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Tip KŽŠ na září: Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví připadají každoročně na druhou zářijovou sobotu. V jejich rámci
se v Šumperku otevřou zdarma památky mezi
9 a 16 hodinou.
Koncert O5 a Radeček na střeše divadla

Hudební skupina O5 a Radeček se po deseti letech rozhodla vrátit na střechu šumperského divadla. Stane se tak v pátek 14. září.

Černá kronika: Neslýchaný mord
Na jaře v roce 1619 se Moravou rozlétla zpráva,
která nezapadla ani v rozjitřené době českého stavovského povstání bohaté na novinky z Prahy a Vídně.
Na tvrzi v Temenici u Šumperka byl zavražděn
společně se svou příbuznou Annou Petřvaldskou
z Petřvaldu pan Jan Odkolek z Oujezdce. Ano, ten
Odkolek, jenž kdysi musel čelit svým vzpurným poddaným a zlovolným šumperským měšťanům, ano,
ten zbohatlík, který neměl nikdy dost. Lichvář a vydřiduch. Uvažovali tak nějak jeho současníci? Jak to
bývá, někteří ho litovali, jiní mu lepší konec nepřáli.
Patřil k úspěšným renesančním podnikatelům,
kteří bohatli nejen ze zisků poskytovaných jejich
vrchnostenskými podniky, ale také úvěrovým podnikáním. Ve všech krčmách v jeho vesnicích bylo

čepováno pivo z jeho pivovaru a prodávána pálenka
z jeho palírny. Po žních kupovali obchodníci s obilím žito a oves z polí příslušných k jeho dvorům.
Chov skotu a ovcí přinášel zisky z prodeje vlny, sýru
a másla. Další příjmy plynuly z odbytu palivového
dříví a z chovu ryb. Kromě toho Odkolek přijímal
dvakrát do roka pravidelné platy a dávky od svých
poddaných. Volné peníze nenechával Odkolek ležet
v truhle, ale zapůjčoval je jiným šlechticům, zvláště z řad panstva. Úroky z dluhopisů přinášely do
temenické pokladnice nemalé pravidelné příjmy,
přičemž se vložený kapitál po čase vracel a mohl
být opět investován.
Oblíbeným sídlem Jana Odkolka byla tvrz
v Temenici s prostorným reprezentačním sálem

Horní část ostění dveří z temenické tvrze s letopočtem 1592, rokem, kdy Jan Odkolek koupil temenické panství
od svého strýce Fridricha. Dnes je ostění druhotně zazděno ve vchodu na půdu bývalé temenické tvrze.
Foto: Jitka Štáblová
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a pohodlnými komnatami. Zde se za dramatických okolností uzavřel i jeho neméně dramatický
život. Zavražděn byl společně se svou tetou Annou
Petřvaldskou z Petřvaldu údajně 24. března 1619.
Podle pozdějšího svědectví byl Jan zastřelen mušketou a Anna uškrcena. Šlo o loupežnou vraždu, jejíž
pachatelé, kteří zcizili mnoho peněz a klenotů, byli
brzy vypátráni. Loupež zorganizovali Odkolkův
písař, který věděl o momentální výši hotovosti uložené v pánově pokladně, a kočí. Nápomocni jim
byli další tři pomocníci, prý pasáci dobytka, dva
z nich dokonce ve věku šestnáct a sedmnáct let,
a také panská kuchařka nevalné pověsti. Datum
vraždy vztažené k datu pohřbu, který se konal až
téměř po dvou měsících, i k době poprav provinilců ve dnech 29. května a 7. června, budilo a budí
podezření, zda k vraždám nedošlo o měsíc později
na sklonku dubna.
Hejtman temenického panství, Jan Purrer, měl
dozajista plnou hlavu starostí. Nyní, vedle dohledu
na chod dvorů, pivovaru a dalších podniků, byl nucen vést pátrání po zločincích a po jejich dopadení
je dát uvěznit. O smutném konci svého pána musel
Purrer neprodleně vyrozumět dědice Jana Odkolka
ml. z Oujezdce na Lublicích. Ten byl ve Slezsku

aktivně zapojen do protihabsburské vzpoury a jako
reprezentant slezských stavů značně zaneprázdněn.
Počátkem května 1619 přivedli zastánci spojenectví s českými stavy do protihabsburského tábora
také moravské stavy. Mezi těmito radikály se právník a obratný řečník Odkolek mladší těšil značné
oblibě. Byla Odkolkova politická činnost příčinou,
že se pohřeb jeho stejnojmenného bratrance a příbuzné Anny konal až 16. května 1619?
Rytíř Jan Odkolek z Oujezdce na Temenici,
Bludově a Šilperku byl společně s Annou
Petřvaldskou z Petřvaldu za účasti nemalého počtu
lidí pohřben v kostele bývalého dominikánského
kláštera v Šumperku.
K potrestání provinilců došlo ve dvou termínech. Zosnovatelé loupežné vraždy, písař a kočí, byli
29. května 1619 katem rozčtvrceni a jejich ostatky
rozvěšeny na šibenici, kuchařce byly uřezány uši
a následně byla popravena. 7. června skončili svůj život zbylí tři spoluviníci. Starší z nich byl pověšen na
šibenici a dospívající chlapci byli popraveni mečem.
Literatura: POLÁCH, Drahomír: Stáli za zavražděním Jana Odkolka z Újezdce šumperští měšťané?
Život, 1999, č. 3, s. 15.
Zdeněk Doubravský,
Vlastivědné muzeum v Šumperku

Církevní rok v hudbě opět startuje

H

udební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě po dvouměsíční letní pauze
opět startuje. Jeho první část bude věnována Dvořákovu oratoriu Svatá Ludmila.

Oratorium Svatá Ludmila Antonína Dvořáka
na libreto Jaroslava Vrchlického pojednává o úseku raných českých dějin, kdy pohanství bylo střídáno křesťanstvím. „V první části přichází na hrad
v Mělníku poustevník Ivan, který přesvědčuje
kněžnu Ludmilu a pohanský lid o jediném Bohu.
Ve druhé části Ivana vyhledá kněžna Ludmila, která se chce nechat pokřtít, a zamiluje se do Bořivoje.
Ve třetí části pak probíhá obřad na Velehradě, kde
Ludmila s Bořivojem přijímají od biskupa,“ připomíná děj zakladatel cyklu Církevní rok v hudbě
Vít Rozehnal. Vzápětí dodává, že na oratoriu Svatá

Ludmila si Dvořák mimořádně zakládal a práci
na něm věnoval maximální úsilí. Jedná se o jedno
z jeho nejrozsáhlejších děl, o čemž svědčí celková
délka a bohatý vokálně instrumentální soubor.
„Skladatel při kompozici nejen velmi usilovně pracoval, ale věnoval dílu i mnoho duševních sil. V našem poslechovém pořadu provedeme posluchače
dílem ve zkrácené podobě,“ podotýká Rozehnal
a připomíná, že první setkání hudebního cyklu
proběhne ve středu 5. září. Jeho dějištěm bude
od 19 hodin zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele
ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4. -red-
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Lubomír Bartoš slaví pětasedmdesátiny

V

íce než 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. Je
až neuvěřitelné, že letos v září oslaví pětasedmdesátiny.
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 deseti lety
pak byla na úsovském zámku otevřena stálá expozice
průřezu jeho tvorby. „Maluji především pro lidi, pro
jejich radost a potěšení,“ podotýká Lubomír Bartoš,
jehož práci ocenila před šesti lety šumperská radnice
udělením Ceny za přínos pro město, v roce 2010
mu pak Olomoucký kraj udělil Cenu za celoživotní
přínos v oblasti kultury.
-zk-

Akademický malíř Lubomír Bartoš slaví v září významné životní jubileum.
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Foto: -zk-

Vyšla nová sbírka Miroslava Kubíčka
Jedenáctou básnickou sbírku šumperského autora s názvem JEŠTĚ vydalo čerstvě nakladatelství
Oftis z Ústí nad Orlicí. Svými ilustracemi knížku
doplnil Václav Smejkal, obsáhlým a fundovaným
doslovem ji opatřil Milan Blahynka, který v závěru
píše: „Tato poezie plane a je plna Vření, odvaluje
kameny ze srdce a nekončí ještě žádným odcházením, ale cyklem Přicházení. Na samém konci
je v přicházení slov krásný program stát v slově
napořád. Není právě v tom, v odvaze a síle dostát
slovu jednou danému, sláva i síla poezie a básníků, jimž, tvůrcům a ochráncům hřejivé lidské
Blízkosti, mohou mocní a zazobaní chameleoni jen
a jen závidět?“ Škoda, že knížka nebyla pokřtěna
v Šumperku.
M.A. Šajnohová
▶ Básnickou sbírku Miroslava Kubíčka nazvanou
Ještě vydalo nakladatelství Oftis z Ústí nad Orlicí.
JEŠTĚ
ještě zeleň hebce kvete
místy ztichlými listí sní
cesty jsou dány
malé radosti k zlosti
už si nic neříkáme
potichu naříkáme
rozjaří se ještě?
snad na chvíli ještě
M. Kubíček
NOČNÍ NESNĚNÍ
půlnoc nedbale škrtá
v ulici světlo pařátkuje
měsíc jak pijan
tma mrká a srká
o sen ochuzen
plevy slov svědí

ÚNIK
útěšný utrejch tmy
až do dna dechu
v echu vzdechů
nezbývá únik
ramlování prstů
otvírá průnik

M. Kubíček

M. Kubíček
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Klasika Viva vstupuje do druhé poloviny

D

o své druhé poloviny vstupuje v září cyklus koncertů nazvaný Klasika Viva, který ve spolupráci
se šumperským Domem kultury pořádá Agentura J+D Romana Janků. Zajímavý projekt se stal
již nedílnou součástí místního hudebního života, a veřejnost se tak i v nadcházejících měsících může
těšit na řadu zajímavých koncertů a bohaté zážitky. Redakce KŽŠ v této souvislosti požádala Romana Janků o krátký rozhovor.
V září odstartuje druhá polovina cyklu Klasiky
Viva. Ještě než prozradíte, na koho se mohou milovníci klasické hudby těšit, ráda bych se krátce vrátila
k letošním Klášterním hudebním slavnostem. Jak jste
s uplynulým ročníkem spokojený?
Úrovní koncertů, věhlasem umělců a nabídnutým
programem byl zatím letošní ročník na nejvyšší úrovni
od svého založení v roce 2007. Už jen to, že na zahajovacím koncertě vystoupil soubor Musica Florea, který
jezdí po celém světě a žádají si jej světoví umělci ke spolupráci, je pro festival velkým organizačním počinem.

Patronka festivalu Gabriela Demeterová naplnila tři velké koncertní sály v Šumperku, Zábřehu
a Jeseníku s náročným programem, který zaměřil svou pozornost na Ludwiga van Beethovena.
Ohlasy na koncerty renesančních písní s loutnou
v bývalé zámecké oranžerii v Loučné a na zámku
v Bludově byly naprosto mimořádné. To jsou jen
letmé postřehy z koncertů.
Z organizačního hlediska byl letošní ročník nejnáročnější. Bylo nutno spojit síly s Městskými kulturními zařízeními a Priessnitzovými léčebnými lázněmi

Gabriela Demeterová letos přivezla v rámci Klášterních hudebních slavností spolu s hercem Marianem Rodenem
a klavíristkou Norou Škuta do Šumperka pořad „Ludwig van Beethoven - Hudba a duše génia“, v němž zazněly
Beethovenovy sonáty, úryvky z korespondence a vyprávění o jeho životě.
Foto: P. Kvapil
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v Jeseníku, s Obecním úřadem v Loučné, bludovskou rodinou Mornstein-Zierotinů, Zábřežskou
kulturní a s Městskými kulturními zařízeními
v Uničově. Záštitu nad festivalem převzal náměstek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Rašťák
a šumperský starosta Zdeněk Brož, nad koncerty
G. Demeterové převzali záštitu starostka Jeseníku
a starosta Zábřehu, koncert v Bludově se konal za
podpory rodiny Mornstein-Zierotinů. Také z hlediska reklamy a propagace byly letos slavnosti vidět
mnohem více než v předešlých letech. Dali jsme si
opravdu velkou práci, abychom dostáli svým slovům a nabídli jeden z nejhodnotnějších festivalů
severní Moravy.
Z čeho jsem ale trochu rozčarován, byl zájem posluchačů. Vždyť i na koncertech Gabriely
Demeterové bychom našli volná místa. Komorní
koncerty komorní atmosféru snesou, ale určitě
mohla být letošní návštěvnosti větší.

státu nabídne tradiční program z děl B. Smetany
i A. Dvořáka, ale zazní také například výběr
Uherských tanců J. Brahmse.

