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10. prosince vystoupí v Šumperku přední operní 
pěvkyně Maryna Vyskvorkina.

Pražské A Studio Rubín přiveze v polovině pro-

since Kauzu Salome.

Interaktivní výstava o domácí výrobě na venkově 
v minulosti je v muzeu k vidění do 22. března.
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Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku

Osudy obrazů Stětí sv. Barbory z „Barborky“

Alespoň jednou za život člověk zažije intenzivní 

pocit déjà vu a v hlavě mu rázem prolétne myšlen-

ka „kde já to jen viděl“. Tento dojem můžete získat 

v případě návštěvy interiéru kostela v Písařově a ná-

sledné prohlídky šumperského muzea, kde vám ve 

stálé expozici mohou snadno přijít na smysl otázky 

typu „Který z obrazů je originál?“, „Jsou od stejného 

autora?“, „Proč je jedno plátno v Písařově a druhé 

v muzejních sbírkách?“. Na obou místech totiž spat-

říte shodně komponovanou malbu Stětí sv. Barbory.

Pokud chceme nalézt odpovědi na tyto otázky, 

musíme začít jinde, a to v „Barborce“, což je zlido-

vělý název pro kostel sv. Barbory v Šumperku. Pro 

jeho interiérovou výzdobu vytvořil originál obrazu 

sv. Barbory po polovině 18. století Ignác Oderlický 

(1710-1761), v Šumperku dobře známý pozdně ba-

rokní umělec. Olejomalba byla ovšem součástí hlav-

ního oltáře jen několik desítek let. Jaký byl důvod 

k odstranění plátna? V roce 1784 nabyl platnosti cí-

sařský patent Josefa II., kterým byl jednolodní kos-

telík zrušen. Aby obraz nebyl zničen, byl přemístěn 

nad hlavní oltář do písařovského kostela Rozeslání 

Apoštolů, kde jej můžete spatřit i v současné době. 

Šumperští měšťané se však nechtěli smířit s nevyuži-

tím budovy, proto v roce 1786 podali žádost do Víd-

ně, kde se domáhali užívání kostela jako hřbitovní 

kaple. Tomuto požadavku bylo vyhověno a roku 

1790 začala „Barborka“ plnit svou novou funkci. 

Nicméně malba od Oderlického již vrácena na pů-

vodní místo nebyla. Muselo se jednat o mimořádně 

Kostel sv. Barbory v Šumperku, fotografi e z roku 1900, sbírka VM Šumperk  
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oblíbené plátno, poněvadž ještě na konci 18. století 

nechal tehdejší farář Johann Nepomuk Mayer zho-

tovit kopii této malby u Josefa Keila (1743-1808). 

Přestože jeho tvorba nedosahovala umělecké úrovně 

Oderlického, jako kopista odvedl Keil kvalitní prá-

ci, čehož si byl vědom a své dílo signoval a datoval 

„gemahlet von Joseph Keijl, 1797“. Obraz zdobil in-

teriér kaple do roku 1900, kdy byla stavba zasažena 

při bouři bleskem. Mobiliář nebyl poničen, přesto 

při opravách bylo plátno sejmuto a uloženo v bý-

valém klášterním kostele Zvěstování Panny Marie 

v Šumperku. Až v roce 1991, kdy započal průzkum 

a rekonstrukce klášterního objektu, bylo toto dílo 

znovu objeveno a přeneseno do muzea, kde je vysta-

veno na obdiv příchozím návštěvníkům.

Takové jsou tedy osudové cesty pláten, která 

zobrazují sv. Barboru klečící na červené podušce, 

jak v gestu smíření rozpíná ruce. Jaký byl však ži-

votní úděl této světice? Podle legendy byla Barbora 

dcerou pohanského šlechtice Dioskura, jenž se sna-

žil dívku ochránit před mladými nápadníky i před 

vlivem křesťanství tím, že ji uvěznil ve věži. Přesto 

byla Barbora v utajení údajně pokřtěna a následně 

vydána rozzuřeným otcem římským úřadům. I přes 

mučení se své víry nevzdala, proto jí na potupu 

byly odříznuty prsy a vlastním otcem setnuta hlava. 

Kolem světice, jež je nejčastěji připomínána jako 

patronka umírajících, dělostřelců a horníků, vznik-

ly v průběhu staletí i četné lidové zvyky, kupříkladu 

v prosinci oblíbené řezání třešňových větviček.     

 Lenka Kirkosová, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Křesťanské společenství žen Aglow zve k setkání se 

Salmanem Hasanem na téma 

„Z temnoty do světla“

Bývalý muslim bude vyprávět svůj životní 

příběh, jak se stal křesťanem.

v sobotu 29. listopadu v 16 hodin v sídle Bratrské 

jednoty baptistů v ulici M.R. Štefánika 10 

(vchod naproti prodejně Albert)

Na závěr setkání bude připraveno malé 

pohoštění, prostor k otázkám 

a pro neformální rozhovory. 

Klidné a krásné vánoční svátky 

a vše nejlepší v roce 2015 

přeje všem svým čtenářům 

redakční rada 

Kulturního života 

Šumperka

◀ Stětí sv. Barbory, Josef Keil, olej na plátně, 1797, 

sbírka VM Šumperk



3

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2015 nezmění. Předplatné tak činí 288 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.

Předplatné 2015, Mikuláš

Do města přijede Svatý Mikuláš

Předplatitelé mohou vyhrát vstupenky 

na kulturní akce

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život Šumperka 

předplatí, mohou stejně jako loni vyhrát volné vstu-

penky na některé pořady Domu kultury a Divadla, 

na fi lmová představení v kině Oko či knihu O kam-

nech na jižní točně, jež vyšla u příležitosti letošního 

festivalu Město čte knihu. Další ceny připraví Vlasti-

vědné 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 Šumperka, mohou pouze vyplnit 

a zaplatit přiloženou složenku. Částku lze uhradit 

i převodem na účet č. 3904041001/5500, variabil-

ní symbol 002015, do zprávy pro příjemce je nut-

né uvést jméno a plnou adresu odesílatele. Pokud 

chcete dostat lednové číslo KŽŠ, které vychází ještě 

před letošními Vánocemi, včas, je potřeba předplatné 

zaplatit do středy 17. prosince 2014! Do slosování 

budou zařazeni předplatitelé, kteří zaplatí složenku 

do pondělí 5. ledna 2015. -zk-

Dětské říkanky, písničky, radostné úsměvy a občas 

slzičky - atmosférou mikulášské nadílky ožije v pá-

tek 5. prosince šumperské náměstí Míru. Do města 

zavítá Svatý Mikuláš doprovázený andílky a anděly 

a také zlobivými čertíky a čerty. Neobvyklý průvod 

s bryčkou taženou čerty vyrazí úderem sedmnácté 

hodiny od Obchodní akademie na náměstí Svobody 

a vydá se pěší zónou na náměstí u radnice. Zde čeká 

v 17.17 hodin ty „hodné“ sladká odměna a „zlobi-

vé“ pak pokárání, chybět nebudou ani čertovský 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 v pátek 5. prosince.  Foto: -pk-

Římskokatolická farnost Šumperk zve na

Setkání se svatým Mikulášem

v pátek 5. prosince v 17.17 hodin na náměstí Míru
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Ve sboru plyne čas rychle. Šestnáct dní letního soustředění ve Švagrově, dva týdny v Itálii, víkendo-

vé soustředění i odskočení do Hannoveru. První koncert Růžových dětí a předposlední večer, kdy 

Město četlo knihu spolu s X. celostátním festivalem dětských pěveckých sborů Porta Musicae Nový 

Jičín, uzavřely nepokojné období na počátku koncertní sezony 2014-15. Před námi dva klidnější 

víkendy a pak už se opět roztočí kolotoč předvánočního zpívání. 

ŠDS, Adventní čas

Vánoční Šumperk: koncerty, trhy, vánoční zvonění

Předvánoční čas šumperských Motýlů

Roztáčet začínáme v neděli 30. listopadu v kos-

tele sv. Petra a Pavla v Bohdíkově, kde koncert 

začíná v 16 hodin. Ve středu 3. prosince se v pro-

storách šumperského klášterního kostela setkáme 

s Komorním smyčcovým orchestrem 

Základní umělecké školy ke společ-

nému provedení tří evropských koled 

i krátkému samostatnému vystou-

pení. Sobota 6. prosince sbor zastih-

ne v kostele sv. Barbory v Zábřehu. Ke 

společnému zpívání se zde vedle našich 

dětí sejdou také zpěváčci Arietty Mohel-

nice a pěvci Brixiho akademického souboru 

Praha. Začínáme v 18 hodin. Středa 10. prosince 

je vyhrazena zpívání v Hanušovicích. V 17 hodin 

začínáme v kostele sv. Mikuláše. Velký sál Domu 

kultury Šumperk se rozezní hlasy našich dětí v so-

botu 13. prosince. Bude to náš třicátý třetí vánoční 

koncert a vstupenky se začnou prodávat v poklad-

ně Domu kultury od prvního prosincového dne. 

Začátek koncertu je v 16 hodin. Hned v pondělí, 

tedy 15. prosince, si s námi můžete zazpívat nej-

známější koledy na náměstí u radnice, 

jakmile odbije pátá odpolední. To už 

se blížíme k závěru. Máte-li příbuzné 

ve Zlíně či okolí, můžete doporučit 

koncert v kostele sv. Petra a Pavla 

v Želechovicích nad Dřevnicí. Radě-

ji chvíli před šestou, bývá dost plno. 

Nestačí-li ještě, přijďte se s námi potkat 

5. ledna při tradiční Tříkrálové sbírce Charity 

v ulicích města, nebo zajeďte na novoroční koncert 

do Galerie kafe v Rovensku. Tam 10. ledna v šest 

hodin. Motýli Šumperk, dětský pěvecký sbor SVČ 

Doris, přejí krásný sváteční čas. 

 T. Motýl, sbormistr ŠDS
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Adventní koncertování začíná 

v neděli 30. listopadu

Předvánoční čas prožijí obyvatelé Šumperka již 

pošestnácté s cyklem adventních koncertů. Ty na-

bídnou nejen chvíle adventního pohody, ale také 

příležitost k pomoci a charitě.

„Šumperské adventní koncertování již neodmysli-

telně patří k předvánoční atmosféře ve městě. Letošní 

ročník se přitom ponese ve znamení sborového zpě-

vu,“ říká organizátorka adventních koncertů Hana 

Havlíčková. První koncert bude v neděli 30. listopa-

du hostit evangelický kostel na náměstí Svobody. Od 

16 hodin zde vystoupí soubor Avonotaj a jeho hosté. 

O týden později, v neděli 7. prosince, rozezní 

od 16 hodin klášterní kostel Zvěstování Panny Marie 

Brixiho akademický soubor z Prahy. „Jde o výborné 

a zároveň velmi originální těleso, jehož repertoár by 

se dal charakterizovat slovy „barvy 20. století“,“ po-

dotýká Havlíčková a prozrazuje, že pro šumperské 

posluchače si soubor pod vedením Kamila Mandlíka 

připravil skladby významných skladatelů 20. století, 

Bohuslava Martinů, Zdeňka Lukáše, Mortena Lau-

ridsena, Zoltána Kodályho a Vytautase Miškinise. 

Dějištěm třetího adventního koncertu bude 

v neděli 14. prosince od čtvrté odpolední kostel 

svatého Jana Křtitele na Kostelním náměstí. „Usly-

šíme opět sborový zpěv a opět ve vynikajícím po-
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dání, tentokrát brněnského Dómského komorního 

sboru pod taktovkou Dagmar Kolářové,“ nahlíží 

do programu organizátorka adventních koncertů. 

