
PETROVY KAMENY
V pověstech se praví, že na této sličné hoře se zalíbilo čarodějnicím, které zde často vyváděly
všelijaké skopičiny. Nakrucovaly se, křepčily, povykovaly, často zvábily i jinochy,
kteří sotva našli cestu domů. To způsobil hříšný tanec a jiné.
Proto svatý Petr řekl dost a svádivé čarodějky proměnil v kameny a ještě pár kamenů přisypal.
I když mraky často přivalují déšt a sníh, pudivítr pudruje půvab puklin a trávy se radují.
Vyrůstají v nich květiny krasotinky. Jsou tak vzácné, že je k nim zákaz vstupu.
Zvonek jesenický nevidíme, neslyšíme, a to je dobře.
Krása je vzácná. 
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Výstava v muzeu

Zahajovací koncert čtyřicátého ročníku Šumper-
ského Preludia bude v režii domácích Motýlů. 

Egypt - dar Nilu je název výstavy nabízející pří-
ležitost seznámit se s jednou z největších a nejstar-
ších civilizací.

Autor obálky: 
Jaroslav Minář, autor textů Miroslav Kubíček
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Černá kronika: 
„Oheň tuze rozezlen velmi strašně řádí …“

ČERNÁ KRONIKA

7. května 1669 byla sobota jako každá jiná. Z dí-
len bylo slyšet příkazy mistrů, žerty tovaryšů a zvu-
ky jejich nářadí, kterým se fortelně oháněli, neboť 
o sobotách se tehdy ještě pilně pracovalo. Křik dětí 
na ulici doprovázel od náměstí hřmot povozů taže-
ných odfrkujícími valachy. Věžní hodiny poklidně 
odbíjely třetí hodinu odpolední.

Některé pilné hospodyňky se již daly do přípravy 
náročnější večeře, případně některého z chodů ne-
dělního oběda. Nezahálela ani manželka purkmistra 
Krembse, Justina. Kdo ví, jakou dobrotu tenkrát 
hodlala manželovi připravit. Když byla pánev nále-
žitě rozpálená, vznítilo se na ní máslo. Krembsová, 
neznalá tehdy ještě techniky fl ambování, se plame-
nů v místech, kde je naprosto nečekala, pořádně 
lekla. V šoku vyhodila pánev z okna. Tak, a oheň je 
z domu. Paní purkmistrová ve zmatku zapomněla, že 
v sousedství stojí dům postřihovače Eliase Hübnera, 
na jehož šindelovou střechu plápolající kuchyňská 
nádoba dosedla. Silný vítr se postaral, aby se oheň 
z hořící Hübnerovy střechy nezadržitelně stěhoval 
zpět k nešťastné purkmistrové. Přivolaní sousedé dě-
lali, co mohli, ale vzmáhající se požár se jim uhasit 
nepodařilo. Vítr dál živil plameny nezbytným kys-
líkem a pořádně horký vzduch nad hořícími domy 
roznášel žhavé šindele a došky po okolí.

Středověká a novověká města zažívala občasné více 
či méně zhoubné požáry a Šumperk nebyl výjimkou. 
Řada „nezvaných hostů“ byla naštěstí včas zkrocena 
vodou nebo vyhořel jeden dům či domů několik a pa-
měť se o tom zpravidla nedochovala. Městské knihy 
či kroniky zaznamenaly převážně jen opravdové kata-
strofy. Ničivý oheň měl údajně postihnout Šumperské 
v období husitských válek v roce 1426, avšak prav-
děpodobně bez souvislosti s válečnými událostmi. 
Nejstarší městská kniha zaznamenala vyhoření města 
k roku 1452. O více než padesát let později, 24. dub-
na 1513, zničil oheň opět celé město.

K požárům, které se podařilo lokalizovat a uha-
sit, náležel oheň z 12. září 1580. Vypukl v noci mezi 

druhou a třetí hodinou v kůlně Gregera Weisera na 
místě dnešní tiskárny Grafotyp. Zachvátil lazeb-
níkův dům v Lazebnické ulici, dnes ulice Polské, 
a postupoval k nynější ulici Starobranské. Požár byl 
tehdy zdoláván lehkými speciálními vědry nebo 
jakýmikoliv jinými nádobami, jejichž obsah byl 
vyléván do plamenů. Hořící trámy a jiné staveb-
ní prvky byly strhávány pomocí háků na dlouhých 
tyčích. Ke slovu přišly žebříky, sekery i páčidla. 
Hašení se účastnil, kdo mohl. Osm studní v blíz-
kosti bylo brzy vyčerpáno a voda z kašny nestačila 
přitékat v dostatečném množství. Více než sto vozů 
naložených sudy s vodou bylo třeba dopravit od 
městského příkopu a potoka Temence k hořícím 

Titulní strana kramářské písně o vyhoření města Šum-
perka 7. května 1669.  Fotoarchiv VM v Šumperku
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stavením. K zamezení šíření ohně bylo strženo osm 
domů. Kromě nich si požár vyžádal škody na devíti 
zcela vyhořených domech. K úmyslnému založení 
ohně se přiznal jakýsi Petr Richter, ještě téhož roku 
přistižený při pokusu o založení dalšího požáru. Za 
svůj čin byl potrestán upálením zaživa.

Válečné události doprovázené zhoubnými po-
žáry se Šumperku naštěstí vyhýbaly. Po švédských 
válkách, jak již víme z jednoho z minulých vypra-
vování, zůstalo ve městě 26 vypálených domů, což 
ve srovnání se strategicky lokalizovanou Mohelnicí 
nebylo zas tak katastrofální množství.

Další ničivý požár se vzňal onoho 7. května 
1669. Dům purkmistra Krembse stál na rohu ny-
nější Bulharské ulice a Zámecké uličky nedaleko 
zámku. Sousední stavení postřihovače Hübnera, 
odkud se oheň začal šířit, bývalo mezi Krembsovým 
domem a zámkem. Odtud oheň během noci po-
stupoval k náměstí a zachvátil také zámek. Druhý 
den peklo pokračovalo, hořel klášter dominikánů 
a vznítily se domy na předměstí, požár postupoval 
vnitřním městem k Dolní bráně a postupně zasáhl 
i další domy pod náměstím a před severní hrad-
bou. Uchráněn nezůstal ani farní kostel na opačné 
straně. V dobové písni si neznámý autor posteskl: 
„Věž pěkně vysoko vystavěná spadnout musela …“ 
a „město, hromádka jen kamení, stálo v jednom 
plameni“. Neobyčejně velký žár znemožňoval ha-
šení a nešťastní obyvatelé mohli jen v hrůze zdáli 
přihlížet, jak strašný živel stravuje jejich domovy. 

Dochovaná „Lamentací“ v překladu Jana Springera, 
z níž jsme citovali, o Šumperských hovoří:
„Všecko nechali s těžkým srdcem stát,
kdo jim moh´ útěchu dát,
tak dívat se museli, jak se to sběhlo,

že vše popelem lehlo …“
a dále:
„Že nikdo nemohl nic retovat, 
nýbrž jenom utěkat,
neboť v nebezpečí stáli,
proto jejich zásoby hromadně vzplály …“

Hořelo až do 10. května, kdy se silný vítr koneč-
ně ztišil. Bilance katastrofy byla neradostná. Požár 
zničil 126 domů ve vnitřním městě a 118 usedlostí 
na předměstí, nedotčeno zůstalo děkanství a ně-
kolik domků v jeho sousedství. Oheň si vyžádal, 
bohužel, i deset lidských obětí, mezi nimi i život 
Justiny Krembsové. Někteří z nich uhořeli, včetně 
primátora Zachariase Rutha, jiní byli nalezeni udu-
šeni a zasypáni pod sutinami domů.

Tak jako o ničivé povodni z roku 1591 i o uve-
deném požáru se Moravou šířila zpráva, a to také 
prostřednictvím písně dochované v již citovaném 
německy psaném tisku, vydaném v Olomouci s ná-
zvem „Lamentací a od věrně smýšlejících srdcí nově 
komponovaná žalostná píseň o nyní požárem zpusto-
šeném městě Šumberku, které 7. května tohoto roku 
1669 vyhořelo“. Šumperk se ocitl v sutinách. Pozdně 
středověká a renesanční výstavba zmizela. V příštích 
letech stavěli obyvatelé město nové, již barokní, a uza-
vírali tak další černou kapitolu dějin Šumperka.

O požáru v roce 1669 pojednávají především 
Jan Springer v článku Smutné výročí, uveřejněném 
v periodiku Severní Morava, svazek 18, 1969, na 
str. 58 - 60, dále František Spurný v kapitole Přehled 
dějin města do roku 1945 v publikaci 700 let měs-
ta Šumperka z roku 1976 na str. 33 a Drahomír 
Polách v práci Kauza Geschaderův dům, vydané 
v roce 1995, na str. 37 - 38. Zdeněk Doubravský, 
 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve na 
setkání s Jitkou Gočaltovskou na téma: Jak mohu jinak myslet...

v sobotu 26. ledna ve 14.30 hod. ve velkém sále Bratrské jednoty baptistů v ulici M.R. Štefánika 10 
(vchod naproti obchodnímu centru Albert)

Setkání jsou otevřená pro širokou veřejnost nejen žen, ale i mužů. 
Na závěr setkání zveme na malé občerstvení a přátelské rozhovory.



– 3 –
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Čtyřicetiletému Preludiu popřejí umělci, 
pro něž byl festival odrazovým můstkem

Zahajovací koncert čtyřicátého ročníku Šumperského Preludia bude v režii domácích Motýlů.  Foto: archiv

Festival mladých umělců Šumperské Preludium, který v roce 1974 založil Alois Motýl a jenž má 
v šumperském kulturním životě své neotřesitelné místo, slaví v letošním roce čtyřicátiny. U pří-

ležitosti tohoto výročí připravili pořadatelé, jimiž jsou místní Dům kultury a Agentura J+D violisty 
Romana Janků, ve spolupráci s cyklem Klasika Viva mimořádnou dramaturgii koncertů. Na festivalu 
vystoupí se svým hudebním blahopřáním umělci, kteří se zde již v minulosti představili a pro které byl 
festival odrazovým můstkem v jejich umělecké kariéře.

„Letošní ročník Šumperského Preludia bude tak 
trochu jiný. Festival slaví čtyřicet let od svého za-
ložení, rozhodli jsme se tedy, že na všechny čtyři 
koncerty pozveme umělce, kteří festivalem prošli 
v minulých letech,“ říká zakladatel a organizátor 
cyklu Klasika Viva Roman Janků. Vzápětí zdůraz-
ňuje, že je naprosto logické, že zahajovací koncert 
bude v režii šumperských Motýlů. Vždyť zakladatel 
sboru Alois Motýl je i zakladatelem festivalu. „Není 
jiný prostředek, jak vyjádřit díky a obdiv tomuto 
mimořádnému člověku,“ podotýká Janků. Ke spo-
luúčinkování si přitom Motýli pozvali světovou har-

fi stku číslo jedna - Janu Bouškovou. „Motýly není 
třeba představovat a harfi stku Janu Bouškovou jsme 
měli možnost slyšet před dvěma lety na festivalu 
Klášterní hudební slavnosti. Jen připomenu, že je 
momentálně nejuznávanější harfi stkou světa, vítěz-
kou nejprestižnějších harfových soutěží v Americe 
a Izraeli, žádanou lektorkou harfových kurzů po ce-
lém světě a stejně tak je žádnou sólistkou,“ vypočí-
tává intendant festivalu a dodává, že v Šumperku se 
mohou v pondělí 11. února posluchači těšit na pro-
vedení skladeb I. Hurníka, B. Brittena, J.F. Fischera, 
J.S. Bacha, C. Debussyho a dalších autorů.
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Druhý koncert Preludia bude v pondělí 25. úno-
ra patřit jednomu z nejznámějších českých kytaris-
tů současnosti Lubomíru Brabcovi, jenž se proslavil 
jako první umělec, který vystupoval v Antarktidě. 
Je uznáván jako jeden z nejbrilantnějších kytaristů 
světa. „Také Lubomír Brabec byl v minulých le-
tech hostem festivalu Šumperské Preludium a do 
Šumperka přiveze program se skladbami anglické 
renesance J. Dowlanda, španělského klasicismu 
F. Sora a skladatelů španělského kytarového umění 
19. a 20. století,“ upřesňuje Janků.

