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K BÁSNI NA OBÁLCE

Aleš Kauer
Dvě elegie

Reliéf Atlantiku nesluší suchozemcům
Energie, kterou náš básník vydává, o čemž svědčí zřetel-
ná artikulace odvážných přiznání - „ta odvaha vynořit 
se“, je energií, která striktně odmítá pouhou jevovost věcí 
- objektu, tíhne k podstatě, chce okusit plnost. Pak nelze 
být neupřímný, mluva je „jadřincem nitra“, ale „čekání na 
melodii“ se v čase proměňuje v prodlevy, „umíněné smě-
rodatné/ rozcestníky“ jsou matoucí a čistý hlas se stane za-
jíkavý, vyslovuje jen zlomky pocitů, náhledů i myšlenek. 
Tušený vnitřní řád, energetické spění k celosti ukončí 
konstatováním „zbyla už jen kresba/ suchý dotek papíru/ 
vložený do lahve/ pro divoké útesy“. Zdá se, že inspirují-
cí vztah jakoby předjímal konec a zanechal svůj obtisk, 
stvořil torzo.

Trojhránek hrudi: Sextant
Abbé Brémond ve své proslulé knížce napsal, že nejkrás-
nější verše jsou ty nenapsané. Takto apodiktický soud 
lze ovšem proměnit v mínění, že jsou básně, u kterých 
byla toliko promarněna chvíle jejich zrodu. Básníkovi 
pak nezbývá než proměnit se v bdělého hlídače, ob-
dobně jako ten hlídač Aischylův ležící na střeše paláce 
v Orestei, a vytrvat do rozednění: „Úpěnlivá magie dne 
- zvuky vůně/ mrazení v zádech/ soustředění/ pár rych-
lých tahů/ tvar tvar tvar“. Téma v druhé elegii neváhá, 
odhlíží od „milostných juvenilií“, vyzývavě se ptá „kde 
je hranice soukromého a veřejného?“ Elegie je už zastře-
šená, byť uvnitř nedokončená, přiznává dočasné vyne-
chávky a posuzovateli dopřává zvědavou roztoulanost. 
Pořadí jednotlivých částí je konečné? A co je psáno na 
konci, na konci zůstane? „Navigace mezi dvěma srdci je 
obtížná/ když k dispozici jsou jen staré mapy/ hvězdy/ 
a sextant.“ Jaké jiné rekvizity, než ty básníkem vyslo-
vené, mohou v lásce, pro její potřebu, existovat? Láska 
v dobách dávných i v době čerstvě současné kreslí svou 
vždy jedinečnou nepřenosnou mapu, nachází svou jed-
nu jedinou hvězdu. Ale ten přístroj k měření úhlových 
vzdáleností hvězd, nač ten potřebuje? „jsi z nejvzdále-
nějších souhvězdí - - -„Posuzovatel, poněkud nevhodně 
řečný, domnívá se, že znovu poměří hvězdu z nejvzdá-
lenějších souhvězdí v naději, že vzdálenost se krátí - - - 
 Petr. M. Vosáhlo
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Před 550 lety
Z 13. prosince 1458 pochází první zmínka o městském špitále, který byl založen kolem tohoto roku. 

Podnět k tomu dala ctihodná paní Klára, matka kněze Bartoloměje, která na jeho provoz vložila pět 
hřiven. Dalšími nadacemi přispěli i jiní měšťané a městská rada mimo vybavení zařízení věnovala 

malý přízemní domek, který se nacházel u farního kostela, tedy v dnešní Sadové ulici.
  

Před 160 lety
V prosinci 1848 byl založen čtenářský spolek, který byl úplně prvním šumperským spolkem, jež po 

revoluci v roce 1848 rostly jako houby po dešti, takže na přelomu 19. a 20. století jich bylo v Šumperku 
již více než sto.

 
Před 125 lety

1. prosince 1883 byl zahájen provoz nového městského vodovodu. Základní kámen stavby vodojemu 
na Krenišovském kopci byl položen 7. srpna 1883.

 
Před 95 lety

11. prosince 1913 byl otevřen Zemský ústav hluchoněmých, dnešní základní škola v ulici 8. května.
  

 Před 90 lety
15. prosince 1918 byl Šumperk obsazen československou armádou. Na akci se podílel zábřežský prapor 

a zejména vysokomýtský prapor vedený majorem Beranem. Vojsko vstoupilo do ulic města o půl 
deváté ráno a ukončilo přičlenění města a okolí k tzv. Sudetenlandu. Před radnicí zazněla poprvé 

československá státní hymna. Ještě téhož měsíce byly ustaveny dva první české spolky v Šumperku - 
Národní jednota pro severozápadní Moravu a Sokol.

 
Před 80 lety

20. prosince 1928 zahájilo provoz nové kino - varieté Kapitol (dnešní kino Oko). Postavit si ho nechal 
Karl Maly, který předtím již od počátku 1. světové války provozoval kino v budově střelnice (dnešní 

hasičský dům v Nemocniční ulici). Na programu byl velkofi lm o špionce madame Pompadur.
 

Před 70 lety
1. prosince 1938 zahájil v rámci Velkoněmecké říše v Šumperku činnost zemský soud a státní 

zastupitelství pro celou oblast severní Moravy a část východních Čech.
 

Před 30 lety
5. prosince 1978 byl zahájen provoz krematoria. V deset hodin se konal první smuteční akt se zesnulým 

obyvatelem Rudy nad Moravou.
 

Před 15 lety
1. prosince 1993 byl zahájen provoz v novém chirurgickém komplexu šumperské nemocnice.

10. prosince byl zahájen provoz krytého bazénu na Benátkách.

Před 10 lety
31. prosince 1998 ukončil činnost šumperský Dům kultury jakožto organizace města a od 1. ledna 1999 

se stal soukromou společností.
-ách-

STALO SE V PROSINCI
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Andělské zvonění, zpívání a rozdávání 
pamlsků čeká zejména ty nejmenší v pátek 
5. prosince. V tento den zavítá již podeváté 
do Šumperka Svatý Mikuláš, kterého bude na 
cestě centrem města doprovázet nejen anděl-
ská družina, ale také praví pekelníci. Právě 
oni potáhnou bryčku, jež vyjede úderem páté 
hodiny podvečerní od Obchodní akademie 
na náměstí Svobody a vydá se po Hlavní třídě 
a ulicí Starobranskou na náměstí u radnice.

Zde budou moci děti i jejich rodiče přiví-
tat Svatého Mikuláše v 17 hodin a 17 minut. 
Ti „hodní“ se tak mohou těšit na sladkou 
odměnu, „zlobiví“ pak na pokárání. Bohatý 
program, jehož součástí budou mimo jiné 
i čertovský rej či andělské melodie, připravila 
již tradičně místní Římskokatolická farnost.
 -zk-

Stejně jako loni také letos zavítá na náměstí u rad-
nice Svatý Mikuláš. Jeho příjezd je plánován na    
17 hodin a 17 minut.                                Foto: -zk-

TRHOVCI OBSADÍ TOČÁK, MUZEUM I NÁMĚSTÍ U RADNICE

Nejen nazdobené stromy na náměstí Míru u radnice a na tzv. Točáku, jež by se měly rozzářit 
začátkem prosince, ale také stylové trhy umocní v Šumperku nadcházející předvánoční atmo-

sféru. Naplánován je druhý ročník trhů nazvaných Vánoce na Točáku a chybět nebudou ani prodejní 
výstava Vánoce v muzeu a Vánoční zabijačkové trhy na náměstí u radnice. 

Tzv. Točák v centru města ožije nefalšovanou 
vánoční atmosférou ve čtvrtek 4. prosince. Míst-
ní radnice zde až do úterý 23. prosince pořádá 
trhy nazvané „Vánoce na Točáku“. Ve zmíněných 
dnech budou prodejci v dřevěných stáncích nabízet 
od 9 do 19 hodin stylové vánoční zboží, počínaje 
jmelím přes svíčky, vánoční ozdoby, keramiku, per-
níčky, vizovické pečivo a drobné skleněné výrobky 
až po cukroví, grilované uzeniny, pečené kaštany 
a další pochutiny. Místo u vánočního stromu pak 
obsadí umělecký kovář a atmosféru dokreslí i dal-
ší tři  stromky, jež obléknou „do vánočního“ děti 
z místních mateřských škol. Ty zde také ve vybraný 
den zazpívají koledy. „Letos chceme občanům opět 
přiblížit partnerský Bad Hersfeld. Z Německa tak 
již tradičně dorazí do Šumperka „náklaďák“ plný 
vánočních štol a vína,“ prozrazuje tisková mluvčí 
šumperské radnice Andrea Jahnová. Současně do-
dává, že cukrem notně posypanou badhersfeldskou 

dobrotu a „svařák“ si budou moci lidé koupit právě 
v jednom ze stánků na Točáku, výtěžek z prodeje 
přitom partnerské město věnuje na charitativní 
účely.

Dárky pro své nejbližší budou moci lidé koupit 
v sobotu 13. prosince také v šumperském muzeu. 
Jeho pracovníci totiž připravili již osmý ročník pro-
dejní výstavy nazvané Vánoce v muzeu. Od deváté 
ranní do páté podvečerní budou ve výstavní síni 
muzea nabízet své výrobky prodejci řemeslného 
a rukodělného zboží a chybět nebudou ani ukáz-
ky řemesel v podání dětí z kroužků při Domě dětí 
a mládeže U radnice. Stejně jako v uplynulých letech 
také letos provoní náměstí Míru u radnice pravá do-
mácí zabijačka. Během Vánočních zabijačkových 
trhů, které potrvají od středy 17. do pátku 19. pro-
since, tak budou moci návštěvníci opět ochutnat 
prdelačku, tlačenku, jitrnice, ovar a další speciality. 
Chybět nebude ani svařené víno, punč a medovina 
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a trhovci zde budou nabízet i tradiční řemeslné 
výrobky. Sváteční atmosféru umocní doprovodná 
vystoupení u vánočního stromu - ve středu zde bu-

dou koncertovat v 17 hodin Motýli Šumperského 
dětského sboru, o den později pak v 16.30 hodin 
Dechový orchestr ZUŠ Šumperk. -zk-

ADVENTNÍ KONCERTY POMOHOU ZAJÍMAVÝM PROJEKTŮM

Vánoce jsou svátky, jež vyzařují neopakovatelnou atmosféru. Vyzdobené ulice a domy připomínají, že 
nadešel adventní čas, otevřené kostely zvou k návštěvě a rozjímání, čas jakoby zpomalil… Obyvatelé 

Šumperka si adventní čas připomenou již podesáté cyklem čtyř adventních koncertů. Ty nabídnou nejen 
chvíle adventního zklidnění a pohody, ale také příležitost k pomoci a charitě.