Dómský komorní sbor je součástí hudební složky 

katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a úzce spolupracu-

je s Dómským smíšeným sborem Brno, jehož diri-

genta, ředitele kůru a varhaníka brněnské katedrály 

Petra Koláře v roli varhaníka posluchači v Šumper-

ku rovněž uslyší. „Oba sbory se zaměřují přede-

vším na interpretaci duchovní a liturgické hudby 

a vystupují při významných slavnostních příležitos-

tech, jako byla například pontifi kální bohoslužba 

celebrovaná papežem Benediktem XVI. v září roku 

2009,“ zdůrazňuje Havlíčková. 

O den později je pak naplánováno tradiční zpí-

vání koled s dětmi Šumperského dětského sboru. 

Uskuteční se v pondělí 15. prosince od 17 hodin 

na náměstí Míru. Výtěžek tohoto koncertu sbor 

každoročně věnuje místnímu Dětskému centru Pa-

vučinka.

Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné. 

Vybrané peníze přitom pomohou stejně jako v mi-

nulých letech neziskovým organizacím, konkrétně 

Základní speciální škole Pomněnka o.p.s., Sjednoce-

né organizaci nevidomých a slabozrakých Šumperk 

a Pontisu Šumperk o.p.s - Odlehčovací službě pro se-

niory a osoby se zdravotním postižením. „Za patnáct 

let vhodili posluchači do adventní ryby 569 657 ko-

run, které se rozdělily mezi místní neziskové organi-

zace,“ bilancuje organizátorka koncertů. 

Předvánoční atmosféru umocní stylové trhy

i zvonění u radnice

Nejen nazdobené stromy na náměstí Míru 

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

tek 5. prosince v 17 hodin, ale také stylové trhy 

umocní v Šumperku nadcházející předvánoční at-

mosféru. Na tzv. „Točáku“ v centru města pořádá 

od pátku 5. prosince až do středy 24. prosince do 

14 hodin místní radnice trhy nazvané „Vánoce 

na Točáku“. Ve zmíněných dnech budou prodej-

ci v dřevěných stáncích nabízet od deváté ranní 

do deváté večerní stylové vánoční zboží, cukroví, 

grilované uzeniny, medovinu, punč, svařené víno 

a další pochutiny. 

Ti, kteří si zamilovali speciální německé vánoční 

štoly, nepřijdou zkrátka ani letos. Z partnerského 

Bad Hersfeldu jich dorazí do Šumperka již tradič-

ně plný „náklaďák“. Originální německou vánoční 

dobrotu si budou moci lidé koupit v sobotu 6. pro-

since právě v jednom ze stánků na „Točáku“. „Vý-

těžek z prodeje půjde na konto charitativních orga-

nizací,“ říká referentka oddělení kultury a vnějších 

vztahů šumperské radnice Eva Rutarová.

 Stejně jako v uplynulých letech také letos provo-

ní náměstí Míru u radnice pravá domácí zabijačka. 

Během Vánočních zabijačkových trhů, které po-

trvají od pondělí 15. do středy 17. prosince, mohou 

návštěvníci v době od 10 do 18 hodin ochutnat 

prdelačku, tlačenku, jitrnice, ovar a další speciality. 

Za patnáct let vhodili posluchači do adventní ryby 

téměř pět set sedmdesát tisíc korun, které se rozdělily 

mezi místní neziskové organizace.  Foto: -pk-

Originální hersfeldské vánoční dobroty si budou moci 

lidé koupit v sobotu 6. prosince v jednom ze stánků na 

„Točáku“.  Foto: -zk-
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Chybět nebude ani svařené víno, punč a medovina. 

Sváteční atmosféru umocní doprovodná vystoupení 

u vánočního stromu - první se uskuteční v pondělí 

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

adventního koncertování Šumperský dětský sbor. 

O den později se náměstí stane dějištěm druhého 

ročníku akce nazvané „Šumperské vánoční zvo-

nění u radnice“, kterou připravila místní radnice 

ve spolupráci se SVČ Doris. V jejím rámci chys-

tá SVČ Doris na úterý 16. prosince od 14 hodin 

dílničky pro děti, v nichž si budou moci vytvořit 

vánočně laděné výrobky. Úderem páté podvečerní 

pak proběhne vánoční zvonění u radnice. „Chceme 

tímto oslovit občany, aby přišli ve zmíněnou dobu 

k radnici, vzali si s sebou zvoneček a pomohli nám 

s kouzlením vánoční atmosféry,“ vyzývá Rutarová 

a dodává, že na vánoční zvonění naváží v 17.30 ho-

din koledy v podání Dechového orchestru místní 

Základní umělecké školy.

Ve středu 17. prosince dokreslí od 15 hodin vá-

noční pohodovou atmosféru na náměstí vystoupe-

ní dětí z mateřské školy Pohádka. 

Letošní novinka: 

Vánoční trhy na Hlavní třídě

 

Dějištěm vánočních trhů letos nebude jen tzv. 

Točák. Novinkou jsou dvoudenní trhy s vánočním 

zbožím na Hlavní třídě v části od obchodního domu 

Jednota směrem ke Grandu, které místní radnice po-

řádá ve spolupráci s Okresní Agrární komorou. Pro-

bíhat budou v pátek 19. a v sobotu 20. prosince. 

„Sezona farmářských trhů v Šumperku sice skon-

čila, před Vánocemi se však prodejci sjedou do měs-

ta ještě jednou. Na Vánočních trzích tak lidé budou 

moci koupit zabíjačkové speciality pana Klimeše 

z Bušína, uzeniny od Warische z Krnova, sýry od 

Dity Ferancové ze Šumperka, kvalitní „konzervy“ 

ve skle od fi rmy Designfoods ze Zábřeha, čerstvé 

pekařské výrobky z Libiny, bylinné sirupy a tinktu-

ry z Rychleb, Davídkovo koření, výrobky s rakyt-

níkem, kvalitní víno z vinařství Herzán z Čejkovic, 

frgály, trdelníky a mnohé další,“ říká Lucie Hoško-

vá z Okresní Agrární komory. Prodávat se zde pod-

le ní budou také řemeslné výrobky, například ručně 

Výstava Za zimních večerů v chalupách přibližuje domácí výrobu na venkově v minulosti.  Foto: VM Šumperk
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vyráběné šperky, keramika, dřevěné výrobky, prou-

těné zboží, háčkované čepičky a ručně šité výrobky 

do domácnosti. A chybět nebudou ani výrobky 

uživatelů denního centra „Pomněnka“, společnosti 

pro podporu lidí s mentálním postižením.

Vánoční trhy budou probíhat v pátek 19. prosin-

ce od 9 do 18 hodin, v sobotu 20. prosince pak od 

9 do 16 hodin. Bližší informace a seznam prodejců 

lze najít na www.farmarskethysumperk.cz.

Nechybějí vánoční koncerty, 

Via Lucis přivítá Alfreda Strejčka a soubor Chairé

Předvánoční atmosféru dokreslí nejen tradiční 

adventní koncertování, ale i další akce. Ve výstav-

ní síni šumperského muzea je k vidění interaktivní 

výstava nazvaná Za zimních večerů v chalupách 

o domácí výrobě na venkově v minulosti. Návštěv-

níci se na ní dozvědí, ale i prakticky vyzkoušejí, 

čemu se lidé věnovali v zimě v dobách, kdy neznali 

televizi, ani počítače. A v pátek 5. prosince zavítá 

do muzea Mikuláš. Od 9 do 16 hodin zde bude 

pro malé i velké návštěvníky přichystáno pečení 

perníčků, výroba přáníček a dárků.

Na pátek 5. prosince chystá místní Základ-

ní umělecká škola Vánoční koncert spojený 

s křtem nových koncertních varhan. V kon-

certním sále ZUŠ vystoupí při této příležitosti 

od 18 hodin Ingrid Silná a žesťové trio Th e Fla-

sh Brass. Malí zpěváčci, tentokráte ze Sboreč-

ku „mateřinky“ Veselá školka, se pak představí 

na Vánočním koncertu v úterý 9. prosince od 

17 hodin v klášterním kostele.

Ve středu 10. prosince nabídnou pořadatelé 

cyklu Klasika Viva Vánoční koncert přední oper-

ní pěvkyně, sopranistky ruského původu Maryny 

Vyskvorkiny, sólistky opery Národního divadla 

v Praze. Ve velkém sále Domu kultury zazní od sed-

mé večerní klasické operní árie i vánoční koledy.

Na Vánoce, dlouhé noce… je název prosincové-

ho setkání Via Lucis, jež se odehraje v klášterním 

kostele ve čtvrtek 11. prosince. Hosty večera budou 

Alfred Strejček a pelhřimovský vokálně instrumentál-

ní soubor dobových nástrojů Chairé. Koncert začíná 

v 18 hodin a vstupenky lze koupit, případně rezervo-

vat ve Vile Doris u P. Konupčíka, tel.č. 731 610 037.

Již třicátý třetí Vánoční koncert chystá na sobotu 

13. prosince Šumperský dětský sbor. Jeho dějiš-

těm bude velký sál Domu kultury od čtvrté odpo-

lední a představí se na něm všechna oddělení sboru. 

Vstupenky si mohou zájemci koupit v pokladně 

Domu kultury od pondělí 1. prosince, zbylé pak 

v den koncertu od 15 hodin ve foyer „kulturáku“. 

Koncertovat se letos v předvánočním čase bude 

opět i v šumperském stánku Th álie - v pondělí 

15. prosince nabídne divadlo Vánoční koncert. Vy-

stoupí na něm v první části zpěváčci místní „ZUŠ-

ky“, které doprovodí Komorní orchestr, ve druhé 

části pak herci za doprovodu Zdeňka Dočekala. 

Koncert začíná v sedm hodin večer ve velkém diva-

delním sále. Zpracovala Z. Kvapilová

Hostem prosincové Via Lucis bude Alfred Strejček. 

 Foto: archiv

Na Vánočním koncertu se představí všechna oddělení 

ŠDS, včetně Motýlů.  Foto: archiv 
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Vyšla nová kniha Zdeňka Gáby

K Šumperským proměnám: křižovatka ulic 

Dolnostudénské a Žerotínovy

Novou knihu šumperského autora, RNDr. Zdeňka Gáby, s názvem Vlastivědné zajímavosti z pří-

rody Jeseníků, vydalo v letošním roce Nakladatelství Pavel Ševčík - VEDUTA Štíty. Kniha je bo-

hatě ilustrována současnými i historickými fotografi emi, dokumentačním materiálem, kresbami 

a grafi ckými přílohami.

K sepsání knihy byl autor, přírodovědec, geolog, 

bývalý odborný pracovník Vlastivědného muzea 

v Šumperku, inspirován děním v přírodě, která mu 

byla po čtyřicet let pracovním prostředím. 31 ka-

pitol, na něž je kniha členěna, představuje jakési 

střípky poznání a událostí, které během svých terén-

ních exkurzí zaznamenal. „Děj knihy“ se odehrává 

v území od vidnavské nížiny přes Praděd a Dlouhé 

stráně až k moravičanským jezerům a maletinským 

lomům. Čtenář se o této oblasti dozví zajímavé in-

formace, které by jen těžko hledal jinde. 

