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Příběh Davida Zeisbergera, který natočila šumperská 
společnost Vistafi lm, uvede Česká televize na Štědrý den.

Výstava, která připomíná nedožité 90. narozeni-

ny Jiřího Jílka, bude k vidění od 7. ledna.

V sobotu 10. ledna zavítá do Šumperka Slezské 
divadlo Opava s operetou Hledám děvče na Boo-
gie Woogie.
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Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku

O severomoravských knofl íkářích

Z pokladů šumperského muzea jsme tentokrát 

vybrali malý nenápadný knofl ík. Mezi krásnými 

uměleckými díly nebo sofi stikovanými technickými 

předměty se nijak zvlášť nevyjímá. A přece mezi po-

klady muzea zaslouženě patří. Za malým knofl íčkem 

se ukrývají příběhy chudých obyvatel severní Mora-

vy, zejména z oblasti Štítecka a okolí Rudy nad Mora-

vou, kde zemědělství nestačilo pro obživu celé rodiny. 

Lidé si zejména v zimě hledali jinou, další práci, která 

jim pomohla přežít a některým i slušně se uživit.

Výroba nitěných knofl íků se rozšířila z Podle-

sí (někdejší Krumperky), kde byla zavedena kolem 

roku 1860. V každé vesnici byl „faktor“ - obchod-

ník, který dodával od hlavního faktora z Podlesí nebo 

z Jablonného polotovary na výrobu - kroužky a bavl-

nu. Lidé mu pak za mzdu odváděli hotové knofl íky, 

na jejichž výrobě pracovali všichni členové rodiny. Už 

i pětileté děti pomáhaly s obšíváním knofl íků. Jejich 

starší sourozenci museli často obšít nemalý počet 

knofl íků již před odchodem do školy a rovněž po ná-

vratu ze školy opět usedali k práci. 

Jak se knofl íky obšívaly? Kroužek se nejdřív obtočil 

šestkrát nití přes střed, vznikl tak svazek nití nazýva-

ný „hromádka“. Další „hromádka“ se udělala křížem 

a celkem se na kroužku vytvořily čtyři „hromád-

ky“, které svým paprskovitým tvarem připomínaly 

loukotě kola. Nit se protáhla středem a utáhla. Pak 

se navlečenou jehlou prošívala jedna nit vedle dru-

Obšívání nitěných knofl íků, Svébohov 1941, foto J. Kolář, archiv Vlastivědného muzea v Šumperku.
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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 2. a 11. lednem, aby přinášeli do všech 

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

v pondělí 5. 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.

Perličky z expozic a depozitářů muzea, Tříkrálová sbírka

Tříkrálovou sbírku zahájí Zdeněk Brož

hé z každé „hromádky“ a až se obšily všechny nitě, 

protáhla se jehla třikrát středem knofl íku a dílo bylo 

hotové. „Loukoťové“ neboli „hromádkové“ knofl íčky 

se dělaly tak, že se neobšila jedna nit vedle druhé, ale 

obšila se celá „hromádka“. Pak ještě muselo následo-

vat obšití kroužku - vyplnění mezer mezi natočenými 

„hromádkami“.

Knofl íčky se počítaly na tzv. brífy, to je 72 knofl í-

ků. Dvacet brífů čili 1440 knofl íků tvořilo tzv. „pak-

li“. Jednu pakli zhotovila vícečlenná rodina při pilné 

práci asi za týden, a protože se vždy koncem týdne 

nosila pakle faktorovi v „kabílce“ (tašce), počítalo se 

někdy také „dvacet brífů do kabílky“. Před 1. svě-

tovou válkou se platilo za jednu pakli od 80 kr. do 

2 zl. 40 kr. Po vzniku Československa až do 2. světové 

války se mzda pohybovala od 10 Kč do 20 Kč. Obší-

vání knofl íků zaniklo krátce po roku 1948. 

Obšívání knofl íků si můžete vyzkoušet i dnes. 

Stačí navštívit právě probíhající interaktivní výstavu 

v šumperském muzeu nazvanou „Za zimních večerů 

v chalupách“ a vytvořit si takové krásné knofl íčky, 

jaké vidíte na fotografi i. A nejen to, vyzkoušet si mů-

žete další činnosti našich předků.

 Mária Kudelová, Vlastivědné muzeum Šumperk

Nitěné hromádkové knofl íky - obchodní balení, Bo-

hutín, 1. polovina 20. století, sbírka Vlastivědného 

muzea v Šumperku.

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především 

na pomoc nemocným, handicapovaným, senio-

rům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 

potřebným skupinám lidí žijícím zejména v děka-

nátu Šumperk. Část výnosu pak jde na humani-

tární pomoc do zahraničí,“ uvedla ředitelka místní 

Charity Marie Vychopeňová. Vzápětí připomněla, 

že jen letos se v šumperském děkanátu vykoledova-

lo 663 764 koruny. „V nadcházející sbírce bychom 

chtěli tuto hranici překročit a dosáhnout šesti set 

tisíc,“ zdůraznila Vychopeňová. Peníze by podle ní 

měly podpořit činnost Centra pro rodinu Šumperk 

a Poradny pro ženy a dívky - ochrana nenarozeného 

života. „Dále bychom chtěli zvýšit dostupnost Cha-

rity zakoupením automobilu, zvýšit kvalitu dováže-

ných obědů vybudováním mycího centra a rozšířit 

sortiment půjčovny rehabilitačních a kompenzač-

ních pomůcek. Samozřejmostí je přímá pomoc pro 

občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi,“ podotkla 

ředitelka Charity. -red-

Klidné a krásné vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2015 

přeje všem svým čtenářům redakční rada Kulturního života Šumperka
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Dana Vargová obdržela Cenu Paměti národa

Manžel Dany Vargové měl s komunistickou mocí problémy celý život, stejně jako jejich syn Julek, 

kterého tajná policie označila jako nejnebezpečnější antikomunistický živel na Šumpersku. V je-

jich bytě v tehdejší Leninově ulici se setkávali odpůrci komunistické moci, tiskly se zde protirežim-

ní letáky. Paní Dana sice disidentkou nebyla, ale s manželem vytvářela svému těžce postiženému 

synovi zázemí. Za obětavou péči převzala v pondělí 17. listopadu Cenu Paměti národa, kterou 

každoročně uděluje organizace Post Bellum pamětníkům zlomových momentů minulého století, 

kteří ve svém životě prokázali, že čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou prázdná slova. Z pěti 

laureátů byla jedinou oceněnou Češkou.

„Mám radost nejen za sebe. Mám radost za svého 

muže, svého syna a všechny kamarády, kteří mu po-

máhali a kteří jsou tu i dnes se mnou,“ řekla během 

večerní ceremonie v pražském Národním divadle 

Dana Vargová a podotkla, že svůj úděl nevnímala 

jako těžký. „Byla jsem v podstatě šedá eminence, 

jak se říká, v pozadí. Moje radost byla, že syn mohl 

plnohodnotně žít,“ dodala.

Julek se manželům Vargovým narodil v roce 

1962. Do svých devíti let byl naprosto zdravý, pak 

mu ale život změnilo očkování proti žloutence. Vy-

vinula se u něj vzácná choroba dermatomyozitida, 

která zapříčinila svalovou atrofi i. Tělo znehybnělo, 

ale chlapcův nadprůměrný intelekt se nadále vyví-

V pátek 5. prosince zavítala Dana Vargová na šumperskou radnici. Sešla se zde s těmi, které zná od jejich 

raného dětství, neboť se jejich rodiny přátelily - se starostou Zdeňkem Brožem, někdejším místostarostou Petrem 

Suchomelem a jeho nástupcem Tomášem Spurným.  Foto: Z. Kvapilová

Cenu Paměti národa předal Daně Vargové kněz To-

máš Halík.  Foto: R. Vondrouš
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Nad Zpovědí inkvizitora

jel. Útěchu našel v konverzi ke křesťanství, složil 

řeholní slib a stal se významnou postavou katolic-

kého disentu. Dana Vargová, povoláním učitelka 

na základní škole, se o syna po celou dobu starala. 

Sama ho také na invalidním vozíku dopravovala 

k výslechům na StB. Později se Julek stal výraznou 

osobností sametové revoluce v Šumperku, v roce 

1996 ale boj s nemocí prohrál. „Díky Julkovi jsem 

poznala úžasné lidi a přátele, které mám dodnes,“ 

zdůraznila Dana Vargová. -zk-

Historie losinských a šumperských čarodějnických procesů láká i odpuzuje, je každopádně depresivní 

a vyzývá k zamyšlení. Vedle Kaplického knihy a Vávrova fi lmu byla představena i divadelní verze, 

šumperské procesy se dočkaly expoziční prezentace a mnohé ještě čeká na odborné i populárně vědné 

zpracování. S využitím doposud vydané literatury a materiálů uložených v archivech představil nově 

„čarodějnické téma“ také Michael Weber v právě vydaném románu „Zpověď inkvizitora“.

V obsáhlém „barokním“ textu přiblížil prostřed-

nictvím fi ktivních vzpomínek přísedícího šumper-

ského inkvizičního tribunálu, Františka Ferdinanda 

Gaupa, průběh losinských a zvláště šumperských 

procesů. Na první pohled je patrná autorova snaha 

o co nejobsáhlejší a nejpřesnější interpretaci poznatků 

z odborné literatury a pramenů týkajících se těchto 

událostí. Obsah protokolů z vyšetřování, včetně citací 

výpovědí obžalovaných, využívá k navození atmosféry 

výslechů a přiblížení bezvýchodné situace trýzněných 

obětí, což představu jejich duševního a tělesného utr-

pení umocňuje. Do děje dokáže vkomponovat další 

reálie z regionu, jako například záhadu ztraceného 

srdce Alžběty Juliány z Oppersdorfu, osobnost ma-

líře Franze Prospera de Mus, vlastníka vikantického 

svobodného dvora, vzpomínku na pohřbení luterána 

Přemyslava ze Žerotína poddanými a další.

V duchu předpokladu některých historiků, že hon 

na čarodějnice měl zastrašit tajné protestanty, spojuje 

pronásledování heretiků s honem na čarodějnice, které 

ostatně v očích církevních představitelů k sobě měly ve-

lice blízko. Autor je přesvědčen o rozšířené tajné evange-

lické víře mezi šumperskými měšťany ještě na sklonku 

sedmdesátých let 17. století a za její nositele označuje 

především šumperské pláteníky. Tak čtenář nabývá 

přesvědčení, že čarodějnické procesy měly přispět k vy-

mýcení tajných evangelíků. Tento prameny nedoložený 

motiv je ale ke konci knihy značně oslaben.