Stejně jako loni také letos podpoří jednotlivé 
koncerty tři zajímavé charitativní projekty a po-
slední z nich již tradičně pomůže dětem z místního 
Kojeneckého ústavu. První z koncertů je napláno-
ván na neděli 30. listopadu v 16 hodin, kdy kláš-
terní kostel Zvěstování Panny Marie rozezní hudba 
a zpěv východočeské folk-rockové formace Obo-
roh. Výtěžek z koncertování půjde na podporu pro-
jektů zábřežského misionáře otce Romana Musila, 
jenž působí v haitské farnosti Baie de Henne. „Tento 
koncert bude současně určitou tečkou za výstavou 
Bible očima světa, svět očima Bible, kterou uspořá-
dalo šumperské muzeum ve spolupráci s místními 
církvemi a Armádou spásy,“ říká organizátorka ad-
ventních koncertů Hana Havlíčková.

O týden později, v neděli 7. prosince, vystoupí 
v 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele mládež šum-
perské farnosti Spolczo a pěvecké sdružení Avono-
taj. „Avonotaj vznikl před sedmi lety právě u příleži-
tosti našeho adventního koncertování. Zaměřuje se 
na hebrejské liturgické texty, zbožné písně chasidů 
a židovské lidové písně,“ připomíná Havlíčková. Pe-
níze, které vyzpívají, pomohou Základní speciální 
škole Pomněnka. 

Posledním projektem, který letošní koncertní 
cyklus představí a podpoří, je tzv. odlehčovací služ-
ba Diakonie ČCE ve středisku Sobotín, jež je velkou 
pomocí pro rodiny pečující dlouhodobě o seniory 
s demencí. Třetí adventní koncert, na němž se před-
staví studenti kroměřížské Konzervatoře Johana 
Nováková (klavír) a František Kolčava (violoncello) 
a jejich hosté a na kterém zazpívá studentka pražské 
Konzervatoře Vendula Stryková, proběhne v nedě-
li 14. prosince v 16 hodin v evangelickém kostele 
na náměstí Svobody. O tři dny později, ve středu           
17. prosince, pak v 17 hodin završí adventní kon-
certování již tradiční zpívání koled u radnice. 
Výtěžek koncertu Šumperský dětský sbor kaž-
doročně věnuje místnímu Kojeneckému ústavu.

„Do naší adventní „zlaté“ ryby jsme minulý rok 
vybrali více než pětatřicet tisíc korun, a to i díky 
prodeji krásných adventních pohlednic. Autorem 
té letošní je Jaroslav Lampar,“ prozrazuje Havlíč-
ková. Pohlednice si mohou zájemci koupit nejen 
na adventních koncertech, ale také během několi-
ka předvánočních akcí Domu kultury a k dostání 
budou rovněž v knihkupectví DUHA v ulici Čsl. 
armády. -zk-
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Jesličky Jaroslava Lampara zdobí letošní adventní pohlednici. 
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RYBOVY ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ MISTŘE“

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční * Čtvrtek 25. prosince  2008 v 16.30 hod. -  klášterní kostel 
Zvěstování Panny Marie * Schola od sv. Jana Křtitele se svými hosty, přáteli a všemi, kdo si s ra-

dostí zamuzicírovat přijdou ke slávě narození Syna Božího. 

Jakub Šimon Jan Ryba (*1765 Preštice, † Rož-
mitál pod Třemšínem): Česká mše vánoční - Missa 
pastoralis bohemica je jakousi obdobou jesličkové 
hry. Jednoduchý děj o zvěstování Kristova naro-
zení a příchodu pastýřů k jesličkám nemá s latin-
ským liturgickým textem - typickým pro každou 
mši - mnoho společného. Skladba vznikla v  době 
autorova relativně nejklidnějšího a nejšťastnějšího 
období. Má důsledně pastorální charakter, její svě-
ží a radostná hudba je stejně 
srozumitelná jako půvabný 
text. Děj je přenesen do do-
mácího českého prostředí. 
Skladba se prostřednictvím 
opisů rychle rozšiřovala do 
celých Čech a její provozová-
ní pokračovalo i po Rybově 
smrti. Opisovač, obvykle kan-
tor nebo regenschori, podobu 
skladby běžně přizpůsoboval 
provozovacím podmínkám, 
které měl k dispozici. Úpra-
vy, často málo citlivé k pů-
vodní stylové čistotě díla, 
spočívaly ve změnách instru-
mentace, korekcích textu, melodie, vedení hla-
sů, harmonie a dokonce i v transponování ce-
lých částí do jiné tóniny, většinou o celý tón níž, 
aby se to amatérským zpěvákům „lépe zpívalo“. 
Různé úpravy přešly i do tištěných vydání z let 1930, 
1961 a především do partitury vydané v roce 1973, 
podle níž se nyní Rybova mše nejčastěji provozuje. 
Některé části jsou transponovány, do instrumentá-
ře jsou přikomponovány dva pozouny, dvě trubky 

a tympán, kontrabas, který původně hrál - částečně 
improvizovaně - z varhanního partu, je rozepsán, 
drobné úpravy jsou i v textu a melodii.

Na výše popsaném stavu se nemalou měrou po-
dílí i absence autografu. Víme z Rybových vzpomí-
nek, že často komponoval přímo jednotlivé hlasy, 
bez zapisování partitury. U tak rozsáhlé skladby to 
sice není příliš pravděpodobné, nicméně Rybova 
rukopisná partitura se opravdu nedochovala. Máme 

pouze hlasy opsané nezná-
mou osobou, ložené do desek 
nadepsaných Rybovou rukou, 
o kterých se lze důvodně do-
mnívat, že pocházejí přímo 
z autorovy pozůstalosti. Jak 
bylo dokázáno srovnávacím 
rozborem, vycházejí všechny 
další, mladší opisy z těchto 
hlasů. Tyto party se také staly 
východiskem ke kritické edici 
mše, která byla vydána roku 
1994, tedy téměř dvě století 
po vzniku skladby.

A právě podle tohoto vy-
dání již poněkolikáté budou 

šumperští pěvci a hudci vítat narození Vykupitele 
a o tuto radost se dělit se všemi, kteří si již nedo-
vedou Vánoce představit bez hudby rožmitálského 
kantora, jež tak hluboce otevírá srdce pro očistění. 
 Vít Rozehnal

Pro zpěvuchtivé nové zájemce předáváme infor-
mace o zkouškách: neděle 14. prosince v 18 hodin 
ve Farním středisku mládeže - Kostelní nám. 4, ne-
děle  21. prosince v 18 hod. v klášterním kostele.

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve na
Setkání s Mirkou Chutnou

na téma Připravte půdu pro Boží zázrak ve vašem životě - osobní svědectví
v pátek 5. prosince v 17.30 hodin v modlitebně BJB v ul. M.R. Štefánika

Jakub Šimon Jan Ryba
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ÍMĚSTO NABÍDLO SEDMIDENNÍ SETKÁNÍ 
S BOHUMILEM HRABALEM

V typicky „hrabalovském“ stylu se nesl letošní ročník literárního a filmového festivalu Měs-
to čte knihu. Nejen v kulturních a společenských zařízeních města, ale také ve školách, 

klubech a kavárnách se lidé zaposlouchali nebo začetli do povídek Bohumila Hrabala z knihy 
Setkání. Publikaci s fotografiemi Jindřicha Štreita vydalo u příležitosti festivalu nakladatel-
ství Veduta Štíty.

Čtvrtý ročník festivalu více než stylově odstar-
toval ve čtvrtek 6. listopadu slavnostní křest knihy 
Setkání. Role kmotrů se pod taktovkou jednoho 
z organizátorů Petra Konupčíka ujali ti nejpovola-
nější - režisér Jiří Menzel, fotograf Jindřich Štreit, 
herec František Řehák a vydavatel Pavel Ševčík. Po 
skropení publikace zlatavým mokem, jemuž díky 
jevištní teplotě dle kmotrů do piva jako křen přece 
jen něco málo scházelo, se diváci v sále divadla za-
poslouchali do prvních dvou povídek autora, jehož 
Příliš hlučná samota byla vybrána mezi dvacet nej-
lepších světových děl uplynulého století.

Textům v podání herců Olgy Kaštické a Petra 
Krále naslouchal v první řadě i režisér a nositel fi l-
mového Oscara Jiří Menzel. „Pozváním na festival 
jsem poctěn. Jde o záslužnou akci, protože v kni-
hách je toho oproti televizi daleko víc a chytřejšího,“ 
podotkl známý režisér a zavzpomínal na své první 
setkání s Bohumilem Hrabalem. „V Literárních lis-
tech jsem v roce 1965 nebo 1966 objevil povídku 
Zkušební jízda od nějakého Hrabala a nemohl jsem 
od ní odtrhnout oči. Při čtení jsem se místy smál 
a místy plakal. Naprosto mě nadchla a pídil jsem 

se po dalších. Když jsme pak s kolegy připravovali 
povídkový fi lm Perličky na dně, přišel na setkání do 
Filmového klubu v Jindřišské i Hrabal. Vypadal spíš 
jako dělník nebo fotbalista než spisovatel, působil 
velmi neintelektuálně. Pak jsem ho dohonil na uli-
ci a zeptal se, proč píše o ošklivých věcech, kterým 
se já vyhýbám, ale na druhou stranu o nich tak rád 
čtu. Odpověděl, že to všechno patří k životu, pláč 
i smích,“ řekl Menzel.

Na setkání s velkým autorem zavzpomínal rov-
něž pětaosmdesátiletý František Řehák, který hrál 
v několika Menzlových fi lmech natočených pod-
le předloh Bohumila Hrabala. „V roce 1965 jsem 
nastoupil do angažmá v Divadle Za Branou a ka-

Slavnostního křtu publikace Setkání se pod vede-
ním Petra Konupčíka ujali vydavatel Pavel Ševčík, 
fotograf Jindřich Štreit, herec František Řehák a re-
žisér Jiří Menzel.  Foto: -zk-

Knihu Setkání s vloženou pohlednicí Jindřicha 
Štreita si mohli zájemci koupit na podvečerních 
čteních.  Foto: -zk-
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marádil jsem s hercem Zdeňkem Martínkem z di-
vadla v Libni, kde Hrabal dělal kulisáka. Martínek 
mi tehdy řekl: To bude, Franto, jednou spisovatel, 
který ovládne svět. A měl pravdu,“ prozradil abbé 
z Rozmarného léta, Drobeček ze Skřivánků na niti, 
Vejvoda z Postřižin a pan Bieler z Obsluhoval jsem 
anglického krále.

Mnoho společného má s Bohumilem Hrabalem 
i třetí z kmotrů, fotograf Jindřich Štreit. Jeho snímky 

jakoby byly přímo „hrabalovské“. „Je pravda, že od 
začátku jsem byl s Hrabalem s p o j o v á n , 
mí přátelé a návštěvníci výstav tu 
podobnost hned vi- d ě l i . 
V roce 1988 zavítal 
na moji výstavu 
v Praze a velmi se 
mu líbila. To mě 
moc potěšilo,“ 
přiznal fo-
t o g r a f , 
j ehož 
i l u -

strační snímky provázejí povídkovou knihu Se-
tkání, vydanou u příležitosti letošního festivalu. 
Většina fotografi í v publikaci přitom nebyla nikdy 
publikována ani vystavována. „Výběr nebyl vůbec 
jednoduchý. Po přečtení každé povídky jsem se sna-
žil „napojit“ na Hrabala a vybrat tu nejvýstižnější 
fotografi i,“ prozradil „fotografi cký Hrabal“ Jindřich 
Štreit, který šumperský festival Město čte knihu oce-
nil jako úžasný nápad.