Třetí festivalový koncert v pondělí 11. břez-
na přivítá v Šumperku mezzosopranistku Janu 
Wallingerovou. „Zasvěcení budou znát tuto sólistku 
Národního divadla v Brně jako Janu Štefáčkovou. 
Umělkyně je odchovankyní Šumperského dět-
ského sboru, vystudovala Pražskou konzervatoř 
a v současnosti je vyhledávanou pěvkyní,“ připo-
míná organizátor Preludia. Na programu koncer-
tu, který nese podtitul „Na křídlech zpěvu,… na 
křídlech vášně“, zazní skladby barokních sklada-
telů Cacciniho, Lottiho, Carissimiho či Händela 
a také výběr z písňových cyklů Antonína Dvořáka, 
Bohuslava Martinů, P.I. Čajkovského nebo vášni-
vá hudba z opery Carmen G. Bizeta. Na cembalo 
a klavír zahraje Martin Hroch. 

Závěrečný koncert festivalu v pondělí 25. března 
nabídne šumperskému publiku jedno z nejlepších 
českých smyčcových kvartet, Panochovo kvarteto. 
Soubor, který byl založen již v roce 1968 studenty 
Pražské konzervatoře, začal záhy koncertovat po 
celém světě. Kvarteto je laureátem mezinárodní 
soutěže Pražské jaro a držitelem zlaté medaile sou-
těže v Bordeaux, zlaté desky Supraphonu, Grand 
Prix akademie Charlese Crose v Paříži a velkého 
ocenění prestižní ceny Midem Classical Awards 
za nahrávku Dvořákových Cypřišů a Slovanského 
kvartetu. Také Panochovo kvarteto má v historii 
festivalu Šumperské Preludium svůj profi lový kon-
cert. Na závěrečném koncertě čtyřicátého ročníku 
zazní kvartety W.A. Mozarta, L. van Beethovena 
a Antonína Dvořáka. 

Stejně jako v uplynulých ročnících také letos se 
bude koncertovat v klášterním kostele, a to vždy 
od sedmé večerní. Vstupenky lze koupit v obvyk-
lých předprodejích s tím, že na koncerty Preludia 
je možné využít všechny předplacené karty Klasiky 
Viva, tedy Abonentní karty i karty Klubu přátel 
Klasiky Viva. „Doufám, že program letošního roč-
níku bude pro Šumperany dostatečně zajímavý a že 
napomůže ke zvyšování popularity klasické hudby 
mezi lidmi,“ uzavírá Janků. -zk-

1. koncert - pondělí 11. února 
od 19 hodin v klášterním kostele

Motýli Šumperk, Jana Boušková - harfa
Šumperský dětský sbor (Motýli Šumperk) 

byl založen v roce 1962. Opakovaně zvítězil 
v celostátní pěvecké soutěže komorních sborů 
LŠU v Pardubicích (r. 1974, 1977, 1983, 1989) 
a v roce 1984 se stal vítězem národní soutěže výbě-
rových dětských sborů v Olomouci. Sbor od roku 
1967 absolvoval osmačtyřicet zahraničních cest do 
většiny států Evropy, v roce 1978 až do Gruzie. 

Koncerty a účinkující Šumperského Preludia 2013

▶ Ke spoluúčinkování si Motýli pozvali světovou har-
fi stku číslo jedna - Janu Bouškovou.  Foto: archiv
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Také si výborně vedl i na četných mezinárodních 
festivalech i soutěžích (hlavní ceny ve španělském 
Cantonigros v letech 1985 a 1992 a zlatá medaile 
v Belgickém Neerpeltu v roce 1990). V roce 2000 zís-
kal svým výkonem stříbrnou medaili na první svě-
tové olympiádě pěveckých sborů „Choir Olympics 
Linz 2000“.  V dubnu 2007 se zúčastnil Mezinárodní 
soutěže pěveckých sborů ve švýcarském Montreux, 
odkud si přivezl v konkurenci šestnácti různých pě-
veckých sborů z deseti zemí světa vynikající druhou 
cenu a Cenu poroty za nejlepší provedení povinné 
skladby.

Jana Boušková je zatím jedinou harfi stkou v histo-
rii naší republiky, která dosáhla nejvyšších ocenění na 
nejprestižnějších harfových soutěžích světa - Zlatá me-
daile v USA International Harp Competition a dru-
há cena v International Harp Contest v Izraeli. Mezi 

nesčetné množství cen patří i vítězství v Concours 
International de Musique de Chambre v Paříži, kte-
ré získala v duu s fl étniskou Janne Th omsen v roce 
1998. Je držitelkou 1. ceny v Torneo Internazionale di 
Musica v Itálii v roce 1999. Za mimořádné koncert-
ní úspěchy a přínos v rozvoji hry na harfu získala ve 
Švýcarsku ocenění Harpa Award 1999 a také se stala 
laureátkou festivalu Juventus ve Francii. V Čechách 
získala cenu Talent roku 96´ a byla oceněna za pro-
pagaci české hudby a reprezentaci českého interpre-
tačního umění v zahraničí cenou České hudební rady 
v roce 2002. Jako jedna z deseti nejvýznamnějších žen 
České republiky a první interpretka na hudební ná-
stroj z klasické hudby vůbec byla vyznamenána cenou 
„Lady Pro“, která jí byla předána za přítomnosti pre-
zidenta republiky Václava Klause ve Španělském sále 
Pražského hradu na podzim roku 2004.

Druhý koncert Preludia bude patřit jednomu z nejznámějších českých kytaristů současnosti Lubomíru Brabcovi. 
 Foto: archiv
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2. koncert - pondělí 25. února 

od 19 hodin v klášterním kostele

Lubomír Brabec - kytara
Kytarista Lubomír Brabec patří bezesporu k nej-

významnějším interpretům české současnosti. Už 
po desetiletí se svojí klasickou kytarou dobývá úspě-
chy na nejvýznamnějších pódiích doma i ve světě. 
Je proslulý svou až posedlostí vyhledávat pro své 
koncerty neobvyklé prostředí a nevšední dramatur-
gii. Veřejnost pak vždy zaujme vysokou uměleckou 
úrovní. Svým přístupem k posluchačům takzvané 
vážné hudby předběhl obecné zvyklosti o jeden 
režim. Svými koncerty rozšiřuje hranice, setkává 
se v nich hudba velmi odlišných typů a plánovitě 
zařazuje experiment. Nejenom virtuózně ovládá 
svůj nástroj, ale dovede i poutavě hovořit. Na pres-
tižních pódiích vystupuje s nejrenomovanějšími 
sólisty, komorními soubory  i orchestry. Kvalita 
jeho výkonů přitahuje široké koncertní publikum. 

3. koncert - pondělí 11. března 

od 19 hodin v klášterním kostele

Jana Wallingerová - mezzosoprán, 
Martin Hroch - klavír

Jana Wallingerová, rozená Štefáčková, odcho-
vankyně Šumperského dětského sboru, absolvova-
la pražskou Konzervatoř, kde studovala u Jarmily 
Krásové (1993-1999). V roce 1998 získala druhou 
cenu na soutěžní přehlídce konzervatoří České 
republiky. Od roku 2001 se formou soukromé-
ho studia vzdělává u Natálie Romanové. V letech 
1997 až 2000 zpívala v Opeře Mozart v Praze. Od 
roku 2000 je sólistkou Opery Národního divadla 
v Brně, kde ztvárnila roli Carmen (Carmen), Rosiny 
(Lazebník sevillský), Suzuki (Madama Butterfl y), 
Lišáka (Liška Bystrouška), Varvary (Káťa Kabanová), 
Feneny (Nabucco), Nancy (Marta), Hänsela 
(Perníková chaloupka), Niklase (Hoff mannovy po-
vídky) a další. Hostovala také v Národním divadle 
Praha, ve Státní opeře Praha, v Divadle J.K. Tyla 
v Plzni, v Městském divadle v Ústí nad Labem, 
v Divadle F.X. Šaldy v Liberci, v Národním divadle 

moravskoslezském v Ostravě či v Moravském divadle 
Olomouc. Spolupracuje s předními českými orches-
try: s Českou fi lharmonií, se Symfonickým orches-
trem hl. m. Prahy FOK, Symfonickým orchestrem 
Českého rozhlasu, Filharmonií Brno, Pražskou ko-
morní fi lharmonií, Janáčkovou fi lharmonií Ostrava 
a dalšími. V roce 2011 zpívala altové sólo v Rekviem 
Antonína Dvořáka na státním pohřbu Václava 
Havla. Za roky 2005, 2008 a 2010 jí byla Národním 
divadlem Brno udělena cena diváka DIVA.

Martin Hroch je absolventem Konzervatoře 
P.J. Vejvanovského v Kroměříži, na níž studoval 
klavír ve třídě Vandy Jandové a cembalo u Ivony 
Křivánkové. Zabývá se dobovou a tzv. „poučenou“ in-
terpretací barokní hudby na oba nástroje. Své vzdělání 
si rozšířil v rámci řady mistrovských interpretačních 
kurzů a seminářů pod vedením významných umělců 
a pedagogů: A. Vlasákové (ČR), J. Jiraského (ČR), 
S. Speidela (Německo), B. Glemsera (Německo), 

Jana Wallingerová, rozená Štefáčková, je odchovanky-
ní Šumperského dětského sboru, vystudovala Pražskou 
konzervatoř a v současnosti je vyhledávanou pěvkyní. 
 Foto: J. Hallová
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A. Delage (Francie), J.B. Christensena (Švýcarsko), 
M. Spanyiho (Maďarsko), E.M. Polleruse (Rakousko), 
M. Burgueho (Francie). V letech 2007, 2009, 2011 
získal opakovaně stipendium Společnosti J. Brahmse 
v Baden-Badenu.

4. koncert - pondělí 25. března 

od 19 hodin v klášterním kostele

Panochovo kvarteto
Panochovo kvarteto založili v roce 1968 studen-

ti Konzervatoře v Praze. Jejich první velký úspěch 
se dostavil v roce 1975 na Mezinárodní soutěži 
smyčcových kvartet v Praze, kde získali titul lau-
reáta. Soubor vystupuje pravidelně téměř ve všech 
zemích Evropy a rovněž v zámoří. Od roku 1975 
bylo kvarteto pětadvacetkrát v USA a Kanadě, hrá-
lo též na Novém Zélandu, v Austrálii, Japonsku, 
Izraeli, Mexiku a v řadě dalších zemí. Soubor se 
zúčastňuje prominentních festivalů, jako jsou 
Edinburgh, Salzburg, Praha, Dubrovník, Tel Aviv, 
Kuhmo, Kusatsu a Mondsee. Kvartetu byla uděle-
na Zlatá medaile v Bordeaux (1976) a Zlatá deska 
Supraphonu (1982). V roce 1983 jim byla uděle-

na Grand Prix Academie Charlese Crose v Paříži 
za nahrávku kvartetů Bohuslava Martinů č. 4 a 6. 
V roce 1995 byla souboru předána cena MIDEM 
- Cannes Classical Award za nahrávku kvartetu 
Es-dur a „Cypřiše“ Antonína Dvořáka. V roce 
2008 jim byla udělena jubilejní Platinová deska 
Supraphonu.  R. Janků

Závěrečný koncert festivalu nabídne šumperskému 
publiku jedno z nejlepších českých smyčcových kvartet, 
Panochovo kvarteto.  Foto: archiv

Ohlédnutí za adventními koncerty

V   ýborné a štědré publikum, úžasná atmosféra, tak hodnotí loňský ročník adventních koncertů 
jejich organizátorka Hana Havlíčková. Adventní koncertování patří již čtrnáct let neodmysli-

telně k prožívání předvánoční doby v Šumperku.

„Všechny koncerty byly hojně navštívené 
a šumperští posluchači byli nejen výborným 
publikem, ale byli také štědří,“ uvedla Hana 
Havlíčková z místního Centra pro rodinu, jež je 
hlavním organizátorem adventního koncertování. 
Výtěžek z prvního koncertu, jenž činil 10 275 Kč, 
podpoří Domov Paprsek v Olšanech. Dalších 
12 309 korun, jež vyneslo druhé koncertová-
ní, pomůže Speciální základní škole Pomněnka 
o.p.s. a 4 286 korun, vybraných během třetího 
koncertu, připadlo dennímu stacionáři Volba, 
jenž provozuje společnost Pontis. 6 266 korun 
vybraných během předvánočního zpívání koled 

u radnice, které se každoročně odehrává v režii 
Šumperského dětského sboru, již tradičně při-
padne malým obyvatelům místního Dětského 
centra Pavučinka. 