Archiváliemi doložená fakta jsou tak, jak je v belet-

rii obvyklé, rozvíjena autorovou invencí a propojová-

Román „Zpověď inkvizitora“ napsal Michael Weber 

podle šumperských čarodějnických procesů.
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na, aby z nich byly vyvozeny závěry obohacující děj. 

Sem patří také autorova úvaha, pronášená ústy jezuity 

Karla Kolčavy, o skrytých zájmech spojených v jeho 

vyprávění s osobou hraběte Locarna a s tajemnou 

paní Lucrezií. Inkvizitor Boblig, přísedící inkvizičních 

tribunálů a další osoby činné v procesech se poté jeví 

jako nástroje někoho jiného v pozadí.

Michael Weber jistě není daleko od pravdy, když 

výběr obviněných z čarodějnictví, ovlivňovaný inkvi-

zitorem a členy tribunálů, připisuje také na vrub vy-

řizování osobních účtů a nikoliv jen snahou usvědčit 

zvláště bohaté vesničany a měšťany, z jejichž majetku 

bylo možné platit náklady na proces a nakonec tyto 

majetky získat některými z přísedících. S tím souvisí 

autorovo přisouzení větší osobní iniciativy hejtmanu 

losinského panství Vinařskému a šumperskému kní-

žecímu rychtáři Gaupovi.

Právě jmenovaného Františka Ferdinanda Gaupa 

si Michael Weber zvolil za ústřední postavu svého 

díla, jehož název „Zpověď inkvizitora“ je poněkud 

zavádějící, neboť Gaup byl přísedícím inkvizičního 

tribunálu. Jako inkvizitora ho lze označit jen přene-

seně jako člověka, který měl na procesech svůj podíl. 

Avšak inkvizitorem, mužem vybaveným potřebnými 

znalostmi a inkviziční praxí, byl Boblig. Jeho osoba je 

v textu vylíčena podle tradičního schématu dokresle-

ného Vávrovou fi lmovou představou a jako výsledek 

literárního a fi lmového zpracování nemusí odpovídat 

skutečné inkvizitorově osobnosti, jejíž historické kon-

tury odborníci doposud neposkytli. Z šedi odborných 

pojednání a beletristických líčení nyní poprvé vystu-

puje postava šumperského knížecího rychtáře, muže, 

jenž se nejvíce obohatil z majetků šumperských obětí 

čarodějnických procesů. Jeho zpověď, memoárově 

zpracovaná, je prokládána dialogy. Tak jsou vzpo-

mínky oživeny mnohou přímou řečí, která čtenáře 

vtahuje doprostřed děje. Prostřednictvím rychtářovy 

osoby autor rozvíjí a líčí mezilidské vztahy ve městě. 

Postoje k jednotlivým lidem, které si Gaup při své 

úřední činnosti v Šumperku vytvořil, posléze ovliv-

ňují jeho rozhodování a činy za stolem inkvizičního 

tribunálu. Podle autorových představ je osobnost 

knížecího rychtáře vykreslena značně složitě, v jeho 

nitru se čtenář těžko orientuje. Sám autor v Epilo-

gu o Gaupovi píše: „Mnohokrát lže, vymýšlí si, mlží, 

plete se záměrně nebo bez úmyslu. Chvílemi je hrdý 

na své činy, pak se omlouvá tím, že byl „ve vleku 

událostí“, že nemohl jednat jinak. Pozdní slova lítosti 

jsou falešná, teatrální.“

Slabinou díla je, bohužel, jazyk, konkrétně slovník 

přisuzovaný autorem Františku Ferdinandu Gaupovi. 

Autentičnost historické postavy knížecího rychtáře 

a dalších jednajících osob je značně oslabována užitím 

výrazů dnešní hovorové mluvy, která nás přenáší do 

současnosti a ke zpovědi starého muže se naprosto ne-

hodí. Slova jako „mlžit“, „vypěnit“ a podobně u starce 

nad hrobem působí komicky. Také obraty „Žerotíno-

vé sponzorovali“, „podléhal sebedestrukci“ a další nás 

zavádějí na přelom 20. a 21. století.

Stylistickou anomálií vybočující z beletristického 

zpracování obsahu jsou pasáže věnované obecným 

historickým událostem, ať jde o epidemii moru, vál-

ky s Turky a další; připomínají texty odborné litera-

tury užitím termínů současné historické vědy, jež 

v 17. a 18. století nebyly užívány. Autorova snaha 

vypovědět události co nejpřesněji se užitím odbor-

ného jazyka obrací proti jeho dílu a je na škodu, že 

tuto důležitou složku výstavby historické prózy autor 

podcenil, ačkoliv měl k ruce dobové dokumenty, které 

Gaupovým jazykem hovoří, užívají tehdejší termíny, 

oslovení, titulatury a podobně. Tuto stránku textu 

však ponechme literárním kritikům a konstatujme, 

že Michael Weber poprvé představil losinské a šum-

perské čarodějnické procesy v takovéto šíři. Zpověď 

inkvizitora o 487 stranách vydalo brněnské naklada-

telství Moba v roce 2014. Zdeněk Doubravský

Josef Schreier:  Missa pastoralis in C 
ve středu 24. prosince ve 22 hodin 

při „půlnoční“ v kostele 

sv. Jana Křtitele v Šumperku

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
ve čtvrtek 25. prosince v 16.30 hodin 

v klášterním kostele v Šumperku 

a v neděli 28. prosince 

v 19 hodin v kostele sv. Jiří v Bludově

Schola od sv. Jana Křtitele zve
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Příběh Davida Zeisbergera 

uvede televize na Štědrý den

Moravský rodák David Zeisberger, který více než šedesát let strávil mezi indiány v severovýchod-

ní Americe, je hlavní postavou polohraného fi lmového dokumentu, jenž dvanáct měsíců vznikal 

v koprodukci České televize a šumperské společnosti Vistafi lm manželů Ivy a Luboše Hlavsových 

a v němž hlavní roli ztvárnil známý herec Luboš Veselý. Premiéru bude mít na Štědrý den, tedy ve 

středu 24. prosince, ve 22 hodin na programu ČT2. O tom, že snímek nazvaný „David Zeisber-

ger - apoštol indiánů“ nabízí opravdu silný lidský příběh, svědčí reakce těch, kteří přišli koncem 

listopadu na předpremiéru do zábřežského kina Retro.

„Již od prvních okamžiků na mě zapůsobily nád-

herné záběry přírodní scenérie podbarvené ještě pů-

sobivější hudbou. Zhlédli jsme nejenom výpravný 

dokument se spoustou zajímavých informací o Da-

vidu Zeisbergerovi a o Moravských bratrech, ale 

i umělecké dílo. Celý dokument ve mně zanechal 

hluboký zážitek,“ napsal po zábřežské předpremi-

éře jeden z diváků Roman Vonzino. Podle režiséra 

a producenta Zdeňka N. Bričkovského jde o profe-

sionální a zároveň citlivý a smysluplný dokumentární 

fi lm. „Film je neskutečný. Samotná postava Davida 

Zeisbergera a jeho život vzbuzují obdiv. Je škoda, že 

jeho odkaz nejsme schopni docenit, protože jsme se 

s tímto jménem setkali většinou poprvé. V americ-

kých oblastech, kde své poselství vykonával, je ale 

živý dodnes. Jeho jméno patří mezi největší muže 

dějin Severní Ameriky,“ uvedl po předpremiéře Mar-

tin Utíkal. A podobně reagovala i divačka Hedvika 

Plevková: „Příběh člověka, který se nezastavil ani po 

nezdarech a pokračoval ve své práci, protože věřil, že 

Šumperský štáb natáčel mimo jiné i v americkém Fort Beaver.  Foto: Vistafi lm
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to má cenu, je hodně inspirativní. Určitě na něj hned 

tak nezapomenu. Těším se, že se o Vánocích na fi lm 

podívám znovu a doporučím ho i známým.“

V amerických historických pramenech se lze dočíst, 

že Moravan David Zeisberger vykonal pro indiány 

nejvíc ze všech bílých Američanů. Mezi indiány přišel 

šířit křesťanské učení, ale prakticky je naplňoval přede-

vším činy. A to je také důvod, proč je často představo-

ván jako „Apoštol indiánů.“ Tento výjimečný člověk 

sepsal několik antropologických studií zabývajících 

se životem indiánů. Na území provincie New York, 

ale i v Pennsylvánii vzniklo s jeho přičiněním mnoho 

indiánských misijních osad. Indiány si zamiloval, byl 

mezi ně nakonec i přijat. Nejprve se usadil v Onon-

dagu v hlavním sídle kmene Irokézů, ale posléze ho 

okolnosti přinutily hledat nová místa a s indiány se 

postupně přesouval dál na západ do amerického vni-

trozemí. V Americe a Kanadě prožil do roku 1807, 

kdy zemřel, mnoho převratných událostí, do živo-

ta mnoha indiánských osad a celých kmenů přinesl 

křesťanství a učil indiány žít podle určitých základních 

civilizačních pravidel, ale zároveň tak, aby příliš nena-

rušil jejich vlastní kulturu. Na rozdíl od většiny teh-

dejších misionářů rychle rozpoznal nebezpečí, které 

se jako propast otevíralo mezi domorodými obyvateli 

a euroamerickou kulturou. Aby tuto propast překle-

nul, vybudoval systém, který citlivě vymezil rozdíl 

mezi pospolitým životem divokých indiánů a indiánů 

křesťanů. Osady, které založil na základě tohoto systé-

mu, se vyznačovaly především tím, že zde například 

téměř nedocházelo k problémům s alkoholizmem či 

násilnictví.  

Hlavní roli Davida Zeisbergera ztvárnil Luboš Veselý.  Foto: Vistafi lm

Scéna na kánoi se natáčela na Slezské Hartě.  

 foto: Vistafi lm
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ZUŠ Šumperk

Církevní rok v hudbě 

nabídne Graunovo Vánoční oratiorium

Jakkoli byly však jeho snahy ušlechtilé, jeho úsilí bylo 

jen nepatrným pokusem v období nerovného střetu 

dvou velkých a příliš rozdílných světů. Byl to jedinečný 

zápas o záchranu lidství, avšak v nelidské době. 