Různorodá témata, jež jsou v knize zpracována, 

se opírají o autorovo mnohaleté studium spousty 

archivních materiálů, novin, časopisů a jiné, větši-

nou těžko dostupné literatury. Hloubka odborných 

a vlastivědných znalostí Zdeňka Gáby se odráží 

v šíři zpracovaných témat, jak napovídají názvy jed-

notlivých kapitol, namátkou: Kdo ztratil Ztracené 

kameny?, Co jsou to mury?, Osamělá skála, Život 

v tekoucích vodách, Kamzicí a svišti v Jeseníkách, 

Ztracený potok, Len a Šumpersko, Sběrači valou-

nů, Co mi vyprávěli staří kameníci.

Kniha je nabitá informacemi a patří k těm, které 

se čtou jedním dechem a je možno se k nim stále 

vracet. Je určena široké veřejnosti, přírodovědcům, 

vyhraněným specialistům, ale i turistům a všem, 

které zajímá okolní svět a jeho proměny.

Podrobnosti: Počet stran - 256, pevná vazba, 

rozměr 163×235 mm, ISBN: 978-80-86438-53-5, 

rok vydání 2014. M. Zmrhalová

Knihu Vlastivědné zajímavosti z přírody Jeseníků vy-

dala štítecká Veduta. 

Proměnou prošla v posledních měsících křižo-

vatka ulic u společnosti Pars nova a.s. Hlavní silnice 

nově vede ze směru od Dolních Studének k želez-

ničnímu přejezdu, tedy ulicí Žerotínovou. Dolno-

studénská ulice se tak ocitla ve „vedlejší roli“. 

V souvislosti s realizací cyklostezky ze Šumperka 

do Dolních Studének se oblouk křižovatky u Parsu 

napřímil a vznikly zde nové bezpečnější přechody 
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pro chodce se středovými ostrůvky. Součástí úprav 

v Žerotínově ulici je rovněž nové dopravní znače-

ní. Na přejezd cyklistů u areálu ČSAD upozorňují 

svislé dopravní značky na vozovce a hned na něko-

lika místech se objevily červené směrové sloupky, 

jež označují výjezdy z účelových komunikací.  -zk-

Křižovatka ulic u společnosti Pars nova a.s. v době rekonstrukce.  Foto: -zk-

Hlavní silnice nově vede ze směru od Dolních Studének k železničnímu přejezdu, tedy ulicí Žerotínovou. Dol-

nostudénská ulice se tak stala vedlejší.                                                                                            Foto: -zk-
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ZUŠ Šumperk

Program Scholy od sv. Jana Křtitele v adventu 

a o Vánocích v Šumperku a okolí

Středa 3. prosince v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert Komorního smyčcového orchestru ZUŠ 

Čtvrtek 4. prosince v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert klavírního oddělení ZUŠ

Pátek 5. prosince v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ

Vánoční koncert spojený se křtem nových koncertních varhan

Vystoupí Ingrid Silná a žesťové trio Th e Flash Brass.

Středa 10. prosince v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert dechového oddělení ZUŠ

Čtvrtek 18. prosince v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert pěveckého oddělení ZUŠ

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

V letošním roce se Schola od sv. Jana Křtitele 

se svými přáteli rozhodla připravit jednu hudební 

novinku. Nejdříve měla nahradit pravidelně prová-

děnou Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, ale 

na přání mnoha tradice ctících lidiček „Rybovku“ 

v obvyklém čase v Šumperku uvede. Kromě toho 

si však příznivci sboru a vánočně naladěné obecen-

stvo budou moci poslechnout Missu pastoralis in 

C od Josefa Schreiera (1718- ?). Tento moravský 

barokní hudební skladatel, který převážně kompo-

noval chrámovou hudbu a operety, vstoupil ve zná-

most právě v poslední době, kdy jeho mše zažívá 

novou renesanci. 

Obě mše šumperská Schola, stejně jako v minu-

lých letech, uvede s pomocí mnoha dalších zpěvá-

ků a hudebníků různých profesí a věku. Všechny, 

kdo se budou chtít přidat k nácviku a provedení, 

rádi přivítáme. Doufám také, že obě díla si najdou 

své posluchače. Rádi vás zveme. Termíny a místa 

zkoušek jsou následující: neděle 30. listopadu ve 

zkušebně Scholy na Kostelním nám. 4 v 19 hod. 

- Schreier, neděle 7. prosince ve zkušebně Scholy 

v 19 hod. - Schreier, neděle 14. prosince v kostele 

sv. Jana Křtitele v 19 hod. - Schreier, neděle 21. pro-

since v klášterním kostele v 19 hod. - Ryba. 

 Vít Rozehnal 

KONCERTY 

Josef Schreier - Missa pastoralis in C boemica 

Pátek 19. prosince v 19 hod. v kostele Archanděla Mi-

chaela v Branné * Středa 24. prosince ve 22 hod. při 

„půlnoční“ v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku 

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční 

Čtvrtek 25. prosince v 16.30 hod. v klášterním kos-

tele v Šumperku * Neděle 28. prosince v 19 hod. 

v kostele sv. Jiří v Bludově 
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Klasika Viva nabídne vánoční koncert přední 

operní pěvkyně Maryny Vyskvorkiny

Čtvrtý a poslední koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura 

J+D Romana Janků, naplánovali organizátoři na středu 10. prosince. V tento den bude od 19 ho-

din patřit velký sál Domu kultury přední operní pěvkyni, sopranistce ruského původu Maryně 

Vyskvorkině, sólistce opery Národního divadla v Praze. V programu zazní klasické operní árie 

i vánoční koledy. Vstupenky za dvě stě, dvě stě padesát a tři sta korun si mohou zájemci koupit 

v pokladně Domu kultury Šumperk a Informačním centru. 

Maryna Vyskvorkina je sopranistka ruského 

původu, jejíž mezinárodní kariéra začala v roce 

1998 řadou koncertů (např. Orff  - Carmina Bu-

rana a Bach - Magnifi cat na mezinárodních hu-

debních festivalech v Praze a Českém Krumlově). 

Z operních rolí má na repertoáru především Vi-

olettu (Verdi - La traviata), kterou zpívala ve ví-

deňské a hamburské Státní opeře, ve Státní opeře 

Praha, v Národním divadle v Praze a v Brně a ve 

Státní opeře v Oděse, a Gildu ve Verdiho Rigolet-

tovi, s níž vystoupila v Gran Opera v americkém 

Connecticutu, v Teatro Massimo v Palermu, ve 

Státní opeře Praha a Národním divadle. V operních 

domech ve Vídni, ve Stamfordu, v Parmě, Piacenze 

a v Karlsruhe ztvárnila titulní roli Donizettiho Lucie 

di Lammermoor. V Berlíně a v Praze účinkovala 

jako Musetta (Puccini - La Bohème), zpívala i Giu-

liettu (Bellini - Kapuleti a Montekové) v Teatro 

Massimo Bellini v Catanii, Juliette (Gounod - Ro-

méo et Juliette) v Connecticutu a Manon (Auber - 

Manon Lescaut) na festivalu v irském Wexfordu. Ve 

Státní opeře Praha vystoupila rovněž jako Ophélie 

v Th omasově Hamletovi, Královna noci (Mozart - 

Kouzelná fl étna) a Oscar (Verdi - Maškarní ples). 

V Národním divadle v Brně zpívá trojroli Olympie, 

Giulietty a Antonie v Off enbachových Hoff man-

nových povídkách.

Z jejích koncertních vystoupení lze uvést mimo 

jiné Brahmsovo Německé requiem, Debussyho 

Utrpení sv. Šebestiána, Mahlerovu 2. symfonii, 

Schumanovo Requiem či Poulencovo Gloria. Spo-

lupracovala s takovými dirigenty jako je např. Ser-

ge Baudo, Zdeněk Mácal, Tamas Vasary, Howard 

Griffi  ths nebo Graeme Jenkins.

V roce 1997 se Marina Vyskvorkina stala ab-

solutní vítězkou XXXII. mezinárodní pěvecké 

soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech. 

V roce 2000 zvítězila ve 2. mezinárodní pěvecké 

soutěži Gianfranco Masini Credem v Reggio Emi-

lia v Itálii. -red-

Sopranistka ruského původu Maryna Vyskvorkina 

zazpívá v Šumperku klasické operní árie i vánoční 

koledy.  Foto: archiv
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Galerie J. Jílka

Štěpán Koval, „Mechorosty“, 

barevné makrofotografi e

Štěpánovy makrosnímky mechorostů jsou průni-

kem do nitra živých tkání, jen očima v úplnosti ne-

viděných. Bohatstvím tvarů a barev zastupují přírodu 

v celém rozpětí od běžně viděného do závratné hlubi-

ny mikročástic i do nedohledna vesmírného prostoru. 

V původním, ještě bezejmenném stavu a v neurčité 

velikosti míří opačným směrem, než kam je vede je-

jich dokumentování. Vystavené snímky jsou tak zno-

vu ryze výtvarnou výpovědí, jakou byly na počátku, 

dřív, než našly i své praktické využití.

Někde hned na dosah ruky a jindy v obtížných 

podmínkách těžko dostupných poloh nalezené 

a přirozeným citem laděné podoby rostlinných 

tkání učí pozorně se dívat. Přesvědčivě dokazují, že 

stejná míra čiré krásy je ve zrodu i v zanikání jed-

notlivých fází a rytmů života ve všech jeho pomíji-

vých proměnách. Vedou i k poznání, že tvoří sama 

příroda, a ne člověk. Že jen ta je svrchovaným mi-

strem. Můžeme se k ní pokorně přiblížit a v něčem 

ji i napodobit; nic víc, nic míň. Učí nás neškodit jí, 

být na chvíli jejím skromným hostem a nenechat tu 

po sobě na Zemi spoušť. 

Každý se vyjadřuje tím, co je mu vlastní, a nezále-

ží na tom, čím se právě jemu cesta k přírodě otevírá. 

Pro Štěpána je to vedle snímků mechů v poslední 

době i návrat ke kamenům, tentokrát k achátům. 

Obojí je dobrou volbou. Zájem, jaký jeho mechy 

budí, to dokazuje stejně jako prosincová výstava, 

která letošní dvacátý ročník v Galerii uzavírá. Za-

hájena ve středu 3. prosince v 18 hodin potrvá do 

neděle 4. ledna nového roku 2015. Přijďte, jste zvá-

ni na vernisáž i na výstavu kdykoli v jejím průběhu.

 Miroslav KovalVousatěnka nehetná, Nový Malín, 2012

Pobřežnice vápnomilná, Horní Morava, 2008
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Dům kultury

Neděle 30. listopadu od 16 hodin v evangelickém kostele

I. ADVENTNÍ KONCERT

Účinkují: Avonotaj a jeho hosté. Výtěžek ze vstupného bude věnován na charitativní účely.  Vstupné dobrovolné

Pátek 5. prosince od 19 hodin ve velkém sále DK

Stužkovací ples VOŠ a SPŠ

Tradiční studentská slavnost spojená s plesovou zábavou.  Vstupné 170 Kč

Sobota 6. prosince od 10 do 12 hodin v sále pohybové výchovy DK

Flamenco II.

Druhé setkání s temperamentním tancem a lektorkou Zuzanou Balcárkovou. Můžete přijít i bez předcho-

zích tanečních zkušeností. Doporučujeme boty na širším podpadku, popřípadě rozšířenou sukni. Přihlás-

ky a informace: Petra Zsáková, tel.č. 583 363 038, 777 652 073, kurzy@dksumperk.cz.  Vstupné 250 Kč

Sobota 6. prosince od 17 hodin ve velkém sále DK 

Ples Gymnázia

Uzavřená společnost.