Nyní již přejděme k nadcházejícímu zářijovému
koncertu Klasiky Viva. Které umělce během něj šumperským posluchačům představíte?
V září se mohou návštěvníci koncertů těšit na
Pražský barokní soubor, který je tvořen přeními
hráči České ﬁlharmonie, v říjnu nabídneme již
tradiční koncert Moravské ﬁlharmonie Olomouc,
listopad bude ve znamení klavírního recitálu a na
předvánoční čas je v jednání vystoupení české operní divy Evy Urbanové.

Které umělce nabídnete v příštím roce?
Přiznám se, že konkrétní jména ani termíny
zatím neprozradím. Ne snad, že bych nechtěl, ale
konkrétní obrysy bude Klasika Viva 2013 dostávat
až na podzim. Už nyní je ale jisté, že budeme sázet
na jubilejní čtyřicátý ročník Preludia a rozhodně
budeme chtít slavit.

Zmínil jste říjnový koncertem k výročí založení samostatného státu. Jaký program letos nabídnete?
Letošní koncert k výročí založení samostatného

V minulosti jste již dvakrát uspořádali ve spolupráci
s Domem kultury i jeden koncert v rámci podzimního
festivalu Blues Alive. Chystáte letos něco podobného?
Bohužel se nám letos dramaturgicky obě akce
propojit nepodařilo, ale to neznamená, že se o to
zase někdy v budoucnu nepokusíme.
Velký zájem je tradičně o koncerty v čase předvánočním. Prozradíte program letošního koncertování?
Jak jsem naznačil v předchozích odpovědích,
jednáme velice intenzivně o koncertě naší momentálně nejslavnější sopranistky Evy Urbanové, ta jednání ještě nejsou ukončena, ale věřím, že je ukončíme zdárně. Program zatím tedy upřesnit nemohu,
ale věřím, že se budeme mít na co těšit.

Úzce spolupracujete se Šumperským dětským sborem. Co v této oblasti chystáte?
Chystáme především koncerty v českých zemích,
rozhodně bude o Motýlech hodně slyšet, a to nejen
v Šumperku.
Děkuji za rozhovor,
Z. Kvapilová

HODY V NOVÉM MALÍNĚ 2012
Již od pondělí 27. srpna HODOVÉ DŘEVOSOCHÁNÍ!
Celý týden můžete sledovat, jak se lípy u místní ZŠ mění v umělecká díla rukama řezbářů,
sochařů a tvůrčích dřevokazů.
V sobotu 1. září ve 12 hod. ukončení prací, v 15 hod. vernisáž,
představení umělců a jejich soch. Celou vernisáží provede Ladislav Doseděl „HURIKÁN“.

–6–
KLASIKA VIVA

Zářijová Klasika Viva
nabídne Pražský komorní soubor

Z

ářijové setkání úspěšného cyklu koncertů vážné hudby Klasika Viva chystají jeho pořadatelé na
pondělí 24. září. Hudbymilovná veřejnost se přitom může těšit na vystoupení Pražského barokního souboru. Koncert začíná v 19 hodin v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie a v programu zazní skladby J.M. Moltera, J.S. Bacha, J.D. Zelenky, J. Baptisty a J. Pla, a M. Regera. Vstupenky
v ceně osmdesát a šedesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regionálním a městském informačním centru.
Pražský barokní soubor (dnes J. Brožková
a V. Jouza - hoboje, J. Kubita - fagot, J. Halíř - trubka, E. Keglerová - cembalo) byl založen z podnětu
hobojisty Vojtěcha Jouzy v roce 1982. Specializuje
se na hudbu barokního období prováděnou v různých nástrojových sestavách. Členové souboru
hrají sice na moderní nástroje, ale snaží se o stylové
provádění barokní hudby na základě dobové interpretační praxe. Soubor tvoří hudebníci z České
ﬁlharmonie a jiných významných souborů, častými hosty na koncertech jsou zpěváci, se kterými
Pražský barokní soubor uvádí duchovní a světské
kantáty J.S. Bacha a dalších autorů. V roce 1993
natočili členové souboru - hobojisté Jana Brožková
a Vojtěch Jouza, fagotista Jaroslav Kubita, kontrabasista Václav Hoskovec a cembalista František Xaver
Thuri - komplet sonát českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. S jeho díly také Pražský
barokní soubor účinkoval na festivalu Starý zákon
v umění a v cyklu koncertů Hommage a Zelenka
pořádaných Českým rozhlasem k 250. výročí
Zelenkova úmrtí.
V Šumperku nabídne Pražský barokní soubor

V září zavítá do Šumperka Pražský komorní soubor.
Foto: archiv
tyto skladby: Johann Melchior Molter: Concertino
D dur pro trubku, dva hoboje a continuo;
J.S. Bach: Sonáta C dur pro hoboj a cembalo; Jan
Dismas Zelenka: Sonáta g moll pro dva hoboje,
fagot a continuo; Juan Baptista a Josè Pla: Sonáta
pro dva hoboje a continuo; Carl Philipp Emanuel
Bach: Sonáta g moll pro hoboj a continuo; Georg
Philipp Telemann: Koncert D dur pro trubku, dva
hoboje a continuo.
-rj-

Prohlídkové okruhy městem - Procházka ze 13. do 21. století, Kde žily čarodějnice a Zrození
„malé Vídně“ - a Rozhledy z radniční věže probíhají v srpnu denně vždy od 9 do 12 hod. a od
13 do 17 hod., v září vždy od 9 do 15 hod. Prohlídky se zahajují po zakoupení vstupenky na stanovišti
průvodců v suterénu radnice každou lichou hodinu u Lavičky vzkazů před radnicí. Rozhled z věže je
každých 30 minut od stanoviště průvodců v suterénu radnice.
Expozice Čarodějnické procesy v tzv. Geschaderově domě je v srpnu otevřena denně od 9 do 12 hod.
a od 13 do 17 hod., v září vždy od 9 do 15 hod. Podrobnosti na www.sumperk.cz v sekci Turista.

–7–
KLASIKA VIVA

K Šumperským proměnám:
Bianco restaurant v ulici Gen. Svobody
Také tato restaurace byla navržena do soutěže
o nejnápaditěji provedenou rekonstrukci v roce
2011. Sice nezvítězila, ale provozovatele může těšit stálý zájem veřejnosti o její služby. Je umístěna
v domě se zajímavou historií. Připomeňme si ji.
Na místě současné budovy č.p. 42 stály v minulosti domy dva. Oba byly vystavěny v 18. století.
O prvním z nich máme zprávy z poloviny uvedeného století, kdy ho vlastnila rodina Süssova a po
nich od konce napoleonských válek hodinář Franz
Patzelt. O druhém se dozvídáme až v osmdesátých
letech 18. století, kdy zde žila rodina Klapperova.
Oba domy koupil v polovině 19. století textilní
podnikatel Josef Wenzel a nechal je přestavět na
jednopatrový předměstský palác s průjezdem do
dvora, za nímž dal vysázet anglický parčík, sousedící s rozsáhlejším parkem rodiny Oberleithnerů.
Stejnojmenný syn a dědic stavebníka paláce objekt
někdy v průběhu první světové války nebo nedlouho
po ní prodal Marii a Gustavu Wirthových. Gustav
byl obchodníkem a vlastnil nemovitost s prodejními prostorami naproti zakoupené budově. Později
je jako vlastník uváděna jen Marie Wirthová, která
v domě nebydlela a prostory pronajímala.
V přízemí podnikala společnost zabývající se
elektroinstalačními pracemi a obchodem s elektrickým zařízením a elektromateriálem. Vedoucím
ﬁrmy byl elektrotechnik Friedrich Pelikan, který
bydlel ve svém domě na náměstí u radnice. Ve dvacátých letech pronajímala Marie Wirthová zbývající prostory instalatérské ﬁrmě Eduarda Thiela, jež
měla hlavní provozovnu v dnešní Langrově ulici,
jak jsme o tom psali v minulém čísle. Ke konci
dvacátých let si Friedrich Pelikan zřídil v domě

prodejnu radiopřijímačů a k nim příslušného vybavení. Elektroinstalatérská ﬁrma a obchod s elektrotechnickým zbožím zde existovaly do roku 1935,
případně 1936.
Před druhou světovou válkou si v části domu,
s velkou pravděpodobností již v prostorách současné restaurace Bianco, zařídila Emma Röhrichová
dámské kadeřnictví. Avšak již počátkem války s ní
zde pracoval také pánský kadeřník Karel Röhrich.
V druhé části objektu měl krátce obchod s pumpami a vodoinstalačním materiálem Johann Kubisz.
Po něm zde působila modistka Anna Portišová.
Po druhé světové válce byl v pravé části domu, kde
se nyní nachází restaurace Bianco, obnoven provoz
kadeřnictví, jehož prostory byly v roce 1957 rozšiřovány. Byl zamítnut projekt na zřízení puškařského závodu v tomto objektu, neboť součástí podniku
měl být i sklad výbušnin. V roce 1967 nechal tehdejší Bytový podnik města Šumperka opravit fasádu
čelní fronty. O šest let později došlo k modernizaci
kadeřnictví a k jeho rekonstrukci bylo přikročeno
ještě v roce 1991. Omítky budovy se opravovaly
také v roce 1988, kdy byly nastříkány okrovou barvou, přičemž štukové ozdoby zůstaly světlejší.
V roce 1995 byla v levé části domu zřízena
prodejna elektrozboží a později také v pravé části
domu prodejna elektroniky. Fasáda byla opravována a natřena opět v roce 1997, kdy došlo k výměně
výloh a vchodových dveří. Poslední kapitolou v dějinách budovy v ulici Gen. Svobody 42 je adaptace prostor prodejny elektroniky na zmiňovanou
restauraci, která byla uskutečněna v roce 2011.
Zdeněk Doubravský,
Vlastivědné muzeum v Šumperku

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.

–8–
ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

Bývalý předměstský palác Josefa Wenzela v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, kdy zde v prostorách
současné restaurace Bianco bylo kadeřnictví a v druhé části domu prodejna kožešinového zboží Sobol.
Foto Josef Pavlíček. Převzato z publikace Fr. Spurný - J. Pavlíček: Šumperské proměny, Štíty 1991.

Poslední kapitolou v dějinách budovy v ulici Gen. Svobody 42 je adaptace prostor prodejny elektroniky na
zmiňovanou restauraci, která byla uskutečněna v roce 2011.
Foto: Z. Kvapilová
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ZUŠ Šumperk
Úterý 25. září v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ
Stupkovo kvarteto Olomouc - Průsečíky české
a německé hudební kultury v komorní hudbě

Sobota 8. září
Dny Evropského kulturního dědictví:
Vystoupení v šumperských kostelech

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul., http://www.zus-sumperk.cz.