„S touto krásnou tradicí přišel Šumperský dět-
ský sbor již v prosinci roku 1989 a velké i malé 
zpěváky neodradilo ani tentokrát obzvlášť ne-
vlídné předvánoční počasí. Ráda bych jim a všem 
dalším účinkujícím, sponzorům a pomocníkům 
poděkovala,“ zdůraznila organizátorka adventních 
koncertů a podotkla, že do zmíněných částek byl 
zahrnut i výtěžek z prodeje vánoční pohlednice 
Jakuba Hříbka, o kterou byl velký zájem.  -zk-
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Církevní rok v hudbě 
nabídne Cherubiniho Slavnostní mši

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v únoru šestou 
částí. Posluchačům nabídne Messe Solennelle skladatele Luigiho Cherubiniho.

Maria Luigi Carlo Zenobio Salvatore Cherubini, 
jenž se narodil roku 1760 ve Florencii a zemřel 
o dvaaosmdesát let později v Paříži, je italský a fran-
couzský hudební skladatel, jeden z nejvýraznějších 
představitelů klasicismu. „Jeho Slavnostní mše 
d - Moll podle mnohých zastiňuje i Missu Solemnis 
L. van Beethovena. Daleko citlivěji vyjadřuje myš-
lenky textu mešního ordinaria, o čemž svědčí jásavé 
a temperamentní Gloria a Et ressurexit a zasmušilé 
a zahloubané Et incarnatus est, Crucifi xus,“ říká za-

kladatel cyklu Církevní rok v hudbě Vít Rozehnal 
a podotýká, že žijící německý dirigent Helmuth 
Rilling, jenž je autorem asi sto sedmdesáti nahra-
ných kompaktních disků, se s velkou zkušeností 
chopil nahrávky tohoto hodnotného díla, jež zcela 
neprávem dlouho leželo v zapomnění. Do nahrávky 
se mohou zájemci zaposlouchat v rámci hudebního 
cyklu ve středu 6. února. Jeho dějištěm bude tradič-
ně od 19 hodin zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele 
ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4.  -red-

Nadšenci ze Šumperka 
dovezli Rybovu mši až do Bruselu

U hlavy mi rachotí budík. Ukazuje čtyři hodiny. Pane Bože, za co?  To si říkám vždy, když musím 
vstávat před šestou. Vyrážím na velkou jízdu. Za pět dnů projedu dva a půl tisíce kilometrů, čeká 

mě dlouhé vysedávání v autobuse, teplou stravu  kromě kávy, čaje a punče asi po celou dobu nepotkám 
a ještě budu muset každý večer vylézt na stupně před publikum. Přesto se moc těším. Já a dalších více 
než sto šílenců odjíždíme na trasu Würtzburg  - Brusel  - Gent  - Bad Hersfeld. Tamním obyvatelům 
vezeme střípek českých Vánoc. Zapíváme koledy a hlavně slavnou mši Jana Jakuba Ryby Hej, mistře.

„Tak  honem rozloučit a vyrážíme, silnice nejsou 
nic moc, v Německu chumelí,“ zní jasné povely 
od realizačního týmu. Ten vede dětský lékař Vít 
Rozehnal, který náš odvážný podnik zorganizoval. 
Do dvou autobusů nasedá sto pět zpěváků a muzi-
kantů. Jsou mezi nimi učitelé, lékaři, studenti, dů-
chodci, prodavači, podnikatelé, zemědělci, dokonce 
i šumperský místostarosta a jeden novinář  - to jako 
já. Ansámbl se dává dohromady jednou za rok, aby 
si společně zazpíval Rybovu mši. Tato tradice, která 
vznikla v devadesátých letech minulého století, loni 
poprvé překročila hranice Česka. 

„Nejprve jsme zpívali vždy na půlnoční a 25. pro-
since v šumperském klášterním kostele. Občas jsme 
přidali výjezd do blízkého okolí. Těleso zrálo jako 
víno, a tak když přišlo loni pozvání na českou am-
basádu do Vídně, neváhali jsme. Mše měla obrovský 

úspěch. Na další rok pak přišla nabídka do Bruselu,“ 
říká duše celého projektu Vít Rozehnal, který ved-
le své lékařské praxe vede i smíšený sbor Schola od 
sv. Jana Křtitele. Ta je vždy také základem „vánoční-
ho“ ansámblu.

Usedám vedle parťačky Lúdi, se kterou jsem něko-
lik let zpívala v Šumperském dětském sboru Motýli. 
Neviděly jsme se asi pětatřicet let. Kolem mě se do 
sedadel zavrtají další bývalé „motýlovky“ a už jedeme 
jako zamlada. Abychom se nenudily, tak Zdenička 
rozdává nůžky a papír, a pouštíme se do vystřihování 
vánočních ozdob, kterými postupně „vylepšujeme“ 
náš autobus. 

Díky žvanění a vystřihování nám cesta ubíhá rychle. 
Tu nám zpříjemňují i skvělí řidiči. Kafíčko nám nosí 
až pod nos.V půl čtvrté přistáváme ve Würtzburgu. 
Čeká nás ubytování a zkouška. Během ní se přidává-
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me k projektu Česko zpívá koledy. Jen je nezpíváme 
na náměstí v Česku, ale Würtzburčanům. V osm večer 
stojíme na stupních a seznamujeme místní publikum 
s  dílem Jana Jakuby Ryby. Diváci nás odmění potles-
kem ve stoje. „Ty nás vždycky tak vyhecuješ… Škoda, 
že nejsi moje manželka,“ slyší dirigent Vít Rozehnal 
poklonu od jednoho ze zpěváků.

Dostáváme pozvání na skvělé místní víno. Během 
přejezdu na ubytovnu je pak v autobuse hodně vese-
lo. Padáme únavou do postele a ráno v devět už zase 
sedíme na svých sedadlech a valíme na Brusel.

Kromě krátké procházky kolem kostela Sacre-
Coeur, kde zpíváme, a zkoušky už toho moc nesti-
háme. Na hlt dobré slivovice se ale vždy čas najde. Je 
třeba doladit hlasivky. Dirigent i my druhý koncert 
opět zvládáme skvěle. Asi jsme podali slušný výkon, 
protože nás hostitelé ze slovenské misie odměňují 
výbornými bagetami a my tím, že si kupujeme na 
recepci víno, přispíváme na africké děti.

Na třetí den se moc těšíme, čeká nás prohlídka 
Bruselu a „jen“ šedesátikilometrový přejezd do Gentu. 
Máme také konečně čas na vyhlášené belgické pralin-
ky a úžasné vafl e. V katedrále sv. Bavona je zima jak 
v Rusku a málokterý návštěvník vydrží naše zpívání 
až dokonce. Díky tomu, že turistů průběžně přichází 
a odchází poměrně dost, tak alespoň část Rybovy mše 
jich slyší stovky. Ti posluchači, co zbudou, na závěr 
opět povstanou a tleskají. 

Je sobota a vydáváme se na poslední etapu našeho 
putování. Opouštíme Belgii a nabíráme směr k do-
movu. Čeká nás však ještě zastávka v městečku zhru-
ba stejně velkém jako je Šumperk, v partnerském Bad 
Hersfeldu. 

Asi proto, že nás vítá vedle místních i delegace ze 
šumperské radnice a z pracovní cesty z Albánie přijíž-
dí i náš starosta, se vybičujeme k úžasnému výkonu. 
Odměnou nám je opět aplaus ve stoje, občerstvení 
a místní pivo. U něj vydržíme sedět, zpívat a klábosit 
až do ranního kuropění.

Po pár hodinách spánku jsme opět na ces-
tě. Vydáváme se na přejezd z Bad Hersfeldu do 
Šumperka. Dozvídáme se, že na příští rok máme 
pozvání do Lucemburska. Všude po autobuse jsou 
rozvěšení papíroví kapříci a další vystřižené vánoční 
ozdoby, po oknech kloužou i řetězy, které jsme vyro-
bili z prostírek. Ty jsme získali v restauraci v Gentu, 
kde jsme si dali skvělou polévku. Na hranicích si 
zazpíváme „motýlovskou hitovku“ Aká si mi krásná 
a už jsme doma.

Loučení na šumperském „Gottwalďáku“ je rychlé. 
Jsme všichni utahaní a navíc víme, že se zase 25. pro-
since potkáme na posledním letošním koncertě 
v klášterním kostele. I tam byl aplaus ve stoje. 

„Pane dirigente, Vítku, moc děkujeme. Fakt jsme 
si to letošní zpívání užili. Doufáme, že alespoň trochu 
i ty,“ znělo z desítek vděčných hrdel. Soňa Singerová

Během prosincového „putování“ zavítal smíšený sbor Schola od sv. Jana Křtitele také do Bruselu.  Foto: archiv Scholy
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Řekové nabízejí „taneční“ pro pokročilé
Jižních rytmů si budou moci nejen na podzim, ale 

nově i v nejbližších měsících užít všichni, kteří zaví-
tají do šumperského H-clubu v Rooseveltově ulici. 
Místní Řecká obec totiž přichází s nabídkou „taneč-
ních“, určených pokročilým, zejména pak absolven-
tům tradičních podzimních kurzů, jež v Šumperku 

probíhají již několik let.
Kurzy řeckých tanců pro pokročilé odstartují v pon-

dělí 28. ledna v 18 hodin v H-clubu v Rooseveltově 
ulici. Další dvouhodinové lekce, z nichž každá při-
jde na padesát korun, jsou naplánovány na pondělí 
25. února, 25. března, 29. dubna a 27. května.  -zk-

Volné vstupenky na pořady Domu kultury, do Vlastivědného muzea, kina Oko a divadla 
a také knižní publikaci vyhrávají tito předplatitelé Kulturního života Šumperka:

Josef Janouš, nám. Míru 27, Šumperk - permanentka na koncerty Šumperské Preludium 2013 (vě-
noval Dům kultury Šumperk), Milan Petržela, Blanická 11, Šumperk - permanentka na koncerty 
Šumperské Preludium 2013 (věnoval Dům kultury Šumperk), Jarmila Ficková, Králec 87, Dolní 
Studénky - permanentka na koncerty Šumperské Preludium 2013 (věnoval Dům kultury Šumperk), 
Nicol Lewintonová, Březná 21, Štíty - vstupenka na pořad Domu kultury dle vlastního výběru (vě-
noval Dům kultury Šumperk), Ivana Tomasová, 28. října 892, Jeseník - vstupenka na pořad Domu 
kultury dle vlastního výběru (věnoval Dům kultury Šumperk), HOMAZ v.o.s., Bratrušovská 17A, 
Šumperk - vstupenka na výstavu (věnovalo Vlastivědné muzeum Šumperk), Alena Pospíchalová, 
Žižkova 8, Šumperk - vstupenka na výstavu (věnovalo Vlastivědné muzeum Šumperk), Ludmila 
Bílková, Bří Čapků 5, Šumperk - vstupenka na výstavu (věnovalo Vlastivědné muzeum Šumperk), 
Irena Kinštová, Dolní Studénky 128 - vstupenka na výstavu (věnovalo Vlastivědné muzeum 
Šumperk), Zora Fričová, Bludov 416 - vstupenka na divadelní představení (věnovalo Divadlo 
Šumperk), Libuše Moudrá, Pod Senovou 44B, Šumperk - vstupenka na divadelní představení (věno-
valo Divadlo Šumperk), Karel Kovář, Rooseveltova 9, Šumperk - vstupenka na divadelní představení 
(věnovalo Divadlo Šumperk), Ladislav Koutník, Temenická 143A, Šumperk - vstupenka na divadel-
ní představení (věnovalo Divadlo Šumperk), Vít Valenta, Prievidzská 23A - vstupenka na divadelní 
představení (věnovalo Divadlo Šumperk), Eva Takáčová, Bludovská 16, Šumperk - vstupenka do 
kina Oko dle výběru, Jolana Grmelová, Ležáky 1A, Šumperk - vstupenka do kina Oko dle výběru, 
Hana Turková, Evaldova 14, Šumperk - vstupenka do kina Oko dle výběru, Růžena Svítilová, 
M.R. Štefánika 3, Šumperk - vstupenka do kina Oko dle výběru, Jan Havlíček, Dolnomlýnská 4, 
Šumperk - vstupenka do kina Oko dle výběru, Pavla Černá, Denisova 4, Šumperk - kniha K. Čapka 
Nejen povídky (věnovala Městská knihovna Šumperk), Jarmila Kalužíková, Reissova 1, Šumperk 
- kniha K. Čapka Nejen povídky(věnovala Městská knihovna Šumperk), Jarmila Zezulová, Nový 
Malín 442 - kniha Historie šumperského sportu (věnovalo město Šumperk), Zuzana Slavíková, 
Pod Senovou 44A, Šumperk - kniha Historie šumperského sportu (věnovalo město Šumperk), Erika 
Vosáhlová, Kozinova 5, Šumperk - kniha Historie šumperského sportu (věnovalo město Šumperk), 
Pavel Šafařík, Šumavská 27, Šumperk - kniha Historie šumperského sportu (věnovalo město 
Šumperk), Jaroslav Pálka, Blanická 11, Šumperk - kniha Historie šumperského sportu (věnovalo 
město Šumperk). Výherci si mohou své ceny vyzvednout přímo v kulturních zařízeních, která ceny 
věnovala. -zk-
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Galerie J. Jílka