        

Neděle 7. prosince od 16 hodin v klášterním kostele

II. ADVENTNÍ KONCERT

Účinkuje: Brixiho akademický soubor Praha. Výtěžek ze vstupného bude věnován na dobročinné účely. 

 Vstupné dobrovolné

Středa 10. prosince od 19 hodin ve velkém sále DK

KLASIKA VIVA: Maryna Vyskvorkina

Tradiční vánoční koncert přední operní pěvkyně, tentokrát ve společnosti sopranistky ruského původu 

Maryny Vyskvorkiny, sólistky opery Národního divadla v Praze. Na programu jsou klasické operní árie 

i vánoční koledy.  Vstupné 200, 250 a 300 Kč

Čtvrtek 11. prosince od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Zdeněk Izer a Šárka Vaňková

Zábavný pořad FURTLUFTDURCH TOUR nenechá vaše bránice ani na chvíli odpočinout! Přijďte se 

skvěle pobavit a zbavit se předvánočního stresu.  Vstupné 190, 220 a 240 Kč

Sobota 13. prosince od 16 hodin ve velkém sále DK 

Vánoční koncert ŠDS

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

Neděle 14. prosince od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele

III. ADVENTNÍ KONCERT

Účinkuje: Dómský komorní sbor Brno. Výtěžek ze vstupného bude věnován na dobročinné účely. 

 Vstupné dobrovolné
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Pondělí 15. 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 na 

dobročinné účely.  Vstupné dobrovolné

■ PRO DĚTI

Neděle 14. prosince od 10 hodin ve velkém sále DK

Ježek a Sněhulák

Přijďte se podívat, jaká dobrodružství zažijí Ježek a Sněhulák. Dozvíte se, jak se stalo, že málem s panem 

Čápem odletěli do Afriky, jak si nazdobili stromy, jak lyžovali, potkali pana Strašáka a k tomu tisíc havra-

nů. A zima dávno přišla a Ježek ještě nespí! Veselá pohádka pro malé i velké vám zahraje Divadlo Plyšového 

medvídka z Prostějova.  Vstupné 50 Kč

■ D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

■ VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 30. listopadu

Anežka Kovalová: „Do ticha malby“, malba a kresba

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

Od 3. prosince do 4. ledna

Štěpán Koval: „Mechorosty“, barevné makrofotografi e

Makrosnímky mechorostů jsou průnikem do nitra živých tkání, očima neviděných. Bohatství tvarů a barev 

zastupují přírodu v celém jejím rozsahu. Vystavené snímky jsou tak ryze výtvarnou výpovědí, které nám při-

blíží fotografi e Štěpána Kovala. Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 3. prosince od 18 hodin. Galerie je 

přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytová-

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

■ MILÝ VÁNOČNÍ DÁREK PRO VAŠE NEJBLIŽŠÍ

Pondělí 9. března od 16 hodin ve velkém sále DK

Šlágrparáda: Duo Jamaha

Koncert u příležitosti Mezinárodního dne žen ve společnosti nejúspěšnějších muzikantů hudební televize 

Šlágr. Přijďte se skvěle pobavit u pěkných melodií populárního rodinného dua Kotvánovců ze Slovenska. 

PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN V POKLADNĚ DK ŠUMPERK.  Vstupné 150 Kč s místenkou

Čtvrtek 22. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK

SUPERGROUP CZ

Michal Pavlíček (kytara), Kamil Střihavka (zpěv), Roman Dragoun (klávesy), Vladimír Kulhánek (basa), 

Jan Hrubý (housle), Miloš Meir (bicí). Společný koncert „české kapely snů“, jak ji vybrali v hlasování 

čtenáři časopisu Rock & Pop a posluchači rádia Beat. Jedná se o náhradní termín za říjnový přeložený 
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Svá přání pověsí na stromek 

u PředMěstí nejen děti, ale i senioři

koncert. PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN V POKLADNĚ DK ŠUMPERK.  Vstupné 250, 300 a 350 Kč 

Centrum pro rodinu, o.s. ve spolupráci s městem Šumperkem, Domem kultury Šumperk, 
Šumperským dětským sborem, Římskokatolickou farností Šumperk a sborem ČCE v Šumperku pořádají

XVI. ADVENTNÍ KONCERTY 

▶ 1. neděle adventní 30. listopadu v 16 hodin v evangelickém kostele
Avonotaj a jeho hosté

▶ 2. neděle adventní 7. prosince v 16 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie 
Brixiho akademický soubor Praha

▶ 3. neděle adventní 14. prosince v 16 hodin v kostele svatého Jana Křtitele 
Dómský komorní sbor Brno

▶ Pondělí třetího adventního týdne 15. prosince v 17 hodin na náměstí Míru 
Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru

■ PŘIPRAVUJEME

16. ledna  JIŘÍ STIVÍN

17. ledna  PLES PRAMET TOOLS

22. ledna  SUPERGROUP CZ

24. ledna  PLES ŠUMPERSKÉHO 

 DĚTSKÉHO SBORU

30. ledna  NO NAME

12. února  ŽALMAN & SPOL.

17. února  JIŘÍ KOLBABA

20. března  LÁĎA KERNDL „70“

21. března  BLUES APERITIV

27. března  DAN BÁRTA 

 A ILLUSTRATOSPHERE 

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. 

Již podeváté chystá skupina dobrovolníků ze šumperského hnutí Mladá krev vánoční charitativní 

akci nazvanou „Milý Ježíšku“. Ta se letos poprvé nezaměří pouze na děti z Pavučinky, ale nově 

i na seniory z místního Domova důchodců.

„Vzhledem k tomu, že v Dětském centru Pa-

vučinka v Dolnomlýnské ulici pobývá v součas-

nosti jen třináct dětí, rozhodli jsme se zapojit do 

projektu i klienty Domova důchodců. Ježíšci tak 

budou plnit přání třinácti dětí ve věku do tří let 

a třinácti seniorů,“ říká organizátorka akce Tereza 

Schreiberová. Vzápětí podotýká, že právě jim mo-

hou lidé, kterým není lhostejný osud nejmenších 

a osamělých, udělat radost dárkem pod Strom spl-

něných přání. Ten letos vyroste opět před kavárnou 

PředMěstí v ulici Gen. Svobody a poprvé se rozsvítí 

v pondělí 1. prosince v podvečer. „Ježíšci“ na něm 

najdou konkrétní přání, která nakreslili „prvňáci“ 

ze školy ve Vrchlického ulici. Z nich si mohou lidé 

až do pondělí 22. prosince vybrat, koupit dárek 

a předat jej v kavárně PředMěstí.  -zk- 
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Divadlo

Datum Titul Skupina  Čas Cena

Út 2.12.  Čertův švagr  MŠ, dopr. volných míst  10.00  70 Kč

St 3.12.  Její pastorkyňa  školy, dopr. volných míst  11.00  150 Kč

So 6.12.  PŘIJĎTE ZA MIKULÁŠEM DO DIVADLA:  VK 15.00  70 Kč

 Čertův švagr

Út 9.12.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  školy, dopr. volných míst  10.00  150 Kč

St 10.12.  Čertův švagr  MŠ, dopr. volných míst  10.00  70 Kč

St 10.12.  Česko zpívá koledy (před hl. vchodem divadla)   18.00

Čt 11.12.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  C, VK  17.00  150 Kč

Ne 14.12.  Kauza Salome A Studio Rubín Praha  VK 17.00  230 Kč

Po 15.12.  Vánoční koncert Ve spolupráci se ZUŠ Šumperk  VK 19.00  120 Kč

Út 16.12.  Čertův švagr  MŠ, dopr. volných míst  10.00  70 Kč

Pá 19.12.  Její pastorkyňa  školy, dopr. volných míst 11.00  150 Kč

So 20.12.  Figarova svatba  P, VK  19.00  240 Kč

St 31.12.  Figarova svatba Tip na vánoční dárek  VK 17.00  150 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel.č. 583 283 366. Další informace na www.divadlosum-

perk. cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 18 hodin nebo hodinu před začátkem 

představení. 

Výstava v prostorách divadla: Výstava fotografi í Zuzana Dudkovičové -„Open mind“) trvá do 18.12., 

Ivo Netopil: „Křehká krása Jeseníků“, zahájení 20.12., Výstava děl uměleckých škol AVE ART Ostrava 

a Střední školy obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o. Olomouc

Foglarovy Rychlé šípy s místními herci nastudovala režisérka Jana Ryšánek Schmiedtová.  Foto: Petr Veselý
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Před divadlem se budou společně zpívat koledy

Divadelníci chystají vánoční koncert

Pražské A Studio Rubín přiveze Kauzu Salome

Divadlo nabízí vánoční dárek 

v podobě poukazu na představení

Nevíte, jakým dárkem obdarovat na Vánoce 

své blízké? Přijďte si do pokladny divadla koupit 

dárkový poukaz v hodnotě tři sta nebo čtyři sta 

padesát korun, který platí rok od jeho vydání. 

Pokladna je otevřena každý všední den od 15 do 

18 hodin. Bližší informace lze získat na telefon-

ních číslech 583 214 062 nebo 731 655 847.

 -red-

Šumperské divadlo se letos připojí ke čtvrtému 

ročníku akce nazvané Česko zpívá koledy, kterou 

pořádají noviny Deník. Zájemci tak mohou při-

jít ve středu 10. prosince v 18 hodin před hlavní 

vchod divadla v Komenského ulici a společně si za-

zpívat pět koled a jednu vánoční píseň. Ty budou 

znít ve stejný čas na řadě míst v celé republice.

A které koledy se budou zpívat? Nesem vám novi-

ny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, 

Den přeslavný jest k nám přišel a Pásli ovce Valaši. Po 

loňském výrazném úspěchu zakončí společné zpívání 

písnička Vánoce, Vánoce přicházejí. -zk-

Stejně jako loni také letos proběhne v šumperském stánku Th álie Vánoční koncert. Vystoupí na 

něm místní „ZUŠka“ a také herci za doprovodu Zdeňka Dočekala. Koncert začíná v pondělí 

15. prosince o sedmé večerní ve velkém sále.

V polovině prosince zavítá do šumperského divadla pražské A Studio Rubín. Přiveze hru Petra 

Kolečka a Daniela Špinara Kauza Salome na motivy Wildovy Salome. Představení je na progra-

mu v neděli 14. prosince od 17 hodin.

Koncert by měl navodit atmosféru blížících 

se Vánoc, příchozí se tak mohou těšit na Vánoce 

malých zpěváčků Věroslava Neumanna v podání 

žáků místní Základní umělecké školy za doprovo-

du Komorního orchestru. V druhé části koncertu  

vystoupí profesionální herci za doprovodu Zdeňka 

Dočekala. Večer pak bude pokračovat posezením 

v Zrcadlovém sále divadla. -red-

Tato hra razantním způsobem konfrontuje le-

gendu o Salome s dnešní společností, především 

pak s její základní jednotkou - rodinou. Symbolic-

ký obraz dnešní bohaté rodiny, kde se čím dál tím 

více prázdné vztahy začínají promítat do někdy až 

chorobné podoby komunikace mezi jednotlivými 

členy a kde se dysfunkční citová výměna nahrazuje 

přemrštěnou pozorností doprovázenou absurdními 

hmotnými dary. Výraznou inspirací pro vzniklý text 

a celý projekt byla televizní show MTV My Super 

Sweet Sixteen, reality show zobrazující šestnácté 

narozeniny dívek z bohatých rodin. „Kolečkův text 

je nesnesitelně aktuální a značně provokativní svým 

propojením klasického mýtu a současného mediál-
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Divadelní scéna přivítá Figarovu svatbu

ního zvěrstva. Je to hra o nebetyčné pýše, vychá-

zející z obludného termínu tržní hodnota. To vše 

v lehce dekadentním hávu a la Wilde,“ říká režisér 

Daniel Špinar. Účinkují Pavla Beretová, Ondřej Pa-

velka, Alena Štréblová a Lukáš Příkazký.