Památky se zdarma otevřou v sobotu 8. září

D

ny evropského dědictví připadají každoročně na druhou zářijovou sobotu. V jejich rámci se
v celé republice i v Šumperku zpřístupní návštěvníkům památky zdarma. Otevřeny budou
mezi 9 a 16 hodinou. Během druhého zářijového víkendu si navíc připomeneme významnou osobnost šumperské historie - Romana Karla Scholze.
V pátek 7. září večer odstartuje Dny evropského
dědictví koncert významné ukrajinské sopranistky
Tatiany Teslii v kostele Zvěstování Panny Marie, na
klavír ji doprovodí vynikající pianista Martin Hroch.
Vstupné na koncert je dobrovolné.
Dny evropského dědictví (European Heritage
Days) otevírají každoročně v měsíci září nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo zcela nepřístupné. V Šumperku se tak zájemci
mohou podívat do barokního kostela sv. Barbory
v Jiráskových sadech, známého malířskou výzdobou
Ignáce Oderlitzkého. Z dílny tohoto uničovského
malíře pocházejí i nádherné nedávno zrestaurované
nástropní malby v raně barokním farním kostele sv.
Jana Křtitele, jehož jádro pochází ze 13. století a který byl nově vybudován po požáru města v roce 1669.
Druhou zářijovou sobotu se návštěvníkům otevře i pozdně barokní měšťanský tzv. Geschaderův
dům v Kladské ulici, v němž žila mimo jiné rodina
Jindřicha Peschkeho, která patří k nejtragičtějším
a nejstatečnějším obětem čarodějnických procesů
v 17. století. Odtud mohou zájemci zamířit do protějšího raně barokního kostela Zvěstování Panny
Marie s gotickým jádrem, který se může pochlubit
zrestaurovaným mobiliářem.
Ti, kteří zatouží po pohledu na město z ptačí perspektivy, mohou v sobotu 8. září zdarma vystoupat na
věž radnice, odkud je krásný výhled nejen na samotný

Šumperk, ale i na okolí a díky dalekohledu rovněž na
Praděd, Petrovy kameny a další vrcholy Jeseníků. Své
brány otevře zájemcům také Státní okresní archiv
na konci ulice Bří Čapků. Vlastivědné muzeum,
které sídlí v tzv. Pavlínině dvoře, pak bude návštěvníky lákat na prohlídku stálé expozice prostřednictvím
automatického audioprůvodce GuidePORT a na zajímavé výstavy. Ve výstavní síni je do 30. září k vidění
etnograﬁcká výstava Když jsem já sloužil to první
léto, do 4. listopadu pak trvá výstava Tetřev hlušec
ptákem roku 2012 v Hollarově galerii. V Galerii
Šumperska si mohou lidé až do 14. října prohlédnout výstavu z muzejních sbírek nazvanou Z pohádky do pohádky, jež představuje devět nejznámějších
klasických českých pohádek.
Zájemci mohou letos opět navštívit bývalý žerotínský zámek, tzv. Zámeček a Muzeum silnic ve
Vikýřovicích. Všemi ostatními památkami budou
zájemce provádět zkušení odborní průvodci.
„V budově Obchodní akademie bude navíc
slavnostně odhalena pamětní deska připomínající
významného odbojáře 2. světové války Romana
Karla Scholze, proběhne tam také vernisáž malé
výstavy věnované této osobnosti,“ upozorňuje
referent oddělení kultury a vnějších vztahů šumperské radnice Bohuslav Vondruška. V 17 hodin
proběhne podle něj v klášterním kostele mše za
Romana Scholze. Všechna místa navíc budou přístupná zdarma a bude zde k dispozici průvodce,
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Během zářijových Dnů evropského dědictví si mohou lidé prohlédnout i raně barokní kostel Zvěstování Panny
Marie s gotickým jádrem, který se může pochlubit zrestaurovaným mobiliářem.
Foto: -pkkterý poskytne odborný komentář. Ve vybraných
památkách vystoupí žáci Komorního smyčcového
orchestru, Dechového orchestru a Klavírního oddělení Základní umělecké školy Šumperk.
„Pro velký zájem v minulých ročnících bude
v neděli 9. září nadále zdarma zpřístupněna radniční věž, expozice Čarodějnické procesy a kostel
Zvěstování Panny Marie. Vrcholem celých Dní
evropského dědictví pak budou večerní prohlídky
města s průvodcem v historickém kostýmu,“ podotýká Vondruška. Další informace lze nalézt na
stránkách www.shscms.cz.
-zkProgram Dnů evropského dědictví
Pátek 7. září v 19.00 hodin v kostele Zvěstování
Panny Marie
Zahajovací koncert Dnů evropského dědictví
Tatiana Teslia (soprán)a Martin Hroch (klavír)
Vstupné dobrovolné
Sobota 8. září od 9.00 do 17.00 hodin

Radnice - prohlídky radnice s průvodcem a rozhledy z radniční věže * Geschaderův dům - prohlídky domu s průvodcem a expozice „Čarodějnické
procesy“ * Kostel Zvěstování Panny Marie - prohlídky kostela a krypty, v 17 hod. mše za Romana
Karla Scholze * Kostel sv. Jana Křtitele - prohlídky interiérů kostela, přízemí věže a bývalé městské pokladnice * Kostel sv. Barbory - prohlídky
kostela s výpravnými freskami Ignáce Oderlického
* Dominikánský klášter (budova „Zdravky“)
- prohlídky bývalého kláštera s komentářem
kunsthistoričky Vlastivědného muzea v Šumperku
Mileny Filipové (začátek prohlídek u hl. vchodu
v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00
hod.)* Bývalý žerotínský zámek - prohlídky
„Zámečku“ s komentářem historika Drahomíra
Polácha (začátek prohlídek na nádvoří zámečku
v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00
hod.) * Pavlínin dvůr - prohlídky výstav a expozic
Vlastivědného muzea v Šumperku * Státní okresní
archiv Šumperk - výstava „Údolí Desné na pohlednicích a kronikách“ (přístupná do 16.00 hod.)
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* Muzeum silnic ve Vikýřovicích - stálá expozice
„Via Est Vita - „Silnice je život“ a výstava „Co voda
vzala a dala“ * Obchodní akademie Šumperk odhalení pamětní desky odbojáře 2. světové války
Romana Karla Scholze a vernisáž výstavy
Neděle 9. září od 9.00 do 15.00 hodin
Radnice - rozhledy z radniční věže * Geschaderův
dům - prohlídky expozice „Čarodějnické procesy“

* Kostel Zvěstování Panny Marie - prohlídky
kostela a krypty * Mimořádný večerní program:
večerní prohlídky města s průvodcem v kostýmu - „Procházka ze 13. do 21. století“ - prohlídky
začínají v 19.00, 20.00 a 21.00 hod. na stanovišti
průvodců, max. počet osob na prohlídku je 35.
Změna programu vyhrazena. Více informací
na tel.: 583 388 610, nebo na e-mailu pruvodce@
sumperk.cz.

Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku:
Lubomír Bartoš
Malíř, graﬁk * Narozen 22. září 1937 v Klopině
u Úsova
Absolvent graﬁckého oboru na SUŠP v Uherském
Hradišti (1955-1959) a AVU v Praze (1959-1965,
prof. V. Tittelbach, V. Rada, F. Jiroudek). Stipendijní
studijní cesty po absolutoriu AVU (1966) do SSSR,
Finska a Polska. Žije a tvoří v Šumperku, odkud vyjíždí za náměty do přírody Jeseníků i do obcí a měst
regionu. Je velmi intenzivně pracujícím umělcem
s typicky barevně výrazným expresivním rukopisem.
Především se věnuje krajině, nevyhýbá se však ani
městské vedutě, portrétní a ﬁgurální tvorbě a zátiší.
Vedle malířských technik a graﬁky se zabývá i monumentální tvorbou v kovu, mozaice, intarzii, sgraﬁtu,
gobelínu a artprotisu. V letech 1964-1983 pracoval
jako pedagog na LŠU v Šumperku a připravil pro
výtvarná studia či vlastní tvorbu řadu nadaných žáků
(např. V. Plisková, J. Krtička, J. Janda, Z. Semerák).
Od roku 1983 pracuje jen ve svobodném povolání.
Do roku 1989 byl člen SČVU, od roku 1989 člen
UVUO. V roce 1985 získal čestné uznání v celostátní soutěži ke 40. výročí osvobození, roku 1989 byl
jmenován Zasloužilým umělcem a za rok 2005 vyznamenán za celoživotní tvorbu městem Šumperkem oceněním „Za přínos městu“. Za rok 2009 získal Cenu
Olomouckého kraje za celoživotní přínos v oblasti
kultury, a byl tak uveden do „Dvorany slávy“. V roce
2007 mu bylo uděleno čestné občanství v rodné obci
Klopině a roku 2009 se stal čestným občanem obce
Rohle, kde prožil podstatnou část svého života s ro-

Lubomír Bartoš.

Foto: archiv VM

diči. Samostatně vystavuje od roku 1963 již na více
než sedmdesáti autorských a sedmdesáti kolektivních
výstavách. Je zastoupen v našich předních galeriích a jeho díla zdobí i řadu veřejných prostor a jsou
v četných soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.
V roce 2002 byla na zámku v Úsově zřízena Galerie
Lubomíra Bartoše, která mapuje dosavadní průběh
jeho tvorby.
Dílo: samostatné výstavy - 1963, Kamenná, KD;
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1968, Přerov, Dílo; Valašské Meziříčí, Dílo; Šumperk,
DK; 1971, Šumperk, Dílo; 1973, Šumperk, Dílo,
Šumperk,VÚ; Zábřeh, VÚ; Olomouc, Dílo; 1974,
Olomouc, GVU; 1975, Šumperk, Dílo; 1976, Praha,
Ústřední klub školství a vědy; 1977, Olomouc, Dílo;
Brno, Galerie J. Krále; 1978, Velké Losiny, lázně;
1979, Přerov, Dílo; 1982, Šumperk, OVM; 1987,
Šumperk, OVM; Ostrava, GVU; Klopina, KD; 1988,
Havířov, Galerie V. Wünscheho; 1991, Přerov, Dílo;
Chudobín, zámek; 1992, Olomouc, Dílo; 1993,
Prostějov, Národní dům; Chudobín, zámek; Zlín,
Galerie městského divadla; Přerov, Dílo; Úsov, zámek;
1994, Olomouc, Dílo; Velké Karlovice, Karlovské
muzeum; Kutná Hora, Galerie Bohéma; Schwarzach,
Německo; Svatý Kopeček, Galerie Jana; Bad Ausee,
Rakousko; Šternberk, Městská galerie; Vernířovice,
Středisko OÚNZ; 1995 Přerov, Dílo; Úsov, zámek;
Kroměříž, Galerie Mazúr; Praha, Poštovní muzeum;
1996, Zábřeh, Tunklův dvorec; Olomouc, Galerie
Bohéma; Mohelnice, Galerie u kostela; Třeština, Vila
Háj; Jeseník, divadlo; Branná, OÚ; Úsov, zámek;
1997, Šumperk, VM; Šumperk, Galerie Ave Art;

Velké Losiny, Ruční papírna; Klopina, OÚ; 1998,
Velké Losiny, Ruční papírna; Praha, Galerie Ungelt;
1999, Linec, Rakousko; 2000, Olomouc, Galerie
Labyrint; 2001, Olomouc, Galerie Podkova; Branná,
OÚ; Šumperk, Galerie Starobranská; 2002, Přerov,
Galerie Centrum; 2003, Prostějov, Galerie Duha;
2004, Zábřeh, Tunklův dvorec; 2005, Přerov, Galerie
Centrum; 2006, Praha, Odoevsky art gallery; 2007,
Šumperk, VM; Velké Losiny, Ruční papírna; Klopina
KD; Olomouc, Galerie G; 2008, Vernířovice, OÚ;
2009, Moravská Třebová, zámek. Zastoupení ve
sbírkách - VM v Šumperku, Krajina u Vernířovic,
tempera, 1978, Krajina, kvaš, 1971, Pavlínin dvůr
v Šumperku, olej na plátně, 1997, Krajina s cestou,
tempera, 1974, Portrét J. Pulkrta, olej na plátně,
1987, Portrét L. Pechy, kvaštempera, uhel, 1988,
Portrét L. Pechy, olej na plátně, 1988, Z Velkých
Losin, tempera, 1983, Podzimní cesta, tempera,
1973, Od Sobotína, tempera, 1977, Z Bratrušova,
tempera, 1973, Kaple sv. Rocha, kombinovaná technika, 1993, zámek Úsov, tempera, 1993, Ze Zábřeha,
olej na plátně, 2004, Vyšehorky II., olej na plátně,

Pavlínin dvůr v Šumperku, olej na plátně, 1977.