René Hábl, „Meta  - poloha malby“

Dvě zhruba desetileté časové vrstvy obsahují 
stránky Reného Hábla (*1968). První pokrývá 
polovinu jeho pražského studia a pár následných 
let. Je ovlivněna dotykem s malbou nejenom 
ve Zlíně všemi ctěného Svatopluka Slovenčíka 
a snad i setkáním s Františkem Hodonským, 
jedním z určujících pedagogů na AVU. Začal 
přírodou, ale možná daleko víc jejím niterným 
stavem v mysli a obrazem sebe sama. Je hustě 
promalována živým rukopisem a cosi melodic-
kého v ní postupně sílí. 

Po roce 2000 rukopis mizí. Hladké plochy 
a tvary na nich míří ke grotesce, vlastní jinému 
z profesorů, Jiřímu Sopkovi. Spreye a plošné ob-
jekty, které druhou vrstvu malby časově dopro-
vázejí, se jí podobají. Její pevně vymezené tvary 
jsou často i figurální, a přece zjevné teprve v sou-
vislostech ztvrzených názvem, který přesto neza-
vazuje, ale dává volnost vlastním představám.

Obsah je do plochy rozloženě vepsaný v čase, 
tak jako téma v partituře programní hudby. 

Rodí se ve vzájemném prolínání přírodních a ge-
ometrických útvarů v podobě tušených příběhů 
volně se přesýpajícího kaleidoskopu. Tone v pl-
ném světle čisté barvy a nejen znakovostí blíží 
se ikonám i čemusi známému v lidovém umění. 
Navzdory studiu má blízko i k mediumnímu pro-
jevu a až nečekaně se tak v Galerii potkává i s před-
chozí malbou Marie Kodovské z Rýmařova. 

V poslední době vítězí strohý tvar, blízký 
papírové koláži. A byl by přísně plošný, nebýt 
vzájemných vazeb, které dotykem nebo i překrý-
váním a optickým vykláněním roviny ploch pro-
lamují plátno do umocněné prostorovosti. Do 
„meta  - polohy“ nové, až Chiricovsky laděné 
vrstvy třetí. René Hábl se plynule mění a pro-
měnou zraje. Nikde ale neopouští tolikrát za-
tracovanou malbu, a i v tom je sympatický. Dál 
je všechno plně otevřené svobodě v rozpoznání 
malířova záměru, anebo spíš ponecháno jen tak 
sobě, v čiré řeči obrazu, ať je jeho východiskem 
cokoli. Výstava, která společně ukazuje malbu 
starší i novou, je už tím výjimečná. Zahájena za 
účasti autora ve středu 6. února v 18 hodin, po-
trvá do neděle 3. března. Přijďte, zaujme vás…  

 Miroslav Koval

Světlonoš II, 2011, akryl, plátno, 60 x 70 cm

Seraphine, 2005, akryl, plátno, 140,5 x 130,5 cm
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DŮM KULTURY

Dům kultury
Pátek 8. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Jan a František Nedvědovi s kapelou
Vzácné koncertní setkání dvou písničkářů, kteří v Šumperku vystoupí i s doprovodnou kapelou. Zakladatelé 
skupiny Brontosaurus a autoři mnoha zlidovělých hitů vystoupí po mnoha letech společně a zazpívají 
všechny zásadní hity své bohaté kariéry. Z programu vybíráme například písně Frankie Dlouhán, Růže 
z papíru, Kočovní herci, Podvod, Kytka, Igelit, Skládanka, Jižní kříž, Ptáčata, Stánky, Valčíček, Hlídej 
lásku skálo má...  Vstupné 260, 290, 320 Kč

Sobota 9. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Ples Domu kultury a CK Ancora
Tradiční společenská událost pořádaná Domem kultury Šumperk a cestovní kanceláří Ancora. Účinkují: 
Big Band Zábřeh se sólisty, Jan Smigmator, hudební skupina PANGEA  - Th e Beatles revival a Klub taneč-
ního sportu Šumperk. Vstupenky jsou slosovatelné o zájezd v hodnotě 10.000 korun dle vlastního výběru 
věnovaný cestovní kanceláří Ancora.  Vstupné s místenkou 150 Kč

Pondělí 11. února od 19 hodin v klášterním kostele
ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: Motýli Šumperk, Jana Boušková - harfa
Zahajovací koncert 40. ročníku festivalu Šumperské Preludium.  Posluchačům se představí úspěšný pě-
vecký sbor Motýli Šumperk a virtuózní hráčka na harfu Jana Boušková, která je zatím jedinou harfi stkou 
v historii naší republiky, která dosáhla nejvyšších ocenění na nejprestižnějších harfových soutěžích světa.  
Držitelé karty Klubu přátel Klasika Viva získávají slevu 20 Kč ze vstupného.  Vstupné 100 Kč

Čtvrtek 14. února od 18 hodin v G-klubu
Sebeléčení
Beseda a návod, jak na to. Přednáší a akci pořádá Josef Janečka.  Vstupné 40 Kč

Středa 20. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Besídka Divadla Sklep
Kultovní divadelní performance členů pražského Divadla Sklep - jedné z nejosobitějších divadelních scén 
u nás. Účinkují: Milan Steindler, David Vávra, Tomáš Hanák, Jiří Fero Burda, František Váša, Tereza 
Kučerová, Lenka Andelová, Jana Hanáková a další. Vstupné 230, 260 a 290 Kč

Pondělí 25. února od 19 hodin v klášterním kostele
ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: Lubomír Brabec
Kytarista Lubomír Brabec patří bezesporu k nejvýznamnějším interpretům české současnosti, hrou na 
klasickou kytaru dobývá úspěchy na nejvýznamnějších pódiích doma i ve světě. Veřejnost vždy zaujme vy-
sokou uměleckou úrovní. Svými koncerty rozšiřuje hranice, setkává se v nich hudba velmi odlišných typů 
a plánovitě zařazuje experiment. Nejenom virtuózně ovládá svůj nástroj, ale dovede i poutavě hovořit. 
Držitelé karty Klubu přátel Klasika Viva získávají slevu 20 Kč ze vstupného.  Vstupné 100 Kč

Čtvrtek 28. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Petr Spálený a skupina Apollo
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DŮM KULTURY

Celovečerní recitál jednoho z nejvýraznějších zpěváků české pop-music. Přijďte zažít pohodový večer a za-
vzpomínat na dobu, kdy ještě měly písničky krásné melodie. Petr Spálený za doprovodu skupiny Apollo 
uvede řadu svých hitů, včetně písní Plakalo bejby, Dáma při těle, Obyčejný muž, Až mě andělé, Trápím se 
trápím, Motel nonstop, Montgomery, Josefína, Já chci plout s Magdalénou, Lásko je tě málo, Kdybych já 
byl kovářem a dalších. Kapela Apollo vystoupí v sestavě: Stanislav Jelínek a Fredy Bittner (kytary, zpěv), 
Pavel Krejča (klávesy), Tomáš Zahradnický (baskytara), Jiří Jirsa (bicí).  Vstupné 230, 260 a 290 Kč

Sobota 2. března od 9 hodin ve velkém sále DK
O pohár města Šumperka
XVI. ročník Mezinárodní taneční soutěže ve standardních a latinsko-amerických tancích za účasti párů 
z celé České republiky i zahraničí.  Vstupné 90 Kč, děti do 10 let zdarma
                                              
▶ PRO DĚTI

Neděle 10. února od 15 hodin ve velkém sále DK
Dětský maškarní karneval Z pohádky do pohádky aneb Jak si zasloužit princeznu
Zábavný program pro děti plný her, soutěží a tance, ve kterém společně projdeme spoustou pohádek 
(např. Otesánek, Popelka, Perníková chaloupka, Princové jsou na draka a další). Účinkuje Divadélko malé 
Bo Javorník.  Vstupné 60 Kč

Neděle 24. února od 10 hodin ve velkém sále DK
Jak se Honza učil čarovat
Pohádka plná písniček na motivy českých pohádek o Honzovi, kouzelníkovi, rozpustilé princezně a o tom, 
že bez práce nejsou koláče. Hraje Divadlo Pohádka Praha.  Vstupné 50 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 3. února
Marie Kodovská (1912- 1992), „Jas v duši“, práce z pozůstalosti
Výstava maleb a kreseb z pozůstalosti jmenované malířky. 

Od 6. února do 3. března
René Hábl, „Meta  - poloha malby“
Výstava znaků a maleb výtvarníka ze Zlína. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 6. února 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

11. března  PRELUDIUM: Jana Wallingerová
15. března  HORKÝŽE SLÍŽE (předprodej zahájen!)
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V Domě kultury ožijí Brontosauři

Vzácné koncertní setkání dvou bratrů - písnič-
kářů, kteří vystoupí i s doprovodnou kapelou, při-
pravují pořadatelé v Domě kultury Šumperk. Jan 
a František Nedvědovi zde zahrají v pátek 8. února.

Zakladatelé skupiny Brontosaurus a autoři mnoha 
zlidovělých táborákových šlágrů vystoupí po mnoha 
letech společně a zazpívají dlouhou řadu svých zná-

mých písniček, jako jsou Frankie Dlouhán, Růže 
z papíru, Kočovní herci, Podvod, Kytka, Igelit, 
Skládanka, Jižní kříž, Ptáčata, Stánky, Valčíček, 
Hlídej lásku skálo má... Koncert se uskuteční ve vel-
kém sále od půl osmé večer. Vstupné se pohybuje od 
dvou set šedesáti do tří set dvaceti korun. Více infor-
mací a on-line rezervace na www.dksumperk.cz. -op-

Dům kultury nabídne vzácné koncertní setkání dvou bratrů  - písničkářů.  Foto: archiv

21. března  JIŘÍ KOLBABA: FOTOGRAF NA CESTÁCH
22. března  ECHO BLUES ALIVE
23. března  BLUES APERITIV
25. března  PRELUDIUM: Panochovo kvarteto
25. dubna  LENKA FILIPOVÁ

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK

DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel.č. předprodeje vstupenek: 
583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz
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Do Šumperka přijedou Sklepáci

Kultovní divadelní performance členů pražského 
Divadla Sklep, jedné z nejosobitějších divadelních scén 
u nás, se vrací po mnoha letech na jeviště šumperské-
ho „kulturáku“.  Na Besídku v podání legendárních 
„Sklepáků“ se můžeme vydat ve středu 20. února o půl 
osmé večer.

„V představení by se měli objevit herci Milan 
Steindler, David Vávra, Tomáš Hanák, Jiří Fero Burda, 
František Váša, Tereza Kučerová, Lenka Andelová 
nebo Jana Hanáková,“ představuje ansámbl drama-
turg Domu kultury Ondřej Polák a dodává, že hlavní 
protagonisty navíc doprovodí šestičlenná kapela. Cena 
lístků se pohybuje od dvou set třiceti do dvou set deva-
desáti korun podle atraktivity sedadla. -red-

Do Šumperka by měli třetí únorovou středu i herci 
Milan Steindler a David Vávra, známí z nekonvenč-
ní výuky němčiny Alles Gute.  Foto: archiv

„Obyčejný muž“ přiveze legendární hity
Ve čtvrtek 28. února bude hostit velký sál Domu 

kultury Petra Spáleného se skupinou Apollo. 
Celovečerní recitál jednoho z nejvýraznějších zpě-
váků české pop-music startuje v 19.30 hodin.