Petr Kolečko a Daniel Špinar byli za Kauzu Sa-

lome nominováni na cenu Alfréda Radoka v kate-

gorii Hra roku 2009. Pavla Beretová byla za roli 

Salome nominována na cenu Th álie za nejlepší 

ženský herecký výkon za rok 2009. -red-

V inscenaci Petra Kolečka a Daniela Špinara Kauza Salome hrají Pavla Beretová a Lukáš Příkazský.  Foto: archiv

Další premiérou šumperské divadelní sezony je Figarova svatba. S místními herci ji nastudoval 

režisér Marcel Škrkoň. Poprvé tento titul uvidí diváci v sobotu 20. prosince od 19 hodin.

Figaro, jedna z nejoblíbenějších postav na di-

vadelních jevištích, prožívá výjimečný den. Aby 

si mohl vzít svou milovanou Zuzanku, musí pro-

jít kolotočem jak nebezpečných, tak i komických 

situací. Figarova svatba je příběhem rivality sluhy 

Figara a jeho soka v lásce hraběte Almavivy. A když 

je cílem snažení láska, netřeba hledět na prostředky. 

S nespravedlností mocných se nedá jednat v ruka-

vičkách a možná právě proto si Figaro, který má 

kromě svého šarmu a důvtipu mnoho lidských chyb 

a neřestí, dokázal podmanit diváky po celém světě. 

Klasická divadelní komedie Figarova svatba se 

konečně představí i v našem divadle. V režii Mar-

cela Škrkoňe se herecký soubor šumperského diva-

dla postará o to, aby hlediště mnohokrát propuklo 

smíchy.  -red-
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

- VÝSTAVNÍ SÍŇ -

■ Za zimních večerů v chalupách

Interaktivní výstava o domácí výrobě na venkově 

v minulosti. Návštěvníci se dozvědí, ale i prakticky 

vyzkoušejí, čemu se lidé věnovali v zimě v dobách, 

kdy neznali televizi, ani počítače. Výstava trvá do 

22. března. 

■ Mikuláš v muzeu

V pátek 5. prosince od 9 do 16 hodin.

- GALERIE ŠUMPERKA -

■ Ave Maria

Výstava, zaměřená na proměny vnímání a zobrazování 

Panny Marie od gotiky po současnost, umožní široké 

veřejnosti prohlédnout si význačná díla především sa-

králního výtvarného umění pocházejícího převážně ze 

severomoravského regionu. Výstava trvá do 1. února.

■ Komentovaná prohlídka k výstavě Ave Maria se 

koná ve středu 3. prosince od 16 do 16.45 hodin. 

Výstavou provázejí Lenka Kirkosová a Marie Gro-

nychová.

- RYTÍŘSKÝ SÁL -

■ Pohádkový svět Markéty Vydrové

Výstava prací současné české ilustrátorky u příležitos-

ti akce Město čte knihu. Výstava trvá do 4. ledna.

- GALERIE MLADÝCH -

■ Lesy KŘ Šumperk objektivem lesníků 2013

Výstava souboru 48 fotografi í prezentuje les, jak 

ho vidí ti, jejichž osobní i profesní život je spojen 

s lesem často už několikátou generaci. Vernisáž pro-

běhne ve čtvrtek 4. prosince v 17 hodin. Výstava 

potrvá do 15. února.

- 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.

- PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL -

■ Netopýři a vrápenci Jesenicka 

Přednáška proběhne v úterý 9. prosince v 17 hodin, 

přednáší Dušan Duhonský z CHKO Jeseníky. Před-

náška je malou refl exí za výstavou Příroda Šumperska.

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

908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, 

www.muzeum-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 -

■ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Es-

kymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

■ Betlémy

Výstava v Galerii mladých: Strom. 

Foto Kateřina Červinková, vítězka kategorie 

Les a člověk
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Výstava nazvaná Ave Maria je až do začátku února k vidění v Galerii Šumperska.  Foto: Deník

Výstava představí papírové tištěné betlémy ze sbí-

rek Vlastivědného muzea v Šumperku a bude do-

plněna o proutěný betlém, výrobky Aleny Bukvové 

a krajkový betlém Hany Kozubové. K výstavě bude 

probíhat doprovodný program Zábřežské děti staví 

svůj betlém. Zahajujeme v úterý 2. prosince v 9 ho-

din (bez vernisáže). Výstava trvá do 14. ledna. 

Výstava v muzejní minigalerii

■ Horolezcův rok

Výstava fotografi í z horolezeckého prostředí. Zahá-

jení v pátek 19. prosince v 9 hodin. Výstava trvá 

do 1. února.

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.

- MOHELNICE -

■ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 

roku 2005! 

■ Stálá archeologická expozice Pravěk Mohel-

nicka

Klasická instalace je doplněna moderními audiovi-

zuálními prvky. Expozice je svým celkovým poje-

tím určena nejen pro zapálené archeology, ale také 

pro širokou veřejnost.

■ Projekt pro celou rodinu: Poznávejme život 

v pravěku hrou

V prostorách muzea je otevřena interaktivní her-

na, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké 

techniky, popřípadě vyluštit různé kvizy, hádanky 

a sestavit skládačky.

■ Štědrý den v proměnách času

Výstava nabízí pohledy do interiérů domácnos-

tí v lidovém prostředí od konce 18. století přes 

19. století až po dnešek. Výstava trvá do 1. února.
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Podívejte se na lesy našeho kraje objektivem lesníků! 

Muzeum láká na Mikuláše 

■ Mikuláš v muzeu

Ve čtvrtek 4. prosince od 10 do 16 hodin.

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

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

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

- LOŠTICE -

■ Loštice na fotografi ích a pohlednicích

Výstava z bohaté kolekce fotografi í fondu Havelko-

va muzea v Lošticích dokumentuje stavební vývoj 

a proměny města Loštic. Připomene, jak Loštice 

vypadaly na konci 19. století a jak se změnila jejich 

tvář ve 20. století. Výstava trvá do 31. ledna 2015.

■ Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-

slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

■ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokla-

dů 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.

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 25. a 26.12. od 9 do 13 hod. Muzea v Zábřehu, Mohelnici 

a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích jsou otevřena 26.12. od 9 do 12 hod. 

24.12. a 31.12.-1.1. jsou všechna zařízení VM Šumperk uzavřena.
Informační centrum v Šumperku je zavřeno 24.-26.12., 31.12. 2014 a 1.1. 2015.

Především dětem je určena akce, kterou na pátek 

5. prosince chystají šumperští muzejníci. Během Mi-

kulášského dne, jenž bude probíhat od 9 do 16 ho-

din, bude pro malé i velké návštěvníky přichystáno 

pečení perníčků, výroba přáníček a dárků. To vše za 

přítomnosti Mikuláše a jeho pomocníků. -red-

V Galerii mladých Vlastivědného muzea Šumperk bude od čtvrtku 4. prosince na výstavě s ná-

zvem Lesy KŘ Šumperk objektivem lesníků 2013 vystaveno čtyřicet osm fotografi í s tematikou lesa 

a přírody. Budete tady mít možnost vidět les, jak ho vidí ti, jejichž nejen profesní život je s lesem 

spojen často už několikátou generaci. 

Fotografi e byly vybrány z bezmála dvou sto-

vek snímků, které poslali do soutěže zaměst-

nanci sedmi lesních správ Lesů České republiky 

organizačně začleněných pod Krajské ředitelství 

Šumperk. Dvanáct lesníků - fotografů posílalo 

během března až května 2013 snímky do čtyř 

tematicky rozlišených kategorií:“ Člověk v lese“, 

„Voda v lese“, „Lesní fauna a fl óra“ a „Les v na-

šem kraji“. 

Tříčlenná komise vybrala vítěze každé katego-

rie a sestavila kolekci snímků, které byly grafi cky 

zpracovány, vytištěny a zarámovány. Tak vznikla 

„putovní výstava“, kterou si už od září 2013 měli 

možnost prohlédnout účastníci různých veřejných 
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akcí. Nejprve byly snímky k vidění v olomouckých 

Smetanových sadech na tradiční podzimní akci 

„Oslavy lesa na Floře“. Vystaveny byly následně ve 

Střední lesnické škole v Hranicích a v únoru 2014 

je obdivovali klienti Střediska ekologické výchovy 

Švagrov. Fotografi e zhlédli také tuzemští i zahra-

niční návštěvníci Městského kulturního střediska 

Javorník nebo výstavních prostor hanušovického 

pivovaru. Ozdobily rovněž jednací sál Krajského 

úřadu Olomouckého kraje a vestibul budovy Ředi-

telství Lesů České republiky v Hradci Králové. 

Nakonec doputovala výstava zpět, tam kde vznikla 

- do Šumperka. Nedaleko odtud žije i autor, pro jehož 

fotografi e byla v rámci soutěže dodatečně vytvořena 

mimořádná kategorie nazvaná „Fotografi e A. Říhy“. 

Snímky tohoto lesníka - důchodce, mající profe-         

sionální úroveň, byly v rámci výstavy prezentovány 

samostatně, vždyť věhlas tohoto fotografa přesáhl už 

dávno hranice České republiky. Z fotografi í Antonína 

Říhy a všech ostatních autorů vyzařuje láska a respekt 

k životu, k lesnické profesi a také schopnost vidět kaž-

dodenní, a přesto neobyčejnou krásu lesa. Přijďte se 

podívat na les přes objektiv fotoaparátu lesních hos-

podářů a citlivých obdivovatelů přírody.  Výstava bude 

zahájena ve čtvrtek 4. prosince vernisáží v 17 hodin 

a potrvá do 15. února. H. Komárková, Lesy ČR, s. p. 

 Krajské ředitelství Šumperk

Panoráma Šerák.  Foto Jakub Matuška, vítěz kategorie Les v našem kraji 

Bezpečí lesa.  

 Foto Jan Kunčar, vítěz kategorie Lesní fauna a fl óra

Jarní voda.  

 Foto Kamil Šebesta, vítěz kategorie Les a voda

Pracovníci Vlastivědného muzea v Šumperku

Vám přejí krásné vánoční svátky 

a v roce 2015 hodně zdraví a osobních úspěchů 
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Ave Maria - Příběh nejslavnější ženy světa

Rytířský sál se proměnil 

v pohádkový svět Markéty Vydrové

V rámci festivalu Město čte knihu probíhá až do 4. ledna v Rytířském sále šumperského muzea au-

torská výstava Pohádkový svět Markéty Vydrové. Tato česká výtvarnice a ilustrátorka svou tvorbu 

zaměřuje především na knihy pro děti.

Markéta Vydrová začínala prvotinou napsanou jejím 

manželem Danielem Vydrou a vydanou nakladatel-

stvím Sursum v roce 2004 s názvem Na co hrají varani. 

V roce 2009 získala za ilustrace ke knize Draka je lepší 

pozdravit aneb O etiketě prestižní ocenění - cenu SUK 

a výroční cenu Mladé fronty. Kniha Strašibraši aneb Ta-

jemství věže v Kamsehrabech získala prestižní ocenění 

White Raven 2011, které každý rok zveřejňuje Interna-

tionale Jugendbibliothek v Mnichově. K dnešnímu dni 

má na svém kontě již šedesát knih se svými ilustracemi. 

