavede přibližně do doby před 200 miliony let, kdy exis-

toval jeden veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea. Tento superkontinent, který existoval v paleozoiku 

a mezozoiku, se právě přibližně v té době rozdělil na menší kontinenty, které jsou podobné těm dnešním. 

Autoři si tohle rozdělení vysvětlují tak, že za všechno může chamtivá veverka, která neustále sbírá své oříš-

ky…  Vstupné 130 Kč

V pátek 31.8., sobotu 1.9. a v neděli 2.9. v 15.30 hodin je vstupné pro děti  do 12 let 110 Kč. Za 

fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk. 

ANDĚLSKÝ PODÍL

Pátek 31. srpna, sobota 1. a neděle 2. září jen v 17.30 hodin 

Velká Británie, Francie, 2012, 101 minuta, komedie, drama, mládeži přístupný od 12 let, titulky

Hořkosladká komedie nasáklá skotskou whisky. Robbiemu je něco málo přes dvacet let, nemá práci, se 

svou přítelkyní Leonie čeká syna, za napadení jiného mladíka je odsouzen k veřejným pracím. A k tomu 

všemu ho ještě rodina jeho přítelkyně vůbec nemá v lásce. V téhle situaci najde Robbie naději tam, kde by 

ji nejmíň čekal - ve skotské whisky. Když si Robbie odpracovává svůj trest, seznámí se s partičkou povede-

ných existencí v čele s Rhinem, kleptomankou Mo a neodolatelně tupým Albertem. Vedoucí této pracovní 

skupiny Harry má vášeň pro whisky, a když celou partu vezme na degustaci tohoto ušlechtilého nápoje, 

objeví v sobě Robbie talent…  Vstupné 90 Kč  

Připravujeme na září: Let´s Dance: Revolutions, Klip, Ve stínu, Norman a duchové, Hledá se Nemo 3D, 

Divoši a další.

Filmový klub: Nazareth - Nekonečný rockový mejdan, SuperClásico, Je to jen vítr 

Změna programu vyhrazena.

Program kina také na www.kinosumperk.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu!   

Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový 

vjem, samostatný basový kanál 1000 W.

DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI.

Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního 

představení. Vstupenky na všechna srpnová představení jsou v prodeji od 1. srpna 2012.

Kino Oko nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapozitivů i projekci 

reklamních videoklipů. V případě zájmu vám zprostředkujeme výrobu diapozitivů i klipů. Větší obraz, 

vyšší kvalita a dobré ozvučení! Bližší informace na telefonu 583 212 000.

Průměrná měsíční návštěvnost kina je 6 000 diváků. 

Cena za diapozitiv/10 s/2000 Kč, za videoklip/30 s/3500 Kč měsíčně. V případě dlouhodobé reklamy 

nabízíme výrazné slevy. Dále nabízíme umístění reklamy přímo na našem webu: kinosumperk.cz 

za cenu 350 Kč měsíčně.