Archiv VM
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2005; propagační tisky; dále je zastoupen ve výtvarné
sbírce města Šumperka, ve sbírkách GVU Ostrava,
Muzea umění Olomouc, VDG Košice a dalších. Je
zastoupen i v četných soukromých sbírkách doma
i v zahraničí. Realizace vedle malířské tvorby - MŠ
n.p. Hedva Šumperk, plastiky Kohout a Holubice,
kov, 1966; KD Hanušovice, dekorativní emblém,
1968; KD Klopina, Žena s lyrou, sgraﬁto, 1969; kino
Oko Šumperk, dvě dekorativní kovové plastiky, 1970;
DK Šumperk, Současnost a historie Šumperska, intarzie, 1980; DK Šumperk, Jesenické panorama,
obrazové paneau, 1980; Šumperk, kovový reliéf pro

Sigmu - geodézii Uniprojekt, kov, 1980; Zdrav. středisko Velké Losiny, Dívka s labutí, skleněná mozaika,
1984; Domov důchodců Šumperk, Píseň domova,
gobelín, 1985; Rekreační středisko Sm plynárny
Ramzová, Horská louka, art protis, 1986; Keramická
mozaika, návrh, Domov důchodců Šumperk, 1987;
Silniční obchvat Zábřeh, Ležící dívka, mozaika, 1988;
Zdravotní středisko v Temenici, Dekorativní motiv,
mozaika, 1992; Zemská banka Šumperk, dekorativní
motiv, mozaika, 1993. Ilustrace - M.A. Šajnohová Rosení ticha, 2000; M.A. Šajnohová - Fontána světla,
2001.
(upraveno pro potřeby KŽŠ)

Galerie J. Jílka
Robin Kaloč (*1982),
„Chrám duše“, graﬁky a malby
S radostí vítám tu dalšího z těch mladších autorů, kteří ctí ryzí řemeslo a stejně i přírodu. Jako
loni Jitka Chrištofová i Robin Kaloč přesvědčivě
dokazuje, že žádný z prostředků ani žádné téma
se samo v sobě nikdy nevyčerpá a že každý nový
vstup do něho je jen dalším jedinečným pokusem
o přiblížení se mu v živém porozumění. Příroda je
oběma nedostižným vzorem a výsostným mistrem.
Snad balzámem pro duši, pro spočinutí ve zjitřeném polobdění - polosnění.
Robinova cesta plyne bez zákrutů a zvratů.
Techniku ale mění; samostatně anebo ve vzájemném propojení zkouší její různé možnosti v rozpětí od suché jehly a akvatinty přes monotyp
a xerograﬁi k tuši, akvarelu nebo akrylu. A všechno to stejně dobře slouží jeho záměru: k uchování toho, co právě tady a teď zřetelně uviděné
pomalu uplývá a nezaznamenané beze stopy mizí.
V usebraném rozpoložení mysli míří k zadržení
vjemu z určitého místa a rozpomínky na chvíle
v něm prožité.
Geometrii tvarů, v přírodě skrytou, Robin ozřejmuje skrze silokřivky čar, a prohlubuje tak její
prostory snad až kamsi do nekonečna. Jeho panenská příroda je liduprázdná; průhledné konstrukce
a oblouky viaduktů metafyzické povahy v ní pocit

Chrám, 2008, xerograﬁe, papír, 39,5 x 29 cm
nenarušenosti jenom násobí. Sametově měkká
i řezavě ostrá, vláčná, ale i prudkým gestem ruky
zdůrazněná kresba prorůstá neutrální pozadí. Z ní
v hlubinné temnotě lesa i v oslnivé záři sluneční-
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ho světla vzkříšená krajina jako ze snů vyvstává.
Setkání na studiích s Jiřím Lindovským
a Daliborem Smutným jen potvrdilo jeho směřování. Průzračné prostory prvního z nich a bytostné
portréty květů druhého mu byly posilou. Už tehdy dostával v oboru graﬁky výroční ceny a čestná

uznání. A stejně přirozeně patří i k jádru programu Jílkovy galerie. Mimořádně krásná výstava to
dokládá. Díky za ni. Zahájena ve středu 5. září za
účasti v Galerii letos nejmladšího, třicetiletého autora, potrvá do neděle 30. září. Nenechte si ji ujít.
Miroslav Koval

Dům kultury
Neděle 9. září od 10 hodin na Bratrušovském koupališti
Cíbova noha 2012
Muzikanti, jak je neznáte! Přijďte fandit na 3. ročník turnaje šumperských kapel v nohejbalovém sportu.
Účast přislíbily družstva: Rampa Music, O5 a Radeček, Dying Passion, Dead pope´s company, Jupiter,
Shockwave, Zbořec, Koblížci a další.
Vstup volný
Pátek 14. září od 19.30 hodin na střeše divadla
O5 a Radeček - Koncert na střeše
Mimořádný akustický koncert šumperské skupiny O5 A RADEČEK pod širým nebem. Na střeše divadla
zazní známé hity, ale i písně z nové desky POZDRAV Z OPIČÍCH HOR. V případě nepříznivého počasí
se akce přesune do divadelního sálu Na Hrádku. Jako host vystoupí písničkář Vojta Kroupa.
Vstupné 120 Kč
Pátek 21. září od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Václav Neckář a skupina Bacily
Celovečerní koncertní program jedné z nejvýraznějších osobností české popmusic. Václav Neckář nyní
slaví úspěšný návrat na scénu a jeho hity znovu dobývají hitparády. V programu koncertu proto zazní
aktuální hity Půlnoční nebo Na Kocandě, ale chybět nebudou ani legendární hity 60. let. Posluchači se
navíc dočkají také písní, které Václav Neckář dlouhá léta vynechával, například Tu kytaru jsme koupil
kvůli tobě, Lékořice, Šalalí, Stín katedrál a další. Partnerem koncertu je Pivovar Holba.
Vstupné 220, 250 a 290 Kč
Pondělí 24. září od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Pražský barokní soubor
Úvodní koncert 2. pololetí cyklu Klasika Viva 2012 ve společnosti komorního souboru členů České ﬁlharmonie ve složení: Jana Brožková a Vojtěch Jouza (hoboje), Jaroslav Kubita (fagot), Jaroslav Halíř (trubka)
a Edita Keglerová (cembalo).
Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč
▶ PRO DĚTI
Neděle 9. září od 10 hodin ve velkém sále DK
Kocourek Modroočko
Veselé příběhy kocourka Modroočka na motivy známé knihy s písničkami Marka Ebena. Kromě věrných
přátel Modroočka - kočky Zelenoočky a kocoura Bělovouse - se děti seznámí s krtkem, zajícem, ba i s nebezpečnou zmijí. Hraje Divadlo Špílberg Brno.
Vstupné 50 Kč
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Neděle 23. září od 10 hodin ve velkém sále DK
Velryba Lízinka aneb dobrodružství v českých řekách
Výpravná pohádka o malé velrybě, která se zatoulala do českých řek až ze Severního moře. Mezi rybkami
hledá pomoc a kamaráda, ale nedaří se jí to. Až jednoho dne na břehu potká rybáře Tomáše a stanou se
z nich kamarádi. Hraje Divadlo Krapet Praha.
Vstupné 60 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 1. září
Zdeněk Matyáš (1945-2001), „Zemitá síla malby“
Výstavu i celý program Galerie ﬁnančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.
Od 5. do 30. září
Robin Kaloč, „Chrám duše“, graﬁky a malby
Výstava maleb a graﬁky mladého výtvarníka. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 5. září od 18 hodin.
Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové
ubytování. Výstavu i celý program Galerie ﬁnančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.
▶ PŘIPRAVUJEME
7. října
TŘI POHÁDKY NA KAŽDÝ DEN
12. října
PARTIČKA
13.října
ŘECKÁ ZÁBAVA
DŽEMFEST: Mňága & Žďorp, Mandrage, Charlie straight, Ruda z Ostravy, VKV a další
19. října
21. října
POHÁDKY OD KOUZELNÉ BABIČKY
25. října
MFO: KONCERT K VÝROČÍ REPUBLIKY
26. října
MEZINÁRODNÍ SLET BUBENÍKŮ
15.-17. listopadu BLUES ALIVE XVII.
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
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. září v prostorách knihovny Sever.
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Do Šumperka zavítá
pěvecká legenda Václav Neckář

N

a Václava Neckáře, který díky hitu Půlnoční ze soundtracku k ﬁlmu Alois Nebel zažil v loňském
roce nečekaný návrat na hudební scénu, se mohou těšit fanoušci v Šumperku. Celovečerní recitál
přinese reprezentativní průřez Neckářovou bohatou kariérou. V sále Domu kultury vystoupí pěvecká
legenda v pátek 21. září od půl osmé večerní.

„Na koncertu zazní bigbítové Planetárium či
popové šlágry Stín katedrál nebo Massachesetts.
Chybět nebudou ani baladicky laděné písničky
jako Kdo vchází do tvých snů nebo Časy se mění.
Celkem to bude přes dvacet zásadních hitů, které
jsou spojeny s dnes již čtyřicetiletou existencí kapely Bacily,“ říká dramaturg Domu kultury Ondřej
Polák. Vzápětí připomíná, že Neckář nyní zažívá
úspěšný comeback. Loňský hit Půlnoční autorů
Jaromíra Švejdíka a Dušana Neuwertha mu přinesl nejprve novou popularitu a letos na jaře také
absolutní prvenství při slavnostním předávání cen
Akademie populární hudby Anděl. Vyhrál kategorii skladba a videoklip roku a navíc byl zvolen
novým členem Síně slávy.
Jako zpěvák zazářil Václav Neckář již koncem
60. let, kdy byl společně s Martou Kubišovou
a Helenou Vondráčkovou členem pěvecké skupiny
Golden Kids. Jako herec se pak proslavil především
rolí ve ﬁlmu Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky,
ale hrál i hlavní role ve ﬁlmu Skřivánci na niti a pohádce Šíleně smutná princezna. Nazpíval písničky
k ﬁlmům Jak básníci přicházejí o iluze, Jak utopit
doktora Mráčka nebo Páni kluci. Od 70. let natáčí a koncertuje se skupinou Bacily, kterou vede
jeho bratr Jan Neckář. K jeho dvorním autorům
patří kromě bratra Jana také Ota Petřina, Karel
Svoboda, Petr Hapka nebo Petr Janda, o texty se
mu starali kromě jiných Zdeněk Rytíř či Michal
Horáček.
Na šumperském koncertu představí Václav
Neckář také skladby z nové desky Dobrý časy,
kterou vydal letos na jaře. Přitom v roce 2002 jej
postihla mozková mrtvice a na scénu se vracel jen
sporadicky po roční rekonvalescenci. Na koncert
Václava Neckáře a skupiny Bacily jsou k dispozici

