
MECHOVÉ JEZERO
Teprve třetí sníh posypal okolí Rejvízu. To jeleni prorazili parožím peřinové mraky.
Tráva, stromy do bělava, voda bezmrazná.
Mechové jezero s čarodějnou vodou mezi sněhovou bělatinou čaročerné.
Tam dole pastýř s diamantovou růží čeká, až se probudí zatopené město a všechny příběhy.
Tam dole stisk ticha. Tajuplný prostor rozechvívá fantazii.
Pověst se vznáší v povětří.
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Vánoční koncert Dagmar Peckové

Adventní koncerty

Adventní koncerty mají ve městě patnáctiletou 
tradici.

V Šumperku vystoupí pěvecká hvězda první 

velikosti Dagmar Pecková.
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Černá kronika: Stíny Velké války, část II.

ČERNÁ KRONIKA

Na početních ztrátách 93. pěšího pluku od za-

čátku války do podzimu 1915 se podílely ve dru-

hém válečném roce zvláště dubnové boje na řece 

Dněstru, kde v roli záložního pluku zamezil Rusům 

vybudovat předmostí, a později útoky na opevněná 

postavení nepřítele na hoře Javorník při operacích 

v údolí řeky Mecziwky v průběhu německo-ra-

kouské ofenzivy. Doplněn již dvanáctým a posléze 

třináctým pochodovým praporem byl zapojen do 

krvavých střetnutí na řekách Strypa a Sereth. Po 

těchto bojích musel být pro veliké ztráty stažen 

z fronty, neboť počet bojeschopných mužů tehdy 

vydal pouze na jediný prapor o minimálních po-

čtech. Po krátké italské anabázi byl dalšími pocho-

dovými prapory doplněný pluk zapojen do bitvy 

o hlavní město Bukoviny, Černovice.

V létě 1915 se po úspěšné ofenzivě německých 

a rakousko-uherských vojsk fronta stabilizovala 

a nepřátelské armády zaujaly obranná postavení 

v zákopech. V květnu 1916 přijela do Bukoviny 

k vojákům 93. pluku delegace města Šumperka ve-

dená místostarostou Oberleithnerem, aby podpoři-

la bojového ducha pluku a připnula k plukovnímu 

praporu čestnou stuhu. Stalo se tak necelý měsíc 

před chaotickým ústupem rakousko-uherských 

branných sil před útočícími ruskými útvary v rámci 

Brusilovovy ofenzivy. Zatlačený až na okraje Karpat 

zaujal 93. pěší pluk postavení v prostoru průsmy-

ku Jablonica, kde nedostatečně zásobovaní vojáci 

strádali v horském terénu v podzimních a zimních 

měsících.

Hůře dopadl po náporu ruských vojsk při 

Brusilovově ofenzivě 13. zeměbranecký pluk, pře-

jmenovaný na 13. střelecký pluk, v jehož sestavě 

bojoval šumperský prapor. Byl rozmístěn ve městě 

Dubno a v jeho okolí, kam směřoval jeden z hlav-

Pomník s více než 170 jmény padlých obyvatel Šumperka. Přes proklamované hrdinství a vavříny se stal smut-

nou připomínkou utrpení ve Velké válce.  Foto: sbírky VM Šumperk
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ních úderů ruských sil. Po ústupu rakouských jed-

notek za řeku Styr a prolomení rakouské obrany se 

podařilo ruským útvarům obejít postavení 13. stře-

leckého pluku a větší část jeho mužstva zajmout. 

V těchto bojích padl velitel pluku plukovník 

Dokoupil. Zbylé jednotky budovaly nové obran-

né postavení u Burkaczi, kde v zákopové válce se-

trvaly až do listopadu 1917, kdy byl 13. střelecký 

pluk přesunut na italskou frontu. Zde se účast-

nil památné bitvy na řece Piavě v červnu 1918. 

V rámci 46. střelecké divize překročil pluk vedle 

15. opavského a 31. těšínského střeleckého pluku 

řeku Piavu, aby zvětšil předmostí na italské straně 

řeky. Nedostatek munice zapříčiněný přerušová-

ním zásobování vojsk italskou dělostřelbou donutil 

rakouské velení zastavit ofenzivu. Ústup rakous-

kých jednotek na levý břeh řeky se změnil doslova 

v krvavou lázeň. Největší ztráty tehdy zaznamenaly 

právě 13. olomoucký a 15. opavský střelecký pluk.

93. pěší pluk se účastnil úspěšné jarní ofenzivy 

rakouských vojsk roku 1917 v Haliči a Bukovině 

a postoupil do prostoru jižně od Černovic. V dal-

ších měsících bojová činnost v důsledku ruských 

revolucí ustávala a ruská obrana se nakonec rozpad-

la. Hlavní síly pluku se v dubnu 1918 podílely na 

obsazení Kyjeva a na podzim byly 3. a 4. prapor 

přesunuty do Srbska, aby pomohly vyztužit obra-

nu zoufale se bránících rakouských oddílů. Zde 

se účastnily ústupových bojů a v době rozpadu 

Rakousko-Uherska byl pluk rozpuštěn. Jednotky 

13. střeleckého pluku byly v postavení na řece 

Piavě převedeny do italského zajetí.

Zatímco muži na frontách strádali, krváceli 

a umírali, životní podmínky lidí v zázemí se s po-

kračující válkou značně zhoršily. Ceny potravin 

a dalšího zboží prudce stoupaly a tržní řád z pod-

zimu 1914 nařizující maximální ceny už nikdo 

nedodržoval. V lednu 1915 došlo k prvním rekvi-

zicím obilí a mouky u šumperských obchodníků 

a městská rada vzápětí zavedla příděly potravin. Ve 

druhém roce a dalších letech války rychle opadala 

ochota pomáhat válčícímu státu válečnými půjč-

kami, které byly opakovaně vypisovány. Pro ne-

dostatek paliva a surovin byla omezována výroba 

v šumperských továrnách, rostla tak nezaměstna-

nost a počty dělníků žijících pod hranicí životního 

minima, k čemuž přispělo na počátku roku 1917 

i snížení přídělů mouky na polovinu. Hladové 

demonstrace, které se opakovaly před radnicí již 

v roce 1916, po snížení přídělů vyvrcholily v břez-

nu a dubnu 1917 v sérii protestů ústících do ne-

pokojů, při nichž nespokojenci násilím vnikali do 

obchodů a vytloukali jejich výlohy. Třídenní pro-

testní stávku šumperských dělníků v červnu 1917 

ukončil slib vyšších přídělů potravin.

Hospodářský život ve městě byl rozvrácen, řada 

živnostníků oblékla vojenské uniformy a zavřela své 

dílny a obchody. Také na venkov dolehla tíha války, 

když byly od jara 1916 prováděny násilné rekvizi-

ce, včetně koní pro armádu. V říjnu 1917 zůstal po 

rekvizici zvonů v Šumperku pouze umíráček, sym-

bol skomírající vojenské síly Rakousko-Uherska. 

V prosinci 1917 došlo k první mírové demonstraci 

na náměstí u radnice a demonstrace za ukončení 

války a zvýšení drahotních přídělů podporované 

stávkami se opakovaly i v dalších měsících posled-

ního válečného roku. To tam bylo někdejší nadšení 

pro udatný boj. Se zásobováním nebyli spokojeni 

ani vojáci haličského 95. pěšího pluku, kteří strádali 

stejně jako obyvatelstvo a v květnu 1918 rezolutně 

žádali návrat do vlasti, k čemuž také počátkem srp-

na došlo.

Konec prohrané války vítali němečtí obyvatelé 

Šumperka se smíšenými pocity. S úlevou přijali 

ukončení válečných utrpení a zmatků, ale radost 

jim kalilo zhroucení rakousko-uherského státu. 

K nově vzniklé Republice československé zaujali 

ostře negativní postoj. Po více než čtyřech letech 

krvavých bojů, opakujících se epidemií a hladu se 

nevrátili z front do každé z obcí desítky mužů, jimž 

budou vztyčeny pomníky, varovné vykřičníky, ale 

pro některé i výzvy k dalším bojům. Nikdy předtím 

nezaznamenala populace tolik vdov a sirotků.

První světová válka otevřela století revolucí 

a dalších moderních doposud neznámých niči-

vých válek, včetně druhé války světové.  

 Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk
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Adventní čas v Šumperském dětském sboru

Vánoční Šumperk: koncerty, 
výstava betlémů, trhy, vánoční zvonění

Poslední listopad je dnem, kdy zahajujeme první 

ze série letošních adventních zpěvů. Sobota 30. lis-

topadu nabízí koncert v rapotínském Kulturním 

domě. Adventní koncert zde začíná v 18 hodin a je 

pro nás zvláštní tím, že ten předcházející na stej-

ném místě proběhl v době, kdy rodiče našich sou-

časných zpěváků oblékali ještě sborové kostýmy.

V neděli 8. prosince v 17 hodin zazpívají naše 

děti v kostele v Novém Malíně. Zde je to ještě 

jednodušší. Ač tak nablízku, malínský kostel bude 

svědkem našeho zpívání vůbec poprvé v padesátile-

té historii sboru. Sobota 14. prosince je pak dnem, 

kdy proběhne náš tradiční Vánoční koncert ve vel-

kém sále Domu kultury Šumperk. Od 16 hodin 

zazpívají všechny naše děti a posluchači si mohou 

opatřit vstupenky v pokladně Domu kultury již od 

pondělí 2. prosince. 

Tradiční zpívání koled u radnice připravujeme 

na pondělí 16. prosince v 17 hodin. Výtěžek dob-

rovolného vstupného bude věnován Dětskému 

centru Pavučinka v Šumperku. Poslední zpívání 

tohoto roku zazní ve středu 18. prosince. V rodiš-

ti zakladatele sboru Aloise Motýla, Želechovicích 

nad Dřevnicí, zpíváme nejprve dopoledne pro děti 

tamější školy, v 18 hodin pak pro publikum, které 

se každoročně na tento koncert zdaleka sjíždí. Na 

koncerty, které jsou ve vašem dosahu, srdečně zve-

me. T. Motýl, sbormistr ŠDS

Adventní koncertování 

začíná tuto neděli

Vánoce jsou svátky, jež vyzařují neopakovatelnou 

atmosféru. Vyzdobené ulice a domy připomínají, že 

nadešel adventní čas. Obyvatelé Šumperka ho již 

popatnácté prožijí s cyklem adventních koncertů. 

Ty nabídnou nejen chvíle adventního zklidnění 

a pohody, ale také příležitost k pomoci a charitě.

„Šumperské adventní koncertování již neodmys-

litelně patří k předvánoční atmosféře ve městě. Letos 

proběhnou čtyři adventní koncerty, jež se konají 

v místních kostelech, a  také tradiční zpívání koled 

u radnice,“ říká organizátorka adventních koncer-

tů Hana Havlíčková. První koncert bude v neděli 

1. prosince hostit farní kostel sv. Jana Křtitele. Od 

16 hodin zde vystoupí Schola od sv. Jana Křtitele, 

varhaník Jan Horníček a zpěvačka Františka 

Havlíčková. Výtěžek z koncertování věnují organi-

zátoři Základní speciální škole Pomněnka o.p.s. 

O týden později, v neděli 8. prosince, rozezní 

od 16 hodin kostel sv. Barbory židovské písně v po-

dání souboru Avonotaj a sólový zpěvák Jan Firla. 

Výtěžek z koncertování půjde na podporu vikýřo-

vického centra sociálních služeb Duha.

Třetím projektem, který letošní koncertní cyklus 

představí a podpoří, je Klub Čtyřlístek Šumperk 

- Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 

dětí v ČR o.s. „Na koncert v neděli 15. prosin-

Za čtrnáct let vhodili posluchači do adventní ryby více 

než půl milionu korun, které se rozdělily mezi místní 

neziskové organizace.  Foto: -pk-



– 4 –

ADVENTNÍ ČAS

ce bych chtěla veřejnost obzvlášť upozornit a po-

zvat. Představí se na něm houslistka a zpěvačka 

Jitka Šuranská,“ prozrazuje Hana Havlíčková. 

Vzápětí připomíná, že CD Písňobraní této uměl-

kyně získalo cenu Anděl v kategorii world-music. 

V Šumperku vystoupí třetí prosincovou neděli od 

čtvrté odpolední v klášterním kostele Zvěstování 

Panny Marie. 

O den později je pak naplánováno tradiční zpí-

vání koled s dětmi Šumperského dětského sboru. 

Uskuteční se v pondělí 16. prosince od 17 hodin 

na náměstí Míru. Výtěžek tohoto koncertu sbor 

každoročně věnuje místnímu Dětskému centru 

Pavučinka a Kojeneckému ústavu.

Tečkou za adventním koncertováním v Šumperku 

bude v neděli 22. prosince koncert členů rodiny 

Meislových. Zpěvačku Petru Meislovou doprovodí 

dcera Petra na violoncello a manžel Jan na varhany. 

Dějištěm bude od 16 hodin evangelický kostel na 

náměstí Svobody. Vybrané peníze přitom pomohou 

sobotínskému středisku Diakonie Českobratrské 

církve evangelické.

Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné. 

„Za čtrnáct let vhodili posluchači do adventní ryby 

536 696 korun, které se rozdělily mezi místní ne-

ziskové organizace,“ bilancuje organizátorka kon-

certů. Významný podíl z této částky představuje 

zisk z prodeje adventních pohlednic. Autorkou té 

letošní je malířka a výtvarnice Hana Kalivodová. 

Pohlednice si budou moci lidé koupit na koncer-

tech, v knihkupectví Duha v ulici Čsl. armády nebo 

na akcích Domu kultury.

Letošní novinka: 

„Šumperské vánoční zvonění u radnice“

Nejen nazdobené stromy na náměstí Míru 

u radnice a na tzv. „Točáku“, jež se rozzáří ten-

to pátek v 17 hodin, ale také stylové trhy umocní 

v Šumperku nadcházející předvánoční atmosféru. 

Na tzv. „Točáku“ v centru města pořádá od pátku 

29. listopadu až do úterý 24. prosince do 14 hodin 

místní radnice trhy nazvané „Vánoce na Točáku“. 

Ve zmíněných dnech budou prodejci v dřevěných 

stáncích nabízet od deváté ranní do deváté večerní 

stylové vánoční zboží, cukroví, grilované uzeniny, 

medovinu, punč, svařené víno a další pochutiny.  

„Stejně jako loni i letos nebudou chybět speciál-

ní vánoční hrnečky na punč a svařené víno, které 

budou k dostání za třicet pět korun u vybraných 

prodejců,“ říká tisková mluvčí šumperské radnice 

Olga Hajduková. 

Ti, kteří si zamilovali speciální německé vánoč-

ní štoly, nepřijdou zkrátka ani letos. Z partner-

ského Bad Hersfeldu jich dorazí do Šumperka již 

tradičně plný „náklaďák“. Originální německou 

vánoční dobrotu si budou moci lidé koupit v pá-

tek 13. a v sobotu 14. prosince právě v jednom 

ze stánků na „Točáku“. „Výtěžek z prodeje půjde 

na konto charitativních organizací,“ podotýká 

Hajduková.

Od 24. do 31. prosince pak budou probíhat 

v centru města tzv. „Vánoční trhy na Točáku“, 

jejichž pořadateli jsou Podniky města Šumperka. 

Stánky přitom budou otevřeny od deváté ranní do 

deváté večerní, pouze na Silvestra skončí prodej ve 

13 hodin.

Stejně jako v uplynulých letech také letos provo-

ní náměstí Míru u radnice pravá domácí zabijačka. 

Během Vánočních zabijačkových trhů, které potr-

vají od pondělí 16. do středy 18. prosince, mohou 

návštěvníci v době od 10 do 18 hodin ochutnat 

Originální hersfeldské vánoční dobroty si budou moci 

lidé koupit v pátek 13. a v sobotu 14. prosince v jed-

nom ze stánků na „Točáku“.  Foto: -zk-
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Betlém Jaroslava Lakomého ze Štítů, vyroben r. 2010.  Foto: Maja Kudelová

prdelačku, tlačenku, jitrnice, ovar a další speciality. 

Chybět nebude ani svařené víno, punč a medovina. 

Sváteční atmosféru umocní doprovodná vystoupení 

u vánočního stromu - první se uskuteční v pondělí 

16. prosince, kdy zde od 17 hodin vystoupí v rámci 

adventního koncertování Šumperský dětský sbor.

„Letošní novinkou je akce nazvaná „Šumperské 

vánoční zvonění u radnice“, kterou připravila 

místní radnice ve spolupráci se SVČ Doris a re-

staurací U Bílého psa. V jejím rámci chystá SVČ 

Doris na úterý 17. prosince od 14 do 18 hodin čtyři 

dílničky pro děti, v nichž si budou moci vytvořit 

vánočně laděné výrobky a vyhrát nebo si koupit 

perníček „Šumperáček“ u stánku kavárny U Bílého 

psa,“ přibližuje novou akci tisková mluvčí.

Ve středu 18. prosince dokreslí od 15.15 hodin 

vánoční pohodovou atmosféru na náměstí vystou-

pení dětí z mateřské školy Pohádka. V 16.30 hodin 

pak proběhne premiérové vánoční zvonění u rad-

nice, kterým chtějí město, SVČ Doris a kavárna 

U Bílého psa založit novou tradici. „Chceme tím-

to oslovit občany, aby přišli ve zmíněnou dobu 

k radnici, vzali si s sebou zvoneček a pomohli nám 

s kouzlením vánoční atmosféry,“ vyzývá Hajduková 

a dodává, že na vánoční zvonění naváží v 17 ho-

din koledy v podání Dechového orchestru místní 

Základní umělecké školy. 

Muzeum láká 

na Mikulášský den a výstavu betlémů 

Především dětem je určena akce, kterou na pá-

tek 6. prosince chystají šumperští muzejníci. Během 

Mikulášského dne, jenž bude probíhat od 9 do 

16 hodin, bude pro malé i velké návštěvníky při-

chystáno pečení perníčků, výroba přáníček a dárků. 

To vše za přítomnosti Mikuláše a jeho pomocníků. 

Vánoční atmosféra dýchne na příchozí také v Galerii 

Šumperska. V ní je až do 19. ledna k vidění vý-

stava nazvaná „Řezbářské betlémy ze sbírek VM 

v Šumperku od řezbářů ze šumperského regionu“, 

jež ukazuje betlémy vyřezávané ze dřeva od regionál-

ních neprofesionálních autorů - zejména těch součas-

ných. Nechybějí ale ani betlémy staré více než sto let 

ze sbírek Vlastivědného muzea. 

„Každý z řezbářů vytváří betlémy po svém, kaž-

dý má jiné výtvarné cítění, jiné ambice a motivace. 

Někteří vyřezali pouze jeden betlém pro svou rodinu 

nebo pro radost okolí, jiní vyřezávají betlémy pro větší 

okruh zájemců,“ říká autorka výstavy Maja Kudelová. 

K vidění je tak například betlém v životní velikosti od 

Romany Krestýnové nebo nádherná vesnička plná lidí 

při práci i odpočinku od Břetislava Vávry z Klopiny. 

„Poprvé představujeme i betlémy nedávno získané od 

tvůrců Jaroslava Lakomého ze Štítů, Lubomíra Ledra 

z Libiny a ze soukromých 

sbírek od 
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ADVENTNÍ ČAS

Petra Pešáka z Bludova, Jiřího Raaba z Oskavy 

a Zdeňka Skoumala z Libiny,“ vyjmenovává Kudelová 

a dodává, že muzeum neopomnělo ani betlémáře, 

které již lidé znají z předešlých výstav, jako například 

Jaroslava Beneše či Františka Cygrýda. 

Atmosféru umocní 

další vánoční koncerty

Předvánoční atmosféru dokreslí nejen tradiční ad-

ventní koncertování, ale i další akce. Ve středu 4. pro-

since nabídne od 19.30 hodin v G-klubu kapela Neřež 

Vánoční koncert. Zdeněk Vřešťál, Vít Sázavský a spol. 

přitom odehrají své známé vánoční pásmo v Šumperku 

poprvé. Melodické písně s řemeslně dokonalými tex-

ty, které nepostrádají vtip, chytrost, laskavost a možná 

i trochu toho vánočního kýče, potěší nejen folkové fa-

noušky, ale každého příznivce kvalitní hudby. 

Na čtvrtek 12. prosince chystají děti z „mateřin-

ky“ Veselá školka Vánoční koncert v klášterním kos-

tele. Začíná v 17 hodin. Ve stejný den pak zavítá do 

Šumperka hvězda první velikosti, Dagmar Pecková. 

Operní diva uvede vánočně laděný program ve velkém 

sále Domu kultury za klavírního doprovodu Miroslava 

Sekery. Zazpívá například Janáčkův Výběr z moravské 

lidové poezie, skladby Slavického, Mahlera, Smetany 

a Dvořáka a také vánoční písně a koledy. Vstupenky 

na tento mimořádný adventní koncert v ceně od dvou 

set padesáti do čtyř set padesáti korun se již prodávají 

v pokladně Domu kultury.

Již třicátý druhý Vánoční koncert chystá na sobotu 

14. prosince Šumperský dětský sbor. Jeho dějištěm 

bude velký sál Domu kultury od čtvrté odpolední. 

Všechna oddělení sboru se představí s programem, 

který dýchne atmosférou blížících se svátků vánoč-

ních. Vstupenky si mohou zájemci koupit v pokladně 

Domu kultury od pondělí 2. prosince, zbylé pak v den 

koncertu od 15 hodin ve foyer „kulturáku“. 

S novinkou přichází letos šumperský stánek Th álie - 

v sobotu 14. prosince nabídne Vánoční koncert v di-

vadle. Vystoupí na něm učitelé místní „ZUŠky“ spolu 

s herci za doprovodu malého orchestru pod vedením 

Zdeňka Dočekala. Koncert začíná o půl osmé večer ve 

velkém sále a naváže na něj společné setkání diváků 

s účinkujícími v Zrcadlovém sále a ve foyer divadla. 

Svá přání pověsí děti 

na stromek u PředMěstí

Již poosmé chystá skupina dobrovolníků ze šumper-

ského hnutí Mladá krev vánoční charitativní akci na-

zvanou „Milý Ježíšku“. Pomoci chce Dětskému centru 

Pavučinka v Dolnomlýnské ulici, v němž pobývají děti 

ve věku do tří let. Právě jim mohou lidé, kterým není 

lhostejný osud těch nejmenších, udělat radost dárkem 

pod Stromek splněných přání. Ten letos vyroste před 

kavárnou PředMěstí v ulici Gen. Svobody a poprvé se 

rozsvítí v pátek 29. listopadu v 17 hodin.

Na stromku najdou „Ježíšci“ několik desítek kon-

krétních přání, která nakreslili „druháci“ ze školy ve 

Vrchlického ulici. „Již loni se osvědčili jako vynika-

jící malíři, kteří navíc přáníčkům dávají nutný punc 

dětské originality,“ říká organizátorka akce Tereza 

Schreiberová. Z přání si mohou lidé až do neděle 

22. prosince vybrat, koupit dárek a předat jej v ka-

várně PředMěstí. „Novinkou je, že mezi přáníčky dětí 

budou i ta, která se týkají zážitků, jež budou pro děti 

překvapením. Plnit se budou poukázáním fi nanční 

částky na účet dětského centra Pavučinka s konkrét-

ním variabilním symbolem,“ upřesňuje Schreiberová. 

Bližší informace mohou zájemci získat na adrese www.

facebook.com/stromprani.  

 Zpracovala Z. Kvapilová

Stejně jako loni také letos vyroste stromek přání před 

kavárnou PředMěstí v ulici Gen. Svobody. 

 Foto: L. Pešková-Kulichová
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PŘEDPLATNÉ, MIKULÁŠ

Předplatitelé mohou vyhrát 
vstupenky na kulturní akce

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2014 nezmění. Předplatné tak činí 276 Kč na 

celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České 

pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč. Na stáncích přitom bude stát jedno 

číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život 

Šumperka předplatí, mohou stejně jako loni vyhrát 

volné vstupenky na některé pořady Domu kultury 

a Divadla, na fi lmová představení v kině Oko či 

knihu Kolotoč Karla Poláčka, jež byla vydána u pří-

ležitosti letošního festivalu Město čte knihu. Další 

ceny připraví Vlastivědné muzeum Šumperk a také 

město Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redak-

ci Kulturního života Šumperka, tel.č. 583 214 193, 

724 521 552. Ti, kteří si koupí prosincové číslo 

Kulturního života, mohou pouze vyplnit a zapla-

tit přiloženou složenku. Pokud chcete dostat led-

nové číslo KŽŠ, které vychází ještě před letošními 

Vánocemi, včas, je potřeba předplatné zaplatit do 

úterý 17. prosince 2013! Do slosování budou zařa-

zeni předplatitelé, kteří zaplatí složenku do pondělí 

6. ledna 2014. -zk-

Do města přijede Svatý Mikuláš

Dětské říkanky, písničky, básničky, radostné 

úsměvy a sem tam slzičky - již dvanáctým rokem 

ožije atmosférou mikulášské nadílky šumperské 

náměstí Míru. Ve čtvrtek 5. prosince totiž zavítá 

do města svatý Mikuláš doprovázený nejen an-

dílky a anděly, ale také zlobivými čertíky a čerty. 

Neobvyklý průvod s bryčkou taženou čerty vyrazí 

již úderem sedmnácté hodiny od Obchodní aka-

demie na náměstí Svobody a vydá se po Hlavní 

třídě a ulicí Starobranskou na náměstí u radnice. 