Petr Spálený uvede za doprovodu skupiny Apollo 
řadu svých hitů. Chybět tak nebudou například 
písně Plakalo bejby, Dáma při těle, Obyčejný muž, 
Až mě andělé, Trápím se trápím, Motel nonstop, 
Montgomery, Josefína, Já chci plout s Magdalénou, 
Lásko je tě málo či Kdybych já byl kovářem. Kapela 
Apollo přitom vystoupí v sestavě: Stanislav Jelínek 
a Fredy Bittner (kytary, zpěv), Pavel Krejča (klávesy), 
Tomáš Zahradnický (baskytara), Jiří Jirsa (bicí). 

„Návštěvníci koncertu prožijí pohodový večer se 
vzpomínkou na dobu, kdy ještě měly písničky krás-
né melodie,“ říká Monika Kohajdová z Domu kul-
tury. Vstupenky si lze koupit v předprodeji Domu 
kultury nebo rezervovat on-line prostřednictvím 
portálu www.dksumperk.cz, stojí od dvou set tři-
ceti do dvou set devadesáti korun. -op- Petr Spálený.  Foto: archiv

Galerie Jiřího Jílka
do 3. února

Marie Kodovská (1912- 1992), „Jas v duši“, práce z pozůstalosti
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Divadlo

Datum Titul Skupina Čas Cena

Pá 8.2.  XII. Divadelní maškarní ples  Vyprodáno  19.30  220 Kč
So 9.2.  Višňový prasaT Hrádek, Studio D123  VK  19.30  50 Kč
Pá 15.2.  Višňový prasaT Hrádek, Studio D123  VK  19.30  50 Kč
So 16.2.  V pátek v 7 u Řeka  P, VK  19.30  220 Kč
St 20.2.  V pátek v 7 u Řeka  G, X, VK  17.00  135 Kč
So 23.2.  V pátek v 7 u Řeka  B, X, VK  19.30  135 Kč
Čt 28.2.  V pátek v 7 u Řeka  S1, X, VK  17.00  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. Výstava v divadle: Danuše 

Procházková  - Obrazy, výstava trvá do 12. února.

V inscenaci Strašidlo cantervillské hraje ducha sira Simona de Canterville, který před třemi sty lety zavraždil 
svoji manželku, Tomáš Krejčí.  Foto: J. Valchař
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VÝSTAVA, PREMIÉRA

Divadlo zaplní kresby Jakuba Cikryta

Na druhou polovinu února chystá šumperské divadlo výstavu kreseb Jakuba Cikryta, šumperské-
ho rodáka. Ponese název Tváření a zahájena bude v sobotu 16. února. V prostorách divadelní 

Galerie potrvá do 1. dubna.

První kresba devětadvacetiletého 
Jakuba Cikryta vznikla v roce 2003 
při jedné z mnoha odpoledních 
nečinností na vysokoškolské ko-
leji v Pardubicích. Od té doby 
vzniklo plno kreseb, převážně 
obličejů. Některé z nich autor 
v divadle představuje. Portréty vět-
šinou vytváří podle předlohy, materi-

álem je mu tužka, jež umožňuje de-
tailní práci. Autor se mimo kresby 
věnuje i herectví v divadle KDO 
Hvozdná. Obrazy si mohou zá-
jemci prohlédnout nejen v době 
představení, ale i během provozní 
doby divadla. -red-

◀ Portrét J. Bartošky.

Diváci se sejdou v pátek v 7 u Řeka

Novou hru, která vznikla přímo pro soubor Divadla Šumperk, řadíme k okruhu regionálních 
témat, jež přinášíme v každé sezoně. Tentokrát je původní nápad inspirován konkrétním podni-

kem a událostmi, které by se v něm a na ulici před ním mohly odehrát, ale neodehrály. Veškerá podob-
nost je čistě náhodná, přesto se v inscenaci pár lidí možná pozná. V případě hry V pátek v 7 u Řeka 
nejde ani tak o Šumperk, ale spíš o pohled na stav české společnosti a člověka obecně. Tento příběh by 
se mohl odehrát v kterékoliv hospodě v kterémkoliv menším či větším městě. 

Nemáme ambici pojmenovat všechny problémy 
současné společnosti, ale některých se dotkneme mož-
ná citelně. Umožňuje to místo, kde se hra odehrává. 
V hospodě v pátek večer je možné téměř vše. Mluví 
se o globálních i malicherných tématech, lidé se díky 
stoupajícím promile alkoholu v krvi dokáží pohádat 
kvůli drobnostem i otázkám celosvětového významu. 
Je to mikrosvět, v němž se odehrávají banální dramata 
i osudová setkání, rodí se a umírá láska. Kde sny, tajem-
ství a touhy stoupají do hlav a kde může jít o život.

Příběh je tady zaplněn postavami, žijícími své malé 
i velké lidské příběhy. Někdo věří, někdo už víru ztra-
til. Někdo chce pryč, někdo to tu miluje a někomu je 
všechno srdečně jedno.

Nabízíme tragikomickou inscenaci, která se nesna-
ží změnit svět. Pouze klade zásadní otázky typu: „Jak 
moc pálí nakládané cibulky? Jít na cigaretu nebo zůstat 
v teple? Podaří se uprostřed ulice zasadit strom? Do 
Prahy, do Brna nebo do Olomouce? A kdy už konečně 
přijde konec světa?“.

Inscenace bude mít i druhou vrstvu, pro diváky 
zřejmě docela atraktivní. Naskytne se jim jedinečná 
šance vstoupit do představení. Na několika místech se 
na pár minut děj zastaví a vznikne prostor k diskuzi. 
Je to výzva jak pro herce, kteří budou muset v rámci 
svých postav reagovat, tak i pro diváky, kteří budou 
mít možnost se krátce k tématu vyjádřit, pokud sebe-
rou odvahu. Témata budou společenská, politická i bi-
zarní. Některé okruhy se budou probírat během každé 
reprízy, ale rádi bychom dosáhli i toho, že budeme ko-
mentovat aktuální témata. Nikdy jsme nic podobného 
nezkoušeli, výsledkem tedy bude překvapivý a živý 
tvar, který diváky překvapí a, doufejme, také pobaví.

Snahou je vytvořit živý tvar, kterému sice dominuje 
docela dramatický příběh, ale je podobný tomu, co 
se děje v rozjeté hospodě, kde se občas situace dokáže 
vymknout z rukou. I proto bude divákům nabídnu-
to zdarma pivo a někteří z nich budou moci sledovat 
představení přímo z jeviště. 
 Ondřej Elbel, dramaturg a režisér
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

Vlastivědné muzeum v Šumperku

VÝSTAVNÍ SÍŇ
▶ Člověk tvůrce  - příběh čtvrtý  - KOV
Výstava ze sbírek VM v Šumperku představuje těž-
bu, zpracování a využití kovu v regionu. Výstava 
trvá do 3. února 2013.
▶ Tajemství grafi ky
Výtvarně-didaktická výstava představuje základní 
grafi cké techniky v uměleckých sbírkách šumper-
ského muzea. Vedle vystavených grafi ckých listů 
budou vysvětleny postupy jednotlivých technik. 
Připraveny jsou různé interaktivní pomůcky pro 
děti i dospělé. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 14. úno-
ra v 17 hodin. Výstava potrvá do 14. dubna.

RYTÍŘSKÝ SÁL
▶ Patchwork
Po dobu trvání výstavy budou probíhat kurzy pa-
tchworku pro děti i pro dospělé. Výstava trvá do 
17. března.

HOLLAROVA GALERIE
▶ Nezvaný host
Výstava mladého výtvarníka Jana Brože, který svým 
projektem oživil  výrobu v zaniklých rapotínských 
sklárnách a vytvořil kolekci skleněných objektů  - 
převážně osvětlovacích skel, které se kdysi ve sklár-
ně vyráběly. Vernisáž proběhne v pátek 8. února 
v 17 hodin. Výstava potrvá do 10. března.

STÁLÁ EXPOZICE 
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-
pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit unikátním produktem  - zcela automa-
tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 
exponáty hned ve čtyřech jazycích.

GALERIE ŠUMPERSKA
▶ Egypt  - dar Nilu
Výstava je prezentací bohaté sbírky Jána Hertlíka 
z Pezinku, která je tvořená replikami egypských 

předmětů navozujících atmosféru starověkého 
Egypta. Výstava trvá do 4. dubna 2013.
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoroč-
ně: 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
▶ Mírov  - pohled za mříže
Výstava o historii věznice současně představí výrob-
ky a práce vězňů. Výstava bude otevřena ve středu 
20. února a potrvá do 13. dubna.
▶ 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 sou-
těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 
roku 2005! 
▶ Nová stálá expozice Pravěk Mohelnicka
Navazuje na bohatou stoletou tradici, které se 
tato věda na Mohelnicku těší. Expozice Pravěk 
Mohelnicka byla vytvořena z  bohatého fondu 
archeologických sbírek VM v Šumperku. Kromě 
množství keramiky a kamenných nástrojů zaujmou 
i unikátní artefakty, jako např. torza neolitických 
venuší, nádobka s lineárním písmem, náhrdelník 
z měděných drátků a provrtaných perel z pozdní 
doby kamenné nebo vzácné měděné nástroje či de-
poty bronzových předmětů. 
▶ Malba a grafi ka Zdeňky Rambouskové
Autorka představuje impresionistické olejomalby, 
kresby a grafi ky, které byly prezentovány v listo-
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padu loňského roku v Bruselu. Výstava trvá do 
23. února
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sumperk.
cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, otevřeno ce-
loročně: 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.
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.

Ve výstavní síni pomohou muzejníci 
proniknout do tajemství grafi ky

Na vernisáži výstavy Tajemství grafi ky bude ve čtvrtek 14. února v 17 hodin ve výstavní síni mu-
zea odhaleno několik desítek grafi ckých listů z uměleckých sbírek Vlastivědného muzea v Šum-

perku. Grafi ka bude prezentována z pohledu její tvorby, návštěvník tedy bude moci zjistit, co to umě-
lecká grafi ka vlastně je, jak se liší volná umělecká grafi ka od reprodukční a užité, dozví se, jaké jsou 
základní grafi cké techniky a jakým způsobem podle nich grafi cké listy vznikají, co je k tomu potřeba, 
a rozpozná, jaký je například rozdíl mezi litografi í a suchou jehlou. 

Vedle stručné historie a postupu jednotlivých tech-
nik budou ukázány i trojrozměrné předměty  - různé 
nástroje (rydla, jehly, tiskařské lisy aj.) a materiály, 
které jsou potřebné k tisku. Nebude chybět ani ukáz-
ka interiéru dílny grafi ka. Aby však nezůstalo jenom 
u dívání, každý návštěvník si bude moci zkusit jedno-
duchý princip tisku z výšky sám, přímo na výstavě. 

Část výstavy bude věnována i grafi ckým listům vý-
znamného umělce 17. století Václava Hollara, který 
vytvořil ilustrace k Ezopovým bajkám. K dispozici bu-
dou samozřejmě připraveny i texty bajek. Opomenuti 
ovšem nezůstanou ani grafi ci na Šumpersku a ukáz-
ky jejich tvorby ve sbírkách Vlastivědného muzea 
v Šumperku. Biogramy regionálních grafi ků budou 
promítány pomocí powerpointové prezentace.

Výstava bude doplněna interaktivními pomůc-
kami, ve formě samostatných úkolů na výstavě i sa-
mostatného pracovního listu, které pomohou dětem 
i dospělým odkrýt tajemství jednotlivých technik 
a nalézt půvab grafi ky. K výstavě je připraven dopro-
vodný program pro školy a velikonoční program ur-
čený široké veřejnosti. Výstava potrvá do 14. dubna.
 Lenka Kirkosová, historička umění VM Šumperk 

F.S. Delpech dle L. Boillyho, Kníry, 1824, litografi e, 
33,6 x 24,7 cm.
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V Galerii Šumperska 
se návštěvníci přenesou do Egypta

Egypt - dar Nilu je název výstavy nabízející příležitost seznámit se s jednou z největších a nejstar-
ších civilizací, která se rozprostírala na březích Nilu. Výstava vznikla ve spolupráci se sběratelem 

a cestovatelem Jánem Hertlíkem (1979), rodákem z Handlové, který v současné době žije v Pezinku.