Dvaapadesátiminutový snímek „David Zeisberger 

- apoštol indiánů“ navazuje na televizní dokumenty 

„Hrabě Zinzendorf - Síla přesvědčení“ z roku 2010 

a „Pod ochranou Žerotínů“ z loňského roku, jež jsou 

uváděny v rámci volného cyklu Protestantská historie. 

Polohraný dokument natáčeli fi lmaři v České republi-

ce, Německu a Americe. „V Americe najezdil náš štáb 

čtyři tisíce dvě stě kilometrů po sedmi státech. Natáčeli 

jsme v New Yorku, Pensylvánii, Ohiu, Michiganu, Wis-

consinu, Minnesotě a South Dakotě,“ říká produkční 

Vistafi lmu Iva Hlavsová a prozrazuje, že všechny hrané 

a bojové scény s indiány se natáčely v České republice. 

Zúčastnilo se jich na sedm desítek komparzistů, zabý-

vajících se životem tzv. lesních indiánů, nebo vojáků 

či trapperů Severní Ameriky v 18- 19. století. „Náš 

štáb dostal při natáčení v Ohiu medaili jako ocenění za 

přínos v oblasti zviditelnění osobnosti Davida Zeisber-

gera. Byli jsme tak první Češi - Moravané, kterým se 

za sedmatřicet let, kdy se tato cena uděluje, této pocty 

dostalo. Američané měli radost, že medaile konečně 

doputuje také do země, odkud Moravan Zeisberger 

pochází,“ dodává Hlavsová. Z. Kvapilová

Dokument bude mít premiéru na Štědrý den na pro-

gramu ČT2.  Foto: Vistafi lm

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě v měsíci lednu pokračuje. Na-

bídne posluchačům Vánoční oratorium Carla Heinricha Grauna (1703-1759). Setkání s hudbou 

proběhne v úterý 6. ledna. Jeho dějištěm bude od 19 hodin zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele 

ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4.

Německý hudební skladatel, výborný tenorista 

a virtuózní hráč na violoncello Carl Heinrich Graun 

se narodil v Drážďanech a během svého života stál 

při všech důležitých událostech pobachovské éry. 

Mistrovsky složené Vánoční oratorium spojuje na-

máhavé sborové pasáže s melodickými áriemi a ba-

revnými recitativy. Bude určitě zajímavé posoudit 

toto dílo, které je neprávem ve stínu slavného Vá-

nočního oratoria Johanna Sebastiana Bacha. Cyk-

lus o duchovní hudbě zařadil poslech na svátek Tří 

Králů, který upomíná na okamžik, kdy se Kristus 

zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se 

rozpoznat jako král všech, které zastupují mudrco-

vé z daleka. Vít Rozehnal

Středa 21. ledna v 18 hodin v Divadle Šumperk

Přehlídka tanečního oboru ZUŠ 

Úterý 27. ledna v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert smyčcového oddělení ZUŠ

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, 

Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.
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Ve vikýřovickém Muzeu silnic vystavují modely autíček

V koncertním sále Základní umělecké školy jsou od července nainstalovány dvoumanuálové koncertní varhany 

s pedálem. Jejich slavnostní křest proběhl během Vánočního koncertu 5. prosince. Příští školní rok chce škola 

zahájit vzdělávání žáků, kteří budou mít předchozí zkušenosti s hrou na klavír.  Foto: P. Kvapil

Nejen vánoční svátky zpříjemňuje návštěvníkům Muzea silnic ve Vikýřovicích výstava nazvaná 

„Autíčka z krabiček“. Modely světoznámých značek MATCHBOX, Bburago, MERCURY a dalších 

jsou zde k vidění do 28. února.

Modelů aut, osobních, nákladních i závodních 

je vystaveno několik stovek, instalaci doplňuje 

i řada nejrůznějších silničních mechanizmů - vál-

ců, nakladačů a podobně. 

Převážnou většinu exponátů zapůjčil do muzea 

zábřežský sběratel Aleš Titzl, část modelů silnič-

ních mechanizmů je ze sbírky Muzea silnic.     

 A. Turková

▶ Vystaveno je několik stovek modelů aut. 

 Foto: archiv



10 Šumperské proměny

K Šumperským proměnám: Opět v neděli na Bludoveček?

V dnešních Proměnách sice opustíme ulice Šum-

perka, ale nevzdálíme se příliš. Zamíříme k místu oby-

vatelům Šumperka dobře známému, kam lidé z města 

v minulosti rádi směřovali a i dnes směřují ve dnech 

odpočinku. Místo známe pod názvem Bludoveček 

nebo Zámeček.

Má dlouhou historii. Panský dvůr zvaný Forberk 

nebo také Horní dvůr zde stával přímo pod bludov-

ským hradem již ve středověku. Kolem poloviny 

16. století bylo v rámci dvora postaveno nové stavení, 

snad pro správu panství. Později ho využíval jako své 

sídlo Fridrich ze Žerotína. K přestavbě tohoto stavení 

na malý renesanční zámek s arkádovou chodbou došlo 

někdy na počátku 17. století. Krátce po dostavění ho 

obýval další ze Žerotínů, syn Jana ze Žerotína na Losi-

nách, opět jménem Fridrich. V roce 1741 se stal dvůr 

se zámečkem obětí žháře Josefa Horáčka, který se tak 

chtěl pomstít tamějšímu šafáři. Požárem zdevastovaná 

budova bývalého panského stavení byla stržena a na 

jejím místě byla vybudována dodnes stojící barokní 

sýpka. Lidový název místa Zámeček přešel poté na ne-

daleko stojící panskou hospodu.

Víme o ní ze seznamu vrchnostenských podni-

ků z roku 1736, zaneseném do popisu bludovského 

panství. Tato krčma zde stávala již dříve, možná už 

v 16. století. Ačkoliv se v jejím sousedství nacházel jen 

panský dvůr, jehož obyvatelé nemohli být dostatečnou 

klientelou pro její provoz, přesto zde vrchnost hospodu 

postavila. Dvůr Forberk totiž tehdy neležel, tak jak se 

to jeví dnes, na odlehlém místě, ale stál přímo na hlavní 

spojnici města Šumperka s Bludovem. Současná silnice 

č. 44 ještě neexistovala. Kdo chtěl z Bludova do Šum-

perka a obráceně, musel projít kolem Horního dvora. 

„Hornodvorská“ hospoda, jak byla nazývána, stála 

přímo při cestě, a umožňovala tak příjemnou zastávku 

lidem kráčejícím či jedoucím do Šumperka na trh či za 

jiným účelem a zvláště byla dobrou příležitostí k ob-

vyklému zapití dobrého obchodu po návratu domů. 

Nebylo do ní daleko jak z Bludova, tak ze Šumperka, 

a pokud bylo třeba domluvit něco, co nebylo zrovna 

určeno cizím uším, byla tím nejvhodnějším místem. 

Její poloha mimo vesnici či město se však přece jen 

odrážela na tržbách. Zatímco provozovatel panské 

hospody v Chromči platil v první polovině 18. století 

ročně vrchnosti 80 zlatých nájmu, hostinský z hospody 

u Horního dvora jen 12 zlatých a 45 krejcarů.

Období rozkvětu bývalého panského hostince na-

stalo ve druhé polovině 19. století se vzrůstající zálibou 

měšťanů i venkovanů v nedělních výletech do okolí. 

Za krásných letních dnů nabízelo příjemné chvíle ven-

kovní posezení před restaurací. Zde se scházeli známí 

k poklábosení, muži na mariáš nebo jiné karetní hry. 

Nebylo odtud daleko na návrší, kde kdysi stával sta-

rý hrad, nebo bylo možné pokračovat dále na vrchol 

Háje nebo ke kostelíčku. Hostinec na Zámečku se za-

psal i do dějin politických a sociálních bojů, když byl 

šumperskými dělníky vybrán k odpolední prvomájové 

slavnosti v roce 1890.

Místo se stalo oblíbeným cílem nedělních vycházek 

i v meziválečném období, kdy sem do českého hostin-

ce na Bludovečku rádi zavítali také důstojníci šumper-

ské posádky se svými rodinami. Jako výletní restaurace 

sloužila budova do počátku padesátých let minulého 

století. Staletá nevyužívaná stavba byla nakonec str-

žena. V devadesátých letech však byla na Bludovečku 

vybudována nová restaurace. Po počátečním úspěchu 

u veřejnosti se ale dostavil útlum zájmu o toto mís-

to a majitel byl nucen objekt prodat. Nový vlastník 

v jeho prostorách otevřel noční klub.

V roce 2011 byl objekt opět prodán a nový majitel 

se rozhodl obnovit starou slávu tohoto výletního místa 

vybudováním příjemného odpočinkového prostředí. 

K tomu slouží i atrakce pro děti i dospělé. V létě bylo 

možné se občerstvit a odpočinout si v zahradním bu-

fetu, nyní je již v provozu i restaurace. Věřme, že se 

plány nových vlastníků, vybudovat oblíbené výletní 

místo nedaleko města, vydaří. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

Redakce děkuje panu Petru Možnému za zapůjčení historické pohlednice Bludovečku a těší se na 

další spolupráci.
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Hostinec na Bludovečku mezi světovými válkami.  Foto: soukromá sbírka Petra Možného

V roce 2011 byl objekt postavený v 90. letech prodán a nový majitel se rozhodl obnovit starou slávu tohoto 

výletního místa vybudováním příjemného odpočinkového prostředí.  Foto: P. Kvapil
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Galerie J. Jílka

Jiří Jílek (1925-1981), 

„Práce ze čtyřicátých až šedesátých let“ 

Výstava, která připomíná nedožité devadesátiny 

Jiřího Jílka (*24.1. 1925), je v předním prostoru 

Galerie jeho desátou. Je návratem do věku kolem 

třicítky, do doby, kdy ještě mohl malovat venku ve 

volné krajině, a někde nahlíží ještě dál proti prou-

du času. To v případě topolové truhly z roku 1943, 

několika ukázek malovaných džbánů z kostelecké 

hrnčírny z let 1943-44 nebo střídmě civilní hlavy 

E. N. z roku 1947, ze sochařských studií u profeso-

ra Jana Laudy na pražské akademii.

Převažují obrazy syrových předjaří a pozdních 

podzimů krajiny holých stromů z druhé poloviny 

padesátých let. Zapůjčené od přátel a prvně tu vy-

stavené spolu s matčiným portrétem z roku 1953, 

který po léta visel nade dveřmi ve skromné so-

chařské dílně. Podzimní cesta s vozem ze stejného 

roku nebo i hlava tehdy dvouleté dcery Vendulky 

z roku 1955 - vedle malby raných šedesátých let, 

stavebností stále silněji sochařsky cítěné. Celek je 

vzpomínkou i na krušná první léta po studiích. 