Zde čeká v 17.17 hodin ty „hodné“ sladká odměna 

a „zlobivé“ pak pokárání, chybět nebudou ani čer-

tovský rej, andělské melodie a další překvapení, jež 

připravila místní Římskokatolická farnost. -zk-

▶ Svatý Mikuláš doprovázený nejen andílky a anděly, 

ale také zlobivými čertíky a čerty zavítá na náměstí 

Míru u radnice ve čtvrtek 5. prosince.  Foto: -pk-

Římskokatolická farnost Šumperk zve na
Setkání se svatým Mikulášem

ve čtvrtek 5. prosince v 17.17 hodin na náměstí Míru
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ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Schola zve ke zpěvu „Rybovky“

Již tradičně chystá na první svátek vánoční 

Schola od sv. Jana Křtitele Českou mši vánoční 

Jakuba Jana Ryby, jež zazní ve středu 25. prosin-

ce od 16.30 hodin v klášterním kostele. Přidat ke 

sboru se mohou všichni zájemci, pro které je zpěv 

a muzicírování radostí. Stačí jen přijít na zkoušku. 

Ta je naplánována na neděli 8. prosince od 19 ho-

din v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. 

Bližší informace lze získat na www.schola-sum-

perk. cz. -zk-

Rybova Česká mše vánoční se stala takřka neodmyslitelnou součástí českých Vánoc. Je to dílo, 

jež v sobě spojuje prostou lidovou zbožnost s bytostným optimismem, vyjádřeným pro všechny 

srozumitelným, jasným hudebním jazykem. Není jistě náhoda, že o Rybově mši se dočteme i v literár-

ních dílech českých spisovatelů Jindřicha Šimona Baara a Aloise Jiráska, že byla od 90. let 18. století 

v mnoha kopiích uložena v českých venkovských kostelech.

Během let jsem již napsal o Jakubovi Janovi Rybovi 

do našeho Kulturního života mnoho článků. Je těžké 

přijít s něčí novým. A tak se dnes místo neutucha-

jícího úžasu nad hudební krásou mše zastavím nad 

některými moudrými citáty, v nichž vesnický kantor 

vyjádřil své pedagogické krédo:

„My, triviální učitelové jsme ty osoby, kterým otec 

a matka své nejmilejší poklady - své dítky v nejout-

lejším věku, obec své budoucí měšťany a obyvatele, 

vrchnost své dorůstající poddané, církev své nevin-

né oudy, naše nejmilejší vlast své budoucí vlastence, 

veškeré člověčenství vzkvétajícího člověka - a Bůh 

své živé obrazy k opatrování, k rozumnému vedení, 

k prospěšnějšímu cvičení a k veřejnému vychování 

svěřuje.“

„Tak krásné, tak vznešené, tak vzdělávající a přesto 

užitečné je umění muzika.“

„Kdo není přítelem školy, není také přítelem lidu.“

„Bohu, vlasti, lidu sloužit, po obecném dobru tou-

žit, s Múzami se celovati, čísti, housti, rýmovati, vzdě-

lávat se bez ustání, jest mé denní zaměstnání.“ 

 Vít Rozehnal

Provedení Rybovy mše loni v Bruselu.  Foto: archiv
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OSOBNOST

Jan Springer, organizátor českého společenského 
života na Šumpersku, literární historik, překladatel, 
knihovník a bibliograf

24. listopadu 2013 uplynulo 120 let od narození významného moravského kulturního pracov-

níka PhDr. Jana Springera, který v letech 1920 až 1938 působil jako profesor na státní 

reálce, pozdějším reálném gymnáziu v Šumperku a významně se zapsal do šumperského kulturního 

a společenského života.

Narodil se 24. listopadu 1893 v Písařově v ro-

dině tamějšího učitele. Výborné základy pro svoji 

pozdější činnost získal na českém státním gym-

náziu v Zábřehu a studiem oborů čeština - něm-

čina na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1920 

nastoupil jako profesor na českou státní reálku 

v Šumperku, vzdělávacím ústavu mládeže z čes-

kých obcí na Šumpersku a z řad šumperské české 

menšiny. Po záboru pohraničí byl nucen odejít do 

Olomouce na tamější státní reálné gymnázium. 

V hanácké metropoli se Springer zapojil do práce 

v muzejním spolku jako knihovník a bibliograf. 

Výsledkem jeho několikaletého studia reálií se stala 

publikace „Co dala Haná české literatuře“, vydaná 

v roce 1947. Po osvobození byl zvolen předsedou 

olomoucké Národní jednoty pro východní Moravu 

a předsedal olomoucké odbočce Společnosti přátel 

Jugoslávie.

V roce 1945 byl Jan Springer pověřen proza-

tímním vedením zmíněného reálného gymnázia. 

Z jeho iniciativy byl tomuto významnému vzdě-

lávacímu ústavu vrácen původní název „Slovanské 

gymnázium“. Po tříletém působení na Polívkově re-

álném gymnáziu v Olomouci se vrátil v roce 1951 

na své původní působiště, odkud o dva roky poz-

ději odešel do důchodu. Dál vyučoval jako lektor 

českého jazyka na Univerzitě Palackého a spolupra-

coval se Slezským ústavem ČSAV jako bibliograf. 

Publikoval články o obrozenecké literatuře a literár-

ní tvorbě druhé poloviny 19. století. Z jeho pozděj-

šího bádání vzešla publikace „Co dalo Šumpersko 

české literatuře“, vydaná v roce 1974 tehdejším 

Vlastivědným ústavem v Šumperku. Knížka je dů-

kazem, že Springer na kraj, v němž prožil osmnáct 

let činorodého života, nezapomněl. Vraťme se krát-

ce k jeho působení na severní Moravě.

Po příchodu do Šumperka s převahou němec-

kého obyvatelstva v roce 1920 se Jan Springer za-

pojil do politické a osvětové práce v šumperském 

okrsku Národní jednoty, jehož předsedou se stal 

v roce 1926 a byl jím až do roku 1938. Podílel se 

na rozvoji sokolského hnutí mezi českou menšinou 

a příslušníky místní vojenské posádky. Jeho aktivita 

a organizační schopnosti byly později oceněny zvo-

lením starostou šumperského Sokola, posledním 

starostou před osudným Mnichovem. Jako osvěto-

vý pracovník byl jednatelem okresního osvětového 

výboru a spolupracovníkem pražského Svazu osvě-

tového, později nazvaného Masarykův lidovýchov-

ný ústav.

Řadu statí, které publikoval v různých časo-

pisech, věnoval česko-německým vztahům na 

Šumpersku, nacionálnímu a ekonomickému sou-

peření české a německé národnosti a snahám obou 

etnik o prosazení se v regionu. Mezi tyto příspěv-

ky patří články „Šumperk kdysi a dnes“, „České 

Šumpersko v jubilejním roce Národní jednoty“ 

a další. Tehdy politicky aktuální a dnes faktogra-

fi cky cenná je Springerova stať „Konec sudeten-

landského odboje 15. prosince 1918 v Šumperku“, 

zveřejněná v roce 1933. V té době již pracoval na 

své největší literárněvědné práci „Ohlasy světové 

války na Balkáně v české literatuře“, v níž prostřed-

nictvím české literatury přiblížil balkánská válčiště 

a tragično bratrovražedného boje slovanských ná-

rodů manipulovaných mocenskými zájmy.

Své hudební nadání uplatnil Jan Springer jako 

dirigent pěveckého sboru Národní jednoty. Velkou 
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OSOBNOST, HUDEBNÍ CYKLUS

část svého času věnoval práci knihovníka při bu-

dování české veřejné a státní obvodové knihovny 

v Šumperku. Jako demokrat a antifašista vystupoval 

proti henleinovským provokacím a odsoudil zni-

čení Masarykova pomníku před českým gymnázi-

em v květnu 1938, následně se podílel na založení 

Akčního výboru na obranu republiky v Šumperku. 

Příchod jednotek wehrmachtu v říjnu 1938 ukončil 

Springerovu učitelskou a veřejnou práci v Šumperku. 

Jeho česká knihovna, kterou léta budoval, byla zabrá-

na německými úřady a knihy byly zničeny.

Jan Springer zemřel čtyři roky po vydání své 

knížky „Co dalo Šumpersko české literatuře“ 

v Olomouci 19. října 1978 ve svých téměř pěta-

osmdesáti letech. Za jeho celoživotní dílo mu byla 

udělena Cena města Šumperka. 

 Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku

▶ Jan Springer.  Foto: archiv VM Šumperk

Církevní rok v hudbě 
nabídne Scholu Gregoriana Pragensis

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v prosinci další 

částí. V úterý 3. prosince nabídne posluchačům Adventus Domini v podání Scholy Gregoriana 

Pragensis.

Nahrávka Scholy Gregoriana Pragensis přináší 

historické zpěvy, které zněly zejména v 15. a 16. sto-

letí při příležitosti takzvaných rorátních mší. „Tradice 

rorátů znamená pořádání mší dlouho před rozedně-

ním. Na mnoha místech naší země se s touto tradicí 

lze potkat dodnes,“ říká zakladatel cyklu Církevní 

rok v hudbě Vít Rozehnal a dodává, že označení 

roráty vzešlo z latinského textu vstupního zpěvu 

Rorate coeli - Rosu dejte nebesa. „V našem pořadu 

budeme poslouchat rekonstruovanou  rorátní mši, 

jak se rozvíjela od raného středověku až do druhé 

poloviny 16. století. Vedle gregoriánského chorálu 

je věnován hlavní prostor typicky českému reper-

toáru, jednohlasé a především vícehlasé duchovní 

písni,“ podotýká Rozehnal. Nahrávka přitom čerpá 

ze známých rukopisů jako jsou Kodex Speciálník 

(kol. r. 1500), Kodex Franus (1505) nebo Graduál 

český (1584-1606), v nichž se dochovalo bohatství 

tohoto repertoáru. Setkání s hudbou proběhne 

v úterý 3. prosince. Jeho dějištěm bude od 19 ho-

din zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním 

středisku na Kostelním náměstí 4.  -red-

Církevní rok v hudbě
Adventus Domini - Schola Gregoriana Pragensis 

v úterý 3. prosince od 19 hodin ve zkušebně Scholy ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4
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OHLÉDNUTÍ

S kinem Oko ho pojí 
neuvěřitelných šestapadesát let

Šumperskému kinu Oko zasvětil coby promítač neuvěřitelných šestapadesát let. Nevynechal jediné 

představení, promítal v horečkách i se zlomeným kotníkem. Přátelil se s Otakarem Vávrou a Jiřím 

Krejčíkem, byl u zavedení širokoúhlé projekce a „sedmdesátky“, za ředitelování Zdenky Holubářové 

se naučil nejnovější digitální technologii. Není divu, že za svou práci získal ocenění od prezidenta 

republiky. Řeč je o Miloslavu Vařekovi, který letos v říjnu oslavil osmdesátiny.

Do kina Saxinger, předchůdce kina Oko, při-

vedl Miloslava Vařeku jeho tatínek, který zde po 

válce dělal šatnáře. Třináctiletý Miloš nejprve trhal 

u vchodu vstupenky, o několik let později, když už 

pracoval v podniku Moravolen, si pořídil osmimi-

limetrovou promítačku a s ní objížděl nejen mora-

volenské internáty a továrny, ale promítal i pro Svaz 

brannosti - odměnou mu většinou byl párek a so-

dovka. „V roce 1955 sháněli v kině Oko promítače, 

nastoupil jsem před Vánocemi, smlouvu získal od 

roku 1956 a zůstal zde až do loňského roku,“ uvedl 

Miloslav Vařeka, který po celou dobu své „kariéry“ 

promítače pracoval v Moravolenu. Pokud promítal 

dopoledne, čas strávený v kině Oko si nadpraco-

val.

V kině Oko přitom nevynechal jediné představe-

ní. Když bylo kvůli opravám zavřeno, jezdil promítat 

do Rudy nad Moravou, Olšan, Sudkova i „konku-

renčního“ kina Svět. „Svět byl v Šumperku první 

širokoúhlý, my jsme byli tzv. blechárna. I proto se 

Miloslava Vařeku, který letos oslavil osmdesátiny, přijal šumperský starosta Zdeněk Brož. Na radnici ho doprovodili 

manželka Emilie a ředitel kina Oko Kamil Navrátil.  Foto: -zk-
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OHLÉDNUTÍ

Oko předělávalo na tuto projekci, což bylo poměr-

ně náročné. Musel se zbourat balkon i boční lóže 

a upravit podlaha kvůli zatížení promítačkami,“ 

popsal Vařeka, jehož hodinová mzda tehdy činila 

12,70 Kčs. 

V sedmdesátých letech „dorazila“ do Šumperka 

„sedmdesátka“. V té době již Miloslav Vařeka pro-

mítal spolu se svým bratrem Stanislavem, s nímž 

absolvoval Československé učení v Klánovicích, kde 

se naučili například i televizní projekci či tzv. pro-

jekci zadní. „Sedmdesátky byly pouze zahraniční 

fi lmy, které se vyměňovaly za tři československé. 

Například Kleopatra se hrála až do úplného roz-

padnutí,“ připomněl s úsměvem pan Miloslav. 

