


Kulturní život, společenský měsíčník města Šumperka. 
Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, 
IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová. Redakční 
rada: předseda - Mgr. Hana Nováková, Mgr. Olga Hajduková, 
PaedDr. Zdeněk Doubravský, Mgr. M. Berková, J. Pavlíček, 
V. Zetochová, Mgr. Z. Daňková, Ing. O. Polák. Adresa re-
dakce a předplatného: Sudkov 20, 788 21 Sudkov, tel./fax.:  
583 437 352. Cena: 12 Kč. Roční předplatné pro mimošum-
perské odběratele 264 Kč, pro šumperské 132 Kč, včetně poštov-
ného. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou 
pošt v Ostravě, čj. 2596/92-P/1 ze dne 16. 11. 1992. Grafické 
zpracování: FTV - production, tiskárna: KartoTISK, s.r.o. 
Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16464. Vychází vždy 
k 27. dni v měsíci.

OBSAH ČÍSLA

Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku  ..................... 1

Představujeme autora obálky Petra Válka  ........... 3

Tříkrálovou sbírku zahájí Zdeněk Brož  .............. 4

„Byla to nabídka, která se nedala odmítnout,“ 

říká o LiStOVáNí Infernem 

Dana Browna Lukáš Hejlík  ............................... 5

ZUŠ Šumperk  ................................................... 7

Církevní rok v hudbě nabídne latinskou 

duchovní hudbu Jána Šimbrackého  ................... 8

K Šumperským proměnám: administrativní 

budova společnosti Pramet Tools Šumperk  ........ 8

Dům kultury  ................................................... 10

Jiří Kolbaba promítne fotografi e 

z cesty po Antarktidě  ....................................... 13

Galerie J. Jílka  ................................................. 13

Pontis Šumperk  ............................................... 14

Divadlo  ........................................................... 15

Představujeme nové tváře divadla: 

rozhovor s Milanem Cimerákem  ..................... 16

Divadlo nabídne Římské noci 

se Stašovou a Víznerem  .................................... 17 

Vlastivědné muzeum  ....................................... 18

Šumperské muzeum 

v Guinessově knize rekordů?  ............................ 21

Hollarovu galerii zaplnily fl ašinety  ................... 22

Městská knihovna  ............................................ 23

V knihovně vystaví své fotografi e z Indonésie 

Hana Svobodová, součástí je i beseda  ............... 24

Do svých knih se začte Markéta Pilátová .......... 24

Středisko volného času Doris  ........................... 25

Kino Oko  ........................................................ 26

Autor obálky: 

Petr Válek

Tipy KŽŠ na leden

Výstava v muzeu

LiStOVáNí Infernem Dana Browna

Krásno

V muzeu je k vidění výstava nazvaná Jak se 
v Pekařově narodila hudba aneb Hrátky s hra-
cími stroji.

LiStOVáNí je originálním projektem mladého 

herce a moderátora Lukáše Hejlíka.

Film Krásno, který se z velké části natáčel letos 
v květnu v Šumperku a okolí, bude mít v kině 

Oko premiéru 30. ledna.
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S novým rokem začínáme seriál, jehož prostřednictvím nahlédneme do expozic a depozitářů Vlas-

tivědného muzea v Šumperku, kde se mezi tisícovkami vystavovaných a uložených předmětů nachá-

zejí i takové, s nimiž se pojí zajímavé příběhy. A o nich bude následujících dvanáct pojednání.

Perličky z expozic a depozitářů muzea

Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku

Neobyčejný nález

Jestliže se hovoří o vzácných sbírkových předmě-

tech jako o pokladech muzeí, o některých z nich 

to platí doslova. Patří mezi ně i nález Josefa Stry-

ka z Postřelmova. V květnu roku 1966 začal kopat 

u rodinného domu čp. 153 základy na přístavbu. 

Při práci narazil krumpáč na něco tvrdého. Nebyl 

to kámen, ale nářadím právě poškozená keramická 

nádobka plná slepených zoxidovaných mincí. Dvě 

z nich putovaly na stůl ředitele postřelmovské ško-

ly, jenž v nich po očištění poznal stříbrné pražské 

groše. O nálezu vyrozuměl odborníky, kteří ná-

sledně určili, že se jedná o pražské groše Karla IV. 

a jeho syna Václava IV. V Postřelmově byl objeven 

největší soubor pražských grošů na severní Moravě, 

srovnatelný svým významem s ostatními velkými 

soubory těchto mincí v tehdejším Československu.

A jak tomu obvykle bývá, než byl postřelmov-

ský poklad odborně zajištěn, zmizelo z jeho obsahu 

více či méně stříbrňáků, jejichž počet již nezjistíme. 

Přesto přese všechno bylo do tehdejšího Vlastivěd-

ného ústavu v Šumperku odevzdáno úctyhodných 

642 kusů pražských grošů, z nichž dvaatřicet pro-

kazatelně náleží k ražbám Karla IV. Numizmatické 

zhodnocení nálezu a roztřídění mincí podle jednot-

livých ražeb tehdy provedl Hynek Zdráhal, který 

se při hodnocení mincí opíral o chronologii grošů 

Část pokladu pražských grošů s restaurovanou nádobkou ve stálé expozici šumperského muzea připomíná nález 

z roku 1966.  Foto: sbírky VM Šumperk
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Václava IV. vypracovanou Stanislavem Veselým. 

Zjistil, že 196 mincí Václava IV. patří prokazatelně 

do skupiny nejmladších emisí tohoto panovníka 

vyražených až v prvních dvou desetiletích 15. stole-

tí a dalších jedenadevadesát zařadil k ražbám úplně 

posledním. Pro tradičně nekvalitní výstupní vzhled 

obvyklý u mincí obou jmenovaných panovníků 

a pro jejich opotřebení nebylo možné určit téměř 

polovinu nálezu.

Mezi odborníky se objevily různé názory, kdo 

a proč ukryl více než deset marek pražských grošů 

(jedna početní marka obsahovala 64 pražských gro-

šů), za něž bylo možné koupit poddanskou used-

lost. Střízlivě uvažující archeolog Vladimír Goš, 

který mezi jiným ocenil v souvislosti s nalezenou 

nádobkou přínos nálezu pro datování středověké 

keramiky, konstatoval, že mince byly pravděpo-

dobně ukryty do země za husitských válek a uvedl 

možný rok 1424, kdy Moravou táhly oddíly husi-

tů i vojsko rakouského vévody. Romantik Hynek 

Zdráhal rozvinul příběh o ukrytí mincí „před při-

cházejícím vojskem někdy v listopadu 1424“ a mís-

to zakopání nádobky s groši umístil jednou na tvrz 

a vzápětí do dvora či na zahradu.

Prameny lze doložit, že zemanská tvrz a vrchnos-

tenský dvůr v Postřelmově za husitských válek již 

mnoho desetiletí neexistovaly a ukrytí větší fi nanč-

ní hotovosti naprosto nemusí souviset s pokladnicí 

zemana. Tak velké množství peněz mohlo být v ru-

kou vesnického fojta, který je vybral od poddaných 

a neměl možnost je bezpečně odevzdat. Vždyť Po-

střelmov, jedna z největších vsí na Zábřežsku, měl 

tehdy kolem čtyřiceti selských usedlostí. Z každé 

z nich platil poddaný většinou marku grošů ve 

dvou splátkových termínech na jaře a na podzim. 

V nádobce by se tak nacházela asi polovina půlroč-

ních platů postřelmovských poddaných. A co víme 

o možnosti dlouhodobě naspořit takovou částku 

samotným bohatým poddaným sedlákem?

Pokud mají pravdu ti numizmatikové, kteří za-

stávají názor, že platby v běžném platebním styku 

se odbývaly především v drobných mincích, halé-

řích a penízích, a groše sloužily zvláště k uchování 

hodnotného kovu, potom by se v případě postřel-

movského nálezu nejednalo o vybrané mince od 

poddaných, ale o zakopaný poklad jednotlivce. 

Ale mají tito numizmatikové pravdu? Odpovědi na 

otázku, kdo a proč peníze ukryl, se zřejmě nedo-

čkáme.

Dnes restaurovaná nádobka s částí neurčených 

pražských grošů ve stálé expozici šumperského mu-

zea přibližuje mezi dalšími předměty běžný život 

středověkých lidí v regionu. Pro její nenápadnost ji 

lze lehce přehlédnout. Společně s určenými a časo-

vě zařazenými mincemi uloženými v depozitáři pro 

potřeby studia tvoří unikátní nálezový celek.

 Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

Pražské groše Karla IV. a Václava IV. s natolik zřetel-

ným obrazem a písmem, že je bylo možné určit a za-

řadit.  Foto: sbírky VM Šumperk

Česká mše vánoční
středa 25. prosince v 16.30 hod. v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie

Účinkuje: Schola od sv. Jana Křtitele s přizvanými hosty, přáteli, kamarády, kantory, felčary, 
purkmistry, študenty, příslušníky různých cechů a řemesel. 
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Představujeme autora obálky Petra Válka

Mladý výtvarník Petr Válek se narodil v roce 1976, 

žije v obci Loučná nad Desnou nedaleko Šumperka. 

Ač nemá výtvarné vzdělání, je štědře obdařený obra-

zotvorností prostoupenou laskavým humorem i tam, 

kde je jeho téma drsné nebo baladicky smutné. Asi se 

neustále rád toulá lesem za větrných dnů pod zataže-

nou oblohou a lidem se tam zdaleka vyhýbá - a záro-

veň je schopný zbavit přítomné ostychu a strhnout 

k účasti.

Nestudoval, vyučil se kameníkem; obvyklé výtvarné 

školení by mu snad i ublížilo. Je to fenomén, přírodní 

úkaz, zřídlo nápadů a forem. Co jiný pracně hledá, 

jemu se spontánně rodí v bezpočtu proměn.

Setkání s ním je vždy radostným překvapením. 

Občas se letmo dotkne i volnějších témat a zabývá se 

i plochou jako takovou, ale fi gura a zřetelná předmět-

nost je jeho doménou.

První příležitost k ilustraci dostal Petr Válek 

v roce 2000, kdy přijal pozvání Městské knihovny 

k účasti na projektu Pohádková vlastivěda. Od té doby 

realizoval řadu dalších projektů. Dnes má za sebou již 

mnoho samostatných i společných výstav a jeho práce 

jsou součástí sbírek v ČR i v zahraničí.  -red-

Petr Válek ilustroval mimo jiné knihu Nejen povídky 

Karla Čapka, která se četla loni během festivalu Město 

čte knihu.