„Těší nás, že letošní setkání nad knihou oslovilo 
nejen hosty festivalu, ale především veřejnost. Je to 
ohromně motivující pro další ročníky,“ uvedla ře-
ditelka Městské knihovny Zdeňka Daňková. Právě 

knihovna spolu s místní radnicí, 
DDM Vilou Doris, kinem Oko, 

divadlem, muzeem, Domem 
kultury, Obchodní akademií 
a šumperskými gymnazisty 
festival připravila. Během sed-

mi podvečerů tak na různých 
improvizovaných „jevištích“ ve měs-
tě a v jednom případě i loučenském 
hostinci U Tygra zaznělo postupně 
patnáct povídek vybraných z knihy 

Setkání. Podvečerní čtení doplnily 
hudba a zpěv, nechyběla ani fi l-

mová představení v kině 
Oko, pod nimž byl 
z velké části podepsán 

právě Jiří Menzel.  -zk-
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Režisér a nositel fi lmového Oscara Jiří Menzel byl hostem úvodního večera. Po jeho skončení neodmítl 
autogramiádu.  Foto: -zk-

Ti, kteří přišli na zahajovací večer, si mohli odnést 
i autogram Jindřicha Štreita, jehož ilustrační sním-
ky provázejí povídkovou knihu Setkání. Foto: -zk-

Festival zakončili v klášterním kostele svým čte-
ním více než stylově herci František Řehák (vpra-
vo) a Petr Král.  Foto: J. Valchař
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KLASIKA VIVA ZVE NA PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
S ROŽMBERSKOU KAPELOU
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Předvánoční setkání úspěšného cyklu koncertů vážné hudby Klasika Viva chystají jeho pořada-
telé na úterý 16. prosince. Hudbymilovná veřejnost se přitom může těšit na vystoupení Rožm-

berské kapely. Koncert nazvaný „Přišel k nám den veselý!“ začíná v 19 hodin v klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie a v programu zazní hudba z českých a španělských kancionálů a také ev-
ropské, české a moravské koledy. Vstupenky v ceně sto nebo osmdesát korun si mohou zájemci koupit 
v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regionálním a městském informačním centru. K dostání 
jsou rovněž přímo v kanceláři Agentury J+D, tel.č. 274 861 222, 603 491 979 nebo e-mail: info@
agenturajd.net.

Rožmberská kapela, instrumentálně-vokální 
soubor zaměřený na interpretaci gotické a rene-
sanční hudby na historické hudební nástroje, byl za-
ložen v roce 1974. Soubor navazuje na tradici slavné 
rožmberské kapely, působící v letech 1552-1602 na 
českokrumlovském a třeboňském zámku. Novodo-
bá kapela se zaměřuje na tzv. poučenou interpretaci 
hudby 12.-17. století. Těžištěm repertoáru souboru 
je hudba světská, a to zejména tance a písně. Sou-
bor vystupuje zásadně v dobových kostýmech.
Členové souboru Mario Mesany (umělecký vedou-
cí), Eva Kaniaková, Zbyňka Šolcová, Šárka Hůlová, 
Pavel Polášek a Libor Žídek jsou profesionálními 
hudebníky, kteří působí ve významných pražských 
hudebních tělesech. Některé jejich používané hu-
dební nástroje pocházejí z dílny zakladatele souboru 
Františka Poka, jiné pak jsou replikami historických 
nástrojů od různých specializovaných výrobců.
Kromě vlastních gramofonových a CD nahrávek 
pořídil soubor snímky pro některé evropské roz-

hlasové stanice: např. rakouské ORF, WRD, Deut-
schland Radio Berlin, Radio Nacional de Espańa 
či Řecký rozhlas. Opakovaně nahrával pro Čes-
ký rozhlas. Spolupracoval na několika vlastních 
pořadech s Českou televizí a nahrál hudbu k ně-
kolika českým i zahraničním fi lmům.  -red-

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ VYROSTE U KNIHKUPECTVÍ

Již počtvrté chystá skupina nadšených dob-
rovolníků ze Šumperka“, podporovaná místní 
radnicí a hnutím Mladá krev, vánoční charita-
tivní akci nazvanou „Milý Ježíšku“. Pomoci chce 
Dětskému centru Pavučinka v Dolnomlýnské 
ulici, v němž našly útočiště na dvě desítky dětí 
ve věku do tří let. Právě jim mohou lidé, kterým 
není lhostejný osud těch nejmenších, udělat ra-
dost dárečkem pod Strom splněných přání. Ten 
letos vyroste nikoliv v pasáži U Zlatého jelena, 
ale o kus dál - u knihkupectví Tón v Komenské-
ho ulici.

Na stromě, který organizátorům daruje šumper-
ská radnice, najdou „Ježíšci“ od pondělí 1. prosince 
na sedm desítek konkrétních kreslených přání. Lidé 
si tak mohou až do úterý 23. prosince z přáníček vy-
brat, koupit dárek a předat jej v knihkupectví Tón. 
„Kromě toho chceme také oslovit místní fi rmy, aby 
přispěly jakýmkoliv obnosem na účet Dětského 
domova,“ říká jedna z dobrovolných organizátorek 
Tereza Schreiberová a dodává, že slavnostní pře-
dání dárků a případného šeku je naplánováno na 
úterý 23. prosince. Bližší informace mohou zájemci 
získat na adrese milyjezisku@centrum.cz. -zk-

Klášterním kostelem budou v polovině prosince 
znít kancionály a koledy v podání Rožmberské ka-
pely.  Foto: archiv
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TŘINÁCTKA BYLA PRO BLUES ALIVE ŠŤASTNÝM ČÍSLEM

Úžasná atmosféra, skvělá vystoupení, spokojenost návštěvníků i účinkujících. Tak by se dal struč-
ně charakterizovat třináctý ročník mezinárodního festivalu Blues Alive, jemuž patřil Šumperk 

od čtvrtka 13. do soboty 15. listopadu. 

Navzdory třináctce v záhlaví mohou být orga-
nizátoři letošního festivalu Blues Alive více než 
spokojeni. Dva nečekané karamboly v podobě 
„hubenějšího“ bandu sestaveného u příležitosti 
šedesátin Luboše Andršta a stávky francouz-
ských pilotů, jež zablokovala výbavu hlavní 
hvězdy Jamese Cottona, ustáli se ctí a všem, kteří 
v polovině listopadu zamířili do šumperského 
„kulturáku“, nabídli opravdu lahůdkové menu. 
Ti, kdo si letošní bluesování nechali ujít, mo-
hou vybrané chody zprostředkovaně „ochutnat“ 
v neděli 28. prosince, kdy Česká televize odvysí-
lá ve večerních hodinách na programu ČT 2 ze 
šumperského festivalu hodinový sestřih. Ještě 
o týden dříve, v neděli 21. prosince, nabídne ČT2 
záznam ze čtvrtečního koncertu u příležitosti še-
desátin Luboše Andršta.  -zk-

Festival odstartovala „narozeninová party“ kyta-
risty Luboše Andršta. Mezi gratulanty nechyběl 
lídr Framusu Five Michal Prokop.  Foto: T. Turek

Hlavní hvězda letošního ročníku, třiasedmdesátiletý James Cotton, s sebou přivezl vynikající kapelu. Ten 
hlavní zážitek ovšem nabídl sám Mr. Superharp (Pan Superharmonika).  Foto: I. Prokop
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Letošní ročník dal velmi slušný prostor ženám, 
a byl to skvělý tah. Vystoupení subtilní Sue Foley, 
jež neměla na pódiu konkurenci, tento fakt jen po-
tvrdilo.                                                        Foto: -pk-

Curtis Salgado spolu s početným bandem  „vystřihl“ 
skvělý soul, funk a rock’n’roll.  Foto: -pk-

Osobitým projevem zaujala v pátek večer zpěvač-
ka Wanda Jackson, kterou doprovodil Shrim City 
Slim Blues Band.                                       Foto: -pk-

V rámci sobotního tematického odpoledne vystou-
pil i vynikající Rudy Linka, který turné po Evropě 
podřídil termínu festivalu.               Foto: -tt-
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8. prosince 1918 (před 90 lety) se narodil 
v Pískově na Olomoucku Jan Vítek, člen odbo-
jové skupiny severomoravských vlastenců, za-
vražděný gestapem 31. března 1945 na střelnici 
u Bratrušova.

14. prosince 1898 (před 110 lety) zemřel 
v Šumperku Ignaz Seidl, šumperský průmyslník, 
majitel přádelny v Sudkově, cihelny v Šumperku 
a dalších, po řadu let šumperský městský radní 
(narodil se 8. dubna 1825 v Červené Vodě).

15. prosince 1898 (před 110 lety) zemřel 
v Dlouhé Loučce na Olomoucku Wilhelm Arb-
ter, německý redaktor a publicista, dvacet let re-
daktor šumperského časopisu Nordmährischer 
Grenzbote (narodil se 7. března 1831 ve Zlatých 
Horách).

19. prosince 1918 (před 90 lety) se narodil v Dol-
ních Studénkách Miroslav Jurka, člen skupiny 
severomoravských vlastenců, zavražděný nacisty            
31. března 1945 na střelnici u Bratrušova. -zf-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

V dnešních Proměnách se zastavíme na za-
čátku Havlíčkovy ulice, dřívější Kunzengasse, 
poblíž křižovatky s ulicemi Langrovou a Te-
menickou. V místech dnešní budovy Okres-
ního ředitelství Policie České republiky stával 
hospodářský dvůr, který v 18. století koupil 
rod Terschů, jenž na počátku 19. století zís-
kal rytířský titul. Franz Tersch obdržel v roce 
1847 právo založit soukromou poštu, která se 
nacházela v jeho domě, v dnešní Starobranské 
č. 5. K ní patřila také poštovní přepřahací sta-
nice, kterou umístil do svého hospodářského 
dvora v dnešní Havlíčkově ulici - podrobněji 
o tom informoval v Šumperských proměnách 
docent Fr. Spurný v červnu 2000. 

Dodám k tomu pouze informaci o návštěvě 
Šumperka císařem Františkem Josefem I. Tra-
duje se, že jedním z hlavních motivů pro od-
stranění starých šumperských městských bran 
byla chystaná cesta císaře do lázní Gräfenber-
ku (Jeseník), při níž  se předpokládalo, že se 
mocnář zastaví také v našem městě. Císař se 
sice 29. července 1860 v Šumperku zastavil, ale 
pouze proto, aby mu u jeho vozu byli přepřa-
ženi čerství poštovní koně. On sám prý vůbec 
nevystoupil z kočáru a nadšeným davům jen 
kynul z okénka vozu.