Sedmdesátimilimetrová projekce utkvěla v paměti 

i šumperskému starostovi Zdeňku Brožovi, který 

se s Miloslavem Vařekou u příležitosti jeho naroze-

nin setkal. „Nezapomenu na tři fi lmy - Formuli 1, 

Spartaka s Kirkem Douglasem a Ve službách papeže. 

Tenkrát to bylo něco,“ řekl Zdeněk Brož a dodal, že 

teprve nyní si uvědomil, že s kinem Oko vyrůstal. 

Jedním z prvních fi lmů, na které si pamatuje, byl 

Cibuláček, v sedmdesátých letech pak dychtivě oče-

kával každý díl Vinnetoua a Old Shatterhanda.

Právě sedmdesátá léta byla podle Miloslava 

Vařeky skvělou dobou. Seznámil se s Otakarem 

Vávrou, který na Šumpersku točil Kladivo na ča-

rodějnice a „čerstvý“ fi lmový materiál si přehrával 

v místním kině. „Stali se z nás velcí přátelé, i díky 

tomu mělo Kladivo v kině Svět předpremiéru,“ 

podotkl Miloslav Vařeka. Obdobný vztah ho vázal 

také k režiséru Jiřímu Krejčíkovi, který si v Oku 

přehrával Hry lásky šálivé. „Tehdy o nás prohlásil, 

že takovou projekci ještě nikde neviděl a že se mů-

žeme považovat za reprodukční umělce,“ vzpomněl 

pan Miloslav, který pamatuje za svoji kariéru pro-

mítače desítky úsměvných zážitků. 

„Hráli jsme fi lm, v němž se v jedné scéně svlékala 

u jezera slečna. Než však odložila všechny svršky, 

projel vlak. Po tři dny chodil na tento fi lm stále 

tentýž divák. Zeptal jsem se ho, co ho na fi lmu 

tak zaujalo. On odpověděl, že v tom by byl čert, 

aby aspoň jednou neměl ten vlak zpoždění,“ vylí-

čil úsměvnou příhodu Miloslav Vařeka, který letos 

v říjnu oslavil podle svých slov padesáté výročí 

svých třicátých narozenin. K němu mu poblaho-

přáli mimo jiné i starosta Zdeněk Brož a ředitel 

kina Oko Kamil Navrátil. „Je neuvěřitelné, jak 

se pan Vařeka „popral“ i s nejnovější technologií. 

Zvládnul ji naprosto bez problémů. Škoda, že mu 

zdraví nedovolilo v promítání dál pokračovat,“ po-

dotkl ředitel kina Oko. Z. Kvapilová

Miloslav Vařeka v kině Oko u promítačky 70 mm. 

 Foto: archiv M. Vařeky

Redakce a redakční rada Kulturního života Šumperka přeje všem svým čtenářům 

pohodové adventní dny a krásné nadcházející vánoční svátky.
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ZUŠ, HCLUB

ZUŠ Šumperk

Středa 4. prosince v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert klavírního oddělení žáků ZUŠ Šumperk

Čtvrtek 5. prosince od 17 hodin na pěší zóně

Mikulášský průvod městem - Dechový orchestr 

ZUŠ Šumperk

Středa 11. prosince v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert Komorního smyčcového orchestru ZUŠ 

Šumperk

Pátek 13. prosince v 18 hodin v klášterním kostele

Učitelský koncert ZUŠ Šumperk, pobočky 

Hanušovice

Středa 18. prosince v 18 hodin v klášterním kostele 

Koncert dechového oddělení žáků ZUŠ 

Šumperk

Čtvrtek 19. prosince v 18 hodin v klášterním kostele 

Koncert pěveckého oddělení žáků ZUŠ 

Šumperk

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, 

Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

H-club
Sobota 7. prosince ve 20 hodin

Country večer s kapelou Boneville Šumperk 

 Vstupné 60 Kč

Čtvrtek 19. prosince ve 20 hodin

Vánoční koncert s kapelou Swing Q Šumperk 

 Vstupné dobrovolné

Pátek 20. prosince ve 19 hodin v klášterním kostele

Calm Season Praha

Výtěžek ze vstupného bude věnován dětskému do-

movu Pavučinka.  Vstupné 100 Kč

Sobota 21. prosince ve 20 hodin

Dead Popes Copany (Šumperk) + Max 

Bravura (PL)  Vstupné 90 Kč

Čtvrtek 26. prosince ve 20 hodin

Sioux Šumperk + Th e Finally Šumperk 

 Vstupné 90 Kč

Pátek 27. prosince ve 20 hodin

Dying Passion Šumperk

Křest alba + hosté.  Vstupné 100 Kč

Bližší informace: www.h-club.eu, Rooseveltova 17.

Informační centrum Šumperk

Hlavní třída 22

Telefon: +420 583 214 000 

E-mail: icsumperk@seznam.cz 

Web: www.infosumperk.cz

Otevírací doba: 

Pondělí - pátek 8:00-17:00, 

sobota 9:00-13:00

Rozhledna na Háji
 

bude v prosinci otevřena 

za dobré viditelnosti 

a dobré pěší dostupnosti 

ve dnech 

28.12., 29.12. 31.12 
od 10 do 15 hodin. 

Na Nový rok se bude konat 

tradiční novoroční výstup na Háj.
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DŮM KULTURY

Dům kultury

Neděle 1. prosince od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele

I. ADVENTNÍ KONCERT: Jan Horníček - varhany, Františka Havlíčková - sólový zpěv, Schola od 

sv. Jana Křtitele

Výtěžek ze vstupného bude věnován Základní speciální škole Pomněnka o.p.s.  Vstupné dobrovolné

Středa 4. prosince od 19.30 hodin v G-klubu

Neřež - Vánoční koncert

Zdeněk Vřešťál, Vít Sázavský a spol. odehrají poprvé v Šumperku své známé vánoční pásmo. Melodické písně s ře-

meslně dokonalými texty, které nepostrádají vtip, chytrost, laskavost a možná i trochu toho vánočního kýče, potěší 

nejen folkové fanoušky, ale každého příznivce kvalitní hudby.  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč

Sobota 7. prosince od 19.19 hodin ve velkém sále DK

Stužkovací a absolventský ples Gymnázia

Tradiční studentská slavnost spojená s plesovou zábavou. Program v režii maturantek a maturantů; hudba Styl 

a Fleksible.  Vstupné 150 Kč

Neděle 8. prosince od 16 hodin v kostele sv. Barbory

II. ADVENTNÍ KONCERT: Avonotaj, Jan Firla - sólový zpěv

Výtěžek ze vstupného obdrží Duha - centrum sociálních služeb Vikýřovice.  Vstupné dobrovolné

Čtvrtek 12. prosince od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Dagmar Pecková

Pěvecká hvězda první velikosti poprvé u nás! Operní diva uvede vánočně laděný program za klavírního dopro-

vodu MIROSLAVA SEKERY. Program: Leoš Janáček - Výběr z moravské lidové poezie, Leoš Janáček - Sonáta 

es moll „I. X. 1905“,  Klement Slavický - Ej, srdénko moje, Gustav Mahler - Chlapcův kouzelný roh (výběr), 

Bedřich Smetana - Koncertní etuda „Na břehu mořském“, Antonín Dvořák - Biblické písně op. 99 a pásmo 

vánočních písní a koled.  Vstupné 250, 300, 350, 450 Kč

Pátek 13. prosince od 18 hodin ve velkém sále DK

Stužkovací ples SOU A SOŠ

Tradiční studentská slavnost spojená s plesovou zábavou.  Vstupné 120 Kč na stání, místenka 130 Kč

Sobota 14. prosince od 16 hodin ve velkém sále DK

Vánoční koncert ŠDS

Vánoční komponovaný pořad Šumperského dětského sboru.  Vstupné 50, 60, 70 Kč

Neděle 15. prosince od 16 hodin v klášterním kostele

III. ADVENTNÍ KONCERT: Jitka Šuranská - zpěv, housle

Výtěžek ze vstupného bude věnován Klubu Čtyřlístek Šumperk - Asociaci rodičů a přátel zdravotně posti-

žených dětí v ČR o.s.  Vstupné dobrovolné
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DŮM KULTURY

Pondělí 16. prosince od 17 hodin na náměstí Míru (u radnice)

IV. ADVENTNÍ KONCERT: 

Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru

Výtěžek ze vstupného bude věnován Dětskému centru Pavučinka Šumperk.  Vstupné dobrovolné

Středa 18. prosince od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Screamers: Vánoční speciál

Populární vánoční pořad nejoblíbenější travesti skupiny v Česku! Diváci se mohou těšit na známé uměl-

kyně slečny Lily, Paulu, Valerii, Nadju a Sašu a samozřejmě také na vtipného a bystrého moderátora Láďu. 

Partnerem pořadu je Pivovar Holba.  Vstupné 200, 230 a 260 Kč 

Neděle 22. prosince od 16 hodin v evangelickém kostele

V. ADVENTNÍ KONCERT: Petra Meisl - zpěv, Petra Meisl ml. - violoncello, Jan Meisl - varhany

Výtěžek ze vstupného bude věnován Diakonii ČCE, středisko Sobotín. Vstupné dobrovolné

Čtvrtek 26. prosince od 18 hodin v Music Machine

Adam Mišík, Voxel, Johny Machette

Tři mladé vycházející hvězdy české popmusic na společném turné! Trojkoncert nabitý energií, známými 

hity a novými talentovanými muzikanty. Přijďte a poznejte ty, kteří budou za pár let bourat hitparády 

(i když oni je vlastně bourají už teď!).  Vstupné v předprodeji 90 Kč, v den akce 120 Kč

▶ PRO DĚTI

Neděle 1. prosince od 15 hodin ve velkém sále DK

Zpíváme a tančíme s Míšou - Vánoční karneval

Zábavný pořad pro děti s Míšou Růžičkovou plný známých melodií a soutěží. U písniček se děti rozhýbou, 

zacvičí a naučí se zpívat části písniček. U soutěží mohou změřit síly, rychlost, dovednost, ale hlavně se 

pobaví.  Vstupné 100 Kč, děti do 2 let vstup zdarma

Neděle 19. ledna od 10 hodin ve velkém sále DK

Krysáci

Známý večerníčkový příběh z Vizovic. Vzrušující dobrodružství dvou krysáků Huberta a Hodany, trpaslí-

ka Ludvíčka a laboratorního potkana Edy z Prahy. Hraje Divadlo Špílberg.  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. prosince

Patrik Hábl: „V posvátnosti malby“

Výstava obrazů jmenovaného malíře a grafi ka. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje 

Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.
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DŮM KULTURY, GALERIE J.JÍLKA

Od 4. prosince do 5. ledna

Jan Křížek: „Praznaky“, kresby z majetku Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Výstava českého sochaře a malíře. Kresby jsou zapůjčeny ze sbírek GMU v Roudnici nad Labem. Vernisáž k vý-

stavě proběhne ve středu 4. prosince 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 podpo-

ruje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

▶ PŘIPRAVUJEME

23. ledna  JIŘÍ KOLBABA - DIASHOW

18. ledna  PLES PRAMET TOOLS

23. ledna JIŘÍ KOLBABA: 

 FOTOGRAF NA CESTÁCH

11. února VYHAZOVAČI: 

 O. BRZOBOHATÝ a další

14. února  PLES DK A CK ANCORA

1. března  KVĚTINOVÝ PLES 

 A TANEČNÍ SOUTĚŽ

7. března KRYŠTOF

22. března  BLUES APERITIV

18. dubna  MANDRAGE

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. před-

prodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www. dksumperk.cz, 

www. bluesalive.cz.

Galerie J. Jílka

Jan Křížek (1919-1985), „Praznaky“, 

kresby z majetku Galerie moderního umění

v Roudnici nad Labem

Rok započal výstavou malířky ryzí povahy Art 

brut, paní Marie Kodovské z Rýmařova, a končí 

kresbami výsostného sochaře Jana Křížka (přítele 

Václava Boštíka a Jiřího Mrázka), který se od klasické 

sochy navrátil až k pravěkým idolům. A právě jimi 

zahájil v letech 1947-1948 Michel Tapié pověstnou 

řadu výstav, ze kterých se Dubuff etův pojem Umění 

v syrovém stavu zrodil a který letošní program 

Jílkovy Galerie obepíná. Spolu se souborem nočních 

vizí Karla Havlíčka, s připomínkou jemných ozvuků 

v bavlnkové malbě Daniely Mikuláškové a dotyků 

s ním i u Reného Hábla je páteří celého cyklu. 

V důsledku první velké Křížkovy retrospektivy, 

uspořádané ve Valdštejnské jízdárně v Praze, byla už 

naplánovaná výstava ze zářijového termínu posunuta 

na prosinec. Je to soubor malých barevných kreseb, 

i do Prahy zapůjčených, které paní Jiřina Křížková 

darovala roudnické Galerii moderního umění. 

Pod názvem „Síla znaku“ byly tam vystaveny loni 

z jara a zdejší Galerie je ráda znovu připomíná. I ve 

skromné ukázce živoucí Křížkovy řeči je to výsta-

va jedinečná a i po rozsáhlé přehlídce stále objevná. 