Petr Válek.  Foto: archiv

Redakce a redakční rada Kulturního života Šumperka 

přeje všem svým čtenářům klidné a krásné vánoční svátky 

a v roce 2014 bohaté kulturní vyžití.
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Již tradičně zahájí nadcházející rok v Šumperku a okolí Tříkrálová sbírka, kterou organizuje 

Charita Šumperk. Koledníci vyjdou do ulic v období mezi 3. a 12. lednem, aby přinášeli do všech 

domovů požehnání a poprosili o pomoc pro ty, kteří ji potřebují. V Šumperku zahájí koledování 

v pondělí 6. ledna šumperský starosta a senátor Zdeněk Brož na tzv. „Točáku“. Od 13 do 16 ho-

din se zde bude podávat „novoroční zelňačka“ a pro děti budou připraveny drobné dárky. Role 

koledníků se v tento den zhostí zpěváčci Šumperského dětského sboru.

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.

Tříkrálová sbírka, Předplatné

Tříkrálovou sbírku zahájí Zdeněk Brož

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především 

na pomoc nemocným, handicapovaným, senio-

rům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak so-

ciálně potřebným skupinám lidí žijícím zejména 

v děkanátu Šumperk. Část výnosu pak jde na hu-

manitární pomoc do zahraničí,“ uvedla ředitelka 

místní Charity Marie Vychopeňová. Vzápětí při-

pomněla, že jen loni se v šumperském děkanátu 

vykoledovalo 599 840 korun. Podíl, který byl 

určen pro využití šumperskou Charitou, přitom 

činil 355 320 korun. „Tyto fi nance jsme použili na 

snížení nákladů na provoz našich aut přestavbou 

na LPG, na podporu činnosti Centra pro rodinu 

Šumperk a Poradny pro ženy a dívky - ochrana ne-

narozeného života a na zajištění dostupnosti služeb 

Charity Šumperk. Část peněz šla také na nákup re-

habilitačních a kompenzačních pomůcek a na pří-

mou pomoc občanům v hmotné nouzi,“ vysvětlila 

Vychopeňová. -red-

Do ulic města se již tradičně vydají nepřehlédnutelní 

šumperští Motýli. Koledovat budou v pondělí 6. ledna. 

 Foto: -zk-

Předplatitelé mohou vyhrát 

vstupenky na kulturní akce

Ti, kteří si 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 Po-

láčka, jež byla vydána u příležitosti letošního festiva-

lu 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. Do slosování budou zařazeni před-

platitelé, kteří zaplatí složenku do pondělí 6. ledna 

2014. -zk-
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Do širokého povědomí veřejnosti i médií se Lukáš Hejlík dostal díky hlavní roli v televizním seriá-

lu. Je ale mužem mnoha profesí. Díky stále populárnějšímu projektu LiStOVáNí, jehož je autorem, 

se stal hercem, režisérem, scénáristou, producentem i manažerem v jedné osobě. S Infernem Dana 

Browna přijede v úterý 28. ledna do Šumperka. 

Rozhovor o LiStOVáNí

„Byla to nabídka, která se nedala odmítnout,“ 

říká o LiStOVáNí Infernem Dana Browna Lukáš Hejlík

Vyrážíte na turné s thrillerem amerického spisova-

tele Dana Browna - Inferno. To není v LiStOVáNí 

právě běžně zpracovávaný žánr... Nápad „zlistovat“ 

tuto knihu přišel odkud?

Byla to vlastně nabídka, která se nedala odmít-

nout. LiStOVáNí se současně nejslavnějším auto-

rem na světě. I když přiznávám, že žánr historický 

thriller není pro naše padesátiminutové představení 

ideální. Na druhou stranu Inferno je na rozdíl od 

Šifry mistra Leonarda nebo Andělů a démonů na-

prosto ideální. Navíc nese velmi zajímavou myšlen-

ku přelidnění, které má nastat kolem roku 2050. 

Moc se těším na setkání s mistrem v Praze, ale i na 

celé turné po třiceti českých městech s podepsaným 

Infernem.

Jak dlouho probíhá úprava takové, skoro pětiset-

stránkové, knihy?

Ano, to bude jádro pudla, dobrá úprava. Už jsme 

se do toho pustili společně s Pavlem Oubramem, 

který se se mnou v roli Roberta Langdona bude 

alternovat, jakkoliv pojedu vesměs celé turné, ať už 

hrát budu nebo ne. Inferno má možná kolem jed-

noho milionu znaků (včetně mezer), naše úprava 

jich musí mít asi dvacet pět tisíc a přitom nesmíte 

mít pocit, že tam něco chybí.

A jak je to s městy? Podle čeho vybíráte, kam s kte-

rou knihou dorazíte?

Odpovídám na zájem měst a daných institucí, 

divadel, knihoven, kaváren a často i samotných jed-

notlivců. Mám vždycky zájem tam s LiStOVáNím 

přijet a hlavně se i vrátit. Pak má náš seriál smysl.

Podle jakých kritérií vybíráte knihy pro svá scénic-

ká čtení?

Za těch deset let, co s tímto projektem brázdíme 

po luzích a hájích Čech, Moravy, ale i Vysočiny, se 

nám vyplatilo především neopakovat se. A tak při-

jímáme výzvy a zkoušíme experimentovat žánrově 

a zároveň refl ektovat i to, co se dostává na knižní 

pulty. Však kuchařské knihy vycházejí hojně, stejně 

jako sportovní životopisy. Ba přímo trhají žebříč-

ky bestsellerů. A tak jsme v LiStOVáNí vařili nebo 

hráli po boku právě Usaina Bolta... Ale samozřej-

mě uvádíme romány, povídky, prózu především. 

Nicméně nechceme se divákům, zvláště na našich 

stálých scénách, opakovat. A moc se těším z toho, 

že se LiStOVáNí dostává i do nových měst, a to 

natolik, že se do nich vracíme. Fungujeme totiž 

jako seriál, lidé se těší na to, s čím přijdeme. A to 

je také důvod, proč se neopakovat. A tak měníme 

žánry, styly i obsazení. Pořád ale zůstáváme živými, 

vtipnými a troufám si říct sexy prezentátory knih. 

Nejde o usedlou akademickou záležitost. 

Velkým úspěchem bylo také scénické nastudování 

knihy ekonoma Tomáše Sedláčka Ekonomie Dobra 

a zla, tedy z knihy z kategorie non-fi ction. Přinesla 

i vám osobně o hodně větší pochopení a vhled do světa, 

ve kterém žijete?

Ano, Tomášova Ekonomie je přesně to žánrové 

vychýlení, ale i refl exe toho, co je u nás velmi aktu-

ální. Sedláček je borec a já ho obdivuju, že do toho 

s námi šel a nechal ze své knihy udělat takový akční 

kabaret. Ano, hráli jsme jeho knihu téměř 200 krát, 

dostali se s ní na Novou scénu Národního divadla 

v Praze a mnohokrát s anglickou verzí i do zahra-

ničí. A máte pravdu, mám Tomáše v hlavě a velmi 

často i v ústech. A tak, když někdy láteřím na to, co 

je pro Čechy důležité a za co jsou bohužel schopni 

utrácet peníze, jakkoliv si stěžují na to, že jich ne-
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mají dost, musím se někdy zastavit a říct si: Sakra, 

jsem to ještě já nebo už Sedláček...

Jak se liší vaše představení od fanzinového čtení ob-

líbených pasáží z knihy?

Uvidíte plnohodnotné představení, úprava před-

staví vždy celou knihu, má to hlavu, patu, ale i tělo. 

Doprovázejí nás muzika, kostýmy, jen máme v ruce 

stále knihu, čímž jasně dokazujeme, že čtení dneska 

ještě není mrtvá věc. Nejedná se o předčítání za sto-

lem nějakých úryvků. Ne, je to opravdu svěží akční 

3D podívaná... Přijďte se podívat!

Není ovšem naše doba už opravdu zvrhlá v tom, že 

musí vymýšlet „obezličky“ na to, aby mladí lidé čet-

li? Četba, to přece bývalo jedno z největších potěšení 

předchozích generací. 

Ano, jako bych už slyšel námitku dnešních tee-

nagerů - nebyly počítače, televize, mobily, nedalo 

se jen tak tupě zírat. Co vám na tom připadá tak 

zlé. Objedeme s LiStOVáNím až 180 českých měst 

ročně, hrajeme pro úplně všechny věkové katego-

rie. Děti od třetí, čtvrté třídy do knihoven chodí, 

čtou. To, že teenageři preferují obrazovky a elek-

tronickou zábavu, to je prostě logické. Mají svůj 

svět, své chápání a pak se ke knize buď vrátí nebo 

ne. A ano, ten technický posun vše opravdu velmi 

zrychluje, to si my, kteří to v mládí nezažili, nedo-

kážeme představit a někdy jim to tedy až zbytečně 

vyčítáme. A že se nám dorostencům po školách 

daří dokázat, že čtení dnes uprostřed tohoto akční-

ho guláše, který se kolem nich rozlévá, není nuda, 

mrtvá věc a očividná pruda, to je myslím skvělé. 

Na knihu, kterou ve škole zahrajeme, je pak tře-

ba v knihovně roční rezervace. Nezapomínejte, že 

i elektronika útočí v reklamách, štěstí lidé dneska 

cítí ve vlastnictví věcí, a tak i my prostě trochu dě-

láme reklamu čtení a čtenářství. 

Je to hodně odlišné připravovat se na představení, 

na seriálové a divadelní role?  Zvládáte v pohodě své 

přeměny z hvězdy soap opery, sexy doktora televizního 

LiStOVáNí aneb scénické čtení je originálním projektem mladého herce a moderátora Lukáše Hejlíka.  Foto: archiv
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seriálu a herce přibližujícího zajímavou knihu?

Já mám rád tyhle změny. Nevadí mi ani mode-

rování poměrně primitivních tiskových konferen-

cí. Ba naopak, čerpám z jednoho do druhého. Ale 

samozřejmě, LiStOVáNí je moje dítě, můj dobrý 

nápad, mé poslání, díky kterému možná budeme 

i v učebnicích... Každý ze světových autorů, kteří 

nás kdy doprovázeli, byl překvapený, jak živý a zá-

služný je to projekt, že něco podobného ve své zemi 

nemají. Věřím, že to potvrdí i slavný Dan Brown.