Budova bývalé pošty byla sice evidována ve 
státním seznamu kulturních památek, nicmé-
ně její stav byl značně neutěšený a na počátku 
90. let byl označen za havarijní a neobnovitel-

ný. Po demolici zde vyrostla budova Okresního 
ředitelství Policie ČR, jejíž projektovou doku-
mentaci zpracoval v roce 1995 Ing. arch. Libor 
Kobza ze společnosti VPÚ DECO Brno a stav-
bu za 175 milionů Kč provedla zlínská firma 
Zlínstav.

Vedlejší parcela, na níž stojí přízemní dům, 
patřila zřejmě původně k Terschově zmíněné-
mu statku. K domku, který stával téměř upro-
střed dnešní Havlíčkovy ulice, patřila jen malá 
zahrádka a v sedmdesátých a osmdesátých le-
tech 18. století ho držel jistý Johann Strauss. 
V devatenáctém století se zde vystřídala řada 
majitelů. Počátkem dvacátého století, z něhož 
pochází starší fotografie, ho držel řemenář 
Johann Matzek, který jej prodal kolem roku 
1910 Adolfu Schönovi. Protože domek 2. červ-
na 1914 vyhořel, nechal si Schön s manželkou 
Marií  postavit pěkný přízemní domek, jehož 
návrh zpracoval Johann Schön z Libiny, patr-
ně nějaký příbuzný. Nový dům byl posunut do 
dnešní stavební linie. V roce 1938 byl objekt, 
stále patřící manželům Schönovým, přestavěn 
do dnešní podoby. Nadstavbu prvního po-
schodí a štítu projektovala a patrně i prováděla 
stavební firma Ing. L. Prade & H. Habermann. 
Dnešní dům v Havlíčkově č. 2. patřil na konci 
19. století podkováři Gustavu Poldnerovi. Jed-
nalo se o řemeslníka, který uměl okovat koně, 
takže v hierarchii kovářů stál na nejvyšším 
místě.      -ách-



11

V místech dnešní budovy Okresního ředitelství Policie České republiky, která byla postavena v 90. letech 
minulého století, stával hospodářský dvůr, v němž Franz Tersch později zřídil poštovní přepřahací stanici. 
K Terschově statku patřil zřejmě i přízemní dům na vedlejší parcele. Fotografi e přitom byla pořízena 
kolem roku 1905.  Nové foto: J. Pavlíček
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ŠUMPERŠTÍ SENIOŘI TANČILI NA SLAVNOSTECH V CHORVATSKU

Chladné ráno přivítalo členy folklorního souboru Senioři Šumperk při odjezdu do Chorvatska. 
Byli jsme pozváni tamější českou menšinou na slavnost sklizně švestek, které tvoří důležitou 

složku sklizených zemědělských plodin. Cesta probíhala bez potíží, díky řidiči autobusu penzionu 
Oaza a také díky neexistujícím hraničním přechodům států Evropské unie. Takže navečer nás již 
přivítali zástupci našich krajanů ve městě Daruvar, vzdáleném zhruba 70 km od hranic Maďarska.

Po srdečném uvítání spojeném s dobrou veče-
ří jsme se ubytovali. Stojí za zmínku, že to bylo 
v komplexním penzionu pro různě postižené děti, 
a to za jeho provozu. Jak se to našim hostitelům 
podařilo, zůstalo nám záhadou. Ubytování, včet-
ně sociálního zázemí, bylo vynikající. Jen jsme 
kroutili hlavou nad množstvím až vynikajících 
obrazů, které tvořily značnou část výzdoby pen-
zionu. Později jsme zjistili, že jde o práce školáků. 
Občas uspořádají výstavu svých děl a z prodaných 
obrazů si vylepšují svůj rozpočet. Jako nápad je to 
pozoruhodné.

Hlavní slavnosti se odehrávaly v nedaleké obci 
Sirač. Zde byl uspořádán průvod všech zúčastně-
ných. Náš soubor si připravil celou šňůru písní. 
Vydrželi jsme celý průvod hrát a zpívat. Nebylo 
jediného stavení, jehož obyvatelé by nám nepro-
jevili účast i nadšení a v řadě případů se zpěvem 
připojili k nám. Je s podivem, kolik písní si naši 
krajané zapamatovali. Jak nám později vysvětlili, 
patří toto do tradice všech českých rodin a přenáší 
se a udržuje po celé generace. Průvod byl ukončen 
před Českým domem, kde jsme předvedli jeden 
z našich tanců, odměněný bouřlivým potleskem.

A pak jsme spadli do „spárů“ našich krajanů. 
Vyptávání i častování jejich vynikající slivovicí-
rakyjí nebralo konce. Že to nebyly jen tak nějaké 
oslavy, dokládala i účast ministra kultury Chor-
vatské republiky. Dotazy z obou stran jen pršely. 
První začátky české migrace na jih byly zazname-
nány již v době pobělohorské, což trvalo v růz-
ných intenzitách celá staletí. Nyní žije v této oblasti 
asi 11 tisíc Čechů (v dřívějších dobách až 30 tisíc). 
Naši krajané mají možnost navštěvovat české ško-
ly až do 7. třídy. Sdružují se v řadě českých spolků 
(Sokol apod.) a mají zastoupení i v Chorvatském 
parlamentu.

Město Daruvar leží na teplých minerálních 
pramenech. Řada termálních vyvěraček v parcích 
a komplex léčebných lázeňských budov jsou toho 

dokladem. Naši hostitelé nám zajistili a zaplatili 
návštěvu moderně vybudovaných lázní s velkým 
bazénem a vodními atrakcemi, čímž nás více než 
potěšili.

V poslední den našeho pobytu jsme navštívili 
nedalekou českou obec Končenica. A opět pře-
kvapení…. Pro krajany se naše návštěva stala mi-
mořádnou událostí. Tomu odpovídal slavnostně 
vyzdobený Český dům, kde nás čekalo nejen vý-
borné pohoštění, ale hlavně velmi srdečné přijetí.

Naše taneční, pěvecké a hudební vystoupení 
opět slavilo úspěch. Vrcholu bylo dosaženo, když 
naši hudebníci zasedli za nástroje místní skupiny 
a spustili celou řadu našich národních písní. Zpí-
vali všichni a bylo s podivem, že všichni krajané 
písničky znali. Ještě teď kroutíme hlavou.

Pozdě v noci jsme se s krajany rozloučili 
a hned druhý den ráno jsme vyrazili na zpáteční 
cestu s pocitem, že naše cesta a vystoupení ne-
bylo zbytečné a že jsme našim krajanům přivezli 
alespoň pár vzpomínek a zvyků jejich dávné do-
moviny. H. Uhmann

Šumperský soubor Senioři pozvala do Chorvat-
ska tamější česká menšina na slavnost sklizně 
švestek.                                                   Foto: -hu-
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Sobota 29. listopadu od 16 hodin ve velkém sále DK
Horování 2008
Setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů i přírody. Josef Morávek 
(Shi sha sbang ma - hora nad travnatými pláněmi, výstup jižní stěnou tibetské osmitisícovky), 
Karel Wolf (Kuba), Tomáš Sobotka (Čajnatrip), Ondřej Beneš (Maroko), Karel Kocůrek (Me-
xické sopky), Petr Piechowicz (Ahwahnee - legendární cesta Nos, lezení v Yosemitském údolí, 
bouldering, Midnight Ligtning...), Martin Minařík (Dhaulagiri, Annapurne), Martin Stiller (Mt.
Kenya). Fotografická výstava: Roman Kamler - Fotky z hor. Moderuje Hanka Písková. V pře-
stávkách hraje na exotické nástroje formace SHAMANIA MANIA.
Hlavním partnerem Horování je Pivovar HOLBA, a.s., akci dále podpořily firmy Tilak, Nuget 
a knihkupectví Tón. Mediální partneři: Týden na severu, Rádio Haná. 
 Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč, děti do 6 let zdarma
Doprovodný program: Kdo vyleze, vyhraje! (od 9 do 13 hodin v prostorách 3. základní školy) 
- Soutěž v lezení na umělé stěně pro děti i dospělé.  Vstup volný

Neděle 30. listopadu od 16 hodin v klášterním kostele
I. adventní koncert: Oboroh
Zahajovací koncert šumperských adventních koncertů stráví posluchači ve společnosti legen-
dární skupiny Oboroh v čele se Slávkem Klecandrou. Výtěžek z vybraného vstupného bude vě-
nován na pomoc Haiti.  Vstupné dobrovolné

Čtvrtek 4. prosince od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Hradišťan a Jura Pavlica
Vánoční koncert nejznámější moravské cimbálové kapely s uměleckým vedoucím Jiřím Pavli-
cou. Hradišťan je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, 
nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož inspiračním zdrojem se 
stal folklor.  Vstupné v předprodeji 190 Kč, v den koncertu 250 Kč

Pátek 5. prosince od 19 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples VOŠ a SPŠ
Společenské setkání studentů a učitelů s tradičním stužkováním nastávajících maturantů. Hraje 
kapela „No a co“ a DJ´s.  Vstupné 120 Kč

Sobota 6. prosince od 20 hodin ve foyer DK
Mikulášská rocková besídka
STATUS PRAESENTS, TAINTED, RE-VOLT, SHOCKVAWE. Minulý rok velmi úspěšná mi-
kulášská besídka s tvrdou muzikou zadělala na tradici, která letos pokračuje čtyřkoncertem 
talentovaných kapel. Vedle věhlasné pražské party Status Praesents se představí Re-Volt z Jese-
níku a dvě domácí party - Tainted a Shockvawe.  Dvojice, která na mikulášskou besídku přijde 
oblečená v kostýmu Mikuláše, čerta nebo anděla, zaplatí pouze jednu vstupenku.  
 Vstupné v předprodeji 90 Kč, v den koncertu 120 Kč

Neděle 7. prosince od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
II. adventní koncert: Spolczo, Avonotaj
Ve farním kostele vystoupí hudební seskupení mladých lidí Spolczo a uznávaný soubor Avonotaj 
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zabývající se interpretací židovských písní. Výtěžek z vybraného vstupného bude věnován Zá-
kladní speciální škole Pomněnka o.p.s..  Vstupné dobrovolné

Sobota 13. prosince od 19 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples Gymnázia
Populární studentská akce posluchačů šumperského Gymnázia i jejich přátel, učitelů a rodičů. 
 Vstupné 150 Kč

Neděle 14. prosince od 16 hodin v evangelickém kostele
III. adventní koncert: V. Stryková, J. Nováková, F. Kolčava
Během 3. neděle adventní zazpívá Vendula Stryková - posluchačka 4. ročníku Konzervatoře 
Praha a zahraje na klavír Johana Nováková - posluchačka 5. ročníku Konzervatoře Kroměříž 
s violoncellistou Františkem Kolčavou - posluchačem 4. ročníku Konzervatoře Kroměříž. Mladí 
umělci vystoupí v doprovodu dalších hostů... Výtěžek z vybraného vstupného získá Diakonie 
Sobotín - Odlehčovací služba.  Vstupné dobrovolné