V roce 2014 vydala mimo jiné také svoji autorskou kni-

hu Můj skřítek Šalvěj. -red-

Panna Maria je zřejmě nejslavnější ženou světa. Znají ji a uctívají miliony křesťanů na všech 

světadílech. Čím si vlastně tato žena zasloužila takovou popularitu?

Mirjam, hebrejsky Marie, z Galileje, se narodila 

před více než dvěma tisíci lety Anně a Jáchymovi. 

Byla doslova vymodleným dítětem a Anna ji poro-

dila v poměrně vysokém věku. Vychovávána byla 

v jeruzalémském chrámu a jako velmi mladá, snad 

již ve třinácti letech, se stala matkou Ježíše Krista. 

Její další osud byl krutý, protože brzy ovdověla, 

sama vychovávala syna a nakonec musela přihlížet 

mučení a smrti svého jediného dítěte.

Panna Maria představovala od začátku symbol 

ženství, mateřství a lásky. Ostatně kult ženy - matky 

existoval v mnoha kulturách již od pravěku. Marie 

také představovala v očích prostého lidu ochrán-

kyni, představovala někoho, kdo dokáže obměk-

čit samotného Boha. Uctívání Panny Marie bylo 

umocňováno také tím, že byla vždy zobrazována 

jako krásná a jemná žena.

Výstava Ave Maria aneb Příběh nejslavnější ženy 

světa představuje Marii prostřednictvím umělec-

kých předmětů pocházejících z našeho regionu. Její 

životní osud se odráží v jednotlivých ikonografi c-

kých typech. Marie jako dítě bývá často zobrazová-

▶ Josef Keil, Madona Ochranitelka, olejomal-

ba, 1795
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Městská knihovna   

Církevní rok v hudbě nabídne 

adventní slovenské písně do roku 1600

Půjčovní doba od září

Knihovna v ul. 17. listopadu 6, 
tel. 583 283 138 Knihovna Sever, Temenická 5

tel. 583 215 530
Půjčovna 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

na se svojí matkou Annou - učitelkou. Zvěstování 

ukazuje okamžik, kdy Archanděl Gabriel Marii sdě-

luje, že porodí nového Mesiáše. Madona představu-

je Marii s malým dítětem, naopak pieta zobrazuje 

nejtragičtější okamžik Mariina života, okamžik, 

kdy drží na klíně mrtvé tělo svého syna.

Exponáty, které jsou na výstavě instalovány, před-

stavují opravdu špičková díla církevního umění. 

Zastoupeny jsou téměř všechny gotické a renesanč-

ní madony pocházející z našeho regionu, nechybí 

nádherná assumpta z Veleboře ani luxusní madona 

z Branné. Poprvé je v Šumperku představen reliéf 

Svaté příbuzenstvo Kristovo ze Sobotína, který je 

trvale umístěn v expozici státního hradu Pernštejn. 

Sbírkové předměty Vlastivědného muzea v Šumper-

ku doplňují zápůjčky z jednotlivých farností, z Ná-

rodního památkového ústavu, Vlastivědného muzea 

Jesenicka, města Bojkovice a města Šumperka. Ne-

chybějí ani současná díla, např. madona od Dagmar 

Koverdynské nebo Antonína Suchana.

Narození Krista je symbolem Vánoc, proto vě-

říme, že výstava Ave Maria potěší návštěvníky 

i v době vánoční a že přinese všem, věřícím i ateis-

tům, hluboký zážitek.  M. Gronychová

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě nabídne posluchačům Tempus 

Adventus, tedy adventní slovenské písně do roku 1600, v podání vokálního souboru Gregoriana 

z Košic. Setkání s hudbou proběhne v úterý 2. prosince. Jeho dějištěm bude od 19 hodin zkušebna 

Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4.

První CD vokálního souboru Gregoriana z Ko-

šic vyšlo pod názvem „Tempus Adventus“. Tvoří 

základ chystané rozsáhlé edice In Illo Tempore. 

Ta si klade za cíl oživit hudební památky z úze-

mí dnešního Slovenska do roku 1600. Tempus 

Adventus (Adventní čas) je obrovským vydavatel-

ským počinem a nepochybně si zaslouží pozornost 

našeho cyklu o duchovní hudbě. V díle jsou ob-

saženy adventní jednohlasé zpěvy z rukopisných 

sborníků (Bratislavský antifonář, Spišský graduál), 

ale také vícehlasé zpěvy z počátků  polyfonie (Kó-

dex Anny Hansen-Schuman,  Košický polyfónny 

zborník, Vesperarum precum offi  cia). Pokud chce-

te slavnostně vstoupit do období Adventu, nabízí 

se vám tímto pořadem ta nejlepší příležitost.  

 Vít Rozehnal
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Knihovnice chystají přednášku o zámku na Skaličce

V knihovně se budou prodávat výrobky centra Oáza

Půjčovní doba v závěru roku 2014

Knihovna v ul. 17. listopadu 6, 

tel. 583 283 138 Knihovna Sever,

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po 22.12., Út 23.12. 8-11  12-17 8-11 12-16 9-12  13-17

St 24. - So 27.12. zavřeno

Po 29.12., Út 30.12.  8-11  12-17 8-11 12-16 9-12  13-17

St 31.12., Čt 1.1. zavřeno

Pá 2.1. 8-11  12-17 8-11 12-16 9-12  13-17

So 3.1. zavřeno

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

Přednášku nazvanou „Zámek Skalička -  historie a současnost“ chystají na prosinec šumperské 

knihovnice v rámci seznámení s méně známými památkami regionu. Architektka Jitka Štáblová 

přiblíží posluchačům historii původně středověké tvrze, později barokního zámečku, stojícího na 

okraji Skaličky, která je dnes součástí města Zábřeh. 

Část přednášky bude věnována také památkové 

obnově areálu a jeho současnosti, kdy zámek žije bo-

hatým společenským a kulturním životem, a je tak 

zajímavou ukázkou soudobého využití památkově 

hodnotného objektu. Přednáška je naplánována na 

čtvrtek 4. prosince od 17 hodin v Městské knihovně 

v ulici 17. listopadu. Vstupné je 50 korun. -red-

▶ Barokní zámeček stojící na okraji Skaličky. 

 Foto: archiv

Pod názvem „Vánoce v knihovně“ se skrývá tradiční prodej drobných výrobků centra Oáza. Probí-

hat bude od pátku 28. listopadu do soboty 20. prosince v Městské knihovně v ulici 17. listopadu.

Centrum Oáza je centrum denních služeb pro 

osoby s mentálním postižením a psychickým one-

mocněním, které zřídila zábřežská Charita. Jeho po-

sláním je nabídnout dospělým osobám s mentálním 

postižením a psychicky nemocným možnost integra-

ce do společnosti, smysluplně a užitečně jim vyplnit 

volný čas, a tím co nejvíce zabránit jejich izolaci v do-

mácím prostředí, a pomoci rodinám, které se o uži-

vatele našich služeb starají. Vybrané peníze z prodeje 

dárečků slouží k další činnosti tohoto centra. -zd-
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Pontis Šumperk

Úterý 2. prosince od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Čtvrtek 4. prosince od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Pátek 12. prosince od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 16. prosince od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

 

Středa 17. prosince od 10 hodin v „KS“

Předvánoční posezení v Kavárničce

Doprovodný program zajištěn.  Vstup zdarma

Čtvrtek 18. prosince od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje V+H Retro.  Vstupné 50 Kč

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

Mateřské centrum Brouček

Bližší informace na tel.č. 583 211 766.

Každé pondělí od 13 hodin, od 14 hodin a od 15 

hodin v „KS“

Konverzace v němčině pro seniory - mírně po-

kročilí; začátečníci; pokročilí

Každé úterý a každou středu od 8.30 hodin, každý 

čtvrtek od 10 hodin v „P“

Cvičení s fl exibary

Každé úterý (sudý týden) 9 hodin v „P“

Výtvarná dílna

 

Každé úterý od 9.30 hodin a každý čtvrtek od 11 ho-

din v „P“ 

Cvičení pro seniory na židlích

Každou středu od 10.30 hodin v „P“

Cvičení pro seniory

Každou středu od 10 hod. a každý čtvrtek od 10.30 

hodin v „P“

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v DPS Alžběta

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“ 

Rehabilitační cvičení pro seniory

Každý čtvrtek od 14 hodin v „P“

Kroužek ručních prací

Každý pátek od 13 hodin a od 14 hodin v „P“

Konverzace v angličtině - začátečníci; mírně pokročilí

Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 

606 756 770, 583 211 766, jelinkova.dagmar@

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

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

Informace o dalších aktivizačních programech získáte 

na www.pontis.cz.

Rozhledna na Háji 

bude v prosinci otevřena za dobré viditelnosti a dobré pěší dostupnosti 

v pátek 26. prosince a ve středu 31. prosince od 10 do 15 hodin. 

Na Nový rok se bude konat tradiční novoroční výstup na Háj. 
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Středisko volného času Doris

Každé pondělí, každé úterý, každý čtvrtek a každý pá-

tek (do 19.12.) 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

Každou středu (do 17.12.) od 17 do 18.30 hodin 

v MC Komínkov

Cvičení pro nastávající maminky

Rehabilitační cvičení v těhotenství, cvičení na baló-

nech, umění dýchání při porodu, informace o prů-

běhu hospitalizace, předávání vzájemných zkušeností 

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

624, 731 186 053, psencikova@doris.cz, Zdeňka Ha-

derková, tel.č. 774 860 162.  Cena lekce 65 Kč

Úterý 2. prosince od 17 hodin v „SEV“ Švagrov

Filmový večer

Promítání fi lmů zaměřených na globální problé-

my planety. Informace Mirko Kantorek, tel.č. 

725 082 503, kantorek@doris.cz, www.svagrov.cz.

Středa 3. prosince od 17 do 19 hodin v domě U Radnice 

Řemesla - vánoční ozdoby z drátu a korálků

Na akci je nutné se předem přihlásit. Informace 

Hana Janů, tel.č. 725 003 982, janu@doris.cz. 

 Vstupné 60 Kč

Středa 3. prosince od 18 hodin v klášterním kostele

Koncert se smyčcovým orchestrem ZUŠ 

Šumperk

Zpívají Motýli. Informace Ivana Žůrková, tel.č. 

725 012 639, zurkova@doris.cz. 

Čtvrtek 4. prosince od 16.30 do 18 hodin v keramic-

ké dílně U Radnice ve 2. patře

Tvořivá keramika pro děti

Otevřená keramická dílna, tvořivé modelová-

ní z keramické hlíny pro děti. Informace Hana 

Janů, tel.č. 725 003 982, janu@doris.cz.  