Na Václava Neckáře, který díky hitu Půlnoční ze
soundtracku k ﬁlmu Alois Nebel zažil v loňském roce
nečekaný návrat na hudební scénu, se mohou těšit fanoušci v Šumperku v pátek 21. září.
Foto: archiv
vstupenky v hodnotě 220, 260 a 290 korun. Lístky
se prodávají v pokladně Domu kultury nebo si je
lze online rezervovat na www.dksumperk.cz. -red-
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Poprvé v Šumperku: Džemfest uspořádá
taneční párty v naprostém tichu
Naprostou novinku v oblasti taneční zábavy představí festival Džemfest. Právě na šumperském
festivalu se vůbec poprvé na severní Moravě představí fenomén Silent Disco, tedy Tichá diskotéka. Jde
o světový hit, který si v České republice mohli vyzkoušet zatím tanečníci v několika vybraných sálech
a na festivalu Rock for people.
Silent Disco je party, při které jsou tanečníci vybavení bezdrátovými dvoukanálovými sluchátky a mohou
si tak vybírat hudbu pro své kreace. Tento nevšední
zážitek si mohou vyzkoušet na vlastní kůži návštěvníci festivalu Džemfest v pátek 19. října v šumperském
Domě kultury. O hudební produkci se postarají dva
žánrově odlišní dýdžejové. „Když nebudete chtít zrovna tančit, sundáte sluchátka a nebude vás rušit hlasitá hudba, a tak si třeba v klidu popovídáte s přáteli,“
připomíná výhody silent diska pořadatel Džemfestu
Ondřej Polák. Silent Disco slaví ve světě úspěch hlavně
kvůli žánrové pestrosti. „Na jednom kanále sluchátek
máte třeba rokenrol ze sedmdesátých let a na druhém
hiphop. A když už jste unavení a sundáte si sluchátka,
čeká vás neuvěřitelný pohled, v naprostém tichu tančí
desítky lidí,“ popisuje Polák.
Silent Disco si mohou vyzkoušet návštěvníci během
konání festivalu Džemfest v klubovně v horním patře Domu kultury. O patro níž, ve velkém sále, budou

zatím koncertovat kapely Mňága a Žďorp, Mandrage,
Charlie Straight, VKV a bavič Ruda z Ostravy. Kromě
toho bude připraven bohatý doprovodný program,
například v kině Oko se již tradičně uskuteční ﬁlmová
scéna Džemfestu. Prodej vstupenek na Džemfest začne
3. září, stát budou 220 korun. Více na www.dzemfest.cz.
Džemfest je multižánrovým kulturním festivalem
primárně zaměřeným na hudební fanoušky ve věku
18-40 let. Během uplynulých dvanácti let se přehlídka
proměnila z malého studentského happeningu v prestižní akci s pravidelnou přízní veřejnosti. Největším
„bohatstvím“ Džemfestu je právě věrné a početné
publikum, v loňském roce byl festival opět vyprodán. V minulých letech Džemfest ﬁnančně podpořily
Višegradský fond, Česko-německý fond budoucnosti
a má pravidelnou záštitu Olomouckého kraje i města Šumperka, které od roku 2005 řadí festival mezi
vyjmenované akce v rámci grantové podpory. Více na
dzemfest.cz.
-red-

Řekové naučí jejich tanci

J

ižních rytmů si budou moci po čtyři zářijové a dva říjnové večery užít všichni, kteří zavítají do
šumperského H-clubu v Rooseveltově ulici. Podzimní netradiční taneční kurzy pořádá již několik
let místní Řecká obec.
Netradiční kurzy odstartují v pondělí 3. září
v 18 hodin v H-clubu v Rooseveltově ulici. Během
pěti dvouhodinových lekcí, z nichž každá přijde na
padesát korun, proniknou jejich účastníci bez problémů do tajů řeckého tance. Věková hranice navíc
není nijak omezena a podmínkou není ani klasické
„párování“, neboť jde o kolektivní tanec. Nově nabyté taneční umění poté mohou absolventi kurzu
zúročit na Řecké zábavě, jejímž dějištěm bude v so-

botu 13. října místní Dům kultury a na níž vystoupí
šumperský soubor řeckých lidových tanců Kalliópi
a také brněnská rodinná kapela I Parea.
-zkKurzy řeckého tance: pondělí 3. září, pondělí
10. září, pondělí 17. září, pondělí 24. září, pondělí
1. října a pondělí 8. října vždy od 18 do 20 hod.
Kurzovné 50 Kč za 1 lekci. Bližší informace
T. Vintrová, tel.č. 602 258 971.

– 18 –
DŽEMFEST, ŘECKÁ ZÁBAVA

Pohybové a jazykové kurzy v Domě kultury Šumperk pro sezonu 2012/2013
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 18:0019:00. 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. 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 kurzovného,
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 čísle 583 363 038 nebo 777 652 073, případně na e-mailu: faltusova@dksumperk.cz. Informace
o tanečních kurzech u tanečního mistra Jiřího Hrubého
na telefonním čísle 606 819 727.
On-line přihlášky do kurzů na www.dksumperk.cz.
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Divadlo
Datum
Pá 14.9.
So 15.9.
St 19.9.
Pá 21.9.
Čt 27.9.
So 29.9.

Titul
Skupina
Čas
Cena
Koncert na střeše O5 a Radeček
VK
19.30
120 Kč
Macbeth
P, VK
19.30
230 Kč
Macbeth
G, X, VK 17.00
135 Kč
Hrádek pro krále aneb Pocta Trummymu Youngovi
VK
19.30 70 Kč, 30 Kč
Teens Jazzband Velké Losiny, host Josef „Bažík“ Pavelka - trombon, Hrádek
Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek
VK
19.30
50 Kč
Macbeth
B, X, VK 19.30
135 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. 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.

V pohádce Ovčí babička účinkují O. Kaštická, P. Komínek, T. Krejčí a J. Bartoň.
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Foto: J. Valchař

Předplatné na novou divadelní sezonu
lze vyřídit různě

P

ět večerních inscenací a dvě pohádky připravilo na nadcházející sezonu 2012/2013 šumperské
divadlo pro své návštěvníky. Ti mohou opět využít zvýhodněného předplatného.

Ve vrátnici divadla a v Regionálním a městském informačním centru jsou k dispozici brožury, které 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 číslech 583 214 062 nebo
583 283 366, H. Pokorná a V. Zetochová nebo e-mailem na adrese info@divadlosumperk.cz.
Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod - počínaje výraznou slevou na předplatném oproti ceně při
volném prodeji přes stabilně zajištěná místa v hledišti až po informování o termínu představení, pokud
si předplatitel toto oznámení objedná. Předplatné je
navíc přenosné, lze ho půjčit i darovat.
-redDivadelní sezona 2012/2013
William Shakespeare: Macbeth, tragédie, režie

Ondřej Elbel, premiéra 15. září 2012
Jiří Voskovec, Jan Werich, Matěj T. Růžička:
Nebe na zemi, komedie, režie Matěj T. Růžička,
premiéra 27. října 2012
Oscar Wilde: Strašidlo cantervillské, komedie,
režie Adam Doležal, premiéra 15. prosince 2012
Ondřej Elbel: V pátek v 7 u Řeka, tragikomedie, režie Ondřej Elbel, premiéra 16. února 2013
Vladislav Vančura: Rozmarné léto, komedie,
režie Jan Novák, premiéra 6. dubna 2013
POHÁDKY:
Ottfried Preussler (překlad 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

Šumperské divadlo
otevírá letošní sezonu Macbethem
Macbeth je mou první shakespearovskou inscenací. Vybral jsem si ji z několika důvodů.
Shakespeare je opravdu vynikající autor, který
dokázal nevšední formou vyprávět propracované
dramatické příběhy. Tím, že je Macbeth nejkratší
z Shakespearových her, nabízí hutný a dynamický děj, a přitom nepostrádá silný vnitřní obsah.
Dalším důvodem je, že jako jedna z mála jeho
her je pro šumperské divadlo vhodná obsazením,
tedy tím, že může účinkovat (po drobných úpravách) celý soubor. A především tím, že máme
vhodné herce pro všechny role. Na první místo ovšem stavím skutečnost, že jde o hru, která nabízí silná a současná témata i jistou ironii.
Macbeth je hra o touze po moci a o krvi. Má

k dnešku velmi blízko. I když se dá říci, že krve je
dnes méně, neznamená to, že by ubylo touhy po
moci, po ovládání druhých a vlastním prospěchu.
To, že dnešní mocní tohoto světa jednají (většinou) v rukavičkách, neznamená, že manipulace
s lidmi a událostmi je novinkou. Celé lidské dějiny jsou posouvány díky boji o moc. Kromě zbraní
se vždy bojovalo i politickými prostředky, k nimž
patří právě i manipulace. Macbeth sice manipuluje skutečností a dokáže vlastní vraždění hodit na
někoho jiného, jenže i s ním manévruje jak jeho
žena, tak tři čarodějnice, které mu předpoví budoucnost, o které by se mu bez nich ani nesnilo.
Čarodějnice vlastně žádná kouzla nepotřebují,
používají cosi jako upravenou realitu. Vždyť jen
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to, že řeknou „Buď zdráv Macbethe, brzy budeš
král“, stačí, aby začal přemýšlet o královraždě.
Macbeth si v průběhu hry začne myslet, že je nejmocnější, pravou podstatu ovšem nechápe. Jeho
osudem manipuluje někdo jiný. V dnešním slovníku by se k Shakespearově hře hodilo označení
politický thriller.
Macbethem začíná sezona, která ve zvýšené
míře přinese společensko-politická témata. I satirická hra Voskovce a Wericha, Nebe na zemi, bude
narážet na současnou českou společnost a zřejmě
se těmto tématům nevyhne ani původní hra V pátek v 7 u Řeka. Ondřej Elbel, dramaturg divadla
▶ Tomáš Krejčí ztvárnil Macbetha.

Foto: archiv

Dalibor Sedlák vystaví v divadle své fotograﬁe

D

alibor Sedlák, malíř, kreslíř, fotograf a konzervátor, představí v šumperském divadle své fotograﬁe. Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 15. září o půl sedmé večer.

Dalibor Sedlák, rodák ze Šternberka, absolvoval v 70. letech kurz všeobecné muzeologie při
Slezském muzeu v Opavě a následně kurz muzejních konzervátorů v Moravském zemském muzeu
v Brně. Od roku 1973 do roku 1992 pracoval na
hradě Šternberk jako průvodce, později jako zástupce kastelána a konzervátor sbírek. V letech
1992-1994 pracoval jako odborný konzervátor
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a od roku
1994 vykonával tutéž činnost v Muzeu umění
Olomouc.
Ve volné fotograﬁcké tvorbě se věnuje zejména
fotograﬁím přírody a jejích částí - jeho hlavním zájmem je detail, výsek, prostě malá, pečlivě vyhledaná
část skutečnosti. V Borkově tvorbě detail chápaný
jako umělecká zkratka vystihuje to nejpodstatnější
a nejzajímavější z okolního světa. Příroda, která je
jeho leitmotivem, ho nevybízí k věcnému dokumentování, ale k nalézání a zachycování jejích úžasných
estetických kvalit. Zachycená realita zůstává sice stále výsekem skutečné přírody, ale zásadní část obrazového sdělení má rysy čistě subjektivního díla.