Velmi často míříte se svým vystoupením právě ještě 

do dalšího města. Neošidíte tím své návštěvníky? Ne-

bude setkání moc krátké?

Ne! Tak funguje LiStOVáNí, abychom vůbec 

mohli v nějakém městě vystoupit, musíme hrát ten 

večer ještě jednou nebo dvakrát. I v tak krátkém 

čase věřím, že to bude milé setkání, nejen s knihou, 

ale i osobně. Pak s diváky mluvíme i u prodeje knih 

a tak. Někdy pak pravda ujíždíme kvůli rychlému 

přejezdu jak zloději...

Z projektu je patrné, že rád čtete. Kde si nejčastěji 

čtete? Máte přitom nějaké rituály?

Jo, mám! Je to intimní, ale nejraději na záchodě 

- to znamená, že mám rozečteny vždy čtyři knihy 

- jsou to toalety na chalupě, v pražském bytě, v ate-

liéru při natáčení Ordinace a pak jednu putovní 

knihu na všech hotelových záchodech na turné. 

 

Vaše představení bývají často i velmi vtipná. Kolik 

vtipu si dovolíte konkrétně v případě Inferna? Půjde 

to vůbec?

Uvidíme, humorem Brown šetří, ale věřím, že 

i v tak napínavých situacích něco vymyslíme. Bude 

to prostě pekelné! Přijďte se přesvědčit.

 Děkuji za rozhovor,

 Veronika Fašínová, LiStOVáNí.cz

ZUŠ Šumperk

Turisté pořádají Novoroční výstup na Háj

Pátek 24. ledna v 18 hodin v divadle

Přehlídka tanečního oboru ZUŠ Šumperk

Čtvrtek 30. ledna v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert smyčcového oddělení ZUŠ Šumperk

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, 

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

Již osmatřicátý ročník Novoročního 

výstupu na Háj chystá Klub českých tu-

ristů v Šumperku. Rozhledna bude ve 

středu 1. ledna otevřena v době od 9 do 

15 hodin.

Tradiční akce nabízí lidem příležitost 

k setkání i novoročnímu přípitku. Jako od-

měnu za vynaloženou fyzickou aktivitu 

obdrží účastnický list s příležitostným 

razítkem. A ti, kteří přispějí nevidomým 

dětem na konto Světluška, si odnesou no-

voroční čtyřlístek pro štěstí.  -zk-

Rozhledna na Háji 
bude otevřena za dobré viditelnosti a dobré pěší dostupnosti 

v sobotu 28.12., v neděli 29.12. 
a v úterý 31.12 od 10 do 15 hodin. 
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Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v novém roce 

další částí. V úterý 7. ledna zavede posluchače na Slovensko, o jehož hudebním bohatství stále 

tak málo víme.

Hudební cyklus, Šumperské proměny

Církevní rok v hudbě nabídne 

latinskou duchovní hudbu Jána Šimbrackého

K Šumperským proměnám: administrativní budova 

společnosti Pramet Tools Šumperk

„Budeme poslouchat opravdu výtečnou nahráv-

ku děl Jána Šimbrackého, který spolu se Zacha-

riášem Zarevutiem  představuje nejvýznamnější 

osobnost slovenské barokní polyfonie,“ říká za-

kladatel cyklu Církevní rok v hudbě Vít Rozehnal 

a dodává, že o jeho životě se toho ví poměrně málo. 

Studoval soudobá díla evropské duchovní hud-

by - Händla, Hasslera, Lassa, Praetoria, Scheidta, 

Schütze, Viadany - a prováděl jejich transkripce 

pro účely bohoslužebných obřadů ve Spišském 

Podhradí. „Ačkoliv byl „jenom“ varhaníkem, těšil 

se velké úctě, neboť byl jmenován doživotním čle-

nem městské rady,“ podotýká Rozehnal. 

Z vlastní tvorby Jána Šimbrackého se přitom 

zachovalo jedenapadesát děl, která jsou svědectvím 

vysoké umělecké kultury na území Slovenska v prv-

ní polovině 17. století. Setkání s hudbou proběhne 

v úterý 7. ledna. Jeho dějištěm bude od 19 hodin 

zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním 

středisku na Kostelním náměstí 4.  -red-

Na místě současných provozoven společnosti Pramet 

Tools stávala nejdříve hedvábnická továrna bratří Schi-

elů. Po druhé světové válce v ní byla výroba zastavena 

a od roku 1951 začaly objekty sloužit zcela novému 

druhu výrobní činnosti, produkci železoprachových 

jader pro elektrotechnický průmysl. Tehdy se pod-

nik jmenoval „Závod první pětiletky, národní podnik 

Šumperk“. Později v polovině šedesátých let byl ná-

zev změněn na „Pramet, závody práškové metalurgie, 

národní podnik Šumperk“. To se již v něm vyráběly 

magneticky měkké ferity a termistory a o něco později 

feritové paměťové prvky a ferromagnety. Rozšiřování 

sortimentu výrobků a zvyšování objemu produkce si 

vyžádaly výstavbu nových správních a výrobních ob-

jektů. V Uničovské ulici vyrostly nové stavby, včetně 

administrativní budovy dostavěné v roce 1964, které 

se staly charakteristickou siluetou podniku Pramet.

Od roku 1967 produkoval podnik umělé diamanty 

jako jeden z prvních výrobců na světě. V sedmdesá-

tých letech tak z Prametu odcházely k zákazníkům 

kromě jiného nástroje ze syntetického diamantu, sli-

nuté karbidy, vyměnitelné břitové destičky a nástroje 

ze slinutých karbidů, magneticky měkké a magneticky 

tvrdé ferity, operační paměti do počítačů, záznamové 

a čtecí hlavy diskových pamětí a další. Dominantou 

celého výrobního areálu se stala výšková budova dosta-

věná v polovině osmdesátých let.

Současná společnost Pramet Tools, založená v roce 

1999, se zabývá výrobou a prodejem obráběcích ná-

strojů ze slinutého karbidu. Ve svém oboru patří Pra-

met Tools ke světové špičce. V roce 2011 v něm bylo 

vyprodukováno rekordních 22,5 milionu vyměnitel-

ných břitových destiček. Výrobky ze syntetického dia-

mantu dnes odcházejí ze společnosti Urdiamant, která 

se v roce 2000 vyčlenila z fi rmy Pramet a převzala část 

výrobních a správních objektů. 

V roce 2006 se Pramet Tools pustil do rekonstrukce 

administrativní budovy. Ta probíhala ve dvou etapách, 

na něž letos navázalo zateplení pláště. Ten se nese 

v duchu jednoduchého technicistního stylu. Součástí 

rekonstrukce bylo i řešení vzhledu přilehlého prostran-

ství, kde musela být odstraněna část zeleně. Tu nahradí 

nová zeleň vysázená přímo v areálu fi rmy. 

 Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk
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Nově vystavěná administrativní budova v Uničovské ulici ve druhé polovině šedesátých let 20. století.  

 Foto: archiv VM Šumperk

Do rekonstrukce administrativní budovy se Pramet Tools pustil v roce 2006. Probíhala ve dvou etapách, na něž 

letos navázalo zateplení pláště. Ten se nese v duchu jednoduchého technicistního stylu.  Foto: P. Kvapil
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Dům kultury

Pátek 17. ledna od 19 hodin ve velkém sále DK

Stužkovací ples Obchodní akademie

Tradiční studentský večírek se stužkováním budoucích maturantů.  Vstupné 150 Kč

Sobota 18. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Ples Pramet Tools

Společenský ples významného šumperského podniku. Účinkují: Moondance orchestra Martina Kumžáka, 

hudební skupina Galileo Band, taneční klub Next Šumperk, taneční klub Silueta Praha a cimbálová mu-

zika Karla Martiše.  Vstupné 350 Kč

Čtvrtek 23. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Jiří Kolbaba: Modrobílé ticho - tajuplná Antarktida

Populární dobrodruh a cestopisný zpravodaj Rádia Impuls se vrací po loňském úspěšném vystoupení 

znovu do Šumperka. Tentokrát s novou vizuální show, která nadchne každého milovníka přírody a dálek. 

Přijměte pozvání na ojedinělé místo na planetě. Ledový kontinent bude v romantických duších vždy vzbu-

zovat touhy po nových poznáních a dobrodružstvích. Jiří Kolbaba uskutečnil do Antarktidy tři strhující 

cesty. Tento pořad popisuje první dvě, které se uskutečnily pomocí ruského ledoborce a argentinských 

vojenských letadel. Těšme se na tučňáky, tuleně, lachtany, polární badatele a dech beroucí pohádkové 

scenérie.  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč

Středa 29. ledna od 19.30 hodin na jevišti velkého sálu DK

Koncert na jevišti: Tony Ackerman

Americký kytarista Tony Ackerman účinkoval desetiletí v jazzové dvojici s Martinem Kratochvílem, se kte-

rým vydal devět alb a odehrál tisíce koncertů u nás, v Evropě či USA. Fenomenální jazzový kytarista zavítá 

po mnoha letech do Šumperka, kde měly jeho koncerty vždy mimořádný ohlas. Brilantní muzikantské 

cítění předvede na pěti různých kytarách.  Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 150 Kč

Pátek 31. ledna od 20 hodin v H-clubu

Holátka

Country večer plný pohodové muziky, zábavy a tancování. Legenda tuzemské country muziky, šumperská 

Holátka, zahrají společně s pozvanými hosty.  Vstupné 60 Kč

 PRO DĚTI

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.



11Dům kultury

Tony Ackerman se po letech vrací do Šumperka. Brilantní muzikantské cítění předvede na pěti různých kytarách 

ve středu 29. ledna od 19.30 hodin ve velkém síle Domu kultury.  Foto: archiv

 VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 5. ledna

Jan Křížek: „Praznaky“, barevné kresby ze sbírky GMU v Roudnici nad Labem 

Výstava českého sochaře a malíře. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury 

ČR a Olomoucký kraj.

Od 8. ledna do 2. února

Ludmila Padrtová, „V radosti z malby“ znovu po padesáti letech

Výstava díla jmenované malířky, kreslířky a fotografky. Vernisáž proběhne ve středu 8. ledna od 18 hodin. 

Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičko-

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

kraj.

Jižního křídlo DK Šumperk

Od 10. ledna do 31. března

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk
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JAZYKOVÉ A POHYBOVÉ KURZY

Příprava studentů k maturitní zkoušce z anglického jazyka pro ústní část a didaktický test 

Zahájení: 16. ledna 2014. Každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hod. v klubovně č. 3, lektorka Edita Kovalová. Při-

hlášky na telefonu 583 363 038 nebo 777 652 073 nebo na www.dksumperk.cz.  Kurzovné 1.400 Kč/14 lekcí

Angličtina pro začátečníky

Výuka podle oxfordské učebnice English File. Zahájení: 16. ledna 2014. Každý čtvrtek od 16.30 do 

18 hod. v klubovně č. 3, lektorka Edita Kovalová. Přihlášky na telefonu 583 363 038 nebo 777 652 073 

nebo na www.dksumperk.cz.  Kurzovné 2.000 Kč/20 lekcí

Angličtina pro mírně pokročilé

Výuka podle oxfordské učebnice English fi le. Zahájení: 16. ledna 2014. Každý čtvrtek od 18 do 19.30 hod. 

v klubovně č. 3, lektorka Edita Kovalová. Přihlášky na telefonu 583 363 038 nebo 777 652 073 nebo na 

www.dksumperk.cz.  Kurzovné 2.000 Kč/20 lekcí

Dětský společenský tanec

Taneční škola Olympia přijímá chlapce a dívky ve věku od 4 do 14 let. Pohybová průprava s prvky spole-

čenského tance. Vede taneční mistr Jiří Hrubý. Zahájení: únor 2014. Přihlášky do konce ledna na telefonu 

606 819 729 nebo na www.dksumperk.cz.  Kurzovné 900 Kč/pololetí

Pokračovací kurzy tance pro mládež

Každé pondělí od 17.45 do 19.45 hod. ve velkém sále. Zahájení: 6. ledna 2014. Kurz obsahuje 6 dvouhodino-

vých lekcí + 1 prodloužená. Přihlášky na telefonu 606 819 729 nebo na www.dksumperk.cz.  Kurzovné 500 Kč

Kurzy tance pro dospělé

Každé pondělí od 20 do 22 hod. ve velkém sále. Zahájení: 6. ledna 2014. Kurz obsahuje 6 dvouhodino-

vých lekcí + 1 prodloužená. Přihlášky na telefonu 606 819 729 nebo na www.dksumperk.cz.

  Kurzovné 1.390 Kč/1 pár

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK

Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, tel.č. 

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

perk.cz, www.bluesalive.cz.

 PŘIPRAVUJEME

9. února  MICHAL NESVADBA

11. února VYHAZOVAČI: O. BRZOBOHATÝ a další

14. února  PLES DK A CK ANCORA

23. února  POHÁDKOVÝ KARNEVAL S MÍŠOU

1. března  KVĚTINOVÝ PLES A TANEČNÍ SOUTĚŽ

7. března KRYŠTOF

22. března BLUES APERITIV

18. dubna  MANDRAGE



13Dům kultury, Galerie J. Jílka

Jiří Kolbaba promítne fotografi e z cesty po Antarktidě

Galerie J. Jílka

Populární dobrodruh a cestopisný zpravodaj rádia 

Impuls Jiří Kolbaba se vrací do Šumperka. Tentokrát 

s novou vizuální show Modrobílé ticho - tajuplná 

Antarktida, která nadchne každého milovníka příro-

dy a dálek.

„Přijměte pozvání na ojedinělé místo na planetě. 

Ledový kontinent bude v romantických duších vždy 

vzbuzovat touhy po nových poznáních a dobro-

družstvích,“ říká Jiří Kolbaba. Tento známý fotograf 

uskutečnil do Antarktidy tři strhující cesty. Pořad 

popisuje první dvě, které se uskutečnily pomocí rus-

kého ledoborce a argentinských vojenských letadel. 

„Můžete se těšit na tučňáky, tuleně, lachtany, polární 

badatele a dech beroucí pohádkové scenérie,“ láká 

na pořad Kolbaba. Dobrodruh vystoupí v Domě 

kultury Šumperk ve čtvrtek 23. ledna od půl osmé 

večer. Vstupné je v předprodeji 150 korun, v den 

akce podraží o čtyřicet korun. -op-

▶ J. Kolbaba.  Foto: archiv

Ludmila Padrtová, „V radosti z malby“ 

znovu po padesáti letech

Zjevením, jakým byla v Galerii v srpnu roku 

2010 výstava Zdeny Strobachové (1932-2005), kte-

rá se v ústraní a teprve v posledním dvacetiletí života 

plně vnořila do svobodné a někdy i drásavé malby, 

je i donedávna světu ukrytá malířka Ludmila Padr-

tová (*1931). Na rozdíl od Sidoniiných jsou ale její 

práce malé a cíleně i prosté. 

Paní Ludmila začala malovat zhruba ve dvaceti 

letech, aby už před třicítkou výtvarnou činnost pře-

rušila, kromě fotozáznamů přírody v mezidobí od-

mlky. Vrátila se k ní až počátkem roku 2011. Příčina 

padesátileté pauzy spočívá i v dobových souvislos-

tech, možná ale víc ve skromnosti. O znovuobjevení 

první etapy se před lety zasloužil Jiří Valoch, o uspo-

řádání  druhé s pozorností sobě vlastní pak vedle 

jiných i Ladislav Daněk. Oběma dlužíme dík. 

Stříbrný pták, květen 2013, stříbrná a modrá barva, 

černý papír, 125 x 122 mm



14 Galerie J. Jílka, Pontis

Už její první etapa je niterně spřízněná s objevnou 

grafi kou Vladimíra Boudníka (1924-1968). Snad 

i tkví v poloze blízké jeho informelu, především je ale 

živou nervní tkání lyrické malby. Od bezprostředně 

viděného tíhne k uvolněné linii gesta ruky a někdy 

i k jediné barvě. A zároveň rodí se v reálné podobě 

v mysli. Obecné úvahy mísí se v ní s rozpomínkou 

na malé příhody dne a na krajinu, znovu v paměti 

probuzenou. To proto je pod povrchem zdánlivě od-

tažité formy její malba tak pocitově sdělná a později 

už i názvem doladěná. Někde tak střídmou věcnos-

tí připomene i barevné kresby Michala Ranného 

(1946-1981), anebo pozdní dílo samotářského ma-

líře, Roberta Hliněnského (1908-1979). 

Jílkova Galerie nabízí ukázky z druhého období. 

V souběhu s rozsáhlejší výstavou, kterou chystá na 

konci ledna Muzeum umění v Olomouci, je volba 

zaměřena na drobné záznamy s tématem volného 

pohybu, prostoru a vzletu. Na skryté motivy dějů 

přírody a na ptáky v oblacích. V radosti pevně ukot-

vená malba Ludmily Padrtové je vzácná ve své ryzí 

čistotě. Pozapomenutá a donedávna neprávem mí-

jená malířka do zdejší kmenové linie přirozeně pa-

tří. Přijďte, navzdory komornímu rozsahu a malým 

formátům prací bude to výstava jistě objevná. Bude 

i dobrým úvodem nového ročníku Jílkovy Gale-

rie. Zahájená ve středu 8. ledna potrvá do neděle 

2. února. Miroslav Koval

Pontis Šumperk

Pátek 10. ledna od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 14. ledna od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Čtvrtek 16. ledna od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 28. ledna 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 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.dag-

mar@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro senio-

ry, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 

Gen. Svobody 68, „DS V“ = Denní stacionář Volba, 

Bohdíkovská 24. 

Od 23.12. do 31.12. je Mateřské centrum zavře-

no, opět se otevře v pátek 3. ledna.
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Divadlo

Datum Titul Skupina Čas Cena

St 8.1.  Černá komedie  G, X, VK  17.00  140 Kč

So 11.1.  Černá komedie  F, X, VK  19.30  140 Kč

St 15.1.  Černá komedie  A, X, VK  19.30  140 Kč

Čt 16.1.  Černá komedie  S1, X, VK  17.00  140 Kč

So 18.1.  Římské noci        Agentura Harlekýn Praha  B, X, VK  19.30   320 Kč 

Čt 23.1.  Černá komedie  S2, X, VK  17.00  140 Kč

So 25.1.  Světáci  VK  19.30  140 Kč

Út 28.1.  Čtení na jevišti:   VK  18.00

 Celorepublikové turné Lukáše Hejlíka - Inferno (Dan Brown) 

Pá 31.1.  A zase ty evergreeny…!  VK  19.30  70 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.

Členové šumperského divadelního souboru se sešli na jevišti, aby společně zapózovali pro PF 2014.  Foto: Petr Veselý

Výstava v divadle: 
Günter Hujber a Miriam Kocurková Rochová - „Kontrasty“

Výstava děl uměleckých škol AVE ART Ostrava a VOŠ A SPŠ Šumperk
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Milan Cimerák se narodil v Krnově, posléze vystudoval Hereckou konzervatoř v Ostravě a FFMU 

Brno - obor dějiny a teorie divadla. Od září 2013 je novým členem uměleckého souboru Divadla 

Šumperk. 

Rozhovor

Představujeme nové tváře divadla: 

rozhovor s Milanem Cimerákem

Jak se vám líbí Šumperk jako město a jakou atmo-

sférou na vás „dýchlo“ místní divadlo?

Šumperk má svoji atmosféru, baví mě architek-

tura i hory kolem. Celý region má pro mě velice 

zajímavou historii. Rád si na kole zajezdím lehký 

downhill (zkopcedolů:) ), což mi tady vybíhající 

Jeseníky krásně nabízejí.

A jak „dýchlo“ místní divadlo? Přišel jsem 

v momentu personálních změn, situace není úpl-

ně nekomplikovaná a komentáře se raději zdržím. 

S hereckými kolegy se mi spolupracuje velmi dobře 

a vážím si také vstřícnosti techniky, mistrů zvuku 

a světel a dalších pro chod divadla důležitých lidí. 

Můžete stručně zrekapitulovat vaše dosavadní pů-

sobení na předchozích scénách, vaše role ve škole či 

celou vaši cestu k divadlu? 