Ján Hertlík věnuje všechen volný čas své největší 
vášni - Egyptu. Jeho druhou velkou láskou je cesto-
vání, odkud si vozí repliky historických předmětů, 
které potom sám různými uměleckými technikami 
upravuje do podoby originálů. Sbírka začala vzni-
kat v roce 2002. Na výstavě návštěvník uvidí růz-
né druhy plastik, busty panovníků, sochy vládců 
a bohů, ale i obrazy a jiná umělecká díla navozující 
atmosféru starověkého Egypta. Výstava v Galerii 
Šumperska trvá do 4. dubna. -mb-

▶ Výstava Egypt  - dar Nilu je k vidění do 4. dubna. 
 Foto: -pk-

Kámen, dřevo, hlína, kov a člověk tvůrce 
aneb Koho to vlastně napadlo  

Osobité příběhy o kameni, hlíně, dřevu a kovu, nejstarších materiálech používaných člověkem, se 
staly náměty čtyř výstav zahrnutých do projektu s názvem Člověk tvůrce, kterým Vlastivědné 

muzeum v Šumperku oslovovalo návštěvníka po čtyři roky (2009-2012). Dnes můžeme jen těžko 
přesně říci, „koho to vlastně napadlo“. To ale není důležité a podstatné. Důležité je, že se povedlo 
upozornit na pevné vazby člověka s přírodou, na jeho um a vynalézavost při zpracování a využití 
různých přírodních materiálů i schopnost odhalit krásu v těchto materiích ukrytou, a to všechno ryze 
muzejními prostředky. Důležité je i to, že čtyřletý projekt oslovil téměř čtyři tisíce návštěvníků.

Každá výstava představila dané téma ve dvou rovi-
nách. V té obecné, zobrazující technologie a postupy 
typické pro práci s  určitou matérií, a v konkrét-
ní rovině, představující sbírkové předměty typické 
pro Šumpersko, Mohelnicko, Zábřežsko, Lošticko 
a Úsovsko, tedy regiony spadající do gesce šumperské-
ho muzea. Autorům výstav byla dána možnost sáhnout 
hluboko do bohatě zásobených depozitářů a před ná-
vštěvníka rozprostřít stovky muzejních předmětů tak, 
aby mu mohli vyprávět svůj celoživotní  příběh. 

Kámen jako jeden z nejstarších materiálů používa-
ných člověkem se stal námětem první výstavy. Autoři 

vycházeli z faktu, že nejčastěji se vyskytující horniny na 
severní Moravě jsou žula, pískovec, mramor a krup-
ník. Vycházeje z této skutečnosti, zaměřili se jak na 
prezentaci předmětů denní spotřeby (zrnotěrky, hra-
niční kameny, mlýnský kámen vyrobený z náhrobní-
ho kamene, litinové náhrobní kříže na mramorových 
podstavcích, pamětní desky, domovní znamení, znak 
města Mohelnice z pískovce, znaky a erby význam-
ných moravských rodů), tak na  předměty ušlechtilejší 
povahy, např. opracované polodrahokamy (náhrdelník 
z jantaru nebo  achátové medailony s monogramem či 
překrásné japonské brože).
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Dřevo, materiál, který člověka rovněž provází ce-
lými jeho dějinami, se stalo námětem druhé výstavy. 
V úvodní části se výstava věnovala přírodovědecké 
charakteristice dřeva a stromů se zřetelem na druhy 
dřevin vyskytujících se přirozeně v našem regionu. 
Instalovány byly především předměty z botanické 
a lesnické sbírky šumperského a úsovského muzea. 
V další části pak byla zmapována lidská činnosti sou-
visející se dřevem, jeho těžbou a zpracováním jednot-
livými dřevozpracujícími řemesly. 

Tato část byla rozdělena podle technik zpracování 
na tři úseky: práce z bloku (výrobky ze samorostů, 
korytářské výrobky a řezbářské umění, práce ze štípu 
(šindel, luby, bednářství, kolářství a drobné předměty 
pro domácnost), práce z rámu (tesařství a truhlářství). 
Jednotlivé oddíly dokumentovaly pracovní nářadí 
i samotné výrobky. Na výstavě byly také prezentová-
ny stromy v lidských představách a víře, nechyběla 
ani umělecká díla zpracovaná ve dřevě.

Po kameni a dřevu logicky následovala hlína 
jako jeden z nejvhodnějších a nejstarších materiálů 
k výrobě předmětů denní potřeby. Nejprve byla hlí-
na představena z geologického pohledu, druhá část 
zmapovala lidskou činnost související s hlínou a jejím 
zpracováním. Tato část byla rozdělena podle způso-
bů zpracování na nejstarší předměty archeologické 
povahy dokumentující úplný počátek jejího zpraco-
vání, nechyběly ani loštické poháry, které náš region 
proslavily po celé Evropě. Následovala lidová hrnčina 
v nainstalované hrnčířské dílně. Dále byly prezento-
vány technologicky dokonalejší výrobky, a to zejména 
fajáns, kamenina a porcelán. Mezi technickou a sta-
vební keramiku patřila speciální kamnářská produkce 
prezentovaná kachlemi nejrůznějšího typu a nakonec 
produkcí místní továrny na kachlová kamna Franze 
Rollepatze. Výstava prezentovala zejména sbírkový 
fond Havelkova muzea v Lošticích, které byly až do 
konce 19. století významným hrnčířským centrem 
regionu. V rámci výstavy byl uspořádán Hrnčířský 
den - malý jarmark místních výrobků s ukázkami vý-
roby. Děti si mohly vyzkoušet práci na hrnčířském 
kruhu i volné modelování z hlíny.

Den železný, měděný a zlatý zahájil čtvrtou po-
slední výstavu cyklu Člověk tvůrce, a sice výstavu věno-

vanou kovu. V úvodní části čekal návštěvníky model 
čela štoly a nářadí, které člověk používal k těžbě rud, 
v druhé části se návštěvník seznámil s dokumentací 
čištění, drcení a tavení rudy. V této části zaujaly zejmé-
na zajímavé modely zařízení a tavících pecí. Poslední 
nejobsáhlejší část výstavy se věnovala zpracování kovu 
do podoby různých fi nálních výrobků.

Nejstaršími měděnými artefakty z našeho regionu 
začala i archeologická část výstavy. V posledních le-
tech se podařilo získat několik vzácných měděných 
nálezů, které bylo možné na výstavě zhlédnout. 
Neméně zajímavé byly ukázky kovářských, zámeč-
nických a klempířských prací. 

Všechny čtyři výstavy prezentovaly bohaté botanic-
ké, archeologické, etnografi cké, historické a umělecké 
fondy šumperského muzea. Pro zvídavější návštěvní-
ky byly připraveny nejen listovací soubory s dalšími 
podrobnějšími informacemi, ale i fi lmové  záznamy 
dokumentující některá řemesla. Interaktivní prvky 
(hrnčířský kruh, neolitická konstrukce domu, kterou 
návštěvníci mohli vymazávat hlínou, kovářská dílna, 
komentované prohlídky a výukové programy pro žáky 
ZŠ spojené s tvořivými dílnami ), bohatě uplatňované 
po dobu trvání výstav, byly hojně využívány dětskou 
a studentskou populací, které byly výstavy určeny 
především. Nevšední projekt, realizovaný s maximál-
ním nasazením a nadšením šumperských muzejníků, 
upoutal 3853  návštěvníků. Mária Kudelová, 

 Jakub Halama, Miluše Berková

Výstavu zaměřenou na hlínu jako jeden z nejstarších 
materiálů k výrobě předmětů denní potřeby nabídli 
muzejníci veřejnosti v roce 2011.  Foto: -ms-
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Mohelnické muzeum láká na novou stálou expozici 
Pravěk Mohelnicka

Nová stálá expozice Pravěk Mohelnicka, jejíž vlastní realizace v Muzeu v Mohelnici probíhala ve 
druhé polovině roku 2012, navazuje na bohatou stoletou tradici, které se tato věda na Mohel-

nicku těší. Expozice byla vytvořena z nesmírně bohatého a unikátního fondu archeologických sbírek 
Vlastivědného muzea v Šumperku. Kromě množství keramiky a kamenných nástrojů zaujmou i uni-
kátní artefakty, jako například torza neolitických venuší, nádobka s lineárním písmem, náhrdelník 
z měděných drátků a provrtaných perel z pozdní doby kamenné nebo vzácné měděné nástroje či de-
poty bronzových předmětů. Expozice je svým celkovým pojetím určena nejen pro zapálené archeology, 
ale také pro širokou veřejnost.

Specializované expozice archeologie, archeoskan-
zeny či centra pro experimentální archeologii rostou 
v poslední době jako houby po dešti. A není se co 
divit. Archeologie je pro mnohé z nás vědou atrak-
tivní a dobrodružnou, vědou odkrývající tajemství 
té nejstarší minulosti lidstva. 

Na Mohelnicku má archeologie již téměř stole-
tou tradici. Tato klimaticky příznivá oblast na le-
vém břehu řeky Moravy byla osídlena již ve starší 
doby kamenné a od té doby zde člověk přebývá více 
méně nepřetržitě až dodnes. Nálezy pravěkých ar-
tefaktů byly tedy poměrně běžným jevem. Jedno 
z prvních archeologických muzeí vzniklo po první 
světové válce v Dubicku díky úsilí několika ama-
térských archeologů. Dalším podnětem pro popu-
larizaci archeologie byly rozsáhlé výzkumy vedené 
brněnským Archeologickým ústavem v Mohelnici 
a Moravičanech. Nálezy se staly základem pro expo-
zici pravěku a dějin města, jež byla v mohelnickém 

muzeu otevřena v roce 1960. Archeologická expozi-
ce se postupně rozšiřovala a doplňovala a přitahovala 
dlouho i přes svoji zastaralost značný zájem návštěv-
níků. V roce 2005 však byla nahrazena novou expo-
zicí Z dějin Mohelnicka. Ačkoli tato expozice získala 
prestižní cenu Gloria musaealis za nejlepší muzejní 
výstavu roku 2005, nedosahuje takového návštěvnic-
kého ohlasu jako tematicky specializovaná expozice 
předchozí. V oblasti s takovou četností archeologic-
kých výzkumů a s tak neuvěřitelným zázemím ar-
cheologických nadšenců je téměř povinností vytvořit 
opět ryze archeologickou stálou expozici.

Expozice s názvem Pravěk Mohelnicka je umís-
těna do středověkých sklepních prostor situovaných 
pod dvorní částí objektu muzea v Mohelnici. Jde 
o šest místností, z nichž tři prostory jsou gotické, 
zaklenuté kamennými klenbami. Veškeré nutné sta-
vební úpravy byly provedeny citlivě a respektovaly 
dochované historické konstrukce. 

Expozice představuje jednak pravěký vývoj regionu, 
tedy od mladého paleolitu až po kultury protohisto-
rické na přelomu letopočtu, jednak i raně středověké 
osídlení tak, aby bylo dosaženo kontinuity a bez výraz-
ného časového hiátu pokračoval středověký a novově-
ký vývoj prezentovaný v expozici Z dějin Mohelnicka 
v patře budovy. 

Návštěvník vstoupí po cihelném schodišti do 
velké zaklenuté místnosti, která je pojednána jako 
úvodní prostor se základními informacemi. Zde 
jsou představena jednotlivá pravěká a raně středově-
ká období, a to jak formou posterů, tak i vývojovou 
řadou keramiky a kamenných, měděných, bron-

Aranžovaná scéna a velkoplošná projekce představují 
život ve vesnici z doby popelnicových polí.  Foto: -ms-
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zových a železných nástrojů. Významná naleziště 
regionu jsou prezentována na velkoplošném inter-
aktivním dotykovém monitoru. Expozice je pak řa-
zena chronologicky od paleolitu až po období Velké 
Moravy. Instalační prostředky byly voleny tak, aby 
byly co nejméně nápadné a aby prostor, který je 
materiálově i hmotově roztříštěný, byl do jisté míry 
sjednocen. Důraz byl kladen na logičnost řazení 
exponátů, chronologii a přehlednost. Jednotlivá 
období doplňují reprodukce obrazů akademického 
malíře Libora Baláka. 