Klíčovou roli hraje v jeho fotograﬁích světlo
a stín. Ostře modelují struktury materiálu, vytvářejí graﬁcké efekty, formují nové a nečekané vztahy mezi přírodninami. Díky tomu často námět,
běžně pevně vězící ve věcnosti, má na pozitivu
charakter téměř abstraktní. Podstatnou roli hraje
v Sedlákových snímcích barva, která vytváří náladu a charakter snímků. Sedlákovy lyrické snímky
nejsou křiklavé, nechtějí prvoplánově šokovat svědčí o stálém hledání krásy a harmonie - v nás
i okolo nás.
H. Musilová
Tvorbu Dalibora Sedláka sleduji již několik
let. Mohu pozorovat, jak se proměňuje rukopis tohoto výrazného autora. Původní tvorba
byla více zaměřena na krajinu a její realističtější
ztvárnění. To bylo prioritní. Postupně se tvorba
abstrahuje a dostává jinou dimenzi. Prioritní
je emocionální působení, meditativní rovina.
Vznikají tak mimořádné obrazy, které nás fascinují svou imaginací.
Jindřich Štreit
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Radečci zahrají na střeše divadla, po deseti letech!

H

udební skupina O5 a Radeček se rozhodla vrátit na střechu šumperského divadla. Před deseti
lety zde koncertovala pravidelně. Nyní se chtějí Radečci na střechu vrátit. Stane se tak v pátek
14. září.
„Byl to vždycky super zážitek, koncerty na střeše
měly kouzelnou atmosféru. V poslední době se nás
pár kamarádů ptalo, proč jsme vlastně přestali na
střeše hrát, a my jsme zjistili, že ani nevíme. A napadlo nás, že je nejvyšší čas se na střechu divadla
vrátit,“ říká zpěvák Tomino Polák. O5 a Radeček
zahrají na střeše šumperského divadla v pátek
14. září od půl osmé večer. Pod širým nebem zazní
známé hity ve speciálních akustických úpravách.
Kapela se ovšem chystá zahrát také písně z nové
desky Pozdrav z Opičích hor, kterou by dokonce
už měli mít fanoušci na koncertě k dispozici.
„Stejně jako před deseti lety i tentokrát to bude

na střeše takový neformální koncert. Některé věci
si nacvičíme, ale pár písniček zahrajeme i na přání,
takže to bude celé trochu improvizace,“ prozrazuje
s úsměvem Tomino. „Někdy na začátku září nám
vyjde nová deska, takže na střeše už bychom ji měli
mít s sebou,“ dodává.
Jako host vystoupí na střeše divadla písničkář
Vojta Kroupa. V případě nepříznivého počasí se
akce přesune do divadelního sálu Na Hrádku.
Vstupenky na Koncert na střeše stojí sto dvacet
korun, k dostání jsou v předprodeji v Domě kultury, v divadle a na webových stránkách www.o5.cz.
-op-

Hudební skupina O5 a Radeček se rozhodla vrátit na střechu šumperského divadla.
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Foto: archiv

Vlastivědné muzeum v Šumperku
VÝSTAVNÍ SÍŇ
▶ Když jsem já sloužil to první léto
Etnograﬁcká 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
Fotograﬁcká výstava zaměřená na horniny a minerály z domova i daleké ciziny očima amatérů i profesionálů. Výstava je oživena interaktivními prvky.
Výstava trvá do 2. září.
▶ Tetřev hlušec ptákem roku 2012
Součástí vernisáže bude premiéra dokumentárního
ﬁlmu o životě tetřevů, jehož tvůrcem je autor výstavy Jiří Pecháček. Kurátorkou výstavy je Magda
Zmrhalová. Vernisáž výstavy proběhne v pátek
7. září v 17 hodin. Výstava potrvá do 4. listopadu.
RYTÍŘSKÝ SÁL
▶ Výstava živých hub
13.-15. září od 9 do 17 hodin.
STÁLÁ EXPOZICE VM V ŠUMPERKU
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá expozice se jako první muzejní expozice v ČR může
pochlubit unikátním produktem - zcela automatickým 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 pohádek (Červená
Karkulka, Perníková chaloupka, Smolíček pacholíček, O princezně a drakovi, Šípková Růženka a další). Výstava trvá do 14. října.
GALERIE MLADÝCH
▶ Josef Macek - Obrazy

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 20. září
v 17 hodin. Výstava potrvá do 21. října.
▶ Loučení s prázdninami
V sobotu 1. září od 14 hodin v Pavlínině dvoře. Na
návštěvníky čekají komentované prohlídky, dílny
k jednotlivým výstavám a nejrůznější hry a kvizy.
Informace: tel.č. 583 363 070, 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 13-17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska:
út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne
13.15-17 hodin.
ZÁBŘEH
▶ Moje město Zábřeh
Výstava nabídne pohlednice, fotograﬁe, mapy,
plány, knihy a drobné tiskoviny, které vypovídají
o městě Zábřehu. Vernisáž proběhne v pátek 7. září
v 17 hodin. Výstava potrvá do 3. listopadu.
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz,
www.muzeum-sumperk.cz,
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod.,
13 16 hod.
MOHELNICE
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou
roku 2005!
▶ Proměny Mohelnice
Výstava historických fotograﬁí 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., 1316 hod.
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LOŠTICE
▶ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů
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.
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, interaktivní 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 fotograﬁích pořízených amatéry
i profesionály. Výstava trvá do 31. října.
▶ Z depozitáře Lovecko-lesnického muzea v Úsově
Výstava trvá do 31. října.
▶ Lubomír Bartoš
Otevření nových výstavních prostor v III. patře

zámku Úsova u příležitosti 75. narozenin akademického malíře Lubomíra Bartoše.
Výstava prezentuje tvorbu posledních let a cyklus
obrazů Křížové cesty. Výstavu zahájí Martin Tesařík,
hejtman Olomouckého kraje. Vernisáž proběhne v pátek 21. září v 18 hodin. Otevírací doba Galerie je totožná s otevírací dobou na zámku v Úsově.
Informace: V měsíci srpnu je zámek otevřen od úterý do
neděle v době od 9.00 do 19.30 hodin, poslední vstup
v 18.00 hodin, v měsíci září je zámek otevřen od úterý
do neděle v době od 9.00 do 14.45 hodin, poslední vstup
ve 14.45 hodin.

Otevírací doba ve Dnech evropského dědictví
sobota 8. září
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-17
hod. * Muzeum v Zábřehu a Památník Adolfa
Kašpara v Lošticích 9-12 hod., 13-16 hod. *
Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově
9-12 hod., 13-16.15 hod., poslední vstup v 16.45
hod. * Muzeum v Mohelnici - sobota 15. září
9-12 hod., 13-16 hod.
Vstup zdarma
Otevírací doba v Den české státnosti pátek 28. září
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hod.
* Muzea v Mohelnici, Zábřehu, Památník Adolfa
Kašpara v Lošticích 9-12 hod.
Vstup zdarma
Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově
9-12 hod., 13-16.15 hod., poslední vstup ve
14.45 hod.
Vstup za poplatek

Výstava obrazů Lubomíra Bartoše
na zámku v Úsově se rozšiřuje
Výstava instalovaná v nově rozšířené Galerii
Lubomíra Bartoše na zámku v Úsově se koná u příležitosti jeho 75. narozenin. Prezentuje tvorbu posledních
let a cyklus obrazů Křížové cesty.

Vernisáž výstavy se koná v pátek 21. září v 18 hodin na zámku v Úsově. Výstavu zahájí Martin Tesařík,
hejtman Olomouckého kraje. Otevírací doba Galerie
je totožná s otevírací dobou zámku Úsova.
-mb-
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Hollarovu galerii obsadí tetřev hlušec,
pták roku 2012

V

lastivědné muzeum v Šumperku a Jiří Pecháček ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, Chráněnou krajinnou oblastí Jeseníky a Lesy ČR, s. p., pořádají výstavu s názvem Tetřev
hlušec ptákem roku 2012.
Tetřev hlušec je jedním z nejstarších obyvatel hor,
v Evropě žil již před 4 miliony let. V České republice
je ohroženým druhem.
Ještě v relativně nedávné době tetřevi žili
i v Hrubém Jeseníku, na Králickém Sněžníku
a v Rychlebských horách. V těchto pohořích se však
podmínky pro život tetřevů změnily natolik, že dnes
zde již jedince z původních populací nepotkáme. Ve
snaze navrátit tetřevy na původní lokality byli před
několika lety tetřevi vypouštěni v oblasti Králického
Sněžníku a v Hrubém Jeseníku byli dokonce chováni v odchovně ve Vidlích, z níž byli vypouštěni do
volné přírody.
Mnoho zajímavých informací o těchto krásných
a vzácných kurovitých ptácích se dovíte na šumperské výstavě, jejíž vernisáž se uskuteční v pátek 7. září
v 17.00 hodin v Hollarově galerii. Součástí verni-

Tetřev hlušec v toku.

Foto M. Ballo

sáže bude premiéra dokumentárního ﬁlmu o životě
tetřevů, jehož tvůrcem je autor výstavy Jiří Pecháček.
Výstava potrvá do 4. listopadu.
M. Zmrhalová

Rytířský sál v muzeu zaplní živé houby

O

d čtvrtku 13. do soboty 15. září proběhne v předsálí Rytířského sálu Vlastivědného muzea
v Šumperku již třináctá výstava živých hub. Během ní bude otevřena mykologická poradna
vedená mykology Helenou Deckerovou z Ostravy, B. Hlůzou, ze Šternberka a Jiřím Lazebníčkem
z Olomouce.

Také letos si návštěvníci výstavy mohou nechat
své nálezy hub odborně určit. Mohou se také na
realizaci výstavy spolupodílet tím, že své nálezy
poskytnou k prezentaci. Uvítáme jakékoliv druhy
hub, které zájemci mohou během úterý 11. a středy 12. září odevzdávat v Regionálním a městském
informačním centru nebo ve výstavní síni muzea.
Přivítáme i ty, kteří na výstavu přijdou s košíkem
hub a budou ochotni doplnit již vystavené exponáty. Všem zájemcům o spolupráci na výstavě
bude umožněn vstup zdarma a v případě jejich
souhlasu budou uvedeni jako spoluautoři výstavy.

Na šumperských mykologických výstavách
bývá zpravidla vystaveno kolem dvou set druhů
hub. Se sběrem i instalací exponátů pro výstavu
každoročně pomáhají studenti Střední odborné
školy v Šumperku v rámci výuky. Jim i jejich
profesorům vděčíme za významné přispění k bohatství druhů, které každoročně vystavujeme.
Touto cestou jim děkujeme za jejich – pro zraky
veřejnosti „neviditelnou“, pro zdárný chod šumperských výstav hub zásadní – pomoc. Výstava
se koná v v předsálí Rytířského sálu, jednotné
vstupné je 10 Kč.
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Vzhledem k tomu, že budou vystaveny živé
houby, je konání výstavy časově omezeno na pouhé tři dny: ve čtvrtek a pátek od 9:00 do 17:00,

v sobotu od 9:00 do 12:00. Využijte proto tuto
jedinečnou příležitost, přijďte a pozvěte i své známé!
Magda Zmrhalová

Městská knihovna
Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září
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 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz.
* V soboty 1.9. a 29.9. bude zavřeno.

Knihovna chystá výstavu
Kocůrkových fotograﬁí z Indie

V

ýstavu fotograﬁí Karla Kocůrka nazvanou Indie chystá na září a říjen šumperská Městská
knihovna. K vidění bude v půjčovně v ulici 17. listopadu od 7. září do 31. října.