Chodil jsem si vesele do dramaťáku v Krnově, 

když mi naše učitelka slečna Bezručová navrhla, 

abych to zkusil na konzervatoř. Nevěřícně jsem se 

jí zeptal: „To se jako herectví učí?“ Na konzervatoři 

nás vedli paní Gasnárková a pan Jansa. Měli jsme 

skvělý ročník a štěstí na pedagogy. Všechny tímto 

zdravím! Hráli jsme Molliérova Měšťáka šlechticem 

(roličky různých slouhů, Kubík) a Shakepspearův 

Sen Noci svatojánské (Demetrius, elfové, Poříz). 

Byla to krásná práce. Současně jsem hrál menší 

i vetší role v ostravských divadlech. V divadle Aréna 

a obě scény Moravskoslezského divadla. 

Při představě, že končím se školou, jsem zpani-

kařil, připadal jsem si ještě příliš mladý na „práci“ :) 

Byl jsem přijat na Masarykovu Univerzitu v Brně, 

obor Teorie a dějiny divadla. V Brně bylo příjemně, 

je to živé město, kde potkáte lidi z celé republiky 

i z celého světa. Zážitků je tolik, že je to na kni-

hu (právě jsem smazal velký odstavec, který jsem 

o tom napsal).

V jakém jste narozen znamení? Myslíte si, že mělo 

nějaký vliv na vaše rozhodnutí stát se hercem? 

Mým znamením je Panna. V astrologii se upřím-

ně nevyznám, ale možnost se vyloučit nedá.

Pokuste si vzpomenout na okamžik, kdy jste se roz-

hodl věnovat náročnému hereckému povolání a proč?

Je to zvláštní, ale jakmile jednou stojíte na jevišti, 

tak se vám tam chce stále. Hraju na bicí, a když 

delší dobu necvičím taky pozoruju, jak narůstá 

„absťák“. Rozhodnutí stát se hercem bylo jen vy-

ústěním předchozích souvislostí. Nebyl to přesný 

Milan Cimerák.  Foto: P. Veselý
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okamžik, kdy bych si řekl „tak teď budu herec“, 

spíš se mi to pomalu a tiše vkrádalo do vědomí, 

abych potom nabyl přesvědčení, že nic jiného vlast-

ně dělat nechci.

Můžete prozradit, jak se vám nyní pracuje v novém 

působišti?

Asi bych jen opakoval odpověď na první otázku, 

zatím se snažím s kolegy sehrát, což není proces na 

dva týdny, ale klidně na rok až dva. 

Existuje nějaká role, po které moc toužíte, nebo na-

opak taková, ze které máte respekt?

Nedá se říci, že bych po nějaké roli toužil tak 

moc, že by mi nedala spát. Na škole nás naučili, 

že každá role v sobě skrývá tajemství, které třeba 

prozkoumat a objevit, každá role může být krásná. 

Je třeba mít respekt před každou novou rolí. Toho 

se prozatím držím, ale třeba budu mluvit za třicet 

let úplně jinak. 

Můžete prozradit čtenářům vaši oblíbenou knihu, 

fi lm, hudbu?

Je toho samozřejmě víc, ale právě teď mi hlavou 

nejvíc probíhají následující - kniha: Kurt Vonnegut 

Jr.: Sirény z Titanu, Kolíbka, fi lm: Fight Club 

a hudba: Slipknot.

Jaká kuchyně vás nejvíc oslovuje? Máte nějaký ob-

líbený recept?

Moje maminka je výtečná kuchařka, kolikrát si 

říkám, že by si měla otevřít restauraci. Z kuchyně 

mě velmi baví Indie, zapít Malai Kofta Mangovým 

Lassi je noblesní. Taky jsem vedl malinkou hos-

půdku a oceňuju dobrou gastronomii. O to víc 

mě rozčiluje diletantství a neprofesionalita, které 

jsou často k vidění (potažmo ochutnání). Byl jsem 

v Šumperku v několika kavárnách a jediná, kte-

rá o servírování kávy něco ví, je Předměstí. Jinde 

dostanete místo esspressa přepálený paskvil, místo 

cappuccina skořicovou horu. 

Co byste na závěr našeho rozhovoru vzkázal šum-

perskému divákovi?

Milujte se a množte se!!! Děkuji za rozhovor,

 Š. Čejková

Divadlo nabídne Římské noci se Stašovou a Víznerem 

Hra Římské noci měla premiéru v New Yorku, poté 

se objevila v Londýně a v současnosti ji uvádí pražské 

Divadlo V Řeznické. Příběh na základě skutečných 

událostí vypráví o dlouholetém přátelství slavné ital-

ské herečky Anny Magnani a neméně proslulého 

amerického dramatika Tennesseeho Williamse.

Oba umělce obdivoval autor hry, pětatřicetiletý 

Američan italského původu Frank D’Alessandro, již 

od dětství. Příběh, který sepsal, pojednává o jejich 

dlouhodobém a ryzím přátelství, o jejich láskách, ra-

dostech, vrcholech i pádech. Vše zarámoval do pade-

sátých a šedesátých let 20. století. Zároveň chtěl hrou 

vyjádřit, že obě slavné osobnosti byly i obyčejnými lid-

mi s  pády i úspěchy a více či méně šťastnými vztahy. 

Když se Římské noci dostaly do rukou překla-

dateli Alexandru Jeriemu, neváhal oslovit herečku 

Simonu Stašovou, jež je obdivem k Anně Magnani 

známá. Společně pak k inscenaci přizvali americ-

kého režiséra Gregoryho Abelse. „Simona Stašová 

nejenže mluví italsky, ale má i správnou vitalitu 

pro roli Anny,“ uvedl režisér. Jejím partnerem je na 

jevišti Oldřich Vízner. „Mluví spolu, jako kdyby 

byli manželé čtyřicet let, a to je přesně ono. Kdyby 

hru mohli Anna Magnani a Williams vidět, určitě 

by chtěli herce blíž poznat a asi by ocenili i náladu 

vylíčení svého vztahu,“ dodal autor. Římské noci 

přiveze v sobotu 18. ledna do Šumperka Agentura 

Harlekýn Praha. -red-

Římské noci 
Sobota 18. ledna v 19.30 hodin v divadle. Hrají: Simona Stašová, Oldřich Vízner.
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- VÝSTAVNÍ SÍŇ -

 Čas nejde zastavit…

Výstava představuje kolekci hodin ze sbírek šum-

perského muzea a jeho poboček: muzeí v Mohel-

nici, 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.

- 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 -

 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. Bet-

lémy pocházejí ze sbírek VM v Šumperku i od regio-

nálních tvůrců. Výstava trvá do 19. ledna 2014. 

- HOLLAROVA GALERIE -

 Jak se v Pekařově narodila hudba aneb Hrátky 

s hracími stroji

Výstava představuje dějiny výroby fl ašinetů pe-

kařovské rodiny Kolbů. Dále jsou k vidění peka-

řovské fl ašinety zachované ve sbírkách českých 

a moravských muzeí (sbírky VM v Šumperku, Ná-

rodního technického muzea v Praze, Technického 

muzea v Brně, VM v Olomouci, Muzea Prostějov-

ska v Prostějově a Valašského muzea v Rožnově pod 

Radhoštěm). Výstava je doplněna interaktivními 

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. Výstava 

trvá do 16. února 2014. K výstavě probíhají inter-

aktivní prohlídky doplněné tvořivými dílnami. Lze 

je objednat u Maji Kudelové, tel.č. 583 363 093.

 Hudební automaty, fl ašinety a jiné stroje pro 

zábavu a potěšení

Přednáška v úterý 14. ledna v 17 hodin v přednáš-

kovém sále VM v Šumperku, přednáší Antonín 

Švejda z Národního technického muzea v Praze.

 Hrátky s hracími stroji v muzeu

Akce pro hravé v prostorách muzea sobota 25. led-

na od 13 do 17 hod., muzeum zaplní hudba fl aši-

netů a návštěvníky čekají nejrůznější hrátky, které 

souvisejí s těmito kouzelnými strojky.

 

- GALERIE MLADÝCH -

 Na konci ulice les! Šumperk - předměstí včera 

a dnes

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Překrásné sloupkové hodiny z výstavy Čas nejde zasta-

vit, která trvá ve výstavní síni až do 2. února. 

 Foto: M. Stuchlá
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Výstava byla po ukončení prezentace v Galerii Šum-

perska (10.11.) pro neobvyklý zájem přemístěna do 

Galerie mladých. Výstava trvá do 28. února 2014.

- PŘEDSÁLÍ RYTÍŘSKÉHO SÁLU -

 Jak se rodí Večerníčci

Výstava zapůjčená z Dětského muzea v Brně a Bon-

ton studia ve Zlíně umožní, aby si návštěvníci sami 

vyzkoušeli animaci kreslených postaviček a loutek 

nebo se mohou zúčastnit vysílání v televizním stu-

diu. Výstava trvá do 28. února 2014.

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-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 

zápůjčkami z jiných institucí. K výstavě lze objednat 

komentovanou prohlídku po telefonické domluvě 

u K. Jedonka, tel.č. 583 413 646 nebo u I. Tylo-

vé, tel.č. 583 363 090. Výstava trvá do 12. led-

na 2014.

 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-ne 9-12 hod., 

12.30- 17 hod.

Až do 19. ledna probíhají interaktivní prohlídky doplněné tvořivými dílnami k výstavě Řezbářské betlémy. 

Informace podá Maja Kudelová, tel.č. 583 363 093, maja.kudelova@muzeum-sumperk.cz. Foto: M. Stuchlá
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- 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 Mohel-

nicka byla vytvořena z nesmírně bohatého fondu ar-

cheologických sbírek Vlastivědného muzea v Šum-

perku. 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 her-

na, 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. Kaš-

para. 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 Vlastivěd-

ného muzea v Šumperku a jeho poboček. Výsta-

va 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.

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.

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

Pracovníci Vlastivědného muzea v Šumperku vám 
přejí krásné vánoční svátky a v roce 2014 hodně zdraví a osobního štěstí.
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„Tak velký počet fl ašinetů, který se po více než 

70 letech sešel, je opravdovým unikátem hodným 

zapsáním do Guinessovy knihy rekordů,“ řekl na 

vernisáži výstavy 10. prosince Petr Nekuža z Tech-

nického muzea v Brně. Flašinety z muzeí v Šum-

perku, Praze, Brně, Plzni, Olomouci, Prostějově 

nebo v Rožnově pod Radhoštěm si daly dostave-

níčko v Hollarově galerii a budou si pospolu hovět 

až do 16. února. 