Na podmínky nesnadného života daleko od všech 

center a obvyklých profesních možností - a jejich 

pozvolné zlepšení, doprovázené ale rychle zhoršují-

cím se zdravím. Dál než k zahradní brance později 

nedošel; i proto jeho další obrazy vznikají už jenom 

v malém podkrovním ateliéru. 

Matčinu podobu si znovu oživil v roce 1977 so-

chou Léta válečná, trvale v Galerii přítomnou, a tvář 

Evy Nagyové - Jílkové v sochách Studánek, v Ma-

teřství a v pozdních obrazech. Návraty k uvízlým 

vzpomínkám a dávným „situacím“ z jeho sešitů byly 

mu spolehlivým zdrojem většiny ostatní výtvarné 

i slovní výpovědi. Nejen okolnostmi vynucená, ale 

i přirozeně zvolená samota jejich zásadní význam 

prohloubila. Vrací se v ní do dětství a k mládí, pro-

žitému v okolí své rodné Prahy a Českého Brodu. 

Zachované rané krajiny jsou tak jedinou přímou 

vazbou k Sobotínu, místu domova druhé polovi-

ny jeho života. Zrcadlí ho ve stavu, který už není, 

a i proto jsou dnes vzácností, rovnocennou jeho vý-

mluvným sochám, vystaveným ve stálé expozici. 

Výstava, zahájená ve středu 7. ledna v obvyklých 

18 hodin potrvá do neděle 1. února. Přijďte, jste 

zváni.  Miroslav Koval

„Podzimní cesta s vozem“, 1953, olej, plátno, 68 x 84 cm

„Džbán s motivem česání ovoce“, 1944, keramika, 

výška 33 cm
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Dům kultury

Pátek 9. ledna od 19 hodin ve velkém sále DK

Stužkovací ples Obchodní akademie

Tradiční studentský večírek se stužkováním budoucích maturantů.  Vstupné 150 Kč

Pátek 16. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Koncert na jevišti: Jiří Stivín

Koncert známého popularizátora jazzové hudby a virtuose na dechové nástroje. Hlediště bude umístěno 

přímo na pódiu velkého sálu, které disponuje autentickou atmosférou a dokonalou akustikou. V těsném 

kontaktu s posluchači Jiří Stivín zahraje fi lmové a divadelní hity doplněné videoprojekcí a mluveným 

slovem. Hudba a výtvarné umění je zde použito k neobvyklým improvizacím přímo na pódiu. Jde o „one 

man show“, kde nedílnou složkou celého představení je fi lmová projekce, barokní hudba, improvizace, 

jazz, šanson a mnoho dalšího.  Vstupné v předprodeji 140 Kč, v den akce 170 Kč

Sobota 17. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Ples Pramet Tools

Společenský ples významného šumperského podniku. Účinkují: Moondance orchestra Martina Kumžá-

ka, DJ Rosťa Krňávek, Jiří Burda Next Šumperk, Hana Kopřivová a Milan Adamec - Latina show dance 

a cimbálová muzika Karla Martiše.  Vstupné 350 Kč

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 

koncert.  Vstupné 250, 300 a 350 Kč 

Sobota 24. ledna od 19 hodin ve velkém sále DK

Motýlí ples

Společenský ples pořádaný Kruhem přátel Šumperského dětského sboru. 

 Vstupné 150 Kč místenka, 130 Kč stání

Čtvrtek 29. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Středověká loď La Grace

Kapitán lodi La Grace, dobrodruh a cestovatel Jiří Dvorský bude vyprávět o stavbě unikátní repliky lodi, 

o cestách i lidech, kteří brázdí vlny moří a oceánů pod českou vlajkou.  Vstupné 100 Kč, studenti 50 Kč

Pátek 30. ledna od 20 hodin ve velkém sále DK

No Name, Stanislav Hojgr Band

Vystoupení šumperského zpěváka Stanislava Hojgra, který během koncertu pokřtí své debutové album. 

Ve druhé části večera odehraje regulérní koncert jedna z nejpopulárnějších slovenských kapel posledních 

let No Name.  Vstupné v předprodeji 240 Kč, v den akce 290 Kč
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■ PRO DĚTI

Neděle 18. ledna od 10 hodin ve velkém sále DK

Červík a světluška

Autorská pohádka o červíkovi Jiříkovi, který pomůže zachránit světlušku Lidušku. Činoherní pohádku 

s písničkami hraje Liduščino divadlo Praha.  Vstupné 70 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 4. ledna

Štěpán Koval: „Mechorosty“, barevné makrofotografi e

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

Od 7. ledna do 1. února

Jiří Jílek, „Práce ze čtyřicátých až šedesátých let“, k nedožitým devadesátinám

Výstava, která připomíná nedožité 90. narozeniny Jiřího Jílka, je v hlavní síni Galerie jeho desátou. Je ná-

vratem do jeho mládí, kdy ještě mohl malovat venku ve volné krajině. Převažují obrazy syrových předjaří 

a pozdních podzimů, ale k vidění je i několik ukázek malovaných džbánů či plastika z dob studií u prof. 

Jana Laudy. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí 

tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR 

a Olomoucký kraj.  Vstup volný

■ NOVÉ KURZY 2015

Čtvrtek 18-20 hod. v G-klubu

Shakti Naam joga 

Shakti Naam joga je silné energetické cvičení, které aktivuje životní síly, harmonizuje a nabíjí energíí. 

Lektorka: Iva Pousková.  Kurzovné 175 Kč/lekce, 1 500 Kč/10 lekcí

ANGLIČTINA - NĚMČINA - AKTIVNĚ!

Pondělí 16-17.30 hod.  Angličtina začátečníci

Úterý 17-18.30 hod.  Angličtina konverzace

Středa 17.15-18.45 hod.  Angličtina mírně pokročilí

Úterý 17-18.30 hod.  Němčina pokročilí

Čtvrtek 16.30-18 hod.  Němčina začátečníci

Lektoři: Jan David, Přemysl David.  Kurzovné 2 000 Kč/20 lekcí

Sobota 10. ledna 10-12 hod. v sále pohybové výchovy

Flamenco session III.

Temperamentní tanec ve dvou hodinách. Přijďte vyzkoušet a zatančit si. Doporučujeme boty na širším 

podpadku, popřípadě rozšířenou sukni. Vede lektorka fl amenca Zuzana Balcárková. 

Přihlásky a informace o kurzech: Petra Zsáková, tel.č. 583 363 038, 777 652 073, kurzy@dksumperk.cz.
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V Šumperku konečně zahraje česká „kapela snů“

■ PŘIPRAVUJEME

12. února ŽALMAN & SPOL.

17. února  JIŘÍ KOLBABA

20. března  LÁĎA KERNDL „70“

21. března  BLUES APERITIV

27. března  DAN BÁRTA A ILLUSTRATOSPHERE 

24. dubna  VLADIMÍR MIŠÍK & ETC.

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.

Časopis Rock&Pop společně s rádiem Beat uspořádal v průběhu loňského roku anketu, jejímž cí-

lem bylo sestavit první českou kapelu snů. Čtenáři a posluchači si skutečně dali záležet a formace 

s názvem Supergroup CZ spatřila světlo světa. Koncert české „kapely snů“ se uskuteční v Domě 

kultury Šumperk ve čtvrtek 22. ledna. Jedná se o náhradní termín za říjnový kvůli nemoci zrušený 

pořad. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Cílem zmíněného hlasování fanoušků bylo 

vybrat na každý post v kapele toho nejlepšího 

českého muzikanta. Hudební fanoušci nakonec 

sestavili „kapelu snů“ ve složení Michal Pavlíček 

(kytara), Kamil Střihavka (zpěv), Roman Dra-

goun (klávesy), Vladimír Kulhánek (basa), Jan 

Po říjnovém zrušeném koncertu se česká „kapela snů“ představí v Šumperku ve čtvrtek 22. ledna.  Foto: archiv 
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Jiří Stivín použije hudbu a „výtvarno“ 

k neobvyklým improvizacím

„Hlediště umístíme opět přímo na pódium vel-

kého sálu, které disponuje autentickou atmosférou 

a dokonalou akustikou. V těsném kontaktu s po-

sluchači Jiří Stivín zahraje fi lmové a divadelní hity 

doplněné videoprojekcí a mluveným slovem,“ po-

pisuje chystaný pořad organizátor Ondřej Polák.

Jiří Stivín během koncertu použije hudbu a vý-

tvarné umění k neobvyklým improvizacím přímo 

na pódiu. „Nedílnou složkou Jazzmanovy „one 

man show“ budou fi lmová projekce, barokní hud-

ba, improvizace, jazz, šanson a mnoho dalšího,“ 

doplňuje Ondřej Polák.

Koncert na jevišti se uskuteční v pátek 16. led-

na od půl osmé večer. Vstupné je v předprodeji 

140 korun, v den akce podraží o třicet korun. On-

line rezervace lístků na www.dksumperk.cz. -red-

▶ Jiřího Stivína bude hostit šumperský Dům kultury 

v rámci svého nepravidelného cyklu Koncert na jevišti. 

 Foto: archiv

Neděle 1. února od 15 do 17 hodin ve velkém sále Domu kultury

KARNEVAL S DIVADLEM KORÁB

Tradiční maškarní karneval pro děti a rodiče. Čeká na vás malování na obličej, vyrábění masek 

a zdobení lampiónků. Přijede za námi Divadlo Koráb z Brna s velkými loutkami 

a bohatým programem.

Vstupné 80 Kč

Svérázný hudebník a skladatel Jiří Stivín zavítá po sedmi letech do Šumperka. Popularizátora 

jazzové hudby a virtuose na dechové nástroje bude hostit Dům kultury Šumperk v rámci svého 

nepravidelného cyklu Koncert na jevišti. 

Hrubý (housle) a Miloš Meir (bicí). 

„Pro všechny zúčastněné je tato přízeň fanoušků 

milá a příjemná. Původně jsme společné koncer-

ty neplánovali, potom jsme souhlasili s jedním 

společným vystoupením, ale reakce publika daly 

impuls k tomu, že i přes velkou vytíženost odeh-

rajeme koncertů víc,“ uvedl kytarista Michal 

Pavlíček, který v anketě získal nejvíce hlasů.