Úterý 16. prosince od 19 hodin v klášterním kostele
Klasika Viva: Vánoce s Rožmberskou kapelou
Rožmberská kapela přinese možnost prožít vánoční koncert jinak. Vánoční hudba období re-
nesance a baroka tak, jak zněla nejen v Čechách, ale v celé Evropě na dobové nástroje (šalmaje, 
zobcové flétny, cimbál, kamzičí rohy, cink, fiduly, zvonkohra, xylofon, dudy a jiné). To vše v do-
bových kostýmech a v dobovém prostředí klášterního kostela.  Vstupné 80 a 100 Kč

Středa 17. prosince od 17 hodin na náměstí Míru v Šumperku
IV. adventní koncert: Šumperský dětský sbor
Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru. Výtěžek z vybraného vstupného 
bude věnován Kojeneckému ústavu Šumperk.  Vstupné dobrovolné

Sobota 20. prosince od 16 hodin ve velkém sále DK
Vánoční koncert Šumperského dětského sboru  Vstupné 50, 60, 70 Kč

Neděle 21. prosince od 19 hodin ve velkém sále DK
Večer gladiátorů
V našem kraji velmi oblíbené zápasy gladiátorů se tentokrát ponesou ve vánoční atmosféře a mi-
lovníci tohoto adrenalinového sportu se mohou opět těšit na vypjaté okamžiky v režii tvrdých 
chlapů. 
 Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč

D 123

Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka
Do 30. listopadu
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Otto Bébar - „Řeč očí“, výběr prací z let 2004-2008
Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Od 3.prosince do 4. ledna 
Jaromír Novotný - „Pozorovatelna“
Výstavu maleb zahájí vernisáž ve středu 3. prosince od 18 hodin za osobní účasti autora. Galerie 
je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvěz-
dičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury 
ČR.

POHÁDKY NA NEDĚLI

Neděle 7. prosince od 15 hodin ve velkém sále DK
Pohádkové hádanky + ČERTÍKOVSKÁ DISKOTÉKA
Martin Hruška, Brno. Medvídek Míša se ztratí, protože neposlouchal rodiče a neumí barvy 
- děti ho schovají, ale na pohádku se dívat nemůže, musí se učit. Děti  hrají Budulínka, potom 
vyzkouší nebezpečnou dračí tlamu a nezaleknou se ani čerta, kterého zaženou do pekla a získají 
proti němu imunitu. Nakonec vyzkoušíme medvídka a vrátíme ho rodičům. Ale to není všech-
no! Malí čertíci se chtějí bavit a hlavně tančit. Proto závěr patří DISKOTÉCE, která bude plná 
čertíků (děti, nezapomeňte si přinést čertíkovské masky!!!!). Pořad je vhodný pro děti od 3 let.
  Vstupné 50 Kč

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN A ÚNOR

15. ledna 2009 Jaroslav Hutka
23. ledna 2009  ČANKIŠOU, SHAMANIA MANIA
3. února 2009 RADIM UZEL
6. února2009 XINDL-X, XAVIER BAUMAXA
20. února 2009  O5&RADEČEK

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.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

Církev československá husitská 
v Šumperku zve na

Adventní koncert - slavné melodie

v neděli 30. listopadu v 16 hod. v modlitebně 
sborového domu v ul. Gen. Krátkého 14

Účinkují: J. Trdla (housle), klavírní doprovod 
M. Singerová

Program: W.A. Mozart, F. Schubert, L. van 
Beethoven, F.B. Mendelsohn, A. Dvořák

Vstupné dobrovolné

Klub českých turistů Šumperk srdečně zve na
Novoroční výstup na Háj

32. ročník

ve čtvrtek 1. ledna 2009 od 9 do 15 hodin
* Průchod Hájem + výstup na rozhlednu 
* Účastnický list + příležitostné razítko 

* Novoroční čtyřlístek na podporu konta 
Světluška
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Jaromír Novotný „Pozorovatelna“
Dvanáctou a letos závěrečnou výstavou Jíl-

kovy Galerie je soubor nových obrazů Jaromíra 
Novotného (1974), absolventa akademie v le-
tech 1993-1999 u profesorky Jitky Svobodové 
a krátce i u Miloše Šejna. Od samého počátku 
je jeho výhradním tématem dům se vším, co 
s ním souvisí. Podobně jako kdysi Morandimu 
lahve nebo i letošní „jarní“ malířce Anně Zych 
vcítivě podaný ženský stal se mu dům tématem 
postačujícím. Je podobenstvím světa v jeho ce-
listvosti.

Téma trvá; po stránce formy se ale postup-
ně v čase proměňuje. Od ranějšího období, kde 
vládne zřetelný odstup a dům je tu objektem 
v místě tak chladně vymezeným, že se podobá 
modelu architekta - a přes jeho interiéry, připo-
mínající snímky z časopisů, kam už ale proni-
ká i cosi živě zneklidňujícího, dozrálo k poloze 
malby výrazně osobní; snad až intimně proží-
vané.

Otázka „jak“ je náhle mnohem důležitější 
než to, „co“ je na plátně namalováno. Obraz tu 
vzniká v dialogu malíře s malbou v kyvadlovém 
pohybu mezi jeho vůlí a podvolením se jí. Ve 
stavu ponoru do ní a ztotožnění se s jejím pro-
cesem; v „utonutí v jejím živlu tělem i myslí“. 
Dům a jeho části, stavy a významy nejsou už 

dál „vyprávěny“, ale samou hmotnou kvalitou 
malby vyjádřené, jen v ní ztělesněny. Pevně 
věřím, že se ve svých nových obrazech Jaromír 
Novotný plně našel. Vystaveným souborem 
převážně temných obrazů v zemitých, hnědo-
černo-šedo-bílých barvách obrací se zřetelně 
především k malbě jako k pravému cíli svého 
příštího směrování.

Výstava, zahájená 3. prosince vernisáží       
v 18 hodin, potrvá až do neděle 4. ledna nového 
roku 2009. Přijďte, bude nepochybně malířsky 
ryzí, hutná a přesvědčivá. Miroslav Koval

Čtvrtek 27. listopadu od 14 hodin    
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné 35 Kč

Úterý 2. prosince od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 4. prosince od 14 hodin
Setkání členů Městského svazu DIA
Hraje Tři „K“.  Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 11. prosince od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 35 Kč

Úterý 16. prosince od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

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

Každou středu vždy od 15 do 17 hodin
Mateřské centrum

Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 
583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti 
od narození do půl roku věku je stále v provozu - 
informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Doma, 2008, akryl, plátno, 47 x 55 cm
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Pátek 28. listopadu ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si a po-
slechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 11. prosince ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 12. prosince ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete pobavit 
se svými přáteli a poslechnout si známé písničky, 
které zahraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 30 Kč

Po domluvě 
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci naše-
ho asistenta. V případě zájmu je nutné se objednat 
na tel. čísle 583 212 272. 
 Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod. 

Bližší informace: Kavárnička pro seniory - ne-
jen pro ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní 
doba denně od 13 do 19 hodin,  telefonní číslo je 
583 550 234. Aktuální program na stránkách In-
formačního střediska pro seniory www.pontis.cz/iss. 
V měsících listopadu a prosinci probíhá výstava 
obrazů Jana Jančíka.

Od 21. prosince 2008 do 4. ledna 2009 je Kavárnička uzavřena!

PŘEDPLATITELÉ MOHOU VYHRÁT 
VSTUPENKY NA KULTURNÍ AKCE

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se 
v roce 2009 nezmění. Předplatné tak činí 264 Kč na 
celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým 
se měsíčník distribuuje prostřednictvím České 
pošty. Obyvatelé Šumper-
ka pak zaplatí za předplatné 
132 Kč (jiný systém doručo-
vání). Na stáncích přitom 
bude stát jedno číslo tohoto 
měsíčníku dvanáct korun.

Ti, kteří si pro příští rok 
Kulturní život Šumperka 
předplatí, mohou stejně 
jako loni vyhrát volné vstu-
penky na některé pořady 
Domu kultury a Divadla, na 
fi lmové představení v Kině 
Oko, knihu Bohumila Hra-
bala Setkání s fotografi emi 
Jindřicha Štreita, jež byla 
vydána u příležitosti letošní-
ho festivalu Město čte knihu 
a kterou do soutěže věnuje 

Městská knihovna. Další ceny připraví pro vyloso-
vané předplatitele Vlastivědné muzeum Šumperk 
a také město Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redak-
ci Kulturního života Šum-
perka, T. Domeslovou, tel.
č. 583 214 193, 583 437 352. 
Ti, kteří si koupí prosincové 
číslo Kulturního života, mo-
hou pouze vyplnit a zaplatit 
přiloženou složenku. Pokud 
chcete dostat lednové číslo 
KŽŠ, které vychází ještě před 
letošními Vánocemi a jehož 
obálka bude dílem dětí a žá-
ků šumperských mateřských 
a základních škol, včas, je 
potřeba předplatné zaplatit 
do 15. prosince 2008! Do 
slosování budou zařazeni 
předplatitelé, kteří zaplatí 
složenku do pátku 2. ledna 
2009. -zk-

kulturní život

šumperka listopad 2008
spoleèenský mìsíèník mìsta šumperka  50. roèník

Psát nebo malovat, to je z nejistoty
budovat pevnost.

Jenom neuposlechnutí výzvy
svého vlastního mýtu znamená lež.

V hospodì vykládám, jak chodíš 

teï na podzim za Jiøinou.
A já? Upøímnými øíkám slovy
do barev mi kálej sovy.
By pozvednout se ráèil ten mùj um,
jdu na rum.

PETR M. VOSÁHLO
Druhý dopis /fragment/ malíøe Lojzy

(Dva umìlci na dìdinì, Atlantis 2004)
za kytkama,
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Datum Titul Skupina Čas Cena

So 29.11.  Hvězdy na vrbě    B, X, VK    19.30       130 Kč 
Pá 5.12.   Hrádek v plamenech:   VK    19.30    50 Kč
 DORA aneb sexuální neuróza našich rodičů (Hostuje divadlo REPT)
So 6.12.   Hrádek v plamenech: Zevrubný atlas hub   VK        19.30    50 Kč
St 10.12.  Hvězdy na vrbě     G, X, VK       17.00   130 Kč
Čt 11.12.  Hvězdy na vrbě    S, X, VK       17.00   130 Kč
So 13.12.  Hrádek v plamenech: Večer šansonů  VK         19.30    50 Kč
So 20.12.  Hrádek v plamenech:    VK         19.30    50 Kč
 Originální šumperský kabaret

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 21, V. Zetochová. Další 
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-
kladně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.