Poslední vernisáž šumperského muzea v tomto 

roce nebyla jen setkáním lidí, kteří tyto „pozoru-

hodné strojky“ obdivují, ale přijeli i vzácní hosté, 

členové sekce Flašinety a mechanické hrací stroje 

při Kruhu přátel Technického muzea v Brně v čele 

s prezidentem Janem Bondrou. Žánrovou hudeb-

ní rozmanitost fl ašinetů předvedli Antonín Švejda 

z Národního technického muzea v Praze, Radek Ja-

noušek ze Západočeského muzea v Liberci a Mar-

tin Černohous z občanského sdružení Obnova kul-

turního dědictví údolí Desné, které se na přípravě 

výstavy podílelo. 

Zajímavým a nevšedním zpestřením výstavy 

jsou hrací stroje a strojky malíře a výtvarníka Petra 

Válka. V programu vystoupily děti z o.s. Obnova 

kulturního dědictví údolí Desné, které zazpívaly 

a předvedly kramářskou píseň O vzniku Pekařovské 

kaple, jež na motivy pověsti zkomponovala Filomé-

na K. Černohousová. Pouť v Pekařově bude v srpnu 

Třináct fl ašinetů z pekařovské fi rmy rodu Kolbů se sešlo po sedmdesáti pěti letech (založení fi rmy 

r. 1864 - ukončení výroby v r. 1938) na výstavě šumperského muzea nazvané Jak se v Pekařově 

narodila hudba aneb Hrátky s hracími stroji. 

Děti z občanského sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné vystoupily během vernisáže a přítomné 

naučily jednu z kramářských písní.  Foto: M. Stuchlá

Šumperské muzeum v Guinessově knize rekordů?
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Výstava nazvaná Jak se v Pekařově narodila hud-

ba aneb Hrátky s hracími stroji představuje historii 

výroby fl ašinetů pekařovské dílny Franze Kolba, 

založené roku 1863 a zaniklé v roce 1939. V roce 

2013 tak uplynulo již sto padesát let od jejího za-

ložení. Výstava prezentuje sbírky fl ašinetů Vlasti-

vědného muzea v Šumperku, fl ašinetů z majetku 

občanského sdružení Obnova kulturního dědictví 

údolí Desné a zápůjčky z moravských a českých 

muzeí, které pekařovské fl ašinety vlastní. Před-

stavují se i fl ašinety malé „žebrácké“, ale i velké, 

nádherně zdobené hrací stroje z různého období 

fungování dílny Franze Kolba v Pekařově. Výsta-

vu Jak se v Pekařově narodila hudba aneb Hrátky 

s hracími stroji, která trvá do 16. února, připravilo 

Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci 

s Občanským sdružením Obnova kulturního dě-

dictví údolí Desné. Mária Kudelová

místem příštího setkání fandů této bohulibé záliby 

a potěšení.

Autorkou výstavy je Mária Kudelová, etno-

grafka Vlastivědného muzea v Šumperku, tel.č. 

583 363 093, maja.kudelova@muzeum-sumperk.

cz. K výstavě probíhají interaktivní prohlídky do-

plněné tvořivými dílnami. Miluše Berková, 

 redaktorka a tisková mluvčí VM Šumperk

Hollarovu galerii zaplnily fl ašinety

Na výstavě jsou k vidění i velké, nádherně zdobené 

hrací stroje.  Foto: -mk-

Autorka vystavy Maja Kudelová láká hrou na fl ašinet 

na šumperském „Točáku“ na výstavu Jak se v Pekařo-

vě narodila hudba aneb Hrátky s hracími stroji. 

 Foto: M. Stuchlá
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Městská knihovna

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 zavřeno

Út 24.- St 26.12. zavřeno

Pá 27.12. 8-11  12-17 8-11 12-16 zavřeno

So 28.12. zavřeno

Po 30.12. 8-11  12-17 8-11 12-16 zavřeno

Út 31.12 - Čt 2.1. 2014 zavřeno

Pá 3.1. 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

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

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

Půjčovní doba v závěru roku 2013

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

ně: „Alena Pecáková a Krista Skopalová: Pastely z okolí“, výstava v půjčovně pro dospělé trvá do 8. ledna.

Obyvatelé Písařova si 26. listopadu připomenuli ži-

votní osudy a dílo významné osobnosti společenského 

a kulturního života na Šumpersku a Olomoucku, kni-

hovníka a pedagoga PhDr. Jana Springera. Stalo se tak 

odhalením pamětní desky na budově Základní školy 

v Písařově u příležitosti 120. výročí Springerova naro-

zení  (24.11. 1893 Písařov - 19.10. 1978 Olomouc). 

Přivítání členů místní samosprávy, učitelů a žáků 

školy, ředitele Gymnázia Šumperk Milana Macečka, 

zástupců Vlastivědného muzea v Šumperku, příznivců 

a nejbližší rodiny se ujal ředitel školy a místostarosta 

obce Písařova Jiří Pavlas. O životě a díle této rene-

sanční osobnosti zasvěceně pohovořil Zdeněk Doub-

ravský, historik Vlastivědného muzea v Šumperku, 

pamětní desku pak odhalil Radovan Rašťák, náměstek 

hejtmana Olomouckého kraje. Slavnostní akt oboha-

tila recitace žákyň ZŠ Písařov, které si vybraly k této 

příležitosti verše Jana Čarka. Umístění pamětní desky 

zorganizovali manželé Bartošovi a rodina Jana Sprin-

gera ve spolupráci se samosprávou obce Písařov. 

 Miluše Berková, 

 tisková mluvčí VM Šumperk 

V Písařově odhalili pamětní desku 

prof. dr. Janu Springerovi
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Autorské čtení chystá na čtvrtek 30. ledna šumperská Městská knihovna. Od páté podvečerní pře-

čte v půjčovně v ulici 17. listopadu ukázky ze svých knih Žluté oči vedou domů a Má nejmilejší 

kniha spisovatelka Markéta Pilátová. Vstupné na akci je padesát korun.

Výstava, Autorské čtení

Jak vypadá želvovina? Jsou želví vajíčka zdravá? 

Smažíte si doma na Indonésii? Chcete poznat zemi 

tisíců ostrovů a nádherné leč stále ne příliš chráně-

né přírody? Pak si přijďte prohlédnout fotografi e ze 

země paradoxů a zjistit, co můžeme ovlivnit i my. 

S jejich autorkou Hanou Svobodovou se navíc mo-

hou zájemci setkat i na besedě ve čtvrtek 23. ledna. 

Začíná v 17 hodin a vstupné je čtyřicet korun.

Hana Svobodová ukončila v červnu roku 2011 

studium na katedře Ekologie Přírodovědecké fa-

kulty UK v Praze, kde se zabývala mořskými žel-

vami a příčinami jejich ohrožení. V roce 2004 se 

v Mexiku zúčastnila projektu na ochranu těchto 

plazů, v Indii v roce 2006 pomáhala při výzkumu 

opic hulmanů posvátných, cestovala po Th ajsku, 

Malajsii, Bruneji a Singapuru. V Indonésii se snaží 

přispívat k ochraně mořských želv. Ráda cestuje da-

leko i blízko, chodí po horách a lyžuje. Ve volných 

chvílích si čte a schází se s přáteli. Každý den si 

snaží plnit si své sny. Ve sdružení Tereza koordinuje 

projekt Badatelé.cz, jehož cílem je do výuky na ZŠ 

v České republice zavést Badatelsky orientované 

vyučování. -zd, zk-

Hana Svobodová zavede posluchače do Indonésie. 

 Foto: -hs-

Do svých knih se začte Markéta Pilátová

Během čtení bude Markéta Pilátová promítat fo-

tografi e z Latinské Ameriky. Na závěr pak posluchači 

uslyší jako jedni z prvních ukázku z nového románu 

Tsunami blues. 

Markéta Pilátová vystudovala romanistiku a his-

torii na Filozofi cké fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci. Po ukončení studia zde pracovala 

šest let jako odborná asistentka. Od roku 2007 do 

roku 2008 pracovala jako vedoucí zahraniční re-

dakce týdeníku Respekt. Poté odcestovala do Ar-

gentiny a do Brazílie: pět let pobývala v brazilském 

státě Mato Grosso do sul, v Sao Paulu a v Buenos 

Aires, kde učila potomky českých krajanů, kteří 

emigrovali z Československa do Brazílie a Argentiny. 

V mnoha českých médiích (např. Respekt, Lidové 

noviny, kulturní příloha Práva Salon) publikuje ese-

je, zahraničně-politické články, reportáže, recenze, 

povídky a autorské sloupky. Píše rovněž povídky pro 

rozhlasovou stanici Vltava a písňové texty pro zpě-

vačku Moniku Načevu. V současnosti pracuje v In-

stitutu Cervantes v kulturním oddělení. Je vdaná, 

bydlí v Praze a ve Velkých Losinách. -zd-

„Nahlédnutí pod krunýř aneb co pálí Indonésii?“ je název výstavy fotografi í Hany Svobodové, jež 

bude v Městské knihovně v ulici 17. listopadu k vidění od 9. ledna do 27. února. S autorkou se 

budou moci zájemci setkat osobně také na besedě, která je naplánována na čtvrtek 23. ledna.

V knihovně vystaví své fotografi e z Indonésie 

Hana Svobodová, součástí je i beseda
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Středisko volného času Doris

Od 6.1. každé pondělí, každou středu, každý čtvrtek 

a každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“

Volná herna

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

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Od 7.1. každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC 

na „K“

Cvičení pro nastávající maminky

Uvolňovací, dýchací, protahovací cviky a relaxace. 