Koncert Supergroup CZ začne o půl osmé večer 

ve velkém sále Domu kultury Šumperk. Vstupen-

ky v ceně 250, 300 a 350 korun jsou stále v prodeji 

v pokladně DK, lístky si mohou zájemci objednat 

také on-line na adrese www,dksumperk.cz. 

 O. Polák



17Divadlo

Divadlo

Figarovu svatbu s místními herci nastudoval režisér Marcel Škrkoň.  Foto ze zkoušky: Petr Veselý

Datum Titul Skupina Čas Cena

Út 6.1.  Figarova svatba  školy, dopr. volných míst  10.00  150 Kč

St 7.1.  Figarova svatba  G, VK  17.00  150 Kč

Čt 8.1.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  D, VK  17.00  150 Kč

Pá 9.1.  Figarova svatba  školy, dopr. volných míst  10.00  150 Kč

So 10.1.  Hledám děvče na Boogie Woogie  B, VK  19.00  290 Kč

 Slezské divadlo Opava, opereta

Út 13.1.  Pejsek a Kočička  MŠ, dopr. volných míst  10.00  70 Kč

St 14.1.  Čertův švagr  MŠ, dopr. volných míst  10.00  70 Kč

Čt 15.1.  Její pastorkyňa  VK  19.00  150 Kč

Pá 16.1.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  školy, dopr. volných míst  10.00  150 Kč

Út 20.1.  Její pastorkyňa  školy, dopr. volných míst  10.00  150 Kč

St 21.1.  Její pastorkyňa  školy, dopr. volných míst  11.00  150 Kč

Čt 22.1.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  školy, dopr. volných míst  10.00  150 Kč

So 24.1.  Kočičí Jazýčky Hrádek, Studio D123  VK  19.00  70 Kč

Út 27.1.  Pejsek a Kočička  MŠ, dopr. volných míst  10.00  70 Kč

Čt 29.1. Figarova svatba  školy, dopr. volných míst  11.00  150 Kč

So 31.1.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  B, VK  17.00  150 Kč

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

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

stavení. Výstava v prostorách divadla: Ivo Netopil: „Křehká krása Jeseníků“, zahájení 20.12., výstava 

trvá do 17.2. Výstava děl uměleckých škol AVE ART Ostrava a Střední školy obchodu, gastronomie 

a designu PRAKTIK s.r.o. Olomouc
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Opavské divadlo přiveze operetu

Studio D123 bude mít letos Vánoce celou sezonu

V sobotu 10. ledna zavítá do šumperského stánku Th álie Slezské divadlo Opava s operetou Hle-

dám děvče na Boogie Woogie. Představení začíná úderem sedmé večerní.

Prosinec je tady. Teplé dny jsou nenávratně pryč, lidé se balí do kožichů, zimních kabátů a bund. Prosinec 

je tady a s ním i svátky Vánoc, pro některé z nás svátky klidu a míru a pro jiné svátky nákupního šílenství. 

Prodavačky v nákupních centrech měsíc poslouchají výhradně koledy, v šumperských ulicích voní punč 

a svařák, děti ujídají čokoládky z adventního kalendáře a těší se na Ježíška. 

Příběh sleduje osudy postav pana Myšky, majitele 

fi rmy na výrobu sýrů Bernardýn, jeho konkurentky - 

paní Dobrmanové, vyrábějící sýry Dobrman, a jejich 

rodinných příslušníků. Všichni jsou ubytovaní v hote-

lu U Veselého kamzíka, kde očekávají svatbu Marcely 

Myškové s Pavlem Zemanským, kterému se přezdívá 

„český Hilton“, jelikož vlastní řetězec hotelů. Marcele 

vybral ženicha její otec. Nevěsta není ze ženicha, na 

rozdíl od otce, nadšená. Celý děj se zamotává ve chvíli, 

kdy do hotelu přijíždí další Pavel Zemanský.

Prvorepublikový příběh skladatel doprovodil šlágry, 

které dnes vnímáme jako osvěžující retro ve stylu Me-

lody Makers Ondřeje Havelky. Režijně ho v opavském 

divadle zpracovala Dagmar Hlubková. -red-

„Nesnáším Vánoce!“ řekla Lada, která seděla se 

sklenicí červeného uprostřed roztrhaných papírů 

a mašlí z vánočních dárků.

„Já taky,“ odpověděla jí na to její sestra Simona, ťu-

kajíc prstem do jedné z baněk na vánočním stromku

„Příští rok, sestřičko, to bude všechno jinak.“

„To si piš!“ shodly se obě a pustily se do plánování 

příštích Vánoc dle jejich představ.

Ano, Vánoce jsou nejkrásnější, když je člověk dítě. 

O tom, jak se vymanit z vánočního cirkusu a navrátit 

vánocům jejich pravý smysl, je i nově připravovaná 

hra Kočičí Jazýčky amatérského divadelního souboru 

Studia D123. Pro novou sezonu si nadšení divadel-

níci vybrali crazy komedii pojednávající o tom, jak 

neblahý vliv mohou mít Vánoce na některé z nás. 

Vždyť ani to cukroví se samo neudělá, že jo. 

Lada (Monika Helešicová) ví přesně, co chce k Vá-

nocům, chce dítě a chce ho teď hned. Její partner 

Leoš (Alexandr Stankuš) z toho není právě nadšený, 

vždyť takový krok se musí řádně uvážit, ale je pravda, 

že jako skoro každý muž jiný dárek pro Ladu zatím 

nemá. Valerie (Svatava Niečová), Ladina matka, má 

úplně jiné starosti, právě se jí ztratil kocour Gustav, 

pro kterého má víc vánočních dárků, než pro svého 

muže Alfonse (Tomáš Wurst). Alfons musí poslou-

chat Valeriino naříkání pro Gustava a jeho pocu-

chané nervy nezklidní ani pořádná dávka vaječného 

likéru. Ladina sestra Simona (Zuzana Stejskalová) 

odlétá na Vánoce do Dubaje, čímž zničí štědrove-

černí pohodu. Nešťastně rozvedená Alice (Markéta 

Jurková) našla opět toho pravého - Rudu (Milan Ci-

merák j.h.), který dělá v supermarketu Ježíška. Do 

toho všeho přidejte ještě ve městě řádící antivánoční 

teroristickou skupinu, říkající si Kočičí Jazýčky, po-

dezřelou z únosu Gustava, a máte základ pro ztřeště-

nou, emocemi prošpikovanou a napínavou komedii, 

vonící rybinou a cukrovím. Jako režiséra a drama-

turga si vybralo Studio D123 herce ze šumperského 

divadla Lucii Šmejkalovou a Milana Cimeráka. Za 

režijní tým mohu jen říct, že si spolupráci užíváme 

a na zkoušky plné humoru a nápadů se vždycky těší-

me. A těšíme se, že se v lednu pobavíte spolu s námi. 

Mňáááu!

Premiérové představení je už nyní vyprodané, 

divadlo tak chystá jeho nejbližší reprízy na sobotu 

7. a pátek 20. února. Milan Cimerák
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

Ve výstavní síni muzea si návštěvníci mohou prakticky vyzkoušet, čemu se lidé věnovali v zimě v dobách, kdy 

neznali televizi ani počítače.  Foto: VM Šumperk

 VÝSTAVNÍ SÍŇ -

■ Za zimních večerů v chalupách

Interaktivní výstava o domácí výrobě na venkově v mi-

nulosti. Návštěvníci se dozvědí, ale i prakticky vyzkou-

šejí, čemu se lidé věnovali v zimě v dobách, kdy neznali 

televizi, ani počítače. Výstava trvá do 22. března. 

- HOLLAROVA GALERIE -

■ O včelách a lidech

Výstava, která vznikla ve spolupráci se Střediskem vol-

ného času Doris, představí včely nejen z pohledu ento-

mologa. Zároveň také přiblíží v Evropě velmi rozšířený 

fenomén včelařství a jeho produkty. Etnografi cké a zoo-

logické sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku doplní 

exponáty ze soukromého Muzea včelařství v Dubicku. 

Součástí výstavy budou i výtvarné dílny a doprovodné 

programy pro děti. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 

29. ledna v 17 hodin. Výstava potrvá do 26. dubna.

- GALERIE ŠUMPERKA -

■ Ave Maria

Výstava, zaměřená na proměny vnímání a zobrazo-

vání Panny Marie od gotiky po současnost, umožní 

široké veřejnosti prohlédnout si význačná díla pře-

devším sakrálního výtvarného umění pocházející-

ho převážně ze severomoravského regionu. Výstava 

trvá do 1. února.

- 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 
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s lesem často už několikátou generací. Výstava je 

doplněna o interaktivní prvky, například hmatový 

chodník, lavice se stopami ptáků a základních dře-

vin. Součástí výstavy jsou i komentované prohlídky 

o životě lesů přizpůsobené všem věkovým skupi-

nám. Výstava trvá 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.

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 Šumper-

ska: 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 

■ Půjdem spolu do Betléma

Výstava představuje papírové tištěné betlémy ze 

sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku a je do-

plněna o proutěný betlém, výrobky Aleny Bukvové 

a krajkový betlém Hany Kozubové. K výstavě pro-

bíhá doprovodný program Zábřežské děti staví svůj 

betlém. Výstava trvá do 14. ledna. 

■ Zkameněliny severní Moravy

Výstava s geologickou tematikou představuje 

zkameněliny severní Moravy pomocí geologic-

kých předmětů z depozitářů Muzea v Šumperku 

a Lovecko-lesnického muzea na zámku v Úsově. 

Interaktivnost výstavy je podtržena praktickými 

aktivitami zaměřenými na doplnění znalostí žáků 

základních a středních škol. Výstava bude zahájena 

ve středu 21. ledna (bez vernisáže). Výstava potrvá 

do 28. února.  

■ Výstava v muzejní minigalerii:

Horolezcův rok

Výstava fotografi í z horolezeckého prostředí. Výsta-

va 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.

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.

Výstava v Galerii mladých: Jarní voda. 

 Foto: Kamil Šebesta, vítěz kategorie Les a voda
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Jubilejní 100. svazek Severní Moravy právě vyšel

- 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. Připomíná, jak Loštice 

vypadaly na konci 19. století a jak se změnila jejich 

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

■ Červené Vánoce u Kašparů

Výstava, ilustrující slavení Vánoc u Kašparů, je 

součástí celoročního projektu k 80. výročí úmrtí 

Adolfa Kašpara. K výstavě budou probíhat komen-

tované prohlídky na téma Vánoce a vánoční zvyky. 