Jednou z pohádek, jež šumperské divadlo pro letošní sezonu připravilo, je Otesánek, kterého nastudovala 
mladá režisérka Alexandra Bauerová pocházející z Bludova. V příběhu o nenasytném „dřevěném“ synkovi 
bezdětných mladých manželů hrají kromě jiných Lukáš Matěj a Lenka Košťáková.  Foto: J. Kalabis
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HRÁDEK LÁKÁ NA ZAJÍMAVÝ PROGRAM
S prvními představeními na klubové scéně 

- Hrádku se diváci setkali v listopadu. Premiéru 
zde mělo scénické čtení a monodrama Škorpion. 
V prosinci je pak na programu monodrama Ze-
vrubný atlas hub, jež je dílem nových členů soubo-
ru. Na malé scéně se pak diváci setkají s hostujícím 
divadlem Rept, jež zde uvede inscenaci Dora, aneb 

sexuální neurózy našich rodičů. V závěru měsíce 
zde proběhne Večer šansonů s Olgou Kaštickou 
a Jiřím Bartoněm a předvánočního stresu se pak 
mohou návštěvníci divadla zbavit během Origi-
nálního šumperského kabaretu, na němž se bude 
podílet celý herecký soubor. Vstupné na jednotlivá 
představení je padesát korun. -vz-

Hrádek v plamenech:
Pátek 5. prosince v 19.30 hodin
Dora aneb sexuální neurózy našich rodičů
Hostující divadlo REPT. Autor: Lukas Bärfuss, překlad: Josef Balvín, režie: Alexandra Bauerová, dra-
maturgie: Luboš Sůva, scéna, kostýmy: Lucie Labajová, produkce: REPT o.s. - Magdaléna Lišková,  
hudba: Jonáš Rosůlek, lightdesign: Roman Zmrzlý. Hrají: Lenka Košťáková, Marie Jansová, Michal 
Bumbálek nebo Jan Grundman, Slávek Bílský, Pavel Gajdoš nebo Jakub Šmíd, Ondřej Brett.

Sobota 6. prosince v 19.30 hodin
Zevrubný atlas hub
Režie: Alexandra Bauerová. Hraje: Lenka Košťáková. Vášeň pro houbařského koníčka je krásná věc. 
Stejně jako vášeň pro divadlo. Samota stáří již méně. A Ludmila je velmi stará. A čeká ve svém bytě na 
to, až si někdo konečně vzpomene. Mohla by to snad být její dcera, která se jí už léta neozvala. Ale co 
když to bude někdo úplně jiný? 

Sobota 13. prosince v 19.30 hodin
Večer šansonů
Za doprovodu Zdeňka Dočekala zpívají Olga Kaštická a Jiří Bartoň.
 
Sobota 20. prosince v 19.30 hodin
Originální šumperský kabaret
Režie: Odřej Elbel. Hrají: Lenka Košťáková, Marie Vančurová, Vendula Fialová, Olga Kaštická, Petr 
Jeřábek, František Čachotský, Bohdana Pavlíková, Jiří Konečný, Petr Komínek, Jiří Bartoň, Václav 
Vítek, Lukáš Matěj.

VSTUPENKY NA DIVADELNÍ PLES 
JE TŘEBA VYZVEDNOUT DO POLOVINY LEDNA

Jako každoročně je i letos Divadelní ples bezna-
dějně vyprodán. Zarezervované vstupenky se budou 
prodávat od pondělí 5. ledna 2009, a to v obchod-
ním oddělení divadla u H. Pokorné nebo V. Zeto-

chové. Všechny zájemce, kteří mají rezervaci, upo-
zorňujeme, že pokud si vstupenky nevyzvednou do 
16.1. 2009, budou automaticky postoupeny dalším 
zájemcům z obsáhlého seznamu náhradníků! -vz-

Výstava v divadle
Tráva, kameny a vítr - Igor Švagerka (fotografi e)

Výstava potrvá do 24. ledna 2009 
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Vendula Fialová, narozená 20. září 1987, je absolventkou Obchodní akademie a Janáčkovy kon-
zervatoře v Ostravě. Do Šumperka, který je jejím prvním angažmá, nastoupila jako čerstvá 

posila letos v říjnu.

Ocitla jste se v Šumperku takříkajíc „jako blesk 
z čistého nebe“, jako náhrada za těhotnou kolegy-
ni. Co říkáte tomuto raketovému nástupu do roz-
jetého divadelního vlaku?

„Raketový nástup“ je zcela výstižný pojem. 
Měla jsem jen pár dní na rozmyšlenou, což byl 
pro mou nerozhodnou povahu docela těžký úkol 
- opustit dosavadní priority a nastoupit do již 
zmíněného rozjetého vlaku. Doufám, že cesta 
bude příjemná a dlouhá.

Můžete čtenářům přiblížit svoje dosavadní pů-
sobení u divadla?

Mé dosavadní zkušenosti se točí především 
kolem prken Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, 
kde jsem letos odmaturovala. Vzpomínám hlav-
ně na roli Macechy v muzikálu Popelka, který 
režíroval můj pan profesor Ivan Misař a s nímž 

jsme hostovali na brněnském festivalu Dokořán. 
Pohostinsky jsem pak účinkovala v Těšínském 
divadle v inscenaci Pláňka. Šumperk je však pro 
mě první velkou šancí přiblížit se divadlu na sto 
procent.

Jak na Vás zdejší divadlo působí? Zaskočilo Vás 
něco nebo naopak příjemně překvapilo? Na co se 
v letošní sezoně nejvíc těšíte?

Vaše, a teď vlastně i moje divadlo mě nadchlo 
po všech stránkách. Krásná budova je jedna věc, 
ale atmosféra uvnitř - tu žádný architekt nevytvo-
ří. A pokud ano, tak tady to zvládl na výbornou. 
Těším se na vše, co mě tady čeká. Momentálně 
nejvíc na inscenaci muzikálu Hvězdy na vrbě. 
Těším se i na další zkoušení, zkrátka na všechny 
výzvy, které přijdou.

Můžete prozradit, co ráda čtete a posloucháte 
a jaká kuchyně Vás nejvíc oslovuje?

Čtu knihy odrážející válku a holocaust. Cítím 
potřebu souznít s těmito oběťmi, alespoň pro-
střednictvím knihy. To jsou pro mě ti praví hrdi-
nové, které jejich doba odvrhla jako zbytečné. Po-
chopitelně mám ráda i humornější žánr, záleží na 
náladě. U hudby to mám tak, že vlastně poslou-
chám to, co je mému uchu příjemné. Nadchl mě 
zpěvák Niceland, jeho muzika je klidná a hlavně 
hraje na kytaru…. A kuchyně? Musím přiznat, že 
ta maminčina nemá konkurenci. Konkrétně ne-
odolám mořským plodům a salátům.

Díky za rozhovor a zlomte vaz!
Ptala se Veronika Zetochová

Vendula Fialová.  Foto: J. Kalabis

Přejeme všem našim příznivcům 
veselé Vánoce, v novém roce 2009 
hlavně hodně zdraví a štěstí
a mnoho pěkných zážitků 
v našem divadle. 
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V sobotu 15. listopadu se v roli Krásky z Kytice rozloučila se šumperským publikem Jolanta 
Balon. Herečka, jež je členkou místního souboru od roku 2005, totiž očekává na jaře narození 

svého prvního potomka. Na prknech místní scény vytvořila mnoho pozoruhodných rolí, kterými se 
trvale vryla do povědomí diváků. Z posledních jmenujme Konstance v Amadeovi, za jejíž ztvárnění 
získala Cenu Miloše Movnara. Jolantu Balon jsme v této souvislosti požádali o rozhovor.

Role nastávající maminky je snad nejkrásnější 
ze všech možných, zejména pak, pokud je skuteč-
ná. Jak se na ni uprostřed všech těch divadelních 
zmatků chystáte?

Kočárek už je koupený, ale přes práh domu, dle 
pověry, nesmí. Co se týče výbavičky, asi o Váno-
cích vylezeme s maminkou na půdu a prošmej-
díme věci, zbylé po všech dětech v rodině. Pro 
miminko mám velmi starou kolébku, na tu se 
moc těším.

Hrajete do poslední chvíle, nebude se Vám přece 
jen stýskat po oněch „prknech, co znamenají svět“?

To víte, že bude! Ale se šumperským divadlem 
zůstanu v kontaktu a o nastávajících premiérách 
budu svým kolegům z divadla držet všech dvacet 
prstíků - i s malým (smích).

Můžete prozradit, co plánujete do budoucna? 
Stěhujete se do Prahy, budete se snažit o nějaké ta-
mější angažmá?

Osud ukáže, kudy povede cesta mé další herec-
ké kariéry. S panem ředitelem Sviderským jsme 
domluvení, že se na svá „domácí“ prkna mohu 
vrátit, ale po dobu mateřské dovolené budu ur-
čitě usilovat o herecké příležitosti v Praze. Takže 
uvidíme….

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho zdraví a krás-
né pohody uprostřed rodiny a mnoho štěstí a úspě-
chů v dalším profesním životě,

 Veronika Zetochová

Jolanta Balon odchází za mateřskými povinnost-
mi.  Foto: J. Kalabis

Nevíte, čím překvapit pod stromeček své blízké? Nabízíme vám netradiční dárek ve formě 
vstupenky na následující divadelní představení.

Čt 8.1. 2009 v 17 hodin  Hvězdy na vrbě  130 Kč
So 10.1. 2009 v 19.30 hodin  Hvězdy na vrbě  130 Kč
Ne 18.1. 2009 v 19.30 hodin  Balet Praha Junior
St 21.1. 2009 v 17 hodin  Kytice  130 Kč
So 31.1. 2009 v 19.30 hodin  Matěj poctivý   130 Kč

Vstupenky budou v prodeji od 1. do 19. prosince v pokladně divadla, a to každý všední den 
od 15 do 17 hodin.
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Výstavní síň
▶ Malované na skle
Výstava prezentuje asi stovku obrázků na skle ze 
sbírek partnerských muzeí v Prievidzi a v Šum-
perku. Zajímavým doplněním a zpestřením 
bude i lidový oděv z oblasti Horní Nitry. Ver-
nisáž výstavy se uskuteční v pátek 28. listopadu 
v 17 hodin za účasti kolegů z Hornonitranského 
muzea v Prievidzi. Výstava potrvá do 20. ledna 
2009.

Rytířský sál a předsálí 
▶ Krása loštických pohárů 
Loštické poháry, které budily v 15. a 16. století 
obdiv po celé střední Evropě, budou k vidění 
v šumperském muzeu do 22. února 2009. Verni-
sáž 16. prosince v 17 hodin výstavu zahájí. 

  Hollarova galerie
▶ Jehlou, háčkem, nití.... ruční práce našich 
babiček a prababiček
Výstava, která potěší především ženy a dívky, 
prezentuje vývoj ručních ženských prací při-
bližně od 19. století do poloviny 20. století. Ve 
sbírkách muzea se nachází bohatá kolekce tex-
tilií, z nichž některé překonaly i staletí a dodnes 
mohou být pro obdivovatelky ručních prací 
v mnohém inspirací. Výstava potrvá do 31. led-
na 2009.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Zrekonstruovaná a zmodernizovaná stálá expo-
zice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit opravdu unikátním produktem - zcela 
automatickým audioprůvodcem GuidePORT, 
který oživí exponáty hned ve čtyřech jazycích 
- češtině, angličtině, němčině a polštině. Sou-
časně s instalací audioprůvodce došlo i k částeč-
né rekonstrukci a rozšíření mapovaného období 
o pravěké artefakty i o doklady nejnovějších dě-
jin (do roku 1969).