Příprava na porod a mateřství. Informace Eva Pšen-

číková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psenciko-

va@doris.cz.  Cena lekce 60 Kč

Od 8.1. každou středu 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, informace Eva Pšenčíková, 

tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@do-

ris.cz.  Cena 50 Kč 

Od čtvrtku 9. do pátku 10. 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, muzikoterapie 

a aromaterapie. Informace a přihlášky Eva Pšenčí-

ková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psenciko-

va@doris.cz.  Cena za obě lekce 400 Kč

Od soboty 11. do neděle 12. ledna ve Středisku ekolo-

gické výchovy ve Švagrově

Slavnosti mudrců 

Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi. Zkoumání 

zázraků přírody formou pokusů a hrátek - pozo-

rováním zimní přírody všemi smysly, putování 

zasněženou krajinou kolem Švagrova na sněžni-

cích nebo běžkách, večerní dramatizace příběhu 

o třech mudrcích. Informace Mirko Kantorek, 

tel.č. 725 082 503, kantorek@doris.cz.

Sobota 11. ledna od 9 do 14 hodin v keramické dílně 

U Radnice ve 2. patře 

Keramika pro každého

Keramika pro děti i dospělé - volná tvorba. Infor-

mace Hana Janů, tel.č. 777 047 030. 

 Vstupné 50 Kč

Od 13. ledna každé pondělí od 16 do 18 hodin v AT 

na „K“

Keramický ateliér pro každého s výtvarnicí Vě-

rou Kovářovou 

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

vrusova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč děti, 80 Kč dospělí

Čtvrtek 16. ledna ve Středisku ekologické výchovy ve 

Švagrově

Filmový večer na Švagrově

Promítání fi lmů zaměřené na globální problé-

my planety. Informace Mirko Kantorek, tel.č. 

725 082 503, kantorek@doris.cz.

Pátek 17. ledna od 15 do 18 hodin v AD na „K“

Tvořivý ateliér - Hadráčci 

Tvorba jednoduchých i složitějších látkových 

skřítků, postaviček a panenek, dle vlastní fantazie. 

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

vavrusova@doris.cz.  Vstupné 60 Kč 

Sobota 18. ledna od 9 hodin v sále Vily Doris

Rapid šach - hoši, dívky (roč. nar. 1998-2004)

Prezence 8:30-9:00 hod., informace Vratislav Šula, 

tel.č. 583 285 623, 731 186 059, sula@doris.cz.

Středa 22. ledna 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, 
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PUTOVÁNÍ S DINOSAURY  Hrajeme pro děti

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

tek 2., pátek 3., sobota 4. a neděle 5. ledna v 15.45 hodin, sobota 18. a neděle 19. ledna v 15.45 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. V sobotu 18.1. a v neděli 19.1. je vstupné 100 Kč. 

 Vstupné 125 Kč, 100 Kč pro děti

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ HFR 3D   3D 

Středa 1. ledna v 18.45 hodin

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

Hrajeme za zvýhodněné vstupné 120 Kč.  Vstupné 120 Kč

ZPÁTKY DO RINGU 

Čtvrtek 2. a pátek 3. ledna v 17.30 hodin, sobota 4., neděle 5. a pondělí 6. ledna v 19.45 hodin, úterý 7. led-

na v 18.15 hodin

USA, 2013, 113 minut, komedie, sportovní, mládeži přístupný, titulky

Stallone a De Niro hrají dva rivaly, kteří se po třiceti letech vracejí do ringu. Během jejich prvního setkání 

po letech se otevřou staré podebrané rány a propukne bezděky legrační pranice, do které se okamžitě za-

pojí i ostatní. Okamžité šílenství na sociálních sítích promění místní zápas z nevraživosti na hlavní událost 

kanálu HBO, kterou si nikdo nesmí nechat ujít. A tak když dokáží přežít trénink, možná se nového zápasu 

skutečně dožijí.  Vstupné 100 Kč

47 RÓNINŮ 3D  3D 

Čtvrtek 2. a pátek 3. ledna v 19.45 hodin, sobota 4. a neděle 5. ledna v 17.30 hodin

USA, 2013, 119 minut, akční, drama, fantasy, mládeži přístupný, české znění

Skupina róninů, samurajů bez pána, mstí smrt a zneuctění svého pána. Přidává se k nim i nalezenec Kai 

(Keanu Reeves). Boj se zákeřným Lordem Kirou a čarodějkou Mizuki může začít.  Vstupné 150 Kč

47 RÓNINŮ 3D  3D

Pondělí 6. ledna v 17.30 hodin, úterý 7. ledna ve 20.15 hodin, středa 8. ledna v 17.30 hodin

USA, 2013, 119 minut, akční, drama, fantasy, mládeži přístupný, titulky

psencikova@doris.cz.  Cena 60 Kč

Pátek 31. ledna od 10 do 14 hodin v ateliéru U Rad-

nice ve 3. patře 

Zimní prázdninová 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 50 Kč

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, Ko-

mín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 

(DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 

(Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 

583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, 

U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 

583 214 076, http://www.doris.cz.

Kino Oko
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Skupina róninů, samurajů bez pána, mstí smrt a zneuctění svého pána. Přidává se k nim i nalezenec Kai 

(Keanu Reeves). Boj se zákeřným Lordem Kirou a čarodějkou Mizuki může začít.  Vstupné 150 Kč

MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ  Hrajeme pro děti

Sobota 4. a neděle 5. ledna ve 14.00 hodin, sobota 11. a neděle 12. ledna v 15.45 hodin, sobota 25. a neděle 

26. ledna v 15.45 hodin

Francie, 2013, 80 minut, animovaný, rodinný, mládeži přístupný, české znění

Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých a červených 

mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky jídla z pikniku, které tam zanechal mladý pár. Najednou se objeví 

odvážná beruška, která se skamarádí s černým mravenečkem Mandiblem a pomůže mu zachránit mrave-

niště. Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, přátelství a fantazie, do světa těch nejdrobnějších Mrňous-

ků.  Vstupné 110 Kč

PŘÍBĚH FILMU: AMERICKÁ KINEMATOGRAFIE 70. let 20. st.

Úterý 7. ledna v 17.00 hodin

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

Devátá část popisuje pozoruhodný vývoj americké kinematografi e na konci šedesátých let a následně bě-

hem sedmé dekády 20. století. Permanentka 450 Kč. Věrnostní soutěže na kinosumperk.cz. 

 Vstupné 50 Kč, členové FK a studenti 40 Kč

SHOW!  Artvečer - FK

Středa 8. ledna v 19.45 hodin

Stallone a De Niro hrají komedii Zpátky do ringu dva rivaly, kteří se po třiceti letech vracejí do ringu.
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ČR, 2013, 68 minut, dokumentární, mládeži přístupný

Bohdan Bláhovec více než rok sledoval cestu 5Angels za slávou, na první stránky bulváru. Autentický, 

v mnohém překvapivý až šokující pohled do života teenagerské kapely, která je de facto promyšlenou 

strategií, realizací byznys plánu otce jednoho z andílků.  Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč 

PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ 

Čtvrtek 9. ledna v 18.00 hodin, pátek 10. ledna ve 22.00 hodin, sobota 11. ledna ve 21.15 hodin, neděle 

12. ledna v 17.30 hodin

USA, 2014, horor, přístupný od 15 let, titulky

Volné pokračování slavné hororové série. Do té doby fádní a nezajímavý osud hlavního hrdiny se vinou 

jeho zvědavosti nečekaně protne s tragickou historií postav předchozích dílů. Od tohoto protnutí vše 

půjde už jenom z kopce a na divácích bude, aby prudký nával fi lmového děsu přežili až do konce.  

 Vstupné 110 Kč

NĚŽNÉ VLNY 

Čtvrtek 9. ledna v 19.45 hodin, pátek 10. ledna ve 20.00 hodin, sobota 11. a neděle 12. ledna v 19.15 ho-

din, pondělí 13., úterý 14., středa 15. a čtvrtek 16. ledna v 17.30 hodin,  pátek 17. ledna ve 20.30 hodin, 

sobota 18. ledna v 17.30 hodin, neděle 19. ledna ve 20.00 hodin

ČR, 2013, 103 minuty, komedie, mládeži přístupný

Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek, který kdysi nepřeplaval kanál La 

Manche, z něj chce mít závodního plavce, a milující maminka, bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v syno-

vi talentovaného pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority - především rusovlasou spolužačku Elu, okouz-

lující akvabelu, která už v listopadu odjede do vysněné Paříže. Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu 

zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou oponou. Píše se totiž rok 1989.  Vstupné 140 Kč

THOR: TEMNÝ SVĚT 3D  3D

Pátek 10. ledna v 17.30 hodin 

USA, 2013, 111 minut, akční, dobrodružný, fantasy, přístupný od 12 let, titulky

V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události fi lmu Avengers usiluje asgardský bůh hromu 

Th or o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář mocnému nepříteli, mocnějšímu než samotný Odin a celý As-

gard, se musí Th or vydat na nebezpečnou cestu. Události Th ora přinutí obětovat vše, aby zachránil lidstvo. 

 Vstupné 130 Kč

METALLICA: THROUGH THE NEVER 3D  3D

Sobota 11. ledna v 17.30 hodin

USA, 2013, 92 minuty, hudební, muzikál, přístupný od 12 let, titulky

Metallica přináší na plátna kin zcela nový fi lmový zážitek! Neopakovatelný a vzrušující 3D fi lm, který díky 

oslňující pyrotechnice, propracovaným jevištním scénám a obrazem snímaným najednou 24 kamerami, 

nemá na plátně obdoby.  Vstupné 140 Kč

ČTYŘI DOHODY

Pondělí 13. a úterý 14. ledna v 19.30 hodin

ČR, 2013, záznam divadelního představení, 118 minut

Záznam úspěšného divadelního představení Jaroslava Duška a jeho přátel podle bestselleru Čtyři dohody. 

Duškova hra inspirovaná nadčasovou toltéckou moudrostí knihy Dona Miguela Ruize.  Vstupné 100 Kč
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NYMFOMANKA  

Středa 15. ledna v 19.30 hodin

Dánsko, Německo, Francie, Belgie, VB, 2013, 110 minut, drama, erotický, povídkový, do 18 let nepří-

stupný, titulky

Otevřená studie ženské sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera. 

 Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč

VLK Z WALL STREET 

Čtvrtek 16. ledna v 19.30 hodin, pátek 17. ledna v 17.15 hodin, sobota 18. ledna v 19.30 hodin

USA, 2013, 165 minut, krimi, drama, životopisný, přístupný od 15 let, titulky

Ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu. Noci prožíval tak rychle a naplno, jak jen mohl - na drogách 

a sexu. Fascinující životní příběh fi nančníka Jordana Belforta (Leonardo Di Caprio). Brilantní, zábavná 

autobiografi e o chamtivosti, moci a výstřednostech, které si nikdo neumí představit v režii Martina Scor-

seseho.  Vstupné 100 Kč

CYRIL A METODĚJ: APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ 

Neděle 19. ledna v 17.30 hodin

ČR, SR, Srbsko, Slovinsko, Rusko, 2013, 85 minut, dobrodružný, drama, mládeži přístupný

Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství na Velké Moravě a v našich zemích. 