Karel Kocůrek se vypravil do Indie v únoru 2011. Cílem jeho cesty byla návštěva Ravi
Shankar Centra v Dillí, kde se blíže seznámil
s výukou hry na indický hudební nástroj sitár.
Mimoto navštívil kulturní památky, Národní
muzeum, chrámy a svatyně. Procházel nejchudší
části starého Dillí. Cestoval vlakem nejlidnatější
částí Indie - oblastí Uttarpradéš. Přijal pozvání
do indické rodiny, navštěvoval tradiční dílny,
procházel slumy, povídal si s lidmi. Z této cesty
vznikla kolekce fotograﬁí, zaměřených na obyčejné lidi a jejich život.
-zd▶ Karel Korůrek vystavuje v knihovně od 7. září.
Foto: -kkMěstská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu zve na výstavu
Vojtěch Krejčí, Zbigniew Dłużyński - fotograﬁe. Výstava trvá do 5. září.
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Vila Doris
Do 20. září
Medová fotosoutěž: Jak to chodí ve včelíně
Téma: Včelaření, včely, včely na pastvě, ze života včelaře, včelí produkty (med, včelí vosk, propolis, atd.), včelařovy pomůcky, včelí fantazii se
meze nekladou …; dvě věkové kategorie: I. do
18 let a II. 18 +. Uzávěrka přijímání fotograﬁí do soutěže je 20.9. 2012. Vyhlášení fotosoutěže spolu s výstavou proběhne 28.9. 2012
na Medovém dni ve Vile Doris. Informace Jiří
Kamp, tel.č. 583 214 213, 731 501 319, kamp@
doris.cz.
Čtvrtek 6. září od 8.30 do 12.30 hod. (pro žáky
I. stupně ZŠ) a od 13 do 15 hod. (pro rodiče s dětmi)
na hřišti na „K“
Putování za zdravím
Připravena trasa se stanovišti, na kterých si děti vyzkoušejí některou z vědomostních, tvůrčích nebo
pohybových aktivit (zdravý jídelníček, první pomoc, nekouření, duševní zdraví), dospělí se budou
moci informovat o vhodné výživě a pohybu, zvládání stresu, odvykání kouření a nabídce a činnos-

tech zúčastněných poraden a organizací. Informace
Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053,
psencikova@doris.cz.
Vstupné 5 Kč
Pátek 7. září od 18.30 hodin v G-klubu
VIA LUCIS: Two Voices
Setkání s Two Voices, jedním z nejneobvyklejších
a nejzajímavějších spojení na naší hudební scéně; informace a rezervace vstupenek Petr Konupčík, tel.č.
583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.
Vstupné 80 Kč, senioři a mládež 50 Kč
Od 17. září každé pondělí, každou středu, každý čtvrtek a každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče
s dětmi.
Vstupné 40 Kč
Od 19. září každou středu od 17 do 18.30 hodin v MC
Komínkov
Laktační poradna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,

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. Spojením dvou různorodých ženských hlasů v dokonalém
souznění vznikla možnost obrovského hudebního i výrazového obohacení. Od roku 2009 je členem
Two Voices také houslista Vladimír Iljič Pecháček, který se zároveň ujal pěveckých partů v několika
písních. Od roku 2011 se v partu klasického hlasu objevují Gábina Pešinová (Státní opera) a Dája
Šimíčková (Sestry Havelkovy). Pokud ale ani jedna nemůže, svým krásným hlasem zapůsobí skvělá
sopranistka Lucie Prokopová.
Vstupenky v ceně 80 Kč a 50 Kč (mládež, senioři) lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris,
P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.
Pozor - omezený počet míst!
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731 186 053, psencikova@doris.cz. Konzultace 50 Kč
Středa 19. září od 17 do 20 hodin v AT na „K“
Sedánky pro mamky
Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace
Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053,
psencikova@doris.cz.
Cena 60 Kč
Pátek 21. září od 19.30 hodin z náměstí Míru
Uličkami s lampičkami
Start mezi 19.30 a 20.00 hodin z náměstí Míru (od
radnice), večerní putování městem pro rodiče s dětmi, s sebou lampiony nebo lampičky. Informace
Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039,
vavrusova@doris.cz.
Startovné 5 Kč/osoba
Úterý 25. září od 17 do 18.30 hodin v MC
Komínkov
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz. Cena lekce 50 Kč
Od čtvrtku 27. září každý čtvrtek vždy od 16 do
18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz multimédia

8 lekcí po 2 hod., program: tvorba elektronické
prezentace, úprava obrázků a fotograﬁí, přenos z fotograﬁckého přístroje na počítač, tvorba a úprava
zvukové nahrávky, využití zdrojů zvukové nahrávky z CD, DVD, Internetu, natočení videa digitální
kamerou, zpracování videa, kurz lze realizovat po
domluvě i ve vašem zařízení; inf. Bronislav Vavruša,
tel.č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Cena 1400 Kč
Pátek 28. září od 9 do 16 hodin ve Vile Doris
Medový den
Přijďte se dozvědět zajímavosti o včelách a jejich
životě. Den plný her, výtvarných aktivit a soutěží
o včelách a včelařích. Informace Lenka Kampová,
tel.č. 733 712 901, kampova@doris.cz.
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 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: AT), recepce 583 283 481, e-mail: vila@
doris.cz, http://www.doris.cz

Pontis, středisko Sever
Čtvrtek 6. září od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.

Vstupné 50 Kč

Pátek 21. září od 14 hodin v „KS“
Taneční odpoledne pro seniory
Hrají Staří kamarádi.

Vstupné 50 Kč

Úterý 11. září od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů

Úterý 25. září od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů

Pátek 14. září od 10 hodin v „KD“
Přednáška „Rozvoj motoriky“
Podpora správného rozvoje jemné a hrubé motoriky.
Přednáší M. Hradilová.

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

Čtvrtek 20. září od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Mirox.

Vstupné 50 Kč

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační aktivity
Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory:
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Konverzace v němčině - začátečníci

Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin a každý čtvrtek od
9 a od 10 hodin v „P“
Cvičení s ﬂexibary

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory:
Konverzace v němčině - pokročilí

Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“
Kroužek ručních prací

Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“
Aktivity pro seniory:
Výtvarná dílna

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 - informace u S. Smorojové
na čísle 732 561 061, „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“
= Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.

Každou středu od 10 hodin v „P“
Trénování paměti

Dvacetileté působení
v Šumperku připomene Charita v kině Oko
Již dvě desítky let působí v Šumperku Charita,
nestátní nezisková organizace poskytující terénní
sociální a zdravotní služby v Šumperku a okolí.

Právě u příležitosti oslav 20. výročí založení bude
svou činnost prezentovat ve foyer místního Kina
Oko, a to od 3. do 30. září.
-red-