Jeho sochy a kresby vznikaly z nezbytnosti a otázka 

- proč - je beze smyslu. Obojím naplno žil a potvrzo-

val se, aby v nouzi o místo, pro ně i pro sebe, mnohé 

z nich později zničil. Zůstalo torzo, a přece torzo tak 

výjimečné síly, že málo s čím srovnatelné, a zároveň 

prostotou blízké si s kresbami dětí. Především podo-

bá se tomu, co vzešlo z pohanských kultů přírodních 

národů a raných dob dávnověku; je ale i výsostně 

nové a jedinečné.

Většinu času prožil ve Francii a později i na samo-

tě venkova, aby se tam v života bídě spolu se ženou 

věnoval včelám. Umění pak už jen v myšlenkách, 

tak jako zralý básník, co do písku píše a o trvání slov 

nedbá. Ale až do smrti vedl o umění i o životě s pří-

telem Václavem na dálku živý hovor. Málo je cest tak 

hluboko tázavě ponořených...    
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GALERIE J.JÍLKA

Výstava, zahájená ve středu 4. prosince v obvyk-

lých 18 hodin, potrvá až do neděle 5. ledna příští-

ho roku. Přijďte, paří k mimořádně vzácným...

 Miroslav Koval

Jan Křížek, „Bez názvu“, 40. léta, inkoust, papír, 177 x 115 mm 

Hluchák slaví 100 let

„11. prosince 1913 byl Moravský zemský ústav pro hluchoněmé s německou vyučovací řečí 

za účasti náměstka zemského hejtmana Josefa Jelínka slavnostně otevřen a vysvěcen...“

Tak zní zápis v kronice týkající se zahájení výchovné a vzdělávací činnosti v budově na východním 

okraji města, v budově  s dnes již nezaměnitelným názvem Hluchák. 

Toto výročí si připomenou současní i dřívější žáci, pedagogové, zaměstnanci, rodiče a přátelé školy 

o prvním prosincovém víkendu.

Dny otevřených dveří
v sobotu 7. a v neděli 8. prosince vždy od 10 do 16 hod. 

prohlídky školy s průvodci z řad žáků, prodej upomínkových předmětů 

(Výroční almanach, trička, …), výstava starých fotografi í

Ples Hlucháku se slavnostní akademií žáků 

v sobotu 7. prosince v 19.30 hodin v divadle 

Více informací na www.hluchak.cz/100/. Vstupenky na ples lze zakoupit v rezervačním systému 

http://www.hluchak.cz/~hornickova/ples2013/stoly1.php, v kanceláři školy nebo přímo na místě.
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VÁNOČNÍ KONCERT

Dagmar Pecková 
zazpívá slavné árie i vánoční koledy

Pěvecká hvězda první velikosti vystoupí ve čtvrtek 12. prosince v Šumperku. Operní diva uvede vánoč-

ně laděný program ve velkém sále Domu kultury za klavírního doprovodu Miroslava Sekery.

Dagmar Pecková absolvovala pražskou konzervatoř 

a operní studium v Drážďanech. Vystřídala angažmá ve 

Státní opeře v Berlíně a v drážďanské Semperově opeře 

a představila se též na řadě dalších významných světo-

vých scén (Stuttgart, Ženeva, Mnichov, San Francisco, 

Paříž, Barcelona a další), včetně londýnské Královské 

opery Covent Garden.

V rámci své koncertní činnosti vystupuje na pó-

diích ve Vídni, Madridu, Londýně, Tokiu, Curychu, 

Montrealu, Moskvě a řady dalších měst, zpívala též 

v newyorské Carnegie Hall. Vystupuje i na mezinárod-

ních festivalech v Bregenzu, Salcburku, Praze či San 

Sebastianu. Mezi její nejvýznamnější nahrávky patří 

CD s áriemi Gustava Mahlera a Wolfganga Amadea 

Mozarta. V roce 1999 obdržela Pecková cenu Th álie 

v oboru opera za roli Carmen v inscenaci pražského 

Národního divadla.

„Dagmar Pecková se dlouhodobě snaží popularizovat 

dílo Leoše Janáčka a také v Šumperku věnuje autorovi 

z Hukvald prostor v podobě Sonáty es moll a výběru 

z moravské lidové poezie. Posluchači se také dočkají 

úryvků z děl Klementa Slavického, Gustava Mahlera,  

Bedřicha Smetany či Antonína Dvořáka,“ říká dra-

maturg Ondřej Polák. Vzápětí dodává, že Dagmar 

Dagmar Peckovou doprovodí na klavír Miroslav Se-

kera.  Foto: archiv

Pěvecká hvězda první velikosti, Dagmar Pecková, vy-

stoupí v Šumperku ve čtvrtek 12. prosince.  Foto: archiv



– 19 –

PONTIS

Peckovou doprovodí na klavír Miroslav Sekera, který 

se hře na tento nástroj a housle věnuje od tří let. Díky 

tomu byl vybrán do role malého Mozarta v oskarovém 

fi lmu „Amadeus“ režiséra Miloše Formana. Na Pražské 

konzervatoři se pak věnoval klavíru, v roce 2002 se stal 

vítězem mezinárodní soutěže J. Brahmse v rakouském 

Portschachu, pravidelně spolupracuje s Českým rozhla-

sem, koncertuje v České republice i v zahraničí.

Vstupenky na šumperský koncert Dagmar Peckové, 

jejichž cena se pohybuje od 250 do 450 korun, se 

prodávají v pokladně Domu kultury. „Lístky mají 

hodnotu podle pásma v hledišti,“ vysvětluje Polák 

a připomíná, že více informací a on-line rezervaci lze 

nalézt na www.dksumperk.cz. -red-

Pontis Šumperk

Úterý 3. prosince od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Čtvrtek 5. prosince od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje V+H Retro.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 5. prosince od 14 hodin v „KS“

Vánoční vystoupení

Vystoupí děti ze školní družiny SŠ, ZŠ a MŠ 

Hanácká.  Vstup zdarma

Pátek 6. prosince od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 17. prosince od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Čtvrtek 19. prosince od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

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

Mateřské centrum Brouček

2.12. Tvořivá dílna - zimní dekorace, 3.12. Poznáváme 

říkanky s ukazováním, 6.12. Tvorba papírového 

andělíčka, 9.12. Výtvarná aktivita - sob z burských 

ořechů, 10.12. Společné tvořeníčko - vánoční stro-

meček, 13.12. Zábavné poznávání, 16.9. Pohybová 

aktivita - překážková dráha, 17.9. Vyrábíme si vá-

nočního kapříka, 20.9. Zpíváme a hrajeme na hu-

dební nástroje. Bližší informace K. Hunčíková, tel.č. 

583 211 766.  Vstupné dospělí 30 Kč

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 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.dagmar@

pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub 

důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68, 

„DS V“ = Denní stacionář Volba, Bohdíkovská 24. Od 

23.12. do 31.12. bude Mateřské centrum zavřeno, 

opět se otevře v pátek 3. ledna.
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Divadlo

Komedie Světáci měla premiéru v listopdu, u diváků sklízí velký ohlas.  Foto: Petr Veselý

Datum Titul Skupina Čas Cena

Čt 5.12.  Světáci  X, VK  17.00  140 Kč

So 7.12.  Tři veteráni  R + D, VK  15.00  70 Kč

So 14.12.  Vánoční koncert v divadle  VK  19.30  150 Kč

So 21.12.  Černá komedie  P, VK  19.30  230 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 283 366. 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: Günter Hujber a Miriam Kocurková Rochová - „Kontrasty“, výstava trvá do 13.12., 

Výstava děl uměleckých škol AVE ART Ostrava a VOŠ A SPŠ Šumperk
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Divadlo opět nabízí netradiční vánoční dárek

Stejně jako v uplynulých letech také letos přichází di-

vadlo s nabídkou vánočního dárku ve formě vstupenky 

na vybraná divadelní představení. Pokud se rozhodnete 

obdarovat své blízké tímto způsobem, vstupenky v po-

době certifi kátu spolu s fotografi í hereckého souboru 

s podpisy a přáním ve vánoční obálce jsou k dostání 

v pokladně divadla, a to každý všední den od 15 do 

17 hodin. Prodej skončí v pátek 20. prosince.

Vánoční dárek v podobě vstupenky přitom mo-

hou zájemci zakoupit na komedii Světáci, kterou 

režíruje Józef Zbigniew Czernecki, na Černou ko-

medii režiséra Petra Veselého a na Strakonického 

dudáka v režii Vlastimila Pešky. Bližší informace 

a podrobnosti o představeních naleznete na webo-

vých stránkách divadla www.divadlosumperk.cz.

 -zk-

Divadelníci chystají vánoční koncert

S novinkou přichází letos šumperský stánek Th álie - v sobotu 14. prosince nabídne Vánoční koncert 

v divadle. Vystoupí na něm učitelé místní „ZUŠky“ spolu s herci za doprovodu malého orchestru 

pod vedením Zdeňka Dočekala. Koncert začíná o půl osmé večer ve velkém sále.

Koncert by měl navodit atmosféru blížících se 

Vánoc, diváci si přitom budou moci spolu s účin-

kujícími zazpívat české a moravské koledy. Večer 

pak bude pokračovat setkáním s účinkujícími 

v Zrcadlovém sále a ve foyer divadla. Chybět nebu-

de živá hudba a občerstvení. -red-

Černá komedie bude mít premiéru 21. prosince

Třetí premiérou šumperské divadelní sezony je Černá komedie Petera Shaff era. Režisérsky se jí 

ujal Petr Veselý a poprvé ji místnímu publiku nabídne v sobotu 21. prosince o půl osmé večer.

Od roku 1965, kdy měla Černá komedie světovou 

premiéru v londýnském Národním divadle, se tato 

hra považuje za jednu z nejzábavnějších a nejducha-

plnějších. Autor Peter Shaff er je českým divákům 

známý především díky hře (a fi lmu) Amadeus. Vtip 

situační Černé komedie je založen na záměně světla 

a tmy. Postavy se v plném světle nevidí, a tak vzniká 

nespočet vynikajících příležitostí k rozehrání komic-

kých situací. Mladý sochař, který se svou snoubenkou 

očekává návštěvu jejího otce, přísného plukovníka, si 

pro zvýšení patřičného dojmu vylepší prostředí své-

ho ateliéru tajně vypůjčeným nábytkem z bytu svého 

nepřítomného souseda. Ve stejnou dobu se má do-

stavit i milovník umění, který projevil zájem o koupi 

výtvarného díla. V té chvíli vypadnou v celém domě 

pojistky a dům se ponoří do tmy…

Pro šumperské diváky nastudoval Černou ko-

medii s místními herci režisér Petr Veselý. V roli 

Byrindsleye Millera se představí Milan Cimerák, 

Carol Melkettovou hraje Vendula Nováková, slečnu 

Furnivalovou Olga Kaštická, plukovníka Melketta 

Petr Komínek, Harolda Gorringeho Vít Pištěcký, 

Cleu Lucie Šmejkalová, Schuppanzigha Jan Kroneisl 

a George Bambergera Tomáš Wurst. -red- 

Přejeme všem našim příznivcům veselé Vánoce,

v novém roce 2014 hlavně hodně zdraví, štěstí

a mnoho pěkných zážitků v našem divadle.
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Představujeme nové tváře divadla: 
rozhovor s Vítem Pišteckým

Vít Pištecký se narodil v Praze, kde vystudoval gymnázium. Poté pokračoval studiem herectví na 

brněnské JAMU. Hostoval ve Východočeském divadle Pardubice a v Brněnské Polárce. Od září 

2013 je novým členem uměleckého souboru Divadla Šumperk. 

▶ Jak se vám líbí Šumperk jako město a jakou atmosférou 

na vás „dýchlo“ místní divadlo?

Podrobně asi reaguje většina nových herců... 

Šumperk je nádherný. Za deset minut jsem na nejbliž-

ším kopci. Sám. Atmosféra v divadle mi vyhovuje..., 

je nás tu málo.

▶ Můžete stručně zrekapitulovat vaše dosavadní působe-

ní na předchozích scénách, vaše role ve škole či celou vaši 

cestu k divadlu? 

No, po gymnáziu jsem šel do Brna na JAMU, kte-

rou jsem zakončil absolvováním v inscenaci Mrzák 

Inishamanský. Rok jsem hostoval v Brně, Pardubicích 

a teď jsem zde! 

▶ V jakém jste narozen znamení? Myslíte si, že mělo ně-

jaký vliv na vaše rozhodnutí stát se hercem? 

Jsem Panna, ale s herectvím to nemá nic společného.

▶ Pokuste si vzpomenout na okamžik, kdy jste se rozhodl 

věnovat náročnému hereckému povolání a proč? 

Bylo to takové nedělní ráno. Za okny vycházelo 

slunce a v kuchyni voněla káva :-)

▶ Můžete prozradit, jak se vám nyní pracuje ve vašem 

novém působišti? 

Je to výborný. hodně práce, ale výborný...

▶ Existuje nějaká role, po které opravdu toužíte, nebo na-

opak taková, ze které máte respekt? 