Kromě tradičních instalací do prosklených vitrín 
jsou v expozici vytvořeny i aranžované scény, napří-
klad Mladečská jeskyně, lovec mamutů, žena drtící 
obilí na zrnotěrce nebo vesnice z doby popelnico-
vých polí. Voskové fi guríny jsou oblečeny do oděvů 
zhotovených dobovými technikami podle dostup-
ných archeologických pramenů. V expozici najde-
me i dvě rekonstrukce hrobů, jeden je žárový z doby 
popelnicových polí, druhý kostrový z období Velké 
Moravy. Netradičním prvkem je tzv. „dvorana slá-
vy“, v níž jsou představeni nejvýznamnější amatérští 

archeologové působící v regionu v minulém století. 
Vyvrcholením prohlídky je velkoplošné promítání 

v poslední místnosti. Aranžovaná scéna představují-
cí život ve vesnici z doby popelnicových polí ožije 
a před návštěvníkem se postupně objeví jednotlivé 
fáze výstavby typického srubového domu se stěnami 
vypletenými proutím. Výjev doplňují i audioefekty.

Expozice Pravěk Mohelnicka byla vytvořena 
z nesmírně bohatého fondu archeologických sbí-
rek muzea v Šumperku. Kromě množství keramiky 
a kamenných nástrojů zaujmou i unikátní artefakty, 
jako například torza neolitických venuší, nádobka 
s lineárním písmem, náhrdelník z měděných drát-
ků a provrtaných perel z pozdní doby kamenné 
nebo vzácné měděné nástroje či depoty bronzových 
předmětů. Milovníci experimentální archeologie si 
mohou vyzkoušet, jak obtížné bylo vyvrtat otvor do 
kamenné sekerky pomocí dutého vrtáku z bezinko-
vé tyče. Expozice je svým celkovým pojetím určena 
nejen pro zapálené archeology, ale také pro širokou 
veřejnost.  M. Gronychová, 
 ředitelka VM Šumperk

Místnosti věnované kulturnímu komplexu popelnicových polí vévodí reprodukce obrazu akademického malíře 
L. Baláka.  Foto: M. Stuchlá
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KNIHOVNA, VÝSTAVA

Knihovna 
na 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 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

Městská knihovna

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

V knihovně se bude hovořit 
o zapomenutých ostrovech na rovníku

V letošním cyklu zajímavých besed pokračuje 
v únoru šumperská Městská knihovna. Povídání 
s Janou Čižmářovou, která v knihovně v uli-
ci 17. listopadu vystavuje své fotografi e, je napláno-
váno na čtvrtek 14. února od 17 hodin v půjčovně 
pro dospělé. Nese název Zapomenuté ostrovy na 
rovníku.

Beseda o souostroví Svatý Tomáš a Princ přiblí-
ží každodenní radosti a strasti života obyvatel málo 
známých ostrovů, které leží přímo na rovní-
ku v Guinejském zálivu. Pojedná o jejich osudu 
od objevení přes zlatá léta pěstování kakaa až po 
současnost a pomalu se rozvíjející mladý demo-
kratický stát, který své místo na trhu turistického 
ruchu teprve hledá. Součástí povídání bude promí-
tání fotografi í. Vstupné je čtyřicet korun. -red-

▶ Fotografi e přibližující každodenní radosti a stras-
ti života obyvatel souostroví Svatý Tomáš a Princ jsou 
v knihovně k vidění do 6. března.              Foto: -jč-

Jana Čižmářová 
Zapomenuté ostrovy na rovníku

Výstava fotografi í je v půjčovně pro dospělé Městské knihovny v ulici 17. listopadu 6 
k vidění do 6. března.
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SVČ DORIS, VIA LUCIS

Středisko volného času Doris
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

Každé úterý 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

Každou středu od 17 do 18.30 hodin v MC 
Komínkov
Laktační poradna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Konzultace 50 Kč

Pátek 1. února od 9.30 do 12 hodin v AT na „K“
Keramika pro děti
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, 
e- mail: silhanova@doris.cz.  Cena 50 Kč/osoba

Sobota 2. února od 9 do 14 hodin v keramické dílně 
U Radnice ve 2. patře
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé - volná tvorba. Informace 
H. Janů, tel.č. 777 047 030.  Vstupné 50 Kč

Sobota 2. února od 9 do 14 hodin v ateliéru 
U Radnice ve 3. patře 
Šperkování
Výroba šperků z korálků, šité kostky - kom-
binace peyote a herringbone stehu; informace 
H. Rotterová, tel.č. 728 335 854.  Vstupné 80 Kč

Sobota 2. února od 14 do 17 hodin v AT na „K“
Keramika pro veřejnost (volná tvorba)
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, 
e- mail: silhanova@doris.cz.  Cena 50 Kč/osoba

Úterý 5. února od 15 do 17 hodin v dílně 
U Radnice
Modelářství od A do Z 
Jak se co dělá  - nápady pro kluky i tatínky. Informace 
F. Dvořák, tel.č. 583 215 395.  Vstup volný

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

TŘI TÝDNY V CANYONU

ve středu 20. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Setkání se členem EXPEDICE COLORADO 2012 Jiřím Šťastným, 

beseda je doplněna fi lmem a fotografi emi.

Americká řeka Colorado v Grand Canyonu je pro vodáky tímtéž, čím je pro horolezce Mt. Everest. 
Je to symbol, je to touha, je to výzva. Po mnoha letech snažení se podařilo skupině českých 

a moravských vodáků získat povolení k jejímu splutí. Expedice se konala v březnu 2012. V tomto 
krásném a zároveň drsném prostředí jednoho z největších kaňonů světa strávili členové expedice 
21 dní téměř bez možnosti úniku. Ujeli 361 km na raftech a kajacích. O tom všem a mnohém 

dalším bude vyprávět člen expedice Colorado 2012 Jiří Šťastný.
Vstupenky v ceně 50 Kč lze zakoupit, 

případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037.
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SVČ DORIS, PONTIS

Středa 6. února od 17 do 18 hodin v herně v Erbenově 
ulici 14
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! 
Inf. Z. Formánek, tel.č. 583 214 076.  Vstup volný

Od čtvrtku 7. do pátku 8. února vždy od 9.30 do 
11.30 hodin v MC Komínkov
Kurz masáží pro děti a kojence
Jedná se o láskyplnou masáž, která obsahuje tři dru-
hy dětských masáží, a to: 1. tradiční indická masáž, 
2. masážní metody ze Švédska, 3. masáž chodidla, 
která vychází z prvků refl exní terapie. Využívají 
se také prvky dotykové relaxace, jógy, muzikote-
rapie a aromaterapie. Informace a přihlášky Eva 
Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psen-
cikova@doris.cz.  Cena za obě lekce 400 Kč

Středa 13. února 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

Čtvrtek 14. února od 15 do 17 hodin v dílně 
U Radnice
Stavíme modelovou železnici 
Informace F. Dvořák, tel.č. 583 215 395.  Vstup volný

Středa 20. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Via Lucis  - Tři týdny v Canyonu
Setkání se členem EXPEDICE COLORADO 2012 
Jiřím Šťastným, beseda je doplněna fi lmem a foto-
grafi emi. Rezervace a informace Petr Konupčík, 

tel.č. 731 610 037.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 21. února od 17 do 18 hodin v herně 
v Erbenově ulici 14
Stolní tenis pro děti
Nutná sálová obuv! Inf. Z. Formánek, tel.č. 
583 214 076.  Vstup volný

Od úterý 26. února každý čtvrtek vždy od 16 do 
18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz multimédia
8 lekcí po 2 hod., program: tvorba elektronické pre-
zentace, úprava obrázků a fotografi í, přenos z fotogra-
fi ckého 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 va-
šem zařízení; inf. Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
731 610 031, vavrusa@doris.cz.  Cena 1400 Kč

Úterý 26. února od 15 do 17 hodin v dílně 
U Radnice
Rady a nápady pro mladé modeláře 
Informace F. Dvořák, tel.č. 583 215 395. Vstup volný

Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP 

Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 
2, Šumperk: 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 cen-
trum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), 
recepce 583 283 481, U Radnice - nám. Míru 20, 
Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

Sobota 2. února od 14 hodin „KD“
Ples seniorů 
Hraje hudební skupina V+H RETRO.

Čtvrtek 7. února od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Úterý 12. února od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 21. února od 14 hodin v „KD“

Pontis Šumperk
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Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 26. února od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Každé pondělí, úterý a pátek vždy od 9 do 12 hodin
Mateřské centrum Brouček
Bližší informace na čísle 583 211 766.

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“
Sportovní a relaxační aktivity pro seniory

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“
Konverzace v němčině pro seniory - začátečníci

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

Každé sudé úterý (8.2., 22.2.) od 9 hodin v „P“

Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna

Každou středu od 10 hodin v „P“
Trénování paměti

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

Každý čtvrtek od 9 hodin v DPS Alžběta
Trénování paměti

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

Bližší informace k akcím: 
D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, jelinkova.dag-
mar@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro senio-
ry, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 
Gen. Svobody 68. 

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE  
Pátek 1., sobota 2. a neděle 3. února jen v 15.30 hodin, pondělí 4. a úterý 5. února jen v 17.00 hodin, středa 
6. února jen v 17.30 hodin 

Česko, 2012, 100 minut, kreslený, komedie, rodinný fi lm 
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil letos už 40 let od svého „narození“, prvního vydání kresleného 
příběhu autora a výtvarníka Jaroslava Němečka. Teprve nyní se však Fifi nka, Myšpulín, Piňďa a Bobík dostávají 
na fi lmové plátno v dobrodružném příběhu se spoustou humorných a gagových situací, nečekaných zápletek 
a překvapení.  Vstupné 130 Kč, pro děti 110 Kč 
V pondělí 4. a úterý 5.2. v 17.00 hodin a ve středu 6.2. v 17.30 hodin je vstupné pro děti do 12 let 100 Kč. 
Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

PARALELNÍ SVĚTY 3D 3D 
Pátek 1. února jen v 17.30 hodin 

Kanada, Francie, 2012, 107 minut, sci-fi , romantický, drama, mládeži přístupný, titulky 
Adam je obyčejný kluk žijící v neobyčejné realitě. Vede skromný život a stále myslí na dívku, kterou kdysi potkal. Eva 
však pochází ze zcela jiného světa, ze světa naruby, který je přímo nad tím Adamovým, ale mimo jeho dosah. Jednoho 
dne zahlédne Adam dospělou Evu v televizi a už ho nic nezastaví, aby ji získal zpět. Zákon ani věda!  Vstupné 130 Kč  

GANGSTER SQUAD - LOVCI MAFIE 
Pátek 1., sobota 2. a neděle 3. února jen ve 20.00 hodin, pondělí 4. a úterý 5. února jen v 19.00 hodin

Kino Oko
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USA, 2013, 113 minut, krimi, drama, nevhodné mládeži do 12 let, titulky
Píše se rok 1949 a v Los Angeles vládne nelítostnou rukou gangster a brooklynský rodák Mickey Cohen (Sean 
Penn). Řídí většinu nelegálních aktivit ve městě, včetně obchodu s drogami a zbraněmi, prostituce či nelegálního 
sázení. O jeho ochranu se starají nejen jeho kumpáni, ale také podplacená policie a zkorumpovaná politická elita. 
Mickey má v podstatě pod kontrolou veškeré místní orgány, které by jej mohly ohrozit. Je schopen zastrašit i otrlé 
policisty, kteří by se chtěli jeho nekalým praktikám vzepřít. Výjimku by snad mohla představovat tajná jednotka 
LAPD, kterou společně vedou John O‘Mara (Josh Brolin) a Jerry Wooters (Ryan Gosling).  Vstupné 100 Kč 

NIC NÁS NEROZDĚLÍ 
Sobota 2. a neděle 3. února jen v 17.30 hodin,
Španělsko, USA, 2012, 107 minut, akční, drama, thriller, mládeži přístupný, titulky
Film vypraví příběh rodiny, která v roce 2004 přežila tsunami. Manželé Henry (Ewan McGregor), Maria 
(Naomi Watts) a jejich tři děti se rozhodli strávit zimní dovolenou v Th ajsku. Po několika dnech v tropic-
kém ráji se dne 26. prosince změní jejich dovolená v noční můru.  Vstupné 100 Kč

KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY   Art večer - Filmový klub
Středa 6. února jen ve 20.00 hodin

Německo, Francie, 2011, 110 minut, drama, titulky
Čtyřicátníci Simone a Frank se právě s dětmi nastěhovali do nového domu a v tu chvíli se dozvídají 
tragickou zprávu: Frank má rakovinu a je smrtelně nemocen. Tato událost zcela změní praktický chod 
domácnosti, vztah členů rodiny k otci a pohled na to, co je umírání, láska a sebeobětování. Civilní snímek 
zachycuje obyčejné i dramatické situace, ve kterých nechybí optimistický náboj. 
 Vstupné 80 Kč, 70 Kč pro členy FK 
Za podporu FK děkujeme společnosti Agentura Kryštof, s.r.o.