Pro děti budou připraveny tematické tvořivé dílny. 

Výstava potrvá do 11. ledna.

■ 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.

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

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

loročně: 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.

Celodřevěné lihýřové hodiny z roku 1711 - článek Ce-

lodřevěné lihýřové hodiny ve sbírkách Vlastivědného 

muzea v Šumperku, autor Patrik Pařízek

Encyklopedií severní Moravy bývá často nazý-

ván vlastivědný sborník Severní Morava, který 

vydává Vlastivědné muzeum v Šumperku. Málo-

kdo ví, že vychází nepřetržitě od roku 1957 a že 

se v jeho redakci vystřídala celá řada význam-

ných osobností regionálních dějin. Před sedmi 

lety, v roce 2007, jsme oslavovali padesát let jeho 

existence. 

Značnou část nového jubilejního čísla sborníku, 

čítajícího 112 stran, tvoří převážně články pracovní-

ků muzea. Sborník je poprvé v historii celobarevný, 

čímž opravdu zazářil, a to doslova, mezi šedí většiny 

populárně-naučných muzejních sborníků. Všechny 

příspěvky jsou originální množstvím nových po-

znatků, zjištění i vědeckých závěrů. Jejich publiko-

vání předcházela léta vědecké odborné práce.

V této souvislosti chci připomenout především 

příspěvek V. Goše a J. Halamy Počátky Šumperka 

a Nového Malína (Frankštátu) ve 13. století. Dru-
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hým neobyčejně faktografi cky bohatým je příspě-

vek Rod hrabat Dubských, svobodných pánů z Třebo-

myslic od Z. Žouželky.

Šumperané jistě přivítají práci Z. Jordanové Pří-

běh Josefa Wiatschky a jeho unikátní drogerie „U Bí-

lého psa“, příběh jednoho domu… Rubriku článků 

uzavírá dlouho očekávaný a připravovaný článek 

M. Zmrhalové, P. Šaje a D. Polácha Historie a pří-

rodní poměry Třemešských rybníků. 

Prvním příspěvkem Zajímavostí je článek 

P. Možného Položil život za naši svobodu - plukovník 

pěchoty in memoriam František Václavek. Osvěžují-

cím, a kdyby nešlo v podstatě o nešťastnou událost, 

dalo by se říci úsměvným příspěvkem, je článek 

Více než šťastná havárie letounu C-3A-390 v Šum-

perku Z. Doubravského. Na dětská léta obyvatel 

České čtvrti v Šumperku zavzpomínala M. Filipová 

v příspěvku Hoši a děvčata z České čtvrti (genera-

ce 1925-1930) navazujíc na článek Osudy České 

čtvrti v Šumperku ve 20. století v čísle 98. Loňské 

120. výročí narození dr. Jana Springera připomíná 

Z. Doubravský v příspěvku Šumperský pobyt PhDr. 

Jana Springera. V tomto roce si připomínáme 

80. výročí úmrtí významného ilustrátora, malíře 

a grafi ka Adolfa Kašpara v práci P. Janíčkové Přátelé 

Adolfa Kašpara. Letošní 90. výročí světové premiéry 

Příhod lišky Bystroušky spolu s výročím narození 

jejího tvůrce a do třetice Rok české hudby se staly 

podnětem k napsání článku Příhody lišky Bystroušky 

a role Stanislava Lolka v Janáčkově „dívčím románu“. 

Poznámky ke genezi opery historičky umění P. Ko-

čové. Dvě fi gurální malby Kurta Halleggera Spící 

pierot a Žena s vázou, obě ve sbírce šumperského 

muzea, zachycující tváře K. Halleggera a jeho ženy 

Amei Halleggerové, se staly inspirací k napsání pří-

spěvku L. Kirkosové „Ukryté tváře“ Kurta a Amei 

Halleggerových.

V pokladech našich depozitářů najdeme tento-

Stý svazek vlastivědného sborník Severní Morava je 

premiérově plnobarevný.

Jedna z Lolkových ilustrací vytvořených v souvislos-

ti s Těsnohlídkovým literárním zpracováním Lišky 

Bystroušky pro Lidové Noviny, foto: VM v Šumper-

ku, článek Příhody lišky Bystroušky a role Stanislava 

Lolka v Janáčkově „dívčím románu“. Poznámky ke 

genezi opery. Autorka Petra Kočová
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Pontis Šumperk

krát dva příspěvky, jeden od P. Pařízka pod názvem 

Celodřevěné lihýřové hodiny ve sbírkách Vlastivědného 

muzea v Šumperku a Perokresby zvěře Josefa Harcuby 

ve sbírkách Muzea v Šumperku od M. Filipové.

Zprávy informují o významných životních jubi-

leích Mileny Filipové a Pavla Michny, dále připomí-

nají odchod Ing. Karla Janíčka, Karla Čunderleho 

a Ing. Č. Hölla. Nechybějí samozřejmě recenze knih 

vydaných v roce 2013 a závěrečná zpráva o činnosti 

muzea. Celý sborník uzavírá obrazová fotogalerie 

nejúspěšnějších muzejních akcí v roce 2013.

Barevnému polygrafi ckému provedení a sto dva-

nácti stranám odpovídá i zvýšená cena sborníku, 

100. svazek 

sborníku Severní 

Morava je k dostání 

za sedmdesát korun 

v Informačním 

centru v muzeu 

a v knihkupectví 

v ulici Čsl. armády.

Perokresba J. Harcu-

by - článek Perokresby 

zvěře Josefa Harcuby 

ve sbírkách Muzea 

v Šumperku, autorka 

Milena Filipová Hoši a děvčata z České čtvrti (generace 1925-1930), 

autorka Milena Filipová

která se vyhoupla na 70 Kč. Nová jubilejní Severní 

Morava vycházející v předvánočním čase může být 

vhodným dárkem pro zájemce o regionální historii 

a přírodu. Miluše Berková

Pátek 9. ledna od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 13. ledna od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Čtvrtek 15. ledna od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 27. ledna od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

 

Čtvrtek 29. ledna 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“
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Městská knihovna  

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 důchod-

ců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. Informace o dal-

ších aktivizačních programech získáte na www.pontis.cz.

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

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. 12. - 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
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Knihovnice chystají přednášku o úsovském zámku

V knihovně vystaví své snímky z Austrálie Karel Kocůrek

Středisko volného času Doris

Přednášku nazvanou Hrad a zámek Úsov v dějinách chystají na leden šumperské knihovnice. 

Historik Zdeněk Doubravský seznámí posluchače s nejvýznamnějšími historickými událostmi sou-

visejícími s hradem a zámkem Úsovem a s jeho stavebně-historickým vývojem. 

Přednáška, kterou doplní obrazové dokumenty, 

ozřejmuje souvislosti vzniku hradu a zámku Úsov 

s přeložením zemské cesty po založení města Uni-

čova a jeho nejstarší obranný systém. Pozornost je 

věnována úloze této pevnosti ve válkách mezi mo-

ravskými markrabaty, ve válkách husitských a čes-

ko-uherských. Výstavba renesančního paláce a jeho 

pozdější barokní úprava spojená s vybudováním 

honosného schodiště daly zámku nynější podobu. 

Pojednání o jeho využití pro potřeby lesnické školy, 

později lovecko-lesnického muzea, a mlynářské školy 

uzavírá historii zámku. Přednáška je naplánována na 

středu 14. ledna od 18.30 hodin v Městské knihovně 

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

Karel Kocůrek a tři další členové výpravy se 

vydali napříč Austrálií. Putovali tropickou, sub-

tropickou krajinou i nehostinnou pouští. Díky 

terénnímu autu 4WD se dostali do těžce pří-

stupných míst v divočině. Projížděli brody řek, 

prašnými, kamenitými cestami i vyschlými říční-

mi koryty. Plavili se na kajacích, koupali se pod 

vodopády, v termálních pramenech i v oceánu. 

Fotili klokany, pštrosy, koaly, papoušky, orly, kro-

kodýly. Jejich cestu po Austrálii mapuje výstava 

nazvaná „Karel Kocůrek - Austrálie“, která bude 

v Městské knihovně v ulici 17. listopadu k vidění 

od čtvrtku 8. ledna až do 4. března. -zd-

Snímky Karla Kocůrka zavedou návštěvníky knihovny 

do Austrálie.  Foto: -kk-

Do 31. ledna vždy od 9 do 15 hodin v „SEV“ Švagrov

45 let CHKO Jeseníky

Výstava k výročí 45 let CHKO Jeseníky v infocentru 

Vrchoviště SEV Švagrov. Informace Mirko Kantorek, 

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

Každé pondělí, každé úterý, 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

Každou středu od 17 do 18.30 hodin v MC Komínkov

Cvičení pro nastávající maminky

Rehabilitační cvičení v těhotenství, cvičení na 

balónech, umění dýchání při porodu, informace 

o průběhu hospitalizace, předávání vzájemných 

zkušeností maminek. Informace Eva Pšenčíková, 

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

doris.cz, Zdeňka Haderková, tel.č. 774 860 162. 

 Cena lekce 65 Kč
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Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Knihy nejen o dřevě

v úterý 13. ledna v 18 hodin v sále Vily Doris 

Host večera - Martin Patřičný, v 17.15 hodin 

bude zahájena výstava obrazů Dřevo

Martin Patřičný je český výtvarník a spisovatel. 

Řemeslu - řezbář a soustružník dřeva - se vyučil 

soukromě u svého strýce. Po maturitě na gymná-

ziu prošel celou řadou zaměstnání, v době totality 

pracoval v dělnických profesích, byl skladníkem, 

dřevorubcem, řidičem… Od roku 1988 se plně 

věnuje výtvarné práci se dřevem. Má za sebou 

řadu výstav v tuzemsku i v zahraničí.

Patřičného nápadem jsou dřevěné skladby, kolá-

že, mozaiky, které vytváří z různobarevných dřev 

rozličně povrchově upravených. Ve své tvorbě se 

inspiruje i suprematismem či informelem. 

Jeho současná tvorba zahrnuje především „dře-

věné obrazy“ a v menší míře také dřevěné sochy. 

Za výtvarnou práci získal mimo jiné v roce 2005 

Médaille bronze za dekorativní umění.