O takových věcech se snažím nic nepřemýšlet. Ta 

hra by se totiž mohla objevit na dramplánu, já bych 

nebyl obsazený a urazil bych se :-) (Jasně, že bych si 

něco zahrát chtěl, ale to neprozradím...)

▶ Můžete alespoň prozradit čtenářům vaši oblíbenou 

knihu, fi lm, hudbu?

Jejda, to je těžko říct. Hudba od klasiky po Heavy 

Metal, z knih co mi přijde pod ruku a oblíbených fi lmů 

je taky spousta, nicméně jsem závislej na Červeným 

trpaslíkovi.

▶ Jaká kuchyně vás nejvíc oslovuje? Máte oblíbený re-

cept?

Snažím se udržovat kuchyň v takovém stavu, aby na 

mě nemluvila.

 Děkuji za rozhovor,

 Š. Čejková

Vít Pištecký.  Foto: P. Veselý
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

VÝSTAVNÍ SÍŇ

▶ Čas nejde zastavit…

Výstava představuje kolekci hodin ze sbírek šumper-

ského muzea a jeho poboček: muzeí v Mohelnici, 

Zábřehu a z Havelkova muzea v Lošticích. K vidění 

jsou hodiny sloupkové, nástěnné, stolní, skříňkové 

a budíky v časovém rozmezí od 18. až do konce 

20. století. Nechybí ani historie měření času jako 

jedna ze základních fyzikálních veličin. Výstava 

trvá do 2. února 2014.

▶ Mikulášský den v muzeu

V pátek 6. prosince od 9 do 16 hodin. Pro malé 

i velké návštěvníky je přichystáno pečení perníčků, 

výroba přáníček a dárků, a to vše za přítomnosti 

Mikuláše a jeho pomocníků.

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.

HOLLAROVA GALERIE

▶ KURT HALLEGGER - výstava k 50. výročí 

umělcova úmrtí 

Výstava připravená k 50. výročí úmrtí Kurta 

Halleggera připomíná tvorbu světoznámého ma-

líře a scénografa, jehož umělecká dráha započala 

v Šumperku. Výstava trvá do 1. prosince.

▶ Jak se v Pekařově narodila hudba aneb Hrátky 

s hracími stroji

Výstava představuje dějiny výroby fl ašinetů pekařov-

ské rodiny Kolbů. Dále budou k vidění pekařovské 

fl ašinety zachované ve sbírkách českých a morav-

ských muzeí (sbírky VM v Šumperku, Národního 

technického muzea v Praze, Technického muzea 

v Brně, VM v Olomouci, Muzea Prostějovska 

v Prostějově a Valašského muzea v Rožnově pod 

Radhoštěm). Výstava bude doplněna interaktivní-

mi hudebními i jinými hrami převážně z dílny vý-

tvarníka Petra Válka. Výstavu připravilo šumperské 

muzeum ve spolupráci s Občanským sdružením 

Obnova kulturního dědictví  údolí Desné. Vernisáž 

proběhne v úterý 10. prosince v 17 hodin a výstava 

potrvá do 16. února 2014. 

K výstavě budou probíhat interaktivní prohlídky 

doplněné tvořivými dílnami. Telefonicky je lze ob-

jednat u Maji Kudelové na čísle 583 363 093.

GALERIE ŠUMPERSKA

▶ Řezbářské betlémy ze sbírek VM v Šumperku 

od řezbářů ze šumperského regionu

Výstava prezentuje tvorbu vyřezávaných betlémů 

v našem regionu od 19. století až po současnost. 

Betlémy pocházejí ze sbírek VM v Šumperku i od 

regionálních tvůrců. Výstava trvá do 19. ledna 

2014. Během trvání výstavy probíhají interak-

tivní prohlídky doplněné tvořivými dílnami - in-

formace na maja.kudelova@muzeum-smperk.cz, 

tel.č. 583 363 093.

GALERIE MLADÝCH

▶ Na konci ulice les! Šumperk - předměstí včera 

a dnes

Výstava byla po ukončení prezentace v Galerii 

Tento snímek Langrovy ulice a její proměna jsou k vi-

dění na výstavě v Galerii mladých. 

 Foto: archiv VM Šumperk
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Šumperska (10.11.) pro neobvyklý zájem přemís-

těna do Galerie mladých. Výstava trvá do 28. úno-

ra 2014.

RYTÍŘSKÝ SÁL

▶ Ilustrátoři knihy Bylo nás pět, Obrázky pro 

radost

Výstavy v rámci akce Město čte knihu. Ilustrátoři 

knihy Bylo nás pět - výstava zapůjčená z Orlické 

galerie v Rychnově nad Kněžnou (Fixl - Grus - 

Hlinomaz - Horváth - Kovařík - Pelc - Zmatlíková). 

Ivo Štěpánek: Obrázky pro radost. Výstavy trvají 

do 8. prosince.

PŘEDSÁLÍ RYTÍŘSKÉHO SÁLU

▶ Jak se rodí Večerníčci

Výstava zapůjčená z Dětského muzea v Brně 

a Bonton studia ve Zlíně umožní, aby si návštěv-

níci sami vyzkoušeli animaci kreslených postaviček 

a loutek nebo se mohou zúčastnit vysílání v tele-

vizním studiu. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 

12. prosince a potrvá do 23. února 2014.

Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, 

e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz,  www.mu-

zeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-ne 9-12 hod., 

12.30-17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-

ne 9-12 hodin, 12.30-17 hodin. 

ZÁBŘEH

▶ Putování středověkem

Výstava představuje vrcholný středověk v našem 

regionu a je rozdělena do čtyř tematických částí: 

Hrnčířství, Hrady, Zbraně a Církev. Exponáty ze 

sbírek VM Šumperk jsou doplněny i atraktivními 

Na výstavě v Galerii Šumperska mohou příchozí obdivovat betlém Jiřího Raaba z Oskavy. K vidění jsou rovněž 

betlémy Jaroslava Lakomého, Jaroslava Beneše, Františka Cygrýda, Romany Krestýnové, Lubomíra Ledra, Petra 

Pešáka, Jiřího Raaba, Zdeňka Skoumala a Břetislava Vávry. Nechybějí ani betlémy ze sbírek Vlastivědného 

muzea v Šumperku.  Foto: M. Kudelová
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zápůjčkami z jiných institucí. K výstavě lze ob-

jednat komentovanou prohlídku po telefonické 

domluvě u K. Jedonka, tel.č. 583 413 646 nebo 

u I. Tylové, tel.č. 583 363 090. Výstava trvá do 

12. ledna 2014.

▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 

Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

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

um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 

celoročně: Po zavřeno, út-ne 9-12 hod., 12.30-17 hod.

MOHELNICE

▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 

roku 2005! 

▶ Přednáška Richard Schmitz - životní osudy 

a kariéra mohelnického rodáka Úterý 3. prosince 

od 17.30 hodin, přednáší Zbyněk Žouželka.

▶ Nová stálá expozice Pravěk Mohelnicka

Navazuje na bohatou stoletou tradici, které se 

tato věda na Mohelnicku těší. Expozice Pravěk 

Mohelnicka byla vytvořena z nesmírně bohatého 

fondu archeologických sbírek Vlastivědného mu-

zea v Šumperku. Klasická instalace je doplněna 

moderními audiovizuálními prvky. Expozice je 

svým celkovým pojetím určena nejen pro zapálené 

archeology, ale také pro širokou veřejnost.

▶ Poznávejme život v pravěku hrou

V prostorách muzea je otevřena interaktivní herna, 

kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké techniky 

vrtání kamene,  drcení obilí na zrnotěrce, popřípadě 

vyluštit různé kvizy, hádanky a sestavit skládačky.

▶ Chléb náš vezdejší

Jak se mlátilo obilí nebo drtila mouka na zrnotěrce 

si mohou návštěvníci vyzkoušet na výstavě věnova-

né pěstování a technologii zpracování obilí v histo-

rii. Výstava trvá do 2. února 2014.

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

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

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

12.30-17 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.

▶ Keramické betlémy 

Výstava představuje betlémy ze sbírek Vlastivědného 

muzea v Šumperku a jeho poboček. Výstava trvá 

do 16. ledna 2014. Tvořivé dílny pro děti a žáky 

základních škol do 16. ledna vždy od středy do 

pátku. 

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

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

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

12.30-17 hod.

Pracovníci Vlastivědného muzea 

v Šumperku Vám přejí 

krásné vánoční svátky 

a v roce 2014 hodně zdraví 

a osobního štěstí.

Otevírací doba Vlastivědného muzea v Šumperku 
a na jeho detašovaných pracovištích o Vánocích

Muzeum v Šumperku je otevřeno pouze 26.12. od 9:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 17:00 hod. 

Muzea v Zábřehu, Mohelnici a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 

jsou otevřena 26.12. od 9:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 16:00 hod.

24.-25.12. a 31.12.-1.1. jsou všechna zařízení VM Šumperk uzavřena.
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Galerii Šumperska zaplnily řezbářské betlémy

V Galerii Šumperska Vlastivědného muzea je k vidění výstava s vánoční tematikou. Tentokrát to 

jsou betlémy vyřezávané ze dřeva od regionálních neprofesionálních autorů - zejména těch sou-

časných, ale nechybějí ani betlémy staré více než sto let ze sbírek Vlastivědného muzea.

Každý z řezbářů, jejichž díla jsou vystavena, vy-

tváří betlémy po svém, každý má jiné výtvarné cítě-

ní, jiné ambice a motivace. Někteří vyřezali pouze 

jeden betlém pro svou rodinu nebo pro radost oko-

lí, jiní vyřezávají betlémy pro větší okruh zájemců.  

I když všichni zachycují v jádře stejnou betlém-

skou vánoční událost, jejich ztvárnění je různé. 

K vidění je například betlém v životní velikosti 

od Romany Krestýnové nebo nádherná vesnička 

plná lidí při práci i odpočinku od Břetislava Vávry 

z Klopiny. V muzeu jsou poprvé vystaveny betlémy 

nedávno získané od tvůrců Jaroslava Lakomého ze 

Štítů, Lubomíra Ledra z Libiny a betlémy ze sou-

kromých sbírek od Petra Pešáka z Bludova, Jiřího 

Raaba z Oskavy a Zdeňka Skoumala z Libiny. 

Neopomněli jsme ani betlémáře, které návštěvní-

ci muzea již znají z předešlých výstav, jako napří-

klad Jaroslava Beneše, Romanu Krestýnovou nebo 

Františka Cygrýda. Výstava trvá do 19. ledna 2014.

 Maja Kudelová

Vystavující řezbáři: Jaroslav Beneš, narozen 14. června 1959 v Šumperku, nyní žije v Lošticích; 

František Cygrýt, narozen 23. listopadu 1943 v Horních Studénkách, nyní žije v Bludově; Miroslav 
Dudycha, narozen v roce 1946 v Šumperku, kde žije a pracuje; Romana Krestýnová, narozena v roce 

1971 v Šumperku, kde žije dodnes; Jaroslav Lakomý, narozen 7. dubna 1930 ve Štítech, kde prožil celý 

svůj život; Lubomír Ledr, narozen 1. března 1940 v Sopotnici (okres Ústí nad Orlicí), žije v Libině; Petr 
Pešák, narozen 17. ledna 1944 v Bedihošti na Prostějovsku, žije v Bludově; Jiří Raab, narozen 31. března 

1945 v Dolní Olešné (Hrabišín), žije v Třemešku u Oskavy; Zdeněk Skoumal, narozen 2. června 1934 

v Lesnici, žije v Libině; Břetislav Vávra, narozen 14. února 1956 v Šumperku, žije a pracuje v Klopině. 

Městská knihovna

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

Knihovna 
v ul. 17. listopadu 6, tel. 583 283 138

Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530

Změna od 1.3. 2013Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 9 - 12, 13 - 17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 9 - 12, 13 - 17

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Městská knihovna v ulici 17. listopadu 6 zve na 

Vánoce v knihovně
od pátku 29. listopadu do pondělí 23. prosince

Tradiční vánoční prodej výrobků klientů centra OÁZA Charity Zábřeh a triček o.p.s. Dětský klíč.
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Půjčovní doba v závěru roku 2013

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

va v knihovně: „Alena Pecáková a Krista Skopalová: Pastely z okolí“, výstava bude zahájena 28.11. 
v 17 hod. v půjčovně pro dospělé a potrvá do 8. ledna.