 Vstupné 50 Kč

Středa 3. prosince a čtvrtek 4. prosince vždy od 9.30 

do 11.30 hodin v „MC“ na „K“

Dvoudenní kurz masáží pro děti a kojence 

Kurz masáží je určen rodičům kojenců stejně jako 

rodičům odrostlejších dětí. Informace Eva Pšen-

číková, tel.č. 731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Cena 400 Kč/2 lekce

Pátek 5 prosince od 15 do 18 hodin v AT na „K“

Hadráčci - čertíci a mikulášská punčocha

Kombinací různých textilních materiálů si můžete 

vytvořit a ušít vlastního čertíka a mikulášskou pun-

čochu pro večerní nadílku. Ateliér je otevřený od 

15 do 18 hod., můžete se zapojit kdykoliv v tomto 

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

039, vavrusova@doris.cz.  Cena 60 Kč

Sobota 6. prosince od 9 do 14 hodin v keramické díl-

ně U Radnice ve 2. patře

Keramika pro každého

Informace Hana Janů, tel.č. 725 003 982, janu@

doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Sobota 6. prosince od 18 hodin v kostele Sv. Barbory 

v Zábřehu

Adventní koncert

Zpívá dětský sbor Arietta Mohelnice, Motýli a Brixi-

ho akademický soubor Praha. Informace Ivana Žůr-

ková, tel.č. 725 012 639, zurkova@doris.cz.

Sobota 6. prosince od 9 do 14 hodin v domě U Rad-

nice ve 2. patře

Šperkování - anděl

Budeme šít anděla cihlovým stehem. S sebou: rokajl 

různých barev (tělová, bílá, stříbrná, zlatá, hnědá, čer-

ná...), velikost 1 nebo 1,5, jehla a nymo. Informace 

Hana Janů, tel.č. 725 003 982, janu@doris.cz. 

 Vstupné 80 Kč

Sobota 6. prosince od 9 do 10.30 hodin v domě 

U Radnice 

FIT SOBOTA pro všechny - novinka - INSANITY
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Robert Pochylý - Uherské Hradiště. Rezervace 

nutná předem - omezená kapacita. Informace Věra 

Formánková, tel.č. 725 465 419, formankova@

doris.cz.

Středa 10. prosince od 17 do 19 hodin v domě U Rad-

nice ve 2. patře

Řemesla - vánoční hrátky s papírem

Vlastní vánoční papír na balení dárků, tašky, jme-

novky na dárky, vánoční dekorace z papíru… Na 

akci je nutné se předem přihlásit. Informace Hana 

Janů, tel.č. 725 003 982, janu@doris.cz. 

 Vstupné 60 Kč

Středa 10. prosince od 17 hodin v kostele sv. Mikuláše 

v Hanušovicích

Adventní koncert

Zpívají Motýli Šumperk. Informace Ivana Žůrko-

vá, tel.č. 725 012 639, zurkova@doris.cz.

Čtvrtek 11. prosince od 16.30 do 18 hodin v kera-

mické dílně U Radnice ve 2. patře

Tvořivá keramika pro děti

Otevřená keramická dílna, tvořivé modelová-

ní z keramické hlíny pro děti. Informace Hana 

Janů, tel.č. 725 003 982, janu@doris.cz.  

 Vstupné 50 Kč

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Na Vánoce, dlouhé noce…
ve čtvrtek 11. prosince v 18 hodin v klášterním kostele 

Hosté večera - ALFRED STREJČEK a vokálně instrumentální soubor CHAIRÉ
Alfred Strejček vystudoval herectví na brněnské JAMU a prošel řadou pražských i mimopražských 

divadel. Hrál postupně v Divadle O. Stibora v Olomouci, v Divadle Jiřího Wolkera v Praze, v Divadle 

Maringotka, ve Státním divadle v Brně, v Divadle E.F. Buriana a v Divadle Za branou u Otomara Krejči. 

Je stálým hostem Lyry Pragensis a dlouhá léta vystupoval i v pražské poetické vinárně Viola. 

Pět let působil jako pedagog uměleckého přednesu na pražské konzervatoři. 

Patří mezi špičkové interprety poezie a prózy, je několikanásobným laureátem soutěží profesionálních 

umělců v uměleckém přednesu a držitelem nejvyššího ocenění v tomto oboru - Křišťálové růže. 

Přednáší též v latině, angličtině, němčině, španělštině a italštině. Má za sebou řadu fi lmových 

a televizních rolí a je vyhledávaným interpretem melodramatických děl. 

Alfred Strejček spolupracuje s našimi nejvýznamnějšími hudebními tělesy i sólisty a jeho hlas se vepsal 

do povědomí posluchačů rozhlasu i televize. Společně se Štěpánem Rakem je nositelem ceny UNESCO 

za koncertní projekt Vivat Comenius, se kterým oba umělci vystoupili na více než šesti stovkách 

koncertů ve dvaatřiceti zemích čtyř kontinentů.

Vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé byl založen v lednu roku 1999 

ve Waldorfské škole v Příbrami. Název si vypůjčil z řecké mytologie. Za čtrnáct roků odehrál stovky 

koncertů v Čechách i v zahraničí a ve svém bohatém repertoáru začal oživovat českou a evropskou 

anonymní, duchovní a lidovou píseň období gotiky, renesance, baroka a klasicismu. Zároveň nastudoval 

program českých a evropských koled, písně ročního koloběhu, písně třicetileté války, renesanční tance, 

zpěvy sladké Francie, duchovní současnou hudbu a Loutnu českou A.M. z Otradovic.

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.

Vstupenky v ceně 100 Kč a 70 Kč (senioři, mládež) si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 



29SVČ Doris, Kino Oko

Kino Oko

Čtvrtek 11. prosince od 18 hodin v klášterním kostele

Via Lucis - Na Vánoce, dlouhé noce 

Alfred Strejček, vokálně instrumentální skupina 

Chairé. Informace Petr Konupčík, tel.č. 731 610 

037, konupcik@doris.cz. 

 Vstupné 100 Kč, senioři a mládež 70 Kč

Pátek 12. prosince od 15 do 19 hodin v domě U Rad-

nice ve 2. patře

Vánoční výtvarná dílna

Informace Romana Večeřová, tel.č. 725 486 227, 

vecerova@doris.cz.  Cena 50 Kč

Sobota 13. prosince od 16 hodin ve velkém sále DK

Vánoční koncert Šumperského dětského sboru

Informace Ivana Žůrková, tel.č. 725 012 639, zur-

kova@doris.cz.

Sobota 13. - neděle 14. prosince v „SEV“ Švagrov

Těšení se na Vánoce II.

Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi. Ruční výroba 

dárků, vánočních výzdob i ozdob. Informace Mirko 

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

www.svagrov.cz. 

Pondělí 15. prosince od 17 hodin ve velkém sále DK

Zpívání koled u radnice

Šumperský dětský sbor zpívá koledy, 4. adventní 

koncert. Informace Ivana Žůrková, tel.č. 725 012 

639, zurkova@doris.cz.

Středa 17. prosince od 17 do 18.30 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 70 Kč

Středa 17. prosince od 18 hodin v kostele sv. Petra 

a Pavla v Želechovicích 

Adventní koncert

Zpívají Motýli Šumperk. Informace Ivana Žůrko-

vá, tel.č. 725 012 639, zurkova@doris.cz.

Sobota 20. prosince od 9.30 do 16.30 hodin v „MC“ 

na „K“

Tajemství pánevního dna

Naučíte se speciální sestavu zdravotního cvičení 

a jógy na pánevní dno - propojíte se se svým pánev-

ním dnem a naučíte se s ním komunikovat. Kurz 

vede Lena Komanická - certifi kovaná lektorka Ško-

ly pánevního dna. Více o ní a metodě se dozvíte na 

www.skolapanevnihodna.cz. Informace Eva Pšen-

číková, tel.č. 731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Cena 990 Kč

Sobota 20. prosince v Moravském divadle Olomouc

Výlet za baletem -  Spící krasavice

Taneční klub Tornádo pořádá pro své členy i ne-

členy zájezd na balet „Spící krasavice“. Informace 

Zdeňka Brandejská, tel.č. 725 071 558, brandejs-

ka@doris.cz.

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 centrum Komín-

kov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 

583 283 481, U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, 

tel. č. 583 214 076, SEV Švagrov, Vernířovice 172, 

tel.č. 606 758 410, http://www.doris.cz.

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 3D   Hrajeme pro děti 3D 

USA, 2014, animovaný, komedie, rodinný, 90 minut, mládeži přístupný, české znění

Pondělí 1., úterý 2. a středa 3. prosince v 17.30 hodin, pondělí 22. prosince v 15.30 hodin

Skipper, Kowalski, Rico a Vojín - čtyři tučňáci z Madagaskaru přicházejí ve vlastním fi lmu!  Vstupné 130 Kč

V pondělí 1.12. v 17.30 hodin poskytujeme slevu 20 Kč na vstupenky pro rodiče s dětmi. Za fi nanč-

ní dar děkujeme fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.
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OUIJA 

USA, 2014, horor, 90 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Pondělí 1. a úterý 2. prosince v 19.30 hodin

Ouija je fi lmovou adaptací klasické stolní hry. Děj se točí kolem rodiny, která nevědomky uvolní zlého 

ducha po tom, co se zahrají jednu hru.  Vstupné 110 Kč

KMEN   Artvečer - FK

Nizozemsko, Ukrajina, 2014, krimi, drama, 130 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Středa 3. prosince v 19.30 hodin

Neslyšící teenager Sergey nastoupí do specializované internátní školy. Aby zde přežil, stává se členem divo-

ké organizace. Postupně se sžívá s místním prostředím a přizpůsobuje se jeho režimu.  Vstupné 100 Kč

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU    Hrajeme pro děti

USA, 2014, animovaný, komedie, rodinný, 90 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 4. prosince v 18.00 hodin, pátek 5., sobota 6. a neděle 7. prosince v 15.30 hodin, pondělí 8., úterý 

9. a středa 10. prosince v 17.30 hodin, čtvrtek 11. prosince v 15.30 hodin, pátek 12., sobota 13. a neděle 

14. prosince v 15.00 hodin

Superšpióni se nerodí, oni se líhnou!  Vstupné 115 Kč

KUKUŘIČNÝ OSTROV   Artvečer - FK, Křišťálový glóbus KVIFF 2014

Gruzie, Francie, Německo, Švýcarsko, ČR 2014, drama, 100 minut, mládeži přístupný, titulky

Česko-slovenský fi lm Jak jsme hráli čáru popisuje osud malého Petra, který vyrůstá v péči prarodičů, protože jeho 

rodiče emigrovali do Vídně a od té doby se ho prostřednictvím úřadů marně snaží získat.  Foto: archiv
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Čtvrtek 4. prosince ve 20.00 hodin

Řeka Inguri tvoří hranici mezi Gruzií a odtrženou republikou Abcházie. Napětí mezi dvěma státy se 

od války v letech 1992-93 příliš nezmenšilo. Každé jaro přináší řeka úrodnou půdu z Kavkazu dolů na 

planiny Abcházie a severozápadní Gruzie. Vytváří malé ostrovy, útržky země nikoho. Otrovy jsou rájem 

pro divoká zvířata a někdy i lidi… příběh začíná, když na jeden z ostrovů přichází starý abcházský far-

mář.  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

JAK JSME HRÁLI ČÁRU 

ČR, SR, 2014, komedie, dobrodružný, rodinný, 102 minuty, mládeži přístupný, české znění

Pátek 5., sobota 6. a neděle 7. prosince, čtvrtek 11. prosince v 17.30 hodin, sobota 20. prosince v 16.30 hodin

Malý Petr vyrůstá v péči prarodičů, protože jeho rodiče emigrovali do Vídně a od té doby se ho prostřed-

nictvím úřadů marně snaží získat. I proto Petr vymýšlí nejrůznější způsoby, jak se přes čáru dostat, pro 

což má čím dál menší pochopení velitel místních pohraničníků. Hrají: Milan Lasica, Libuše Šafránková, 