Po čtyřiceti letech od svého „narození“ se Fifi nka, Myšpulín, Piňďa a Bobík dostávají na fi lmové plátno.
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HITCHCOCK
Čtvrtek 7. a pátek 8. února jen v 17.30 hodin, sobota 9. a neděle 10. února jen ve 20.00 hodin

USA, 2012, 98 minut, životopisný, drama, titulky
Anthony Hopkins se představí v roli jednoho z nejslavnějších režisérů minulého století. Film o vztahu 
Hitchcocka a jeho ženy při natáčení kultovního hororu Psycho.  Vstupné 100 Kč

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
Čtvrtek 7. a pátek 8. února jen v 19.30 hodin

USA, Nový Zéland, 2012, 164 minuty, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, titulky 
První díl trilogie sleduje cestu hlavní postavy Bilbo Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné výpravě. 
Odehrává se ve Středozemi 60 let před „Pánem prstenů“.  Vstupné 90 Kč

KONEČNÁ
Sobota 9. a neděle 10. února jen v 17.30 hodin, pondělí 11. a úterý 12. února jen ve 20.00 hodin

USA, 2013, 107 minut, akční, thriller, krimi, titulky
Vězněný šéf mexické mafi e je při přepravě vysvobozen svým gangem a snaží se prchnout do své domo-
viny. Šéf FBI John Bannister (Forest Whitaker) proto volá šerifovi maloměsta Rayovi Owensovi (Arnold 
Schwarzenegger), ke kterému se uprchlý zločinec i se svým gangem pomalu blíží...  Vstupné 100 Kč

PARALELNÍ SVĚTY 3D   3D
Pondělí 11., úterý 12. a středa 13. února jen v 17.30 hodin 
Kanada, Francie, 2012, 108 minut, sci-fi , romantický, drama, titulky
Adam je obyčejný kluk žijící v neobyčejné realitě. Vede skromný život a stále myslí na dívku, kterou kdysi potkal. Eva 
však pochází ze zcela jiného světa, ze světa naruby, který je přímo nad tím Adamovým, ale mimo jeho dosah. Jednoho 
dne zahlédne Adam dospělou Evu v televizi a už ho nic nezastaví, aby ji získal zpět. Zákon ani věda!  Vstupné 130 Kč

Kanadsko-francouzský snímek Paralelní světy uvádí kino Oko v únoru hned v několika termínech.
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LED ZEPPELIN: CELEBRATION DAY  Art večer - Filmový klub
Středa 13. února jen ve 20.00 hodin 
Velká Británie, 2012, 124 minuty, dokumentární, hudební, titulky 
Vůbec poprvé od rozpadu kapely po smrti Johna Bonhama, Led Zeppelin zahráli v Londýně kompletní set, ve 
kterém nechybějí hity jako Stairway to Heaven, Black Dog a Rock‘n‘Roll. HD kvalita a 17 použitých kamer, 
zvuk mixovaný přímo členy kapely jsou zárukou skvělého zážitku!  Vstupné 150 Kč, 140 Kč pro členy FK
Za podporu FK děkujeme společnosti Agentura Kryštof, s.r.o.

NÁDHERNÉ BYTOSTI
Čtvrtek 14., pátek 15., pondělí 18., úterý 19. a středa 20. února jen v 17.30 hodin, sobota 16. a neděle 
17. února jen ve 20.00 hodin

USA, 2013, 120 minut, fantasy, drama, dobrodružný, romantický, titulky
Ethan touží uniknout z maloměsta. Setká s tajemnou novou dívkou Lenou, se kterou společně odhalí 
temné tajemství o svých rodinách, jejich historii a jejich městě.  Vstupné 100 Kč

MANIAC 
Čtvrtek 14., pátek 15., pondělí 18. a úterý 19. února jen ve 20.00 hodin 
USA, 2012, 93 minuty, krimi, horor, mysteriózní, titulky
Maniak (Elijah Wood) je Jackem Rozparovačem 21. století odehrávající se v současném Los Angeles. Iintimní, obra-
zově odvážný, psychologicky komplexní a hluboce děsivý výlet do noční můry vraha a jeho obětí.  Vstupné 90 Kč

BROUČCI
Neděle 17. února jen v 10.00 hodin

ČR, 1995, 94 minuty, animovaný, loutkový

Film Michaela Hanekeho Láska se může pochlubit pěti nominacemi na letošního Oscara.
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Pohádky na motivy Jana Karafi áta vypráví Jan Hartl.  Vstupné 30 Kč 

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2
Sobota 16. a neděle 17. února jen v 15.00 hodin

Belgie, 2012, 93 minuty, animovaný, dobrodružný, rodinný, české znění
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, se vracejí v novém příběhu.  Vstupné 90 Kč, děti 70 Kč
Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk

ATLAS MRAKŮ
Sobota 16. a neděle 17. února jen 17.00 hodin

Německo, USA, Hong Kong, Singapur, 2012, 164 minuty, drama, mysteriózní, sci-fi , nevhodný mládeži 
do 12 let, titulky
Šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých časech a na různých místech od začátku 
19. století až po postapokalytickou budoucnost. Od tvůrců fi lmů Lola běží o život a Matrix. Hrají: Tom 
Hanks, Hugo Weaving, Halle Berry, Hugh Grant a další.  Vstupné 90 Kč

LÁSKA  Art večer - Filmový klub 
Středa 20. února jen ve 20.00 hodin

Francie, Německo, Rakousko, 2012, 122 minuty, drama, romantický, nominace na Oscara 2013, titulky
Zlatý glóbus 2013. 5 nominací na Oscara 2013! Manželé Georges (Jean-Louis Trintignant) a Anne 
(Emmanuelle Riva) jsou učitelé hudby. Jejich láska a pevné pouto, které se prohlubovaly roky společného 
života a vášní pro klasickou hudbu, je náhle vystaveno těžké zkoušce. Stáří si vybírá svou daň  - Anne pro-
dělá mozkovou mrtvici a její okolí se musí smířit s její proměnou. Nic není jako dřív ani pro jejich dceru 
Evu (Isabelle Huppert). Michael Haneke se ve svém nejnovějším fi lmu zaměřil na subtilní téma lásky 
bojující s nevyhnutelným.  Vstupné 90 Kč, 80 Kč pro členy FK
Za podporu FK děkujeme společnosti Agentura Kryštof, s.r.o.

HAŠIŠBÁBA 
Čtvrtek 21. a pátek 22. února jen v 17.30 hodin

Francie, 2012, 87 minut, komedie, titulky
Paulette žije sama v paneláku na předměstí Paříže a stěží stačí vyžít z důchodu. Jednoho večera se v suteré-
nu svého domu stane náhodným svědkem pochybného obchodu. Vidí v tom znamení osudu a rozhodne 
se, že začne prodávat marihuanu. A proč by ne? Paulette byla kdysi cukrářkou. Její smysl pro obchod 
i kuchařský talent jsou pro ni dostatečnými trumfy, aby našla originální řešení k provozování svého nového 
„povolání“. Přesto ale není jednoduché stát se ze dne na den dealerem!  Vstupné 90 Kč

LET 
Čtvrtek 21. a pátek 22. února jen v 19.30 hodin, sobota 23. a neděle 24. února jen ve 20.00 hodin

USA, 2012, 138 minut, drama, nominace na Oscara pro nejlepšího herce, titulky
Neuvěřitelnému příběhu pilota, který manévrem za hranicí lidského chápání zachránil letadlo plné cestu-
jících, dominuje Denzel Washington.  Vstupné 100 Kč

PÍ A JEHO ŽIVOT 3D    3D
Sobota 23. a neděle 24. února jen v 17.30 hodin, pondělí 25. a úterý 26. února jen ve 20.00 hodin
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KINO OKO

USA, 2012, 127 minut, dobrodružný, 11 nominací na Oscara, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Pí si jednou vyjede lodí na Tichý oceán, ale loď ztroskotá a on se dostane pouze na záchranný člun, kde 
s ním plují i hyena, samice orangutana, zebra a tygr indický.  Vstupné 130 Kč 

ZLOMENÉ MĚSTO 
Pondělí 25., úterý 26. a středa 27. února jen v 17.30 hodin

USA, 2013, 109 minut, krimi, drama, thriller, titulky
Bývalý policista (Mark Wahlberg), který se stal soukromým detektivem, je najat starostou (Russell Crowe), 
aby zjistil, zda ho podvádí žena. Když toto podezření potvrdí a později je nalezen milenec starostovy ženy 
mrtvý, pustí se do prověřování starostova majetku.  Vstupné 100 Kč

Z PREZIDENTSKÉ KUCHYNĚ  Art večer - Filmový klub 
Středa 27. února jen ve 20.00 hodin

Francie, 2012, 100 minut, životopisný, komedie, titulky
V Elysejském paláci se stárnoucí prezident snaží najít ztracenou chuť francouzské kuchyně. K tomu mu má pomoci 
Hortensie Laborie, slavná šéfkuchařka z hotelu Périgord. Přes žárlivou nevoli personálu kuchyně se Hortensie rychle 
zapracuje. Chuť jídla pohltí prezidenta, ale chodby moci přinášejí nečekané nástrahy.  Vstupné 90 Kč, 80 Kč pro členy FK
Za podporu FK děkujeme společnosti Agentura Kryštof, s.r.o.

JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC 
Čtvrtek 28. února a pátek 1., pondělí 4. a úterý 5. března jen v 17.30 hodin, sobota 2. a neděle 3. března 
jen ve 20.00 hodin

USA, Německo, 2013, 83 minuty, akční, horor, fantasy, titulky
S Jeníčkem a Mařenkou (Jeremy Renner a Gemma Arterton) se setkáváme patnáct let po jejich incidentu 
s perníkovou chaloupkou. Mezitím se z nich ale stali chladnokrevní zabijáci, jejichž prací je chytání a za-
bíjení čarodějnic.  Vstupné 100 Kč

Příběhu pilota, který zachránil letadlo plné cestujících, dominuje Denzel Washington.



JESENÍKY NA FOTOGRAFIÍCH 

Fotografi cká výstava autorů Jiřího Kampa, Daniela Kampa a Jana Valchaře 
je ve foyer kina k vidění do čtvrtku 28. února

TERAPIE LÁSKOU
Čtvrtek 28. února a pátek 1. března jen ve 20.00 hodin, sobota 2. a neděle 3. března jen v 17.30 hodin
USA, 2012, 122 minuty, komedie, drama, 8 nominací na Oscara, titulky
Pat Solitano (Bradley Cooper) je učitel dějepisu, který se po osmiletém pobytu v psychiatrické léčebně vrací zpět 
k rodičům. Během péče o svoji matku vymýšlí plán, jak získat zpět svoji exmanželku. Plány mu ale skříží Tiff any 
(Jennifer Lawrence), záhadné děvče z okolí. Dvojice mentálně nestálých lidí navazuje zvláštní vztah.  Vstupné 100 Kč

Připravujeme: Hledá se Nemo 3D, Babovřesky, Smrtonosná past: Opět v akci
Filmový klub: Tenkrát na západě, Big Lebowski

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. Průkazky člena Asociace českých fi lmových klubů 
pro rok 2013 lze koupit na pokladně Kina Oko Šumperk za 60 Kč. 

S průkazem získáte slevu až 20 Kč na vybraná představení fi lmového klubu. 
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního 

představení. Vstupenky na všechna únorová představení jsou v prodeji od 1. února 2013.

Jestli jste jako malí tuhle klasickou pohádku neslyšeli, tvůrci vám ji v průběhu úvodních titulků pro jistotu 
odvyprávějí. Pak už je ale všechno jinak.
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