Knihovna v ul. 17. listopadu 6, 

tel. 583 283 138 Knihovna Sever,

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po 23.12. 8-11  12-17 8-11 12-16 9-12  13-17

Út 24.- St 26.12. zavřeno

Pá 27.12. 8-11  12-17 8-11 12-16 9-12  13-17

So 28.12. zavřeno

Po 30.12. 8-11  12-17 8-11 12-16 9-12  13-17

Út 31.12 - Čt 2.1. 2014 zavřeno

Pá 3.1. 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
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Středisko volného času Doris

Každé pondělí, každou středu, každý čtvrtek a každý 

pátek (do 18.12.) 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 (do 10.12.) od 17 do 18.30 hodin v MC 

na „K“

Cvičení pro nastávající maminky

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena lekce 50 Kč

Každou středu (do 18.12.) od 16 do 17 hodin v MC 

na „K“

Moje montessori

Pro všechny, kteří mají zájem o bližší poznání 

montessori pedagogiky a praktikování zásad ve své 

rodině. Výroba výukových montessori pomůcek, 

které si odnesete domů - 4.12. kolíčková abeceda, 

11.12. - tvořivé trojúhelníky, 18.12. - smirková čís-

la, informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena 50 Kč 

Pátek 29. listopadu od 15 do 19 hodin v ateliéru 

U Radnice ve 3. patře 

Adventní výtvarná dílna pro děti i rodiče

Na dílnu je možné přijít kdykoliv v rozmezí na-

bízeného času; adventní tvoření v ateliéru; in-

formace: Romana Večeřová, tel.č. 583 215 395, 

725 486 227, vecerova@doris.cz.  Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 5. prosince od 15.30 do 17.30 hodin v MC 

na „K“

Klub pěstounských rodin Plaváček

Klub pro stávající i nové pěstouny a náhradní rodiče, 

zájemce o náhradní rodinnou péči. Adopce, dlou-

hodobá pěstounská péče a přechodná pěstounská 

péče. Informace Lucie Janečková - Preislerová, tel.č. 

731 489 913, Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz.

Pátek 6. prosince od 15 do 19 hodin na „K“

Předvánoční dílny - Světýlka, lampičky a lam-

pionky

Tvorba světýlek z různých materiálů, tvorba za-

jímavých svítících dekorací z různých materiálů. 

Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 731 610 039, 

vavrusova@doris.cz.  Cena 35 Kč

Sobota 7. prosince od 9 do 14 hodin v keramické díl-

ně U Radnice ve 2. patře 

Keramika pro každého

Keramika pro děti i dospělé - volná tvorba. 

Informace Hana Janů, tel.č. 777 047 030. 

 Vstupné 50 Kč

Sobota 7. prosince od 9 hodin - neděle 8. prosince do 

16 hodin ve Vile Doris

Vánoční tvoření

Předvánoční víkend, v  ceně je jídlo - 2x oběd, 

večeře, snídaně, svačinky, pitný režim a materiál, 

omezený počet míst! Informace Blanka Skálová, 

tel.č. 607 870 933.  Cena 390 Kč

Neděle 8. prosince v 17 hodin v kostele v Novém 

Malíně

Adventní koncert

Vystoupí Motýli Šumperk.

Středa 11. prosince 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 13. prosince od 15 do 19 hodin v ateliéru 

U Radnice ve 3. patře

Předvánoční dílny - Vánoční hvězdy, svíčky, přání...

Pestré vánoční tvoření z různých materiálů - vá-

noční hvězdy, přání, zdobení svíček a vánočního 

papíru. Informace Hana Janů, tel.č. 725 003 982, 

janu@doris.cz.  Cena 35 Kč 
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Sobota 14. prosince od 16 hodin ve velkém sále Domu 

kultury Šumperk

Vánoční koncert ŠDS

Vánoční komponovaný pořad Šumperského dět-

ského sboru.  Vstupné 50, 60, 70 Kč

Pondělí 16. prosince od 17 hodin na nám. Míru

IV. adventní koncert

Zpívání koled u radnice. Vystoupí Barevné děti, 

Plameňáci, Motýli.

Úterý 17. prosince od 18.30 hodin v klášterním kostele

Via Lucis: Adventní rozjímání Rak a Rak

V adventním programu Štěpána Raka a Jana-

Matěje Raka zazní hudba starých českých mistrů 

jako např. barokní suita Ivana Jelínka pro varha-

ny ve virtuózní úpravě pro sólovou kytaru. Kromě 

toho zazní brilantní úpravy koled a vánočních písní 

z různých zemí, jakož i hudebně zpracované inspi-

race nejrůznějších čajů světa, jež provoní vánoční 

atmosféru svým neopakovatelným aroma. Dále 

skladby od J.S. Bacha, A. Dvořáka a dalších v po-

dání Jana - Matěje Raka. 

 Vstupné 80 Kč, senioři a mládež 60 Kč

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: Adventní rozjímání Rak a Rak

v úterý 17. prosince od 18.30 hodin v klášterním kostele
Společný pořad Štěpána Raka a Jana - Matěje Raka. 

V programu zazní hudba starých mistrů a úpravy koled z různých zemí.

Štěpán Rak: V roce 2000 byl prezidentem Václavem Havlem jmenován historicky prvním 

vysokoškolským profesorem kytary České republiky. O rok později byl jako první kytarista na světě 

pozván k sólovému vystoupení na slavné moskevské konzervatoři P.I. Čajkovského. V témže roce 

vystoupil společně s A. Strejčkem v Mexiku s koncertním projektem k poctě J.A. Komenského 

VIVAT COMENIUS. Se svou kytarou navštívil na osm desítek zemí, mimo jiné i Japonsko 

a Čínu. V roce 2007 oslavil koncertem na HAMU se svými absolventy čtvrtstoletí kytary, kterou 

v roce 1982 na HAMU založil. Štěpán Rak je osobností, která si své posluchače podmaní intenzitou 

prožitku, interpretačním mistrovstvím a absolutním splynutím interpreta 

a skladatele v jedné osobě, s duší hudby.

Jan - Matěj Rak zdědil po svém otci, skladateli a kytarovém virtuózovi Štěpánu Rakovi, 

hudební vlohy. Ačkoli začal se studiem klasické kytary, zvolil si nakonec cestu jiným, svébytným 

směrem. Řadu let se věnoval židovské hudbě a kromě mnoha koncertů u nás i v zahraničí se 

skupinou Chesed vydal CD u fi rmy Indies. V osobitých úpravách a interpretaci židovských písní 

střední a východní Evropy pokračoval i po rozpadu skupiny v duu Marion s herečkou a zpěvačkou 

Monikou Žákovou. Jako písničkář dosáhl několika ocenění na festivalech, jako autor hudby 

a instrumentalista - kromě kytary hraje i na akordeon a balalajku - se podílel na řadě rozhlasových 

i televizních pořadů a inscenací. V současné době se věnuje především svým unikátním kytarovým 

úpravám hudby J. Ježka a sólovým koncertům.

Vstupenky v ceně 80 Kč a 60 Kč (senioři a mládež) si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
Pořad sponzorují: Irea s.r.o., Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje, 

APATOR Metra s.r.o, Petr Waniek - rozvoz květin, P-LINE František Porteš - fotografi cké práce, 

Agritec Šumperk, Ruční papírna Velké Losiny a.s, město Šumperk, Petr Viktorín 

- zámečnické a svářečské práce Nový Malín, Penzion Leoš Haltmar - Ramzová.
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Od středy 18. do čtvrtku 19. prosince 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

Pondělí 23. prosince od 9 do 14 hodin v oddělení pří-

rodních věd U Radnice

Den otevřených dveří

Prohlídka zvířat pro veřejnost.  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.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ + MICKEHO VELKÁ JÍZDA 3D  Hrajeme pro děti, 3D

Neděle 1. prosince v 17.00 hodin, pondělí 2. prosince v 17.30 hodin, úterý 3. prosince v 18.15 hodin, středa 

4. prosince v 17.30 hodin

USA, 2013, 109 minut, animovaný, dobrodružný, rodinný, mládeži přístupný, české znění

Ledové království je pohádkou o milé a nebojácné Anně, která za pomoci odvážného horala Kristoff a, jeho 

věrného soba Svena a legračního sněhuláka Olaff a podnikne v kruté zimě výpravu za záchranou své sestry Elsy. 

Film byl natočen podle klasické pohádky Hanse Christiana Andersena.  Vstupné 175 Kč, 145 Kč pro děti

V pondělí 2.12. v 17.30 nabízíme zvýhodněné vstupné 150 Kč.

KONZULTANT 

Neděle 1. prosince v 19.15 hodin

USA, Velká Británie, 2013, 111 minut, thriller, drama, krimi, titulky

Vysoce postavený advokát se pod vidinou rychle vydělaných peněz namočí do obchodu z drogami, ale 

Oko nabídne přímý přenos z Opery de Paris

Kino Oko pokračuje v prosinci dalším přímým přenosem. Po listopadovém koncertu Keane nabíd-

ne v prosinci operu Puritáni od italského skladatele Vincenza Belliniho.

„Belliniho poslední opera Puritáni je mistrovským 

dílem první poloviny 19. století. Romantické drama, 

naplněné nádhernými melodiemi a scénami, vyvstává 

na pozadí anglické občanské války v 17. století,“ říká 

ředitel kina Oko Kamil Navrátil a dodává, že v hlav-

ní ženské roli Elvíry Waltonové vystupuje vynikající 

Maria Agresta. Kino Oko bude operu „promítat“ 

v pondělí 9. prosince od půl osmé večer. Projekce po-

trvá dvě hodiny a čtyřiapadesát minut, včetně jedné 

dvacetiminutové přestávky. „Opera se přenáší živě 

z Paříže, kde ji Vincenzo Bellini v roce 1835 napsal. 

Uvedena bude v původním znění v italštině. Pro ná-

vštěvníky připravíme stručný obsah libreta, aby se 

lépe orientovali v ději,“ zdůraznil Navrátil.  -red-

Kino Oko
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velmi brzy zjišťuje, že ho toto rozhodnutí vede do víru nezastavitelných událostí s fatálními následky. 

 Vstupné 120 Kč

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU  Hrajeme pro děti

Neděle 1. prosince v 15.15 hodin, pondělí 23. prosince v 10.00 hodin

Norsko, 2012, 80 minut, dobrodružný, rodinný, fantasy, mládeži přístupný, české znění

Mimořádně poutavý pohádkový příběh s ohromující fi lmovou výpravou a kostýmy se odehrává v pře-

krásné zasněžené norské přírodě. Začíná v předvánočním čase, kdy do malé vesničky dorazí dvanáctiletá 

odvážná dívka Sonja v doprovodu lupičů, kteří ji drží v zajetí. Vesnice je totiž zakletá, stejně jako celé 

království. Kdysi dávno král ztratil svou jedinou dceru Gulltopp, která se vydala do lesa hledat Vánoční 

hvězdu. Dcera se však už nikdy nevrátila. Královna zemřela žalem a nešťastný král Vánoční hvězdu proklel. 

Na jeho království sestoupila tma a smutek.  Vstupné 90 Kč

V neděli 1.12. v 15.15 je vstupné 80 Kč. V pondělí 23.12. v 10.00 je vstupné 70 Kč. Za fi nanční dar 

děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

KLAUNI 

Podělí 2. prosince v 19.45 hodin, úterý 3. prosince ve 20.30 hodin 

ČR, Finsko, Lucembursko, Slovensko, 2013, 120 minut, komedie, drama, nevhodný mládeži do 12 let, 

české znění

Národem milovaní klauni se mezi sebou nedokážou vystát. Nyní se Oskar vrací po třiceti letech z emigra-

ce, aby v Praze uzavřel svoji uměleckou kariéru. Setkání s bývalými přáteli vede k nevyhnutelné vzájemné 

konfrontaci.  Vstupné 110 Kč

ODYSEA FILMU - EVROPSKÁ NOVÁ VLNA (60. léta 20. st.) 

Úterý 3. prosince v 17.00 hodin

Velká Británie, 2011, 60 minut, dokument, mládeži přístupný, titulky

Výpravný příběh o vývoji fi lmu. Permanentka na 15 dílů 450 Kč.

 Vstupné 50 Kč, 40 Kč pro členy FK a studenty

Ledové království je pohádkou o milé a nebojácné Anně, která podnikne v kruté zimě výpravu za záchranou 

své sestry Elsy.
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ODHALENÝ PŘÍSTAV  Artvečer-FK

Středa 4. prosince v 19.45 hodin

Finsko, 2012, 123 minuty, drama, nevhodný mládeži do 15 let

Příběh o fi nské lásce sleduje několik paralelních příběhů postav, které jednoho šedého a chladného zimní-

ho týdne čelí čemusi nevyhnutelnému, v touze najít lásku a uznání.  Vstupné 90 Kč, 80 Kč pro členy FK

Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o.

PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? 

Čtvrtek 5. prosince v 17.30 hodin, pátek 6. prosince v 19.00 hodin, sobota 7. prosince ve 20.00 hodin, ne-

děle 8. prosince v 17.45 hodin, pondělí 9. prosince v 17.15 hodin, úterý 10. prosince v 19.45 hodin, středa 

11. prosince v 18.00 hodin

ČR, 2013, 100 minut, romantická láskyplná komedie, mládeži přístupný

Příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou prostě od toho, aby se konaly dobré skutky, přání se 

plnila za každou cenu a aby na zázraky věřily nejen děti. Hrají Libuše Šafránková, Josef Abrhám, Václav 

Postránecký…  Vstupné 110 Kč

ROZKOŠ 

Čtvrtek 5. prosince v 19.30 hodin, pátek 13. prosince v 17.45 hodin

ČR, 2013, 111 minut, drama, přístupný od 12 let,

Hlavním tématem fi lmu je posedlost. Posedlost láskou, posedlost uměním, posedlost originalitou, posed-

lost úspěchem, posedlost iluzí vztahu. Každá posedlost nás dříve či později dovede k zániku, pokud nad ní 

ztratíme racionální nadhled, pokud se jí necháme uvláčet. Jenomže jedině při tom „vláčení“, i přes všechny 

odřeniny a šrámy, můžeme na několik málo okamžiků dojít k nalezení jedinečné rozkoše. Je to jako droga. 