Ondřej Vetchý, Richard Labuda, Miro Noga, Ondřej Malý a další.  Vstupné 110 Kč

INTERSTELLAR 

USA, Velká Británie, 2014, sci-fi , dobrodružný, 169 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Pátek 5. prosince v 19.45 hodin

Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lid-

ských dějinách: cestou za hranice naší galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový 

domov.  Vstupné 120 Kč

O hledání nového domova pro lidstvo za hranicí naší galaxie vypráví snímek Interstellar.  Foto: archiv
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ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2 

USA, 2014, komedie, 108 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Sobota 6. a neděle 7. prosince v 19.45 hodin, pondělí 15. prosince ve 20.00 hodin

Když už Nick, Dale a Kurt mají až po krk toho, aby se věčně zodpovídali svým nadřízeným, rozhodnou se ve fi lmu 

začít podnikat na vlastní pěst a být vlastními šéfy. Ale prohnaný investor jim záhy podrazí nohy. Podvedení, zoufalí 

a bez šance na dosažení spravedlnosti právní cestou všichni tři rádoby podnikatelé zosnují pošetilý plán na únos 

investora dospělého syna, za jehož výkupné chtějí získat kontrolu nad svou společností.  Vstupné 100 Kč

NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO 

USA, 2014, komedie, 114 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Pondělí 8. a úterý 9. prosince v 19.30 hodin, neděle 14. prosince ve 20.00 hodin

Uběhlo přesně 20 let od chvíle, kdy jsme Loyda s Harrym opustili a změnilo se toho opravdu hodně, 

s výjimkou jejich tuposti. Když se Harry, který nutně potřebuje novou ledvinu, dozví, že kdesi, neznámo 

kde, žije jeho dcera, musí Loyda probrat z kómatu, aby ho požádal o pomoc. Společně se vydávají křížem 

krážem Amerikou.  Vstupné 140 Kč

MAMI!   Artvečer - FK

Kanada, Francie, drama, 2014, psychlogický, 139 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Středa 10. prosince v 19.30 hodin

Film Mami! je příběhem dospívajícího Steva s diagnózou ADHD a jeho mámy Diane, která i přes dopo-

ručení odborníků trvá na tom, že svého syna dokáže zvládnout a že její syn dokáže zvládnout školu. 

 Vstupné 100 Kč, 1+1 vstupenka pro návštěvníky, 

 kteří na fi lm dorazí se svými rodiči, tetičkami, babičkami, členové FK 80 Kč 

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D    3D

USA, Nový Zéland, 2014, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, české znění

Ve třetím pokračování fi lmu Hobit směřují Bilno Pytlík, Gandalf a trpaslíci do doupěte draka Šmaka.  Foto: archiv
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Středa 10. prosince ve 24.00 hodin půlnoční premiéra (ze středy na čtvrtek), čtvrtek 11. prosince v 19.30 ho-

din, pátek 12., sobota 13., neděle 14. a pondělí 15. prosince v 17.00 hodin, úterý 16. prosince v 16.30 hodin, 

středa 17. prosince v 17.00 hodin

Ve třetím pokračování směřují Bilbo Pytlík, Gandalf a trpaslíci do doupěte draka Šmaka. Dostanou své 

zlato nazpět a vrátí se všichni bezpečně domů?  Vstupné 150 Kč

ZMIZELÁ 

USA, 2014, drama, 145 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Pátek 12. prosince ve 20.00 hodin

Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše naznačuje, že nezmizela dobrovolně. Zoufalý manžel 

organizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží se dělat vše možné pro to, aby se jeho žena našla.  Vstupné 120 Kč

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D   3D 

USA, Nový Zéland, 2014, fantasy, dobrodružný, mládeži přístupný, titulky

Sobota 13. prosince ve 20.00 hodin, čtvrtek 18. prosince v 17.00 hodin

Ve třetím pokračování směřují Bilno Pytlík, Gandalf a trpaslíci do doupěte draka Šmaka. Dostanou své 

zlato nazpět a vrátí se všichni bezpečně domů?  Vstupné 150 Kč

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ   Živě z Královského baletu v Londýně

Velká Británie, 2014, balet, 175 minut, mládeži přístupný, v původním znění

Úterý 16. prosince ve 20.15 hodin

Díky strhující choreografi i, na barvy bohatému příběhu a úžasnému scénickému kouzlu je balet brilantní 

realizací Carrollova bláznivého světa snů. Celovečerní balet Christophera Wheeldona! 

 Vstupné 250 Kč, 200 Kč při koupi abonmá

V prosinci se mohou diváci těšit na další pokračování Noci v muzeu.  Foto: archiv
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ZÁZRAKY    Artvečer - FK

Itálie Švýcarsko, Německo, 2014, drama, 110 minut, mládeži přístupný, titulky 

Středa 17. prosince ve 20.00 hodin

Film vypráví příběh dvanáctileté Gelsominy, která žije s rodiči a třemi mladšími sestrami na opuštěném 

statku. Otec drží rodinu stranou nástrah moderního světa a striktně prosazuje život v souladu s přírodou. 

 Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY  

USA, 2014, komedie, rodinný, 89 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 18. prosince v 15.00 hodin, pátek 19. prosince v 17.30 hodin, neděle 21. prosince ve 20.00 hodin, 

pondělí 22. a úterý 23. prosince v 17.30 hodin, úterý 30. prosince v 17.00 hodin

Připravte se na nejdivočejší a největší dobrodružství. Hlídač muzea Larry seznámí naše oblíbené hrdiny 

s novými postavami a vydá se na dobrodružnou cestu, aby zachránil jedno důležité kouzlo, dříve než se 

navždy ztratí. Ještě jedna směna a Země bude zachráněna.  Vstupné 120 Kč

PŘÍBĚH MARIE   Artvečer - FK

Francie, 2014, životopisný, 95 minut, mládeži přístupný, titulky

Čtvrtek 18. prosince ve 20.00 hodin

Příběh Marie vypráví o dívce, která se naučila normálně žít, ač byla od narození nevidomá a slepá. Tento 

malý zázrak se odehrál ve Francii na konci 19. století.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

HOBIT BITVA PĚTI ARMÁD   

USA, Nový Zéland, 2014, fantasy, dobrodružný, mládeži přístupný, titulky

Pátek 19. prosince v 19.30 hodin, neděle 21. prosince v 17.00 hodin, pondělí 22. a úterý 23. prosince 

v 19.30 hodin, pondělí 29. prosince ve 20.00 hodin

Ve třetím pokračování směřují Bilno Pytlík, Gandalf a trpaslíci do doupěte draka Šmaka. Dostanou své 

zlato nazpět a vrátí se všichni bezpečně domů?  Vstupné 120 Kč 

Půvabné a vtipné vyprávění o osiřilém medvědu z nejtemnějšího Peru, který přijede vlakem na nádraží Pad-

dington, uvádí kino Oko v době vánočních svátků.  Foto: archiv
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SNĚHOVÁ KRÁLOVNA   Hrajeme pro děti

Rusko, 2012, animovaný, pohádka, 80 minut, mládeži přístupný, české znění

Pátek 19. prosince v 15.45 hodin, sobota 20. prosince ve 14.45 hodin

Děvčátko Gerda spolu s fretkou Lutou a skřítkem Ormem se vydají na dlouhou cestu do paláce Sněhové králov-

ny, aby zachránili jejího bratříčka Kaye a navždy vysvobodili zemi z věčného sněhu a mrazu.  Vstupné 110 Kč

GIUSEPPE VERDI: RIGOLETTO  Vídeňská opera živě 

Rakousko, 2014, drama, hudební, 165 minut, mládeži přístupný, titulky 

Sobota 20. prosince v 19.30 hodin 

Intenzivní drama vášně, zrady, lásky, odplaty a vraždy je Verdiho mistrovským dílem.

  Vstupné 300 Kč, 250 Kč při koupi abonmá

TŘI BRATŘI   Hrajeme pro děti

ČR, Dánsko, 2014, pohádka, rodinný, 90 minut, mládeži přístupný

Neděle 21. prosince v 15.00 hodin

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěs-

ty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozence čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná 

také láska. Scénář Zdeněk Svěrák, hudba Jaroslav Uhlíř. Režie Jan Svěrák.  Vstupné 100 Kč

MAGICKÉ STŘÍBRO: HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU 3D   Hrajeme pro děti 3D

Norsko, 2011, rodinný, fantasy, hudební, 84 minuty, mládeži přístupný, české znění

Úterý 23. prosince v 15.45 hodin

Vánoční pohádka pro celou rodinu.  Vstupné 130 Kč

HOBIT BITVA PĚTI ARMÁD 2D  

USA, Nový Zéland, 2014, fantasy, dobrodružný, mládeži přístupný, české znění 

Čtvrtek 25. a pátek 26. prosince v 15.00 hodin, sobota 27. a neděle 28. prosince v 17.00 hodin

Ve třetím pokračování směřují Bilbo Pytlík, Gandalf a trpaslíci do doupěte draka Šmaka. Dostanou své 

zlato nazpět a vrátí se všichni bezpečně domů?  Vstupné 120 Kč

PADDINGTON   Hrajeme pro děti 

Velká Británie, Francie, Kanada, 2014, rodinný, komedie, 98 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 25. a pátek 26. prosince v 18.00 hodin, sobota 27., neděle 28., pondělí 29. a úterý 30. prosince 

v 15.00 hodin

Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřilém medvědu z nejtemnějšího Peru, který přijede vlakem 

na nádraží Paddington v Londýně, kde se ho ujmou manželé Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se 

začnou dít neuvěřitelné věci. Od producenta Harry Pottera!  Vstupné 120 Kč

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D   3D

USA, 2014, drama, historický, 142 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27. a neděle 28. prosince ve 20.00 hodin, pondělí 29. prosince v 17.00 hodin, 

úterý 30. prosince v 19.00 hodin

Historické epické dobrodružství v režii Ridley Scotta. Film je příběhem jednoho člověka, který našel od-

vahu postavit se moci impéria. Scott využívá nejmodernějších vizuálních efektů a do biblického příběhu 

vnáší nový život.  Vstupné 150 Kč



36 Kino Oko

TŘI BRATŘI   Hrajeme pro děti

ČR, Dánsko, 2014, pohádka, rodinný, 90 minut, mládeži přístupný

Středa 31. prosince ve 14.00 hodin

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěs-

ty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozence čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná 

také láska. Scénář Zdeněk Svěrák, hudba Jaroslav Uhlíř. Režie Jan Svěrák.  Vstupné 60 Kč

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D   3D

USA, Nový Zéland, 2014, fantasy, dobrodružný, mládeži přístupný, české znění

Středa 31. prosince v 16.00 hodin 

Ve třetím pokračování směřují Bilbo Pytlík, Gandalf a trpaslíci do doupěte draka Šmaka. Dostanou své 

zlato nazpět a vrátí se všichni bezpečně domů?  Vstupné 120 Kč

Připravujeme: Odpad, Babovřesky 3, Fotograf, Mortdecai, Whiplash, Sedmý syn. 

„Nejkrásnější vánoční dárek pro ženu? Lístky do kina na Padesát odstínů šedi.”
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pozor: program kina, on-line prodej a rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách 
kina www.kinosumperk.cz. Předprodej vstupenek: po-pá od 14.00 hodin, 

so a ne hodinu před začátkem prvního představení. Bližší informace na telefonu 583 212 000.

VÝSTAVA: 10 let festivalu Město čte knihu 
Výstava trvá do 31. prosince.

Ve vánočním čase uvádí kino Oko česko-dánskou pohádku Tři bratři.  Foto: archiv 