Hlavními postavami fi lmu jsou věrozvěsti Konstantin (později známý jako Cyril) a jeho bratr Metoděj, 

kteří byli prohlášeni za svaté a jsou označováni jako Apoštolové Slovanů. Šumperská premiéra proběhne za 

účasti fi lmové delegace!  Vstupné 90 Kč

ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ AKADEMIE + NESPOUTANÝ DJANGO

Pondělí 20. ledna v 16.00 hodin

Přednášku na téma fi lmový žánr si připravila Soňa Müllerová.  Vstupné 75 Kč

NESPOUTANÝ DJANGO 

Pondělí 20. ledna v 17.15 hodin

USA, 2012, 159 minut, western, dobrodružný, drama, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před vypuknutím Občanské války, 

jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten má šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. Schultzovi 

svobodu, pokud se mu povede dopadnout vraždící bratry Brittlovi. Djangovi se tak zároveň naskytne pří-

ležitost najít ženu, kterou musel před lety nedobrovolně opustit. Ani jeden z hlavních hrdinů však netuší, 

jak blízko jsou nejnebezpečnějšímu dobrodružství svého života.  Vstupné 75 Kč

ZLODĚJKA KNIH 

Pondělí 20. ledna ve 20.00 hodin, úterý 21. ledna v 18.30 hodin, středa 22. ledna v 17.30 hodin

USA, Německo, 2013, 125 minut, drama, válečný, přístupný od 12 let, titulky

Podle stejnojmenného bestselleru! Síla slov a fantazie je ukrytá v knihách. Ale jen pro toho, kdo je umí 

a chce přečíst.  Vstupné 110 Kč

PŘÍBĚH FILMU: FILMY MĚNÍCÍ SVĚT 70. léta 20. st. 

Úterý 21. ledna v 17.15 hodin

Velká Británie, 2011, 60 minut, mládeži přístupný, titulky
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V sedmdesátých letech vznikaly fi lmy. Permanentka 450 Kč. Věrnostní soutěže na kinosumperk.cz. 

 Vstupné 50 Kč, členové FK a studenti 40 Kč

NYMFOMANKA II. 

Středa 22. ledna ve 20.00 hodin

Dánsko, Německo, Francie, Belgie, VB, 2013, 130 minut, drama, erotický, povídkový, do 18 let nepří-

stupný, titulky

Otevřená studie ženské sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera. 

 Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč

HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY 

Čtvrtek 23. ledna v 17.30 hodin, pátek 24. ledna v 17.00 hodin, sobota 25. ledna v 17.30 hodin, neděle 

26. ledna v 19.15 hodin

USA, 2014, 90 minut, akční, dobrodružný, mládeži přístupný, titulky

Starověká legenda o antickém „Supermanovi“. Půl bůh, půl člověk s bájnou silou a odvahou bojuje ve 

velkolepém dobrodružství v čele své armády proti nejnebezpečnějším stvůrám starověku, aby získal svou 

vyvolenou a zbavil zem tyranského krále.  Vstupné 110 Kč

VEJŠKA 

Čtvrtek 23. ledna v 19.30 hodin, pátek 24. ledna v 19.00 hodin, sobota 25. ledna v 19.30 hodin, nedě-

le 26. ledna v 17.30 hodin, pondělí 27. ledna ve 20.00 hodin, úterý 28. a středa 29. ledna v 17.30 hodin

ČR, 2014, 85 minut, komedie, přístupný od 12 let,

Pokračování úspěšného fi lmu Gympl! Hudba a rap DJ Mika Trafi ka a Vladimira 518, strohé herectví, 

dynamická kamera, tajemná noční zákoutí - to vše dává Praze autentickou podobu.  Vstupné 120 Kč

KLUB POSLEDNÍ NADĚJE 

Pátek 24. ledna ve 20.45 hodin

USA, 2013, 117 minut, drama, přístupný od 15 let, titulky

Elektrikář a příležitostný jezdec rodea Ron Woodroof se od lékařů dozvídá, že má AIDS a že mu nezbývá 

více než 30 dnů života. Doktoři si s tehdy novou smrtelnou nemocí nevědí rady, a tak Ronovi víceméně 

dokážou poradit jediné - pošlou jej domů umřít. Ale Ron to nevzdává, pouští se do bitvy o svůj život s lékaři, 

farmaceutickými fi rmami, úředníky a hledá cestu jak přežít. Vyráží do Mexika, ale nehledá tam drogové bosse, 

hledá alternativní možnosti léčby AIDS, a jeho šancí se tak stane mezinárodní černý trh s neschválenými léky. 

A protože nemá jinou možnost ani co ztratit, začne tyto léky pašovat přes hranice do USA.  Vstupné 110 Kč

12 LET V ŘETĚZECH 

Pondělí 27. ledna v 17.30 hodin, úterý 28. ledna v 19.15 hodin

USA, 2013, 134 minuty, drama, životopisný, historický, přístupný od 12 let, titulky

Pravdivý příběh o Solomonovi Northupovi, svobodném  černochovi z New Yorku. V roce 1841 unesen na 

plantáž v Lousianě, kde byl zotročen a až po dvanácti letech se mu podařilo získat pomoc a vrátit se zpět. 

 Vstupné 100 Kč

S MOLIÉREM NA KOLE  Artvečer - FK

Středa 29. ledna v 19.15 hodin

Francie, 2013, 104 minuty, komedie, přístupný od 12 let, titulky
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Gauthier Valence (Lambert Wilson) je úspěšný herec. Je hlavní hvězdou v diváky oblíbeném televizním 

seriálu, který mu přináší dostatek peněz i slávy. Do cesty se mu však připlete ambiciózní divadelní projekt 

a jeho herecký sen ztvárnit postavu Molièrova Mizantropa. Gauthier automaticky vidí v hlavní roli Alcesta 

sám sebe a vedlejší postavu hry, Filinta, chce získat pro svého přítele, Serge Tanneura (Fabrice Luchini). 

Ten však před několika lety odešel z města a žije v zapadlém koutě Francie na březích Atlantiku. Na cestě 

za získáním své vysněné role a přesvědčením svého přítele, aby se vrátil do města, Gauthier najde odpovědi 

na ještě neznámé otázky.  Vstupné 100 Kč, pro členy FK 90 Kč

JACK RYAN 

Čtvrtek 30. ledna v 17.30 hodin, pátek 31. ledna, sobota 1., neděle 2. a pondělí 3. února v 18.00 hodin, 

úterý 4. února v 18.15 hodin

USA, Rusko, 2013, 100 minut, akční, drama, thriller, nevhodný mládeži do 15 let

Vzhledem k nízkému věku toho má Jack Ryan za sebou poměrně dost - těžké zranění z války v Afghánis-

tánu, které ho málem doživotně zmrzačilo, náročnou rekonvalescenci, doktorát z ekonomie a práci ekono-

mického analytika v CIA, kterou před svým okolím a dokonce i před vlastní ženou (Keira Knightleyová) 

úspěšně tají. Když zachytí nestandardní operaci provedenou ruským fi nančním gigantem, pošle ho jeho 

řídící důstojník (Kevin Costner) do Moskvy, aby na místě zjistil, co se děje. Jack se hned po příletu musí 

proměnit z fi nančního úředníka v akčního hrdinu se vším všudy.  Vstupné 120 Kč

KRÁSNO 

Čtvrtek 30. ledna v 19.30 hodin, pátek 31. ledna, sobota 1., neděle 2. a pondělí 3. února ve 20.00 hodin, 

úterý 4. února ve 20.15 hodin

ČR, 2014, 100 minut, krimi, komedie, přístupný od 12 let

Na Krásném našli utopenou maminku Michala. Je dost hrozné žít s pocitem, že ve smrti vaší mámy je 

možná zapleten váš vlastní otec. Tohle je bohužel podezření, se kterým se musí Michal vyrovnávat. V hlav-

Film Herkules: zrození legendy uvádí kino Oko v druhé půli ledna.
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ních rolích Ondřej Sokol, Martin Finger a Šumperk.  Vstupné 100 Kč

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D  3D Hrajeme pro děti

Sobota 31. ledna a neděle 1. února v 16.15 hodin

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

Přijďte zažít dobrodružství přímo mezi dinosaury v největším příběhu za posledních 100 milionů let.  Vstupné 130

Připravujeme: LEGO příběh, Dědictví 2, Babovřesky 2, Zimní příběh Památkáři, Příběh fi lmu, Šumper-

ská fi lmová akademie.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pozor: program kina, on-line prodej a rezervace a prodej vstupenek přes internet na webových strán-

kách kina. Předprodej vstupenek: po-pá od 14.00 hodin, so a ne hodinu před začátkem prvního předsta-

vení. Bližší inf. na telefonu 583 212 000.

VÝSTAVA: VĚRA HÁJKOVÁ: SKOTSKO, MŮJ SEN

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 8. ledna v 19.45 hodin před Filmovým klubem. 

Výstava potrvá do 31. ledna.

 

Americko-ruský thriller Jach Ryan přichází do kin koncem ledna.



Moravské zemské muzeum - Dětské muzeum, Ateliéry Bonton Zlín, VISTAFILM s.r.o.

zahájení výstavy  

v Rytířském sále a předsálí Muzea v Šumperku

Výstava potrvá do 28. února 2014

©
 R

a
d

e
k

 P
il

a
ř

Vlastivědné muzeum v Šumperku je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem



Projekt se uskutečňuje za finanční podpory:

Ministerstva kultury ČR Hlavního města Prahy Statutárního města Brna

Naši partneři:

www.listovani.cz

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory:

Ministerstva kultury ČR Hlavního města Prahy Statutárního města Brna

Naši partneři:

www.listovani.cz

INFERNO 
Dan Brown

+ PRODEJ KNIHY 

PODEPSANÉ 

AUTOREM

DIVADLO 
ŠUMPERK

Komenského

28. 1. 
 18:00