Jako spisovatel se věnuje jak dřevu (knihy Dře-

vo krásných stromů a Pracujeme se dřevem), 

tak volné tvorbě (sbírka povídek Patřičný ne-

jen dřevo). V letech 2008-2011 odvysílala 

Česká televize dokument Kus dřeva ze stromu, 

v němž Patřičný se svým vnukem Jiřím poe-

ticky seznamují diváky s jednotlivými českými 

stromy, jejich dřevem, zvláštnostmi, použi-

tím. Na scénáři pracoval Patřičný s Bedřichem 

Ludvíkem, který byl zároveň režisérem. Od 

roku 1988 uspořádal přes sto Dřevěných veče-

rů diskuzních i hraných s poezií a živou hud-

bou, řadu z nich v pražském Národním muzeu.

Pořad sponzorují: Irea s.r.o., Vápenka Vitošov, 

Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástro-

je, 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 - zá-

mečnické a svářečské práce Nový Malín, Penzi-

on Leoš Haltmar - Ramzová.

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, pří-

padně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 

tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Pondělí 5. ledna od 15 hodin na tzv. Točáku

Zahájení Tříkrálové sbírky Charity

Tříkrálovou sbírku zahájí zpíváním Motýli 

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

639, zurkova@doris.cz.

Sobota 10. ledna od 18 hodin v Galerii Cafe v Rovensku

Novoroční koncert

Zpívají Motýli. Informace Ivana Žůrková, tel.č. 

725 012 639, zurkova@doris.cz.

Sobota 10. ledna od 9 do 14 hodin v keramické dílně 

U Radnice ve 2. patře

Keramika pro každého
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Kino Oko

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

doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Sobota 10. - neděle 11. ledna v „SEV“ Švagrov

Slavnosti mudrců

Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi v SEV Švagrov. 

Zkoumání zázraků přírody formou pokusů a hrátek 

- pozorování zimní přírody všemi smysly, putování 

zasněženou krajinou kolem Švagrova. Informace Mir-

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

www.svagrov.cz. 

Úterý 13. ledna od 18 hodin v sále Vily Doris

Via Lucis: Martin Patřičný - Knihy nejen o dřevě 

Součástí návštěvy Martina Patřičného bude i výsta-

va obrazů „DŘEVO“ v Galerii na schodech ve Vile 

Doris. Vernisáž proběhne v 17.15 hodin. Informa-

ce Petr Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@

doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Sobota 17. ledna od 9 do 10.15 hodin a od 10.30 do 

11.45 hodin v domě U Radnice 

FIT SOBOTA pro všechny + posilování celého těla 

Cvičení na malých trampolínkách při hudbě. Rezer-

vace nutná předem - omezená kapacita. Informace 

Věra Formánková, tel.č. 725 465 419, formanko-

va@doris.cz.  Cena lekce 60 Kč

Středa 21. ledna 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

Pátek 23. ledna od 8.30 do 17 hodin ve Vile Doris

Ptačí dílna

Navštivte ptačí dílnu, kde se dozvíte zajímavosti z ptačí 

říše. Jak a čím krmit ptáky v zimě. Odborná diskuze 

s ornitologem. Výroba budky, krmítka... Akce je urče-

na pro školní kolektivy i širokou veřejnost. Kolektivy 

nutné nahlásit předem. Informace Lenka Kampova, 

tel.č. 733 712 901, kampova@doris.cz.

Úterý 27. ledna 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.

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.

PADDINGTON  Hrajeme pro děti

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

Úterý 30. prosince v 15.30 hodin, čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 4. ledna v 15.00 hodin, sobota 10., 

neděle 11. ledna, sobota 17. ledna v 15.30 hodin, středa 21. ledna v 17.30 hodin

Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci. Od producenta Harry Pottera! 

 Vstupné 120 Kč

Ve středu 21.1. v 17.30 hodin je vstupné 100 Kč pro rodiče s dětmi. Za fi nanční dar děkujeme fi r-

mám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

TŘI BRATŘI 

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

Středa 31. prosince ve 14.00 hodin
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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

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY 

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

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

 

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ  3D 

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

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

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

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D  3D

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

Čtvrtek 1. ledna, neděle 4. ledna v 17.00 hodin

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

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

dington, uvádí kino Oko v době vánočních svátků a několikrát i v lednu.  Foto: archiv
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vahu postavit se moci impéria. Scott využívá nejmodernějších vizuálních efektů a do biblického příběhu 

vnáší nový život.  Vstupné 150 Kč

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D   3D 

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

Sobota 3. ledna v 19.30 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

HODINOVÝ MANŽEL 

ČR, 2014, komedie, 100 minut, nevhodný mládeži do 12 let

Čtvrtek 1. ledna ve 20.00 hodin, pátek 2. ledna v 17.00 hodin, středa 7. ledna v 17.30 hodin, úterý 20. led-

na v 17.30 hodin

Z nedostatku pracovních příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví manželé“ a zakrátko si najdou 

klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav 

často i velmi specifi cká přání a potřeby. To se však pomalu přestává líbit partnerkám a manželkám našich 

hrdinů...  Vstupné 120 Kč

ODPAD 

Brazílie, Velká Británie, 2014, drama, thriller, dobrodružný, 115 minut, nevhodný mládeži do 12 let, 

české znění

Pátek 2. ledna v 19.00 hodin, pondělí 5. ledna v 19.30 hodin, úterý 6. ledna v 17.30 hodin

Hrdiny fi lmu Odpad jsou tři kluci, jejichž domovem je centrální skládka v brazilském Riu. Každý den ji 

prohledávají v naději, že najdou něco, co jim alespoň na chvíli zlepší život. Netuší, že už ten příští nález 

jejich životy nenávratně změní...  Vstupné 110 Kč

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 

USA, 2014, dobrodružný, drama, sci-fi , thriller, 125 minut, nevhodný mládeži do 12 let, české znění

Sobota 3. ledna v 17.00 hodin, pátek 16. ledna v 17.30 hodin

Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry dvakrát, ale ani poté nemá klid. V zemi Panen vypuklo 

povstání. Kapitol je naštvaný a chce pomstu. Kdo by měl za nepokoje zaplatit? Katniss. A co je nejhorší? 

Prezident Snow dal jasně najevo, že v bezpečí není vůbec nikdo. Bude připravovaná revoluce v čele s Kat-

niss úspěšná? Cena může být hodně vysoká...  Vstupné 120 Kč

CO JSME KOMU UDĚLALI? 

Francie, 2014, komedie, 97 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Neděle 4. ledna ve 20.00 hodin, úterý 20. ledna v 17.30 hodin

Na životě je krásné, že se v něm nedá nic předem naplánovat. Například Verneuilovi si byli jistí tím, že se 

jejich čtyři nádherné inteligentní dcery provdají za vý jimečné muže. A vý sledek?  Vstupné 90 Kč

BURÁCENÍ 

ČR, USA, 2014, drama, romantický, 91 minuta

Pondělí 5. ledna v 17.30 hodin, úterý 6. ledna v 19.45 hodin

Film založený na pravdivé události, která se stala v roce 2004. Film je zasazen do prostředí motorkářské-

ho světa, rockové hudby a sochařské komunity.  Hrají: Tomáš Hajíček, Vica Kerekes, Martin Stránský, 
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Vladimír Javorský, Oldřich Navrátil, Chantal Poullain, Zuzana Bydžovská, Richard Müller, Jakub Kohák 

a další. Hudba: Krucipüsk.  Vstupné 110 Kč

LEVIATAN  Artvečer - FK

Rusko, 2014, drama, 141 minuta, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Středa 7. ledna v 19.30 hodin

Kolia žije v malém městě na severu Ruska. Má vlastní autoopravnu. Avšak starosta blízkého města, Vadim 

Shelevyat, ho chce o dům, pozemek i práci připravit. Kolia se nenechá koupit a odmítá se vzdát. Vadim se 

stává stále více agresivním.  Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč

SEDMÝ SYN 3D   3D

Velká Británie, USA, Kanada Čína, 2014, fantasy, dobrodružný, rodinný ,120 minut, mládeži přístupný, 

české znění

Čtvrtek 8., pátek 9., sobota 10. a neděle 11. ledna v 17.30 hodin

Kladní hrdinové už skoro leželi na lopatkách a zoufale čekali na legendárního hrdinu, který by je spasil. 

Měl by jím být mladý farmář, ale jako legendární válečník rozhodně nevypadá a moc toho na první pohled 

neumí. V jeho rodokmenu se však skrývá tajemství…  Vstupné 140 Kč

FOTOGRAF 

ČR, 2015, komedie, drama, 133 minuty, nevhodný mládeži do 15 let

Čtvrtek 8., pátek 9., sobota 10. a neděle 11. ledna ve 20.00 hodin, pondělí 12. ledna v 17.30 hodin, úterý 

13. ledna v 19.30 hodin, středa 14. ledna v 17.30 hodin, pondělí 19. ledna ve 20.00 hodin

Středem Janova života vždy byly ženy. Ať ty, které pózovaly před objektivem jeho fotoaparátu, nezřídka 

postavy až pitoreskní, či ty, jež ho obklopovaly v soukromí. Režie Irena Pavlásková, hrají Karel Roden, 

Marika Procházková, Vilma Cibulková a další.  Vstupné 130 Kč

Hlavní postavou fi lmu Ireny Pavláskové Fotograf je známý fotograf Jan Saudek.  Foto: archiv
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TUČŇÁCI Z MADAGASKARU   Hrajeme pro děti

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

Neděle 18. ledna v 15.30 hodin

Superšpióni se nerodí, oni se líhnou!  Vstupné 100 Kč

80 Kč pro rodiče s dětmi. Za fi nanční dar děkujeme fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

SEDMÝ SYN 

Velká Británie, USA, Kanada Čína, 2014, fantasy, dobrodružný, rodinný, 120 minut, mládeži přístupný

Sobota 17. ledna, pondělí 19. ledna v 17.30 hodin s titulky, neděle 18. ledna v 17.30 v českém znění

Jedině sedmý syn sedmého syna může zastavit zlo, které se chystá ovládnout království. Před fi nálním stře-

tem s mocnou čarodějnicí však bude muset nezkušený mladík trochu potrénovat. Nejlépe pod vedením 

zkušeného rytíře, posledního svého druhu. Vstupné 120 Kč

MILUJ SOUSEDA SVÉHO 

USA, 2014, komedie, 102 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, české znění

Pondělí 12. ledna, sobota 17. ledna ve 20.00 hodin, úterý 13. ledna v 17.30 hodin