Galerie Šumperska
▶ Výběr z díla Jana Urbana
Výstava představuje šumperské veřejnosti vol-
nou tvorbu sochaře, malíře, konzervátora a re-
staurátora Jana Urbana, rodáka z Bušína (1913 
Bušín-1996 Brno), absolventa Uměleckoprů-
myslové školy v Praze (prof. K. Dvořák). Jan 
Urban tvořil a působil v Letovicích, Šumperku 
a v Brně. Výstava potrvá do 4. ledna 2009.

Galerie mladých
▶ Obrazy
Výstava výtvarných prací mladých výtvarníků 
Tomáše Mlejnka, Michala Fojta, Martina Hoj-
gra, Ondřeje Kotinského a Tomáše Smékala po-
trvá do 30. prosince.

Klášterní kostel
▶ Akce v klášterním kostele: 30.11. v 16 hod. 
1. adventní koncert spojený s ukončením výsta-
vy Bible očima světa, vystoupí skupina Oboroh, 
4.12. v 18.30 hod. Via Lucis: Vánoční blues, 
8.12. v 18 hod. ZUŠ Šumperk, koncert klavír-
ního oddělení, 15.12. v 17 hod. MŠ Prievidzská, 
koncert Veselé děti, 16.12. v 19 hod. Klasika 
Viva, Rožmberská kapela, 17.12. od 9 do 12 
hod. ZUŠ Šumperk - výchovné koncerty decho-
vého orchestru, 17.12. v 18 hod. ZUŠ Šumperk, 
koncert dechového oddělení, 18.12. v 18 hod. 
ZUŠ Šumperk - koncert ve spolupráci se Šum-
perským dětským sborem 
Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevře-
no celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 
9-13 hod., ne 13.15-17 hod. V měsíci listopadu 
je klášterní kostel pro veřejnost otevřen v době 
konání výstavy a při kulturních akcích a slav-
nostních příležitostech. Otevírací doba Galerie 
Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, 
so 9-13 hodin. V neděli a v pondělí je Galerie 
uzavřena. Provozní doba o svátcích: O vánoč-
ních svátcích je muzeum ve dnech 24. a 25.12. 
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Mzavřeno, otevřeno je 26.12. v době od 9 do 13 

hod. Pro veřejnost jsou prostory muzea dále uza-
vřeny 31.12. a 1.1. 2009.

Vánoční jarmark
V sobotu 13. prosince v prostorách muzea 

v Šumperku v době od 9 do 17 hodin.

Zábřeh
▶ Promenáda s kočárkem a panenkou
Výstava překvapí úctyhodnou sbírkou pane-
nek a kočárků paní Jarmily Fichtnerové. Vět-
šina panenek pochází ze 40. let 20. století, ale 
najdeme zde i unikát - panenku s porceláno-
vou hlavičkou vyrobenou ze sto let staré for-
my. Výstava potrvá do 6. prosince. 
▶ Putování Jana Eskymo Welzla
Výstavu o svérázné postavičce světoběžníka 
a dobrodruha, který proslavil městečko Zábřeh 
po celém světě,  připravilo Moravské zemské 
muzeum v Brně ve spolupráci s Muzeem v Zá-
břehu. Ke zhlédnutí bude také DVD Martina 
Strouhala Po Welzlových stopách a současně 
budou  vystaveny vítězné práce z výtvarně-
literární soutěže Putování J.E. Welzla, která 
proběhla ve všech věkových kategoriích a kte-
rou připravil DDM v Zábřehu ve spolupráci 
s muzeem v únoru 2008. Vernisáž výstavy pro-
běhne 17. prosince 2008 v 17 hodin. Výstava 
potrvá do 7. března 2009. 
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, 
Jan Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského 
muzea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.
cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 
hod., 13-16 hod.

Mohelnice
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové 
soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní 
výstavou roku 2005! 
▶ Osudové osmičky 20. století

Výstava mapuje magické osmičky  v letopoč-
tech zlomových událostí českých dějin 20. 
století (1918, 1938, 1948, 1968) tentokrát na 
Mohelnicku a Lošticku. Výstava potrvá do 6. 
prosince.

▶ Severní Morava - 50 let historie sborníku 
(1957-2007)
Hlavním smyslem této výstavy je představit 
duchovní a faktografické bohatství vlastivěd-
né práce a bádání několika generací vědců, 
vlastivědných pracovníků, ale i laiků, kteří se 
rozhodli výsledky své práce prezentovat na 
stránkách Severní Moravy. Výstava připome-
ne zakladatele z řad nadšenců z konce 50. let 
z Mohelnicka, Lošticka a Zábřežska. Vernisáž 
výstavy se uskuteční 12. prosince v 17 hodin. 
Výstava potrvá do 28.2. 2009.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-
sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sum-
perk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 
9-12 hod., 13-16 hod.

Loštice
▶ Nad Betlémem vyšla hvězda
Výstava betlémů ze sbírek Vlastivědného mu-
zea v Šumperku potrvá do 10. ledna 2009.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.losti-
ce@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sum-
perk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 
9-12 hod., 13-16 hod.

Provozní doba o svátcích v Zábřehu, 
Mohelnici a PAK v Lošticích

24. a 25.12. jsou muzea uzavřena. Výstavy 
a expozice otevíráme veřejnosti 26.12. 

v době od 9 do 12 hod. Dále jsou muzea 
uzavřena 31.12. 2008 a 1.1. 2009.

Pracovníci muzeí Vám přejí 
krásné Vánoce a úspěšný rok 2009, 

ve kterém Vás čekají bohaté, 
a jak doufáme zajímavé muzejní programy.
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Ve Výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku bude netradičně v pátek 28. listopadu 
v 17 hodin otevřena výstava Malované na skle, která představí obrázky na skle ze sbírek 

partnerských muzeí Hornonitranskeho muzea v Prievidzi a Vlastivědného muzea v Šumperku. 
Návštěvníci tak mají příležitost vidět, jak lidoví umělci zpracovávali stejnou technikou stejná 
témata ve dvou odlišných geografi ckých oblastech. 

Ve správě Hornonitranskeho muzea v Prievidzi 
se nachází rozsáhlý soubor obrázků na skle, jejichž 
rozšíření v minulosti souviselo zejména s blízkos-
tí výroben skla v Gápli a v Jalovci. Nadaní jedinci 
zejména v zimním období malovali na skleněné 
tabule obrazy podle grafi k a dřevorytů. Kromě 
tradičních obrázků na skle se představí i současní 
autoři, kteří se zabývají touto technikou: Ján Pap-
co z Prievidze, Ľubica Maliariková z Prievidze, 
Zuzana Vaňousová z Považskej Bystrice. 

Výstava ve výběru představí přibližně še-
desát obrázků ze sbírky partnerského muzea 
a čtyřicet obrázků ze sbírek Vlastivědného 
muzea v Šumperku. Z našich sbírek jsme vy-
brali především obrázky na skle, které po-
cházejí z oblasti severní Moravy. Pro mnohé 
návštěvníky bude možná zajímavým doplně-
ním a zpestřením výstavy i lidový oděv z ob-
lasti Horní Nitry. Výstava potrvá do 20. ledna 
2009.  Mária Kudelová

VÝSTAVA JEHLOU, HÁČKEM, 
NITÍ...PŘIBLIŽUJE RUČNÍ PRÁCE NAŠICH BABIČEK

Vlastivědné muzeum v Šumperku připravilo na závěr roku výstavu, kterou zřejmě potěší pře-
devším ženy a dívky, jejichž koníčkem jsou ruční práce. Na výstavě „Jehlou, háčkem, nití...“  

představuje soubor ručně zhotovených nebo zdobených textilií 19. a první poloviny 20. století.

Většině z nás se určitě vybaví ťukání jehlic na-
šich prababiček, babiček nebo maminek při pletení 
nebo háčkování. A především v dobách minulých 
bychom je často našli skloněné nad šicím strojem 
nebo s jehlou a nití v ruce. Ač se obliba některých 
druhů ručních prací znovu vrací a řada rukodělných 
ozdobných doplňků je v současnosti velmi módní, 
v minulých dvou staletích byly jediným možným 
prvkem výzdoby oděvů a zkrášlení domácích pří-

bytků. I když se pletení a šití, paličkování, vyšívání 
a splétání či oplétání šňůr za posledních sto let zcela  
zmechanizovalo a dnes je provozováno jako strojní 
průmyslová výroba, ještě se v řadě domácností na-
jdou ženy (někde i muži), které s textilními mate-
riály a ručními technikami dodnes pracují, i když 
většinou spíše jen pro zábavu. 

Ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku se 
nachází bohatá kolekce textilií, z nichž některé pře-
konaly i staletí a dodnes mohou být inspirací. Šaty 
zdobené paličkovanými, háčkovanými a pletenými 
krajkami, prýmky či vyšívanými stuhami dodnes 
dokládají šikovnost ženských rukou. Stejně tak se 
v minulosti neobešlo bez alespoň drobné výšivky 
monogramu spodní a ložní prádlo, podomácku 
vyráběné kabelky a peněženky byly zdobeny korál-
kovou výšivkou. Dečky, ubrusy a záclony - ručně 
pletené, háčkované nebo ručně vyšívané - byly vý-
znamným zdobným prvkem ve vybavení domác-
ností. Vzory si ženy předávaly v rodině z generaci 
na generaci, o čemž svědčí velké množství dochova-
ných vzorníků se vzory pro vyšívání, pletení či háč-

Část vzorníku ručních výšivek ze druhé poloviny
19. století.  Foto: VM Šumperk
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Akování. Unikátní ukázkou ruční práce jsou ve sbír-
kách muzea například i splétané ozdoby z lidských 
vlasů. V nastávajícím vánočním čase ozdobí výstavu 
stromeček s háčkovanými a pletenými ozdobami.