 Vstupné 110 Kč

Romantickou láskyplnou komedii Přijde letos Ježíšek? uvádí kino Oko v adventním čase.
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LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ   Hrajeme pro děti 

Pátek 6. prosince v 16.45 hodin, sobota 7. prosince v 15.30 hodin, neděle 8. prosince v 15.30 hodin, úterý 

10. prosince v 17.30 hodin

USA, 2013, 109 minut, animovaný, dobrodružný, rodinný, mládeži přístupný, české znění

Ledové království je pohádkou o milé a nebojácné Anně, která za pomoci odvážného horala Kristoff a, jeho 

věrného soba Svena a legračního sněhuláka Olaff a podnikne v kruté zimě výpravu za záchranou své sestry 

Elsy.  Vstupné 130 Kč, 110 Kč pro děti

V úterý 10.12. v 17.30 je vstupné 90 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

PŘÍBĚH KMOTRA 

Pátek 6. prosince ve 21.00 hodin, sobota 7. prosince v 17.45 hodin

ČR, 2013, 98 minut, drama, krimi, dobrodružný, přístupný od 12 let

Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Režie Petr Nikolaev. Hrají 

Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík...  Vstupné 110 Kč

GRAVITACE 3D   3D

Neděle 8. prosince v 19.45 hodin

USA, Velká Británie, 2013, 91 minuta, sci-fi , thriller, drama, mládeži přístupný, titulky

Sandra Bullocková hraje doktorku Ryan Stoneovou, skvělou lékařku - inženýrku na její první vesmírné 

misi. George Clooney ztvárnil vesmírného veterána Matta Kowalskyho. Během zdánlivě rutinní výpravy 

do kosmu dojde ke katastrofě...   Vstupné 110 Kč

VINCENZO BELLINI: PURITÁNI  Živě z Opera de Paris

Pondělí 9. prosince v 19.30 hodin

Francie, 2013, 174 minuty, včetně přestávky, mládeži přístupný, původní znění 

Belliniho poslední opera Puritáni je mistrovským dílem první poloviny 19. století (1835), naplněným nád-

hernými melodiemi a scénami. Romantické drama vyvstává na pozadí anglické občanské války v 17. stole-

tí. V hlavní ženské roli - Elvíry Waltonové vystupuje vynikající Maria Agresta. 

 Vstupné 300 Kč, 270 Kč pro studenty

VELKÁ NÁDHERA  Artvečer-FK

Středa 11. prosince ve 20.00 hodin

Itálie, 2013, 141 minuta, drama, komedie, přístupný od 15 let, titulky

Příběh stárnoucího spisovatele a novináře Jepa zasazuje Sorrentino do prostředí „třpytivé“ vysoké smetánky 

podmanivého Říma a podává kritiku současné společnosti, žijící v povrchnosti, přetvářce a zaslepenosti. 

Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o. Vstupné 90 Kč, 80 Kč pro členy FK

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ HFR 3D  3D 

Půlnoční premiéra ze středy 11. na čtvrtek 12. prosince ve 24.00 hodin, čtvrtek 12. a pátek 13. prosince ve 

20.00 hodin, sobota 14. a neděle 15. prosince ve 20.15 hodin, pondělí 16. prosince v 19.00 hodin, úterý 

17. prosince v 19.00 hodin, středa 18. prosince v 17.15 hodin 

USA, Nový Zéland, 2013, 170 minut, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, titulky

Další dobrodružství Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky 

vedenými Th orinem Pavézou. Vydali se na výpravnou cestu, jejímž cílem je získat zpět Osamělou horu 
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a ztracené království trpaslíků Erebor. Hrají Ian McKellen, Benedict Cumberbutch, Martin Freeman, 

Orlando Bloom, Evangeline Lilly.  Vstupné 150 Kč

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ HFR 3D 3D 

Sobota 14. a neděle 15. prosince v 17.00 hodin

USA, Nový Zéland, 2013, 170 minut, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, české znění Vstupné 150 Kč

NIKO 2  Hrajeme pro děti 

Pátek 13. prosince v 16.00 hodin, sobota 14. a neděle 15. prosince v 15.30 hodin, sobota 21. prosince 

ve 14.30 hodin, neděle 22. prosince v 10.00 hodin, sobota 28. a neděle 29. prosince ve 13.30 hodin

Finsko, Německo, Dánsko, Irsko, 2012, 75 minut, kreslený, rodinný, komedie, české znění

Tentokrát se Niko vydává na záchrannou misi svého nevlastního bratra, který je unesen zlými orly. Na své 

cestě samozřejmě potkává spoustu nových přátel, se kterými není nouze o legraci.  Vstupné 110 Kč

V sobotu 28.12. a v neděli 29.12. je vstupné 90 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 

Šumperk.

ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ AKADEMIE - ANNIE HALL 

Pondělí 16. prosince v 16.00 hodin, 

USA, 1977, 93 minuty, komedie, romantický, titulky

Woody Allen chce získat lásku Diany Keaton. Je to to jediné, na čem mu záleží a musí proto dělat neče-

kané věci... Film získal Oscara za nejlepší fi lm, ženský herecký výkon, režii, scénář a byl nominován za 

mužský herecký výkon. Permanentka na všech 10 přednášek s projekcemi 500 Kč v prodeji v pokladně 

kina Oko. Projekt byl podpořen městem Šumperkem.  Vstupné 75 Kč

Další dobrodružství Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky uvádí Oko 

v prosinci hned několikrát.
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ODYSEA FILMU: NOVÍ REŽISÉŘI (60. léta 20. století)

Úterý 17. prosince v 17.30 hodin

Velká Británie, 2011, 60 minut, mládeži přístupný, titulky

Výpravný příběh o vývoji fi lmu. Permanentka 450 Kč. Věrnostní soutěže na kinosumperk.cz. 

 Vstupné 50 Kč, 40 Kč pro členy FK a studenty 

ŽIVOT ADELE  Artvečer-FK

Středa 18. prosince ve 20.30 hodin

Francie, Belgie, Španělsko, 2013, 179 minut, drama, romantický, erotický, přístupný od 15 let, titulky

Film se silným tématem o milostném vztahu mezi dvěma mladými ženami natočil tunisko-francouzský 

režisér Abdellatif Kechiche.  Vstupné 100 Kč, 90 Kč pro členy FK

Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o.

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D Hrajeme pro děti,  3D

Čtvrtek 19. prosince v 17.30 hodin, pátek 20. prosince v 15.30 hodin, sobota 21. prosince v 16.00 hodin, 

neděle 22., pondělí 23., středa 25., čtvrtek 26. a pátek 27. prosince v 15.15 hodin, sobota 28. prosince 

v 16.00 hodin, neděle 29. prosince v 15.15 hodin

Velká Británie, USA, Austrálie, 2013, 81 minuta, akční, rodinný, české znění

Přijďte zažít dobrodružství přímo mezi dinosaury v největším příběhu za posledních 100 milionů let. Hrdinou 

fi lmu je zvídavý optimista Páťa. Tohoto malého ještěra si zamilujete a budete svědky dobrodružství a těžkých 

úkolů, které doprovázejí jeho dospívání. Není ze smečky největší ani nejdrsnější, ale využívá svou hlavu a srdce 

k tomu, aby se zachoval správně.  Vstupné 150 Kč, 130 Kč pro děti 

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ  

Čtvrtek 19. prosince v 19.15 hodin, pátek 20. prosince v 17.15 hodin, sobota  21. prosince ve 20.00 hodin, 

neděle 22. a pondělí 23. prosince v 17.00 hodin, sobota 28. prosince ve 20.00 hodin, neděle 29. prosince 

v 17.00 hodin, pondělí 30. prosince ve 20.00 hodin

USA, Nový Zéland, 2013, 170 minut, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, titulky

Další dobrodružství Bilbo Pytlíka.  Vstupné 120 Kč

VŠE JE ZTRACENO 

Pátek 20. prosince ve 20.30 hodin, sobota 21. prosince v 17.45 hodin

USA, 2013, 106 minut, dobrodružný, drama, akční, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Silný příběh o souboji člověka s přírodou. Robert Redford ve fi lmu podává životní výkon! Vstupné 110 Kč

KŘÍDLA VÁNOC  

Neděle 22. a pondělí 23. prosince ve 20.15 hodin

ČR, 2013, 110 minut, drama, komedie, mládeži přístupný.

Zimní příběh o splněných přáních. Hrají Richard Krajčo, Vica Kerekesová...  Vstupné 80 Kč

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ  

Středa 25., čtvrtek 26. a pátek 27. prosince v 17.00 hodin 

USA, Nový Zéland, 2013, 170 minut, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, české znění 

Další dobrodružství Bilbo Pytlíka.  Vstupné 120 Kč
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NEŘÍZENÉ STŘELY  Artvečer-FK

Středa 25. prosince ve 20.15 hodin

Itálie, 2010, 108 minut, komedie, drama, romantický, přístupný od 15 let, titulky

Tommaso je nejmladším synem jedné kantonské početné a tradiční rodiny z jihu Itálie, která se již od 60. 

let zabývá výrobou těstovin. Na cestě domů z Říma, kde studuje literaturu a kde žije se svým přítelem, se 

Tommaso rozhodne říci rodičům pravdu o své sexuální orientaci.  Vstupné 90 Kč, 80 Kč pro členy FK

Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o.

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 

Pondělí 30. prosince v 16.00 hodin, úterý 31. prosince ve 14.15 hodin, středa 1. ledna v 17.00 hodin

Velká Británie, USA, Austrálie, 2013, 81 minuta, akční, rodinný, české znění

Přijďte zažít dobrodružství přímo mezi dinosaury v největším příběhu za posledních 100 milionů let. Na 

Silvestra je vstupné 100 Kč.  Vstupné 125 Kč, 100 Kč pro děti

WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT 

Čtvrtek 26. a pátek 27. prosince ve 20.15 hodin, sobota 28. prosince v 17.45 hodin, neděle 29. prosince ve 

20.15 hodin, pondělí 30. prosince v 17.30 hodin

USA, 2013, 114 minut, dobrodružný, komedie, drama, fantasy, mládeži přístupný, titulky

Walter Mitty (Ben Stiller), nesmělý a věčně snící fotoeditor časopisu Life, se ve svém jednotvárném životě 

jen těžko potkává s realitou, a proto raději žije ve svém vysněném světě. V něm se mění na dokonalého ro-

mantického hrdinu bojujícího za lepší svět. Trestá padouchy, zachraňuje pejsky z hořících domů a ochra-

ňuje bezbranné ženy.  Vstupné 120 Kč

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ HFR 3D  3D  

Úterý 31. prosince v 16.00 hodin

USA, Nový Zéland, 2013, 170 minut, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, české znění 

Hrajeme za zvýhodněné vstupné 120 Kč.  Vstupné 120 Kč

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ HFR 3D   3D

Středa 1. ledna v 17.30 hodin

USA, Nový Zéland, 2013, 170 minut, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, titulky

Hrajeme za zvýhodněné vstupné 120 Kč.  Vstupné 120 Kč

Připravujeme: Krásno, Něžné vlny, Zpátky do ringu, Jack Ryan, Památkáři, Příběh fi lmu, Šumperská 

fi lmová akademie.

VÝSTAVA: BYLO NÁS …?
Výstava na motivy knihy Karla Poláčka v rámci festivalu Město čte knihu. Výstava trvá do 31. prosince.

Těšíme se na Vaši návštěvu! Pozor: program kina, rezervace a prodej vstupenek přes internet na we-

bových stránkách kina. Předprodej vstupenek: po-pá od 14.00 hodin, so a ne hodinu před začátkem 

prvního představení. Bližší inf. na telefonu 583 212 000.





KLAVÍRNÍ DOPROVOD
MIROSLAV SEKERA

Velký sál
Dům kultury Šumperk

DAGMAR

PECKOVÁ

Pořádají: Partneři: Mediální partneři:

PROGRAM: 
Leoš Janáček:
Výběr z moravské lidové poezie, 
Sonáta es moll „I. X. 1905“
Klement Slavický:
Ej, srdénko moje
Gustav Mahler:
Chlapcův kouzelný roh – výběr
Bedřich Smetana:
Koncertní etuda
„Na břehu mořském“
Antonín Dvořák:
Biblické písně op. 99

Vstupné: 250, 300, 350 a 450 Kč
Předprodej vstupenek: Pokladna DK (po–pá, 14–18 h).
Online rezervace a více info na www.dksumperk.cz.
Ve spolupráci s cyklem Klasika Viva.

  generální partner Klasika Viva.