Vincent (Bill Murray) je stárnoucí válečný veterán jak se patří - mrzutý a nepříjemný na všechny lidi. Když 

se do sousedního domu nastěhují noví sousedé, jeho poklidný život se obrátí vzhůru nohama a on má 

najednou každý den na krku 12 letého kluka…  Vstupné 120 Kč

ŽIVOT PODLE VÁCLAVA HAVLA  Artvečer - FK

ČR, 2014, dokumentární, historický, 70 minut, mládeži přístupný

Středa 14. ledna ve 20.00 hodin

Pestrý Havlův život - rodinu, dětství, jeho lásky, dramatickou tvorbu a politickou činnost - zachytila v se-

dmdesátiminutovém dokumentárním fi lmu režisérka Andrea Sedláčková, která Havla představuje ve všech 

životních etapách a rolích, mimo jiné jako intelektuálního rebela, milovníka žen a života či obdivovatele 

undergroundu a rockerů.  Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč 

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 

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

Čtvrtek 15. ledna v 17.15 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 110 Kč

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ 

Francie, 2015, akční, krimi, thriller, 108 minut, nevhodný mládeži do 12 let, české znění

Čtvrtek 15. a pátek 16. ledna, neděle 18. ledna ve 20.00 hodin

Bývalý agent CIA Bryan Mills se naposledy vrací v akčním thrilleru 96 hodin - zúčtování. Musí dokázat, 

že byl neprávem obviněn z vraždy své bývalé manželky a ochránit to jediné, co mu zbylo…  

 Vstupné 120 Kč

ŽELEZNÁ SRDCE 

USA, 2014, akční, drama, válečný, 135 minut, nevhodný mládeži do 15 let, české znění

Úterý 20. ledna v 19.30 hodin
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Duben 1945. Tváří v tvář přesile početní i palebné a v doprovodu naprostého zelenáče je Wardaddy (Brad 

Pitt) se svými muži nucen získat navzdory veškeré pravděpodobnosti úspěchu na svou stranu a dovést do 

úspěšného konce své hrdinské pokusy zaútočit na samotné srdce nacistického Německa.  Vstupné 80 Kč

POHÁDKÁŘ 

ČR, 2014, drama, romantický, 90 minut, nevhodný mládeži do 15 let

Středa 21. ledna v 15.30 hodin

V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho identitě se kapitán Rott (Matěj Hádek) 

ocitne uprostřed úplně jiného příběhu. Postupně se před ním rozehrává milostné drama hlavního hrdiny 

Máry/Kamila (Jiří Macháček), který si vybudoval dva souběžné životy se dvěma krásnými ženami (Eva 

Herzigová, a Aňa Gleisnerová). Pro pohádkáře jsou ženy výzvou, vášní i inspirací, jsou objektem lásky i lži, 

lži, kterou buduje s takovou samozřejmostí, že si ji vlastně ani neuvědomuje. 

 Vstupné 80 Kč, 60 Kč pro seniory

DVA DNY, JEDNA NOC  Artvečer - FK

Belgie, Francie, Itálie, 2014, drama, 95 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Středa 21. ledna v 19.30 hodin

„Mimořádně lidský a silný příběh z rukou mistrů fi lmového plátna.”Autorská režisérská dvojice bratrů 

Dardennových již pravidelně každé tři roky přináší svým divákům nové celovečerní fi lmy, za které získává 

prestižní fi lmové ocenění. Jejich parketou jsou sociální dramata s tematikou rodiny, práce či hodnoty 

peněz, které se vyznačují pronikavou realističností a věrohodností, ale i naprostou absencí fi lmové hudby, 

dotvářející atmosféru událostí. Diváci se tak mohou nerušeně soustředit na bezchybné herecké výkony po-

většinou neprofesionálních či méně známých herců. Nominace na Zlatou palmu z MFF Cannes, ale i cena 

za Nejlepší fi lm z MFF v Sydney pro snímek Dva dny, jedna noc jsou důkazem, že belgické režisérské duo 

dokáže zaujmout jak diváky, tak i světoznámé fi lmové kritiky.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

VELKÁ ŠESTKA 3D   Hrajeme pro děti, 3D

USA, 2014, animovaný, akční, komedie, rodinný, 108 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24. a neděle 25. ledna v 15.30 hodin 

Hiro Hamada je malý, geniální konstruktér robotů. Když se parta kvůli katastrofální souhře náhod ocitne 

Animovanou komedii pro děti Velká šestka uvádí kino Oko ve 3D formátu.  Foto: archiv
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uprostřed nebezpečné hry. Hiro se obrátí na svého nejbližšího kamaráda - robota jménem Baymax - a pře-

tvoří svou partu přátel na high-tech hrdiny odhodlané vyřešit vzniklou záhadu. 

 Vstupné 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč 

HACKER 

USA, 2015, akční, krimi, drama, mysteriózní, thriller, 105 minut, české znění

Čtvrtek 22. a pátek 23. ledna v 17.30 hodin, sobota 24., neděle 25., pondělí 26. a úterý 27. ledna v 19.45 hodin

Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má tentokrát na svědomí neznámý hacker, který vyhrožuje 

a následně prakticky ukazuje, že prostřednictvím myši a klávesnice zvládne cokoliv. Jediný, kdo mu může 

konkurovat, je chlap, který za podobné delikty právě kroutí patnáct let v base. Otázka zní: Bude chtít 

spolupracovat? A zmůže vůbec něco?  Vstupné 120 Kč

BABOVŘESKY 3 

ČR, 2015, komedie, 103 minuty, mládeži přístupný

Čtvrtek 22. a pátek 23. ledna v 19.30 hodin, sobota 24., neděle 25., pondělí 26., úterý 27. a středa 28. ledna 

v 17.30 hodin

Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě, která přijela do 

Babovřesek. Místní drbny, v ní poznaly sestru Glorii. Ta se rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřes-

kách. Zápletka se točí okolo pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků.  Vstupné 140 Kč

Třetí pokračování Babovřesek je na programu ve druhé polovině ledna.  Foto: archiv
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VELKOLEPÉ MUZEUM  Artvečer - FK

Rakousko, 2014, dokumentární, 94 minuty, mládeži přístupný, české znění

Středa 28. ledna v 19.30 hodin

Dokumentarista Johannes Holzhausen přináší divákům neobyčejný, vtipný a důmyslný pohled do zá-

kulisí jedné z největších a nejdůležitějších světoznámých kulturních institucí. Po dvou letech strávených 

v útrobách Muzea dějin umění ve Vídni přináší obraz každodenního života v muzeu a především sled 

mikrodramat jeho pracovníků.  Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč 

VELKÁ ŠESTKA  Hrajeme pro děti

USA, 2014, animovaný, akční komedie, rodinný, 108 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 29. a pátek 30. ledna v 16.00 hodin, sobota 31. ledna a neděle 1. února v 15.30 hodin, pondělí 

2. února v 16.30 hodin

Hiro Hamada je malý, geniální konstruktér robotů. Když se parta kvůli katastrofální souhře náhod ocitne 

uprostřed nebezpečné hry. Hiro se obrátí na svého nejbližšího kamaráda - robota jménem Baymax - a pře-

tvoří svou partu přátel na high-tech hrdiny odhodlané vyřešit vzniklou záhadu… 

 Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč 

WHIPLASH 

USA, 2014, drama, hudební, 105 minut, nevhodný mládeži do 12 let, české znění

Čtvrtek 29. ledna v 18.00 hodin, pátek 30. ledna ve 20.00 hodin, sobota 31. ledna a neděle 1. února 

v 17.30 hodin

Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny 

někdy naplní. Jednoho večera na Andrewa narazí Terence Fletcher, dirigent, proslavený svým učitelským 

talentem ve stejné míře jako svými nemilosrdnými praktikami. Touha být nejlepší může vést až na hranu. 

Pro muzikanty povinné!  Vstupné 120 Kč

BIRDMAN 

USA, Francie, 2014, komedie, drama, 119 minut, nevhodný mládeži do 12 let, české znění

Čtvrtek 29. ledna ve 20.00 hodin

Birdman je černá komedie o herci (Michael. Keaton), který se stal slavný především tím, že ztvárnil 

oblíbeného superhrdinu Birdmana. Jeho příběh sledujeme od chvíle, kdy se snaží prosadit v jedné z her 

na Broadwayi, ve dnech, které předchází premiéře a kdy bojuje se svým egem, aby vzkřísil svoje rodinné 

vztahy, kariéru i sám sebe. Režie: Alejandro González Iñárritu.  Vstupné 120 Kč

MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD 

USA, 2015, akční, komedie, 97 minut, nevhodný mládeži do 12 let, české znění

Pátek 30. ledna v 18.00 hodin, sobota 31. ledna v 19.45 hodin, úterý 3. února v 17.30 hodin

Charlie Mortdecai, světem protřelý obchodník s uměním a na částečný úvazek i podvodník, se zapojuje 

do honby za ukradeným obrazem. Pro svou zemi, pro královnu…. A pro peníze.  Vstupné 110 Kč

KÓD ENIGMY 

Velká Británie, USA, 2014, drama, thiller, životopisný, 114 minut, nevhodný mládeži do 12 let, české znění

Neděle 1. února v 19.45 hodin, úterý 3. února v 19.30 hodin, středa 4. února v 17.30 hodin

Kód enigmy vypráví příběh matematického génia, který díky svému úžasnému talentu pomohl zkrátit 

2. světovou válku a zachránil tak tisíce lidských životů.  Vstupné 120 Kč
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DAN PŘIBÁŇ TRABANTEM NAPŘÍČ AFRIKOU 

Cestopisná přednáška 

Pondělí 2. února v 19.30 hodin

Trabantem z Prahy do Kapského města. 2 válce, 2 takty, 2 trabanty, 20 000 kilometrů. Pouštěmi, horami, 

pískem i bahnem. Proč? Protože to prý nejde.  Vstupné 130 Kč v předprodeji, v den konání akce 150 Kč 

Připravujeme: Nezlomný, SpongeBob: Houba na suchu, Jupiter vychází, Kobry a užovky, Teorie všeho 

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 inf. na telefonu 583 212 000.

VÝSTAVA: 10 let festivalu Město čte knihu 

Výstava trvá do 31. prosince.

Trabantí výstava Dana Přibáně

Výstava bude zahájena 1. ledna a potrvá do 2. února

Hlavní roli snímku Mortdecai: Grandiózní případ ztvárnil Johny Depp.  Foto: archiv