Kino Oko
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,
pondělí 3., úterý 4. a středa 5. září jen v 16.45 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 ﬁlmu vévodí držitel Oskara Christian Bale („Fighter“), který se vrací ve
dvojroli Bruce Wayna a Batmana. Ve ﬁlmu 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
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 ﬁlm v českém znění
Pokračování slavného snímku Doba ledová nás zavede přibližně do doby před 200 miliony let, kdy existoval
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 oříšky… 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 ﬁnanční
dar děkujeme ﬁrmě SHM, s.r.o., Šumperk.
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Christian Bale hraje ve ﬁlmu Temný rytíř povstal Bruce Wayna a Batmana.
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 povedených 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
MÉĎA
Pondělí 3., úterý 4. a středa 5. září jen ve 20 hodin, čtvrtek 6., pátek 7. a sobota 8. září jen v 17.45 hodin
USA, 2012, 106 minut, komedie, fantasy, mládeži přístupný od 15 let, titulky
John (Mark Wahlberg) byl jako malý velmi opuštěný, i proto pronesl to pošetilé přání, aby jeho plyšový vánoční
dárek začal mluvit. Stal se zázrak a mluvící medvěd se stal mediální hvězdou a miláčkem davů. Jak roky ubíhaly,
chlupatému Tedovi zůstal jediný fanoušek - John. Ti dva si náramně notují v pohledu na život, na holky, na práci
a John i díky tomu velkoryse přehlíží, že okolí se na jeho soužití s méďou dívá čím dál rozpačitěji. Sežrat mu to
dává především jeho holka Lori (Mila Kunis)……
Vstupné 90 Kč
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Meryl Streepová jako Kay a Tommy Lee Jones coby Arnold jsou oddaný pár, ale po desetiletích manželství chce
Kay trochu okořenit jejich vztah a znovu se „spojit“ se svým manželem. To vše v komedii Druhá šance, kterou
kino Oko uvádí v září.
FAUST
Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 6. září jen ve 20 hodin
Rusko, 2011, 134 minuty, mládeži přístupný od 12 let, titulky
Neopětovaná láska a bezbřehá vášeň. Film, který vás vtáhne do světa dávno minulých dob, je strhující poutí
plnou poetických i drsných záběrů. Sokurovův zvláštní ﬁlm naléhavě poukazuje na lidské slabosti a chyby
a znovuobjevuje Fausta jako hluboce lidský příběh. Snímek zaujme nevšedními hereckými výkony Johannese
Zeilera, Hanny Schygully a Antona Adasinjského (frontmana divadelního uskupení DEREVO). Jakkoliv
se Sokurov nechal volně inspirovat Goetheho příběhem, známý mýtus o zaprodání duše ďáblovi radikálně
reinterpretuje.
Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč
TOTAL RECALL
Pátek 7., sobota 8. a neděle 9. září jen ve 20 hodin, pondělí 10., úterý 11. a ve středu 12. září jen v 17.30 hodin
USA, Kanada, 2012, 121 minuta, sci-ﬁ, akční, dobrodružný, thriller, mládeži přístupný od 12 let, titulky
Ačkoli má tovární dělník jménem Quaid (Colin Farrell) krásnou manželku (Kate Beckinsale), kterou miluje,
výlet do mysli mu připadá jako perfektní dovolená od frustrujícího života - skutečné vzpomínky na život super
špióna mohou být přesně to, co potřebuje. Linie mezi fantazií a realitou se začne smazávat a osud jeho světa visí
na vlásku, když Quaid objeví svou skutečnou identitu, svoji pravou lásku a svůj skutečný osud. Vstupné 120 Kč
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AŽ VYJDE MĚSÍC
Neděle 9. září jen v 18 hodin, pondělí 10., úterý 11. a ve středu 12. září jen ve 20 hodin
USA, 2012, 94 minuty, komedie, drama, romantický, mládeži přístupný od 12 let, titulky
Samovi a Suzy je dvanáct let. Oba spojuje stejný problém: se svým okolím si nerozumějí, ale myslí si, že o světě
dospělých vědí vše. Na první pohled se do sebe zamilují. Uzavřou tajnou dohodu a připravují velkolepý plán.
Po roce od jejich prvního setkání společně utečou do divočiny. Jejich zmizení obrátí život poklidného městečka
vzhůru nohama. Pod vedením místního šerifa (Bruce Willis) zahajují obyvatelé rozsáhlé pátrání po dvojici malých
uprchlíků. Kromě rodičů (Bill Murray, Frances McDormand) se po jejich stopách vydávají i místní skautský
vedoucí (Edward Norton) a další výstřední dobrovolníci.
Vstupné 90 Kč
VE STÍNU
Čtvrtek 13., pátek 14., sobota 15. a neděle 16. září jen v 18 hodin, pátek 14., sobota 15., neděle 16., pondělí 17.,
úterý 18. a středa 19. září jen ve 20.00 hodin
ČR, Slovensko, Polsko, 2012, 96 minut, krimi, drama, thriller, mládeži přístupný
Kapitán Hakl (Ivan Trojan) je policajt ze staré školy, chlap, pro něhož je boj se zločinem víc než prací a důkazy
jediným ukazatelem pravdy. Banální krádež, jakých řešil desítky, však odstartuje běh událostí, kdy staré dobré policajtské metody neplatí a pravda může mít víc tváří. Jeho protivníka hraje jeden z nejpopulárnějších současných
evropských herců, hvězda Oscarem oceněného dramatu Životy těch druhých, Sebastian Koch. Vstupné 140 Kč
KUMA
Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 13. září jen ve 20 hodin
Rakousko, 2012, 93 minuty, mládeži přístupný od 12 let, titulky
Když Ayse slaví svatbu, téměř každý v její turecké vesnici věří, že si bere Hasana, který je jen o pár let starší než
ona. Ale ve skutečnosti je Ayse poslána do Vídně jako druhá žena Hasanova otce, Mustafy. Dívka přijíždí do
Rakouska a dostává se jí rozporuplného přijetí od nové rodiny...
Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč
REBELKA
Hrajeme pro děti
Pátek 14., sobota 15. a neděle 16. září jen v 16 hodin
USA, 2012, 100 min, rodinný ﬁlm v českém znění
Hlavní hrdinka 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 pánům země. Silnému lordu MacGuﬃnovi, mrzutému Macintoshovi a svárlivému Dingwallovi. Meridiny činy nechtěně rozpoutají
v království chaos a běsnění. Když se obrátí o pomoc k podivínské staré čarodějnici, dostane prokleté přání.
Merida, která následuje nebezpečné síly, objeví význam skutečné odvahy, aby zlomila příšernou kletbu, než
bude příliš pozdě.
Vstupné 100 Kč
NEDOTKNUTELNÍ
Pondělí 17., úterý 18. a ve středu 19. září jen v 17.30 hodin
Francie, 2011, 112 minut, komedie, drama, mládeži přístupný od 12 let, titulky
Divácky nejúspěšnější evropský ﬁlm roku. Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého nového opatrovníka
vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého právě propustili z vězení. Jinými slovy - najde si na tuto
práci tu nejméně vhodnou osobu. Podaří se jim však propojit nemožné: Vivaldiho a populární hudbu, serióznost
a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky. Bláznivým, zábavným, silným, neočekávaným a hlavně „nedotknutelným“, přesně takovým se stane jejich přátelství…
Vstupné 80 Kč
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DRUHÁ ŠANCE
Čtvrtek 20. a pátek 21. září jen v 18 hodin, pátek 21., sobota 22. a neděle 23. září jen ve 20 hodin
USA, 2012, 100 minut, komedie, drama, mládeži přístupný od 12 let, titulky
Kay (Meryl Streepová) a Arnold (Tommy Lee Jones) jsou oddaný pár, ale po desetiletích manželství chce Kay
trochu okořenit jejich vztah a znovu se „spojit“ se svým manželem. Když se dozví o renomovaném manželském
poradci (Steve Carell), rozhodne se přesvědčit svého skeptického a v rutině zaběhlého manžela, aby sedli na letadlo a letěli na týden manželské terapie. Už jen přesvědčení tvrdohlavého Arnolda je dost těžké. Opravdová výzva
pro oba ale přijde, když odhodí své ložnicové komplexy a pokusí se znovu vznítit svou společnou jiskru.
Vstupné 110 Kč
VÁŇA
Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 20. září jen ve 20 hodin
ČR, 2012, 75 minut
Filmový portrét legendárního žokeje Josefa Váni postupně odkrývá vnitřní svět jeho myšlení. Způsob života, jaký
žije, se nedá příliš popsat slovy, musíte ho zakusit - vidět. Ojedinělým způsobem, v co nejcivilnějším pojetí, prožíváme jeden rok s Váňou v jeho maximální blízkosti. Film se ve svých obrazech stává Váňou a zároveň poodkrývá
zákulisí dostihového sportu, které není vždy takové, jak ho známe z hraných ﬁlmů. Jako magnet Váňa působí
na lidi, kdekoliv se objeví. Je to neuvěřitelná energie, jen vyslovíte to jméno. Váňa je fenomén nejen kvůli tomu,
že v 59 letech poosmé vyhrál Velkou pardubickou - potřetí v řadě, nejen proto, že se okolo něj pohybuje špička
dnešních žokejů a trénuje nejlepší dostihové koně, ale především kvůli svému přístupu ke všemu, co dělá a s čím
se setkává.
Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč
NORMAN A DUCHOVÉ 3D
Hrajeme pro děti 3D
Pátek 21., sobota 22. a neděle 23. září jen v 16 hodin
USA, 2012, 93 minuty, rodinný ﬁlm v českém znění
Malé nudné městečko kdesi v Massachusetts je obléháno zombies. Obyvatelé města, kteří už nevědí, jak hrozbě dál
čelit, se obrátí na podivínského chlapce Normana, který prý umí promlouvat s mrtvými. Toho teď čeká boj nejen
se zombies, ale i s čarodějnicemi a duchy, aby zachránil svoje město před mnohaletou kletbou. Vstupné 150 Kč
V pátek 21.9., sobotu 22.9. a neděli 23.9. v 16 hodin je vstupné pro děti do 12 let 130 Kč. Za ﬁnanční dar
děkujeme ﬁrmě SHM, s.r.o., Šumperk.
LET´S DANCE: REVOLUTIONS 3D
3D
Sobota 22., neděle 23. a pondělí 24. září jen v 18 hodin
USA, 2012, 93 minuty, hudební, romantický, mládeži přístupný od 12 let, titulky
Mladá tanečnice Emily (Kathryn McCormick) přijíždí do Miami s velkým snem tančit na profesionální úrovni. Na
jedné plážové party se seznámí se Seanem (Ryan Guzman) a protančí s ním celou noc. Sean vede kontroverzní pouliční taneční hnutí MOB, které se drze dere vpřed a tančí na nejrušnějších místech ve městě a také v netradičních
prostorách, jako jsou muzeum nebo banka. Občas si vyberou rušnou křižovatku. Prostě to rozbalí všude, kde vzbudí
pořádný rozruch. Tancem provokují běžné kolemjdoucí a strhávají na sebe i pozornost médií.
Vstupné 150 Kč
SVATÁ ČTVEŘICE
Pondělí 24., úterý 25. a středa 26. září jen ve 20 hodin
ČR, 2012, 78 minut, romantický, komedie, mládeži přístupný od 15 let
Nový ﬁlm režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala Viewegha. Hrdinové Svaté čtveřice, kolegové elektrikáři
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Hrdinové Svaté čtveřice, kolegové elektrikáři Ondra a Vítek, dostanou nabídku na exotickou „brigádu“ na
karibském ostrově, kde hurikán poničil elektrické vedení.
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 s Vítkovými dospívajícími dcerami, prostě všeobjímající idyla, kterou narušuje jediná věc - postelová nuda…
Vstupné 110 Kč
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2
Úterý 25., středa 26. a čtvrtek 27. září jen v 18 hodin
USA, 2012, 102 minuty, akční, dobrodružný, thriller, mládeži přístupný od 12 let, titulky
Poté, co je jeden člen Expendables zabit, jsou všichni nuceni vykonat pomstu přímo na nepřátelském území, kde
jsou jejich šance mizivé. Odhodlané odplatou komando rozpoutá vlnu destrukcí v poli nepřátelských sil a také
zmrazí nečekané nebezpečí - 6 liber plutonia, která by bohatě postačila k destabilizaci vlády ve světě. To je ale nic
ve srovnání se spravedlností, která žene tým Expendables za ničemným padouchem, který surově zabil jednoho
z nich, jejich bratra. Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Mickey
Rourke, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis a další.
Vstupné 100 Kč
PIRÁTI
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29. a neděle 30. září jen v 16 hodin
Velká Británie, USA, 2012, 88 minut, rodinný ﬁlm v českém znění
Film ukazuje události, které se přihodí bandě bodrých smolařských pirátů, když křižují sedm moří v dobrodružství hodném barona Prášila. Tato komedie začíná, když Pirát kapitán se svou posádkou vytáhne do bitvy proti
svému soupeři Černému Bellamymu, aby získal kýženou cenu „Pirát roku“.
Vstupné 80 Kč
JE TO JEN VÍTR
Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 27. září jen ve 20 hodin
Maďarsko, Německo, Francie, 2012, 86 minut, mládeži přístupný od 15 let, titulky
Film oceněný Velkou cenou na letošním Berlinale je inspirován skutečnými událostmi a zachycuje jeden den ze
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života romské rodiny v atmosféře strachu z útoků neonacistů, při kterých bylo zabito šest lidí, včetně žen a dětí,
a desítky dalších byly zraněny. Režisér se soustředí na pocit, který člověk zažívá, když jemu a jeho rodině hrozí
nebezpečí, jehož jediným původcem je nenávist, a pokládá si otázku, kam až jsme ochotní v toleranci násilí a rozviřování vášní zajít.
Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč
DRUHÁ ŠANCE
Pátek 28., sobota 29. a neděle 30. září jen v 18 hodin
USA, 2012, 100 minut, komedie, drama, mládeži přístupný od 12 let, titulky
Kay (Meryl Streepová) a Arnold (Tommy Lee Jones) jsou oddaný pár, ale po desetiletích manželství chce
Kay trochu okořenit jejich vztah a znovu se „spojit“ se svým manželem. Když se dozví o renomovaném manželském poradci (Steve Carell), rozhodne se přesvědčit svého skeptického a v rutině zaběhlého manžela, aby
sedli na letadlo a letěli na týden manželské terapie. Už jen přesvědčení tvrdohlavého Arnolda je dost těžké.
Opravdová výzva pro oba ale přijde, když odhodí své ložnicové komplexy a pokusí se znovu vznítit svou
společnou jiskru.
Vstupné 110 Kč
RESIDENT EVIL: ODVETA 3D
3D
Pátek 28., sobota 29. a neděle 30. září jen ve 20 hodin, pondělí 1. a úterý 2. října jen v 17.30 hodin
USA, Německo, 2012, 117 minut, akční, horor, sci-ﬁ, thriller, mládeži přístupný od 12 let, titulky
Velmi úspěšná ﬁlmová adaptace ságy, která vydělala téměř 700 milionů dolarů po celém světě, natočená podle oblíbené série videoher s názvem Resident Evil se vrací ve svém netrpělivě očekávaném pátém pokračování
Resident Evil: Retribution ve formátu 3D. Smrtelný virus společnosti Umbrella Corporation dál pustoší Zemi,
mění světovou populaci na legie masa, které jedí Nemrtví. Jediná a poslední naděje lidské rasy v podobě Alice
(Milla Jovovich).
Vstupné 155 Kč
SUPERCLASICO
Pondělí 1. a úterý 2. října jen ve 20 hodin
Dánsko, 2011, 99 minut, komedie, mládeži přístupný od 12 let, titulky
Dánský režisér Ole Christian Madsen se ve svém šestém snímku pustil do žánru komedie. Christian je dánský
obchodník s vínem, ale především smolař, kterého manželka vyměnila za argentinskou fotbalovou hvězdu Juana
Diaze. Christian přijede se svým synem pod záminkou rozvodu do Buenos Aires, ale ve skutečnosti se chystá
získat zpět srdce své ženy. Komediální situace jsou funkčně založeny na kontrastech jednotlivých národů, aneb
jak chladnokrevný Dán objevuje latino styl života v prosluněné Jižní Americe. Podaří se Christianovi pokořit
argentinského hřebce?
Vstupné 80 Kč
Připravujeme na říjen: Divoši, Země bez zákona, Cesta do lesa, Kozí příběh se sýrem, Posel, Asterix a Obelix ve
službách jejího veličenstva, James Bond: Skyfall, Looper, Holy Motors a další.
Filmový klub: Hasta la vista!, Dva nula
Džemfest: Pulp Fiction: historky z podsvětí, Nazareth - Nekonečný rockový mejdan
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 zářijová představení jsou v prodeji od 1. září 2012.
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