Výstava s názvem „Jehlou, háčkem, nití je insta-
lována v Hollarově galerii šumperského muzea a její 
součástí jsou také dílny pro děti a mládež, zkrátka 
nepřijdou ani další návštěvnice výstavy, které si bu-
dou moci odnést i původní  vzory, případně budou 
moci předvést své vlastní nápady. V odpočinkovém 
koutku se také mohou podílet na výrobě háčkované 
či pletené šály nebo vyšívaného ubrusu. Děti si zase 
vyzkouší šití na dětském šicím stroji nebo si budou 
moci vyšít malý obrázek.  Alena Turková

Krajka - motiv ze vzorníku háčkovaných vzorů
z  počátku 20. století.  Foto: VM Šumperk

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Knihovna 
v ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Půjčovní doba v závěru roku 2008

Knihovna v ul. 17. listopadu Knihovna Sever, 
tel. 583 215 530Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po 22.12., Út 23.12. 8-11   12-18 12-17 10-12  13-18

St 24.-Ne 28.12. zavřeno

Po 29.12., Út 30.12. 8-11   12-18 12-17 10-12   13-18

St 31.12., Čt 1.1. zavřeno

Pá 2.1. 8-11   12-18 12-17 10-12   13-18

So 3.1. 8-12 zavřeno

Vánoce v knihovně
1. - 19. prosince

Tradiční prodej výrobků handicapovaných spoluobčanů z centra Oáza - Charita Zábřeh.
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A KNIHOVNA POŘÁDÁ DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

Den pro dětskou knihu pořádá poslední listopadovou sobotu Městská knihovna v Šumperku. 
V jeho rámci čeká na děti zajímavý program.

Po celou sobotu 29. listopadu od 8 do 15 ho-
din, s výjimkou přestávky mezi 12 a 13 hodinou, 
bude v knihovně v ulici 17. listopadu probíhat 
Den otevřených dveří, v jehož rámci provedou 
děti po knihovně členové klubu Knižníků. Ti zde 
budou také prezentovat svoji činnost prostřed-
nictvím kroniky a nástěnky a pro příchozí při-
praví kvízové hry a soutěže zaměřené na knihy. 
Prodávat se budou rovněž knihy a pohlednice 
z nabídky knihovny.

Děti, které přijdou do knihovny poprvé, se bu-
dou moci po celé dopoledne na jeden rok zdar-
ma zaregistrovat coby malí čtenáři. Zajímavou 
akci uzavře ve 14.30 hodin Odpoledne s pohád-
kou v rámci projektu Škola naruby. Tato třídní 
schůzka rodinného čtení spojená s kontrolou 
čtenářských deníčků je otevřená všem dalším zá-
jemcům. Připravena je loutková pohádka v po-
dání klubu Knižníků a čtení z knih pro nejmenší 
čtenáře. -red-

KNIHOVNICE CHYSTAJÍ 
KONTAKTNÍ DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ

V pořadí již druhé kontaktní dopoledne pro 
ty, kteří chtějí vypěstovat u svých dětí vztah ke 
knížce od nejranějšího věku, pořádá v pondělí 
1. prosince Městská knihovna v Šumperku. Bě-
hem akce nazvané Zadáno pro nejmenší si mo-
hou zájemci prohlédnout nebo i půjčit knihy pro 

nejmenší, setkat se s dalšími dětmi a jejich rodiči 
a také domluvit se na programu dalších společ-
ných setkání. Akce bude probíhat v půjčovně pro 
mládež v knihovně v ulici 17. listopadu 6 od 9.30 
do 11 hodin a zaměří se na knihy pro nejmenší se 
zimní a vánoční tematikou. -red-

Premiérové kontaktní dopoledne pro ty, kteří chtějí vypěstovat u svých dětí vztah ke knížce od nejranějšího 
věku, se setkalo s velkým ohlasem.  Foto:-mk-
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Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 
pořádá

Tádžikistán a Uzbekistán 2008
ve středu 10. prosince v 18.30 hodin

Beseda Ivo Müllera spojená s promítáním. 
Vstupné 30 Kč 

Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 
zve na

4. setkání se šumperskými básníky + zahájení 
výstavy Aleše Kauera 

KAUER FOTOGENICKÝ
v pátek 28. listopadu v 19 hodin 

Výstava potrvá do 7. ledna.

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ
Již třetí setkání Klubu podvečerního čtení 

Leporelo chystá na prosinec Městská knihovna 
Šumperk. Setkání dětí, rodičů nebo prarodičů 
s dětskou literaturou, jež má podobu literárně 

hudebního pořadu nazvaného Škola základ ži-
vota aneb Humor ze školních lavic proběhne 
ve čtvrtek 4. prosince v 17 hodin v prostorách 
knihovny Sever v Temenické ulici 5. -red-

OBČANÉ MOHOU ZASÍLAT NOMINACE NA CENY MĚSTA

Cenu města za rok 2008 chce šumperská radnice udělit hned v deseti kategoriích. Uznání by se 
tak mělo dostat nejen jednotlivým osobnostem, ale také významným akcím, počinům, projek-

tům a událostem. Návrhy na udělení Ceny města mohou občané zasílat do pátku 2. ledna.

„Kategorie pro udílení Ceny města za uplynu-
lý rok jsou stejné jako v předchozím ročníku,“ 
uvedl šumperský místostarosta Marek Zapletal. 
Občané tak podle něj mohou až do začátku ledna 
příštího roku podle vlastního uvážení navrhovat 
nominace v následujících kategoriích - kultura, 
sport, sociální služby, vzdělávání, podnikání, 
humanitární čin, životní prostředí, cena mla-
dých a cena za přínos městu. Opět dva oceněné 
by pak měla mít kategorie architektura, v níž 
chce místní radnice již tradičně vybrat nejlépe 
zrekonstruovaný dům roku a nejkrásnější novo-
stavbu. 

„Ceny ve všech vyhlášených kategoriích sa-
mozřejmě nemusejí být uděleny, a to z důvodu 
nízkého počtu nominací, případně nízkého po-
čtu porotou přidělených hlasů,“ podotkl Zapletal 
a dodal, že nominovaní by měli být šumperskými 
občany, případně by měli na území města provo-
zovat svoji činnost, nebo by to měli být rodáci, 
kteří svou činností Šumperk významně proslavi-
li. Každá nominace přitom musí obsahovat název 
akce nebo jméno nominovaného, jasné zdůvod-
nění nominace, označení dané kategorie a jméno 
osoby či název organizace, jež nominaci navrhla. 
Návrhy na udělení Ceny města v jednotlivých ka-

tegoriích mohou občané zasílat do pátku 2. led-
na 2009 poštou na adresu Tisková mluvčí, MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, pří-
padně lze obálku s nominací vložit do schránky 
umístěné před radnicí nebo předat na podatelnu. 
Nominace je možné zasílat také elektronickou 
poštou na adresu cenymesta@musumperk.cz.

Z jednotlivých nominací vybere kandidáty na 
udělení cen odborná porota složená ze zastupi-
telů a členů tzv. Akademie Cen města. „Nově již 
nebude porota doplněna o oceněné v roce před-
chozím a dochází rovněž ke změně v hlasování. 
To bude probíhat ve dvou kolech s tím, že každý 
porotce nejprve začátkem ledna obdrží seznam 
nominací a udělí v každé kategorii jeden hlas. 
Koncem ledna se sejde porota, která výsledky 
hlasování projedná a určí počet postupujících 
v každé kategorii, případně navrhne ocenění 
v některé z nich neudělit. Druhé kolo hlasování 
pak proběhne v únoru pouze korespondenčně,“ 
vysvětlil místostarosta. Konečné rozhodnutí 
„padne“ 12. března na zasedání Zastupitelstva 
města. Prestižní ocenění poté převezmou „vítě-
zové“ hodnocených kategorií během slavnost-
ního večera, jehož dějištěm se stane druhou 
dubnovou sobotu šumperské divadlo. -zk-
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Každé pondělí od 15 do 16.30 hodin v AD na „K“
Keramika pro veřejnost - volná keramická 
tvorba
Informace Ivana Šilhanová tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.   
 Vstupné 50 Kč

Každou středu 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. 
 Vstupné 30 Kč

Každý čtvrtek 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. 
 Vstupné 30 Kč

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.   
 Vstupné 30 Kč

Pátek 28. listopadu od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Pátek 28. listopadu od 15 do 18 hodin v AD na „K“
Výtvarný pátek - Svíčky pro radost
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz. 
 Vstupné 30 Kč

Sobota 29. listopadu od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 
hod. v sále DDM Vila Doris
Adventní věnec, svícen či závěs na dveře
S sebou: 20 Kč + korunky na sušiny a materiá-
ly k výrobě. Informace Renata Čechová, tel.č. 
731 610 033.

Sobota 29. listopadu  od 9 do 17 hodin v ateliéru 
na „K“ 
Zapomenutá řemesla - Krosienky
Pletení na rámu, který můžeme zapůjčit. Lektor 

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis
„Vánoční blues“ - setkání s vynikajícím bluesmanem a pedagogem Jiřím Šlupkou Svěrákem

čtvrtek 4. prosince v 18.30 hodin v klášterním kostele
Jiří Š. Svěrák(30.12. 1950), zpěvák, pianista, skladatel a textař je stálicí bluesové scény již řadu let. Po 
působení v mnoha amatérských seskupeních zakotvil profesionálně u slavné skupiny CK Vocal jako 

zpěvák. Po odchodu se věnoval vlastním klubovým činnostem, zajímavá je i jeho spolupráce s českými 
divadly v oblasti scénické hudby, muzikálu a her se zpěvy. Podstatnou část jeho tvorby zaujímá 

zhudebňování české a světové poezie. Pravidelně vystupuje se skupinou Cadillac a v současné době 
působí společně s Jaromírem Hůlou a Petrem Zimákem ve skupině Nejenblues. J.Š. Svěrák učí na VOŠ 

a Konzervatoři J. Ježka a také na fakultě herectví pražské DAMU.
Vstupenky v ceně 60 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 

konupcik@doris.cz. 
Šumperské setkání sponzorují: Agritec Šumperk, DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, Irea, a.r.o., 

Petr Waniek, rozvoz květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografi cké práce, Ruční papírna 
Velké Losiny a.s., Město Šumperk,  Vápenka Vitošov, VÚCHS Rapotín s.r.o., Urdiamant s.r.o. Šumperk 
- diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN, Salón Zdena - Ruda nad 

Moravou, Petr Viktorín - zámečnické a svářečské práce - Nový Malín.
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ISHana Krausová. Informace Ivana Šilhanová, tel.
č. 583 285 623, 731 610 036, e-mail: silhanova@
doris.cz.  Vstupné 425 Kč

Neděle 30. listopadu od 9.30 hodin na krytém ba-
zénu v Šumperku
Odyssea - plavání
Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.

Středa 3. prosince v 17.30 hodin v AD na „K“
Vernisáž hmatové výstavy „Přijďte a ...uvidíte, 
co my ne“
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.

Čtvrtek 4. prosince v 18.30 hodin v klášterním 
kostele
Cyklus Via Lucis  - „Vánoční blues“
Klavír a zpěv Jiří Šlupka Svěrák - vynikající 
bluesman a pedagog. Vstupenky je možno ob-
jednat u Petra Konupčíka, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.  Vstupné 60 Kč

Pátek 12. prosince od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Pátek 12. prosince od 16 do 18 hodin v AD 
na „K“
Šperkařská artedílna 
Výroba náušnic, korálků a bižuterie pro běžné 
nošení i slavnostní příležitosti. Informace Zu-
zana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, 
vavrusova@doris.cz.  Vstupné 20 Kč + materiál

Neděle 14. prosince od 9.30 do 11.30 hodin v tělo-

cvičně na „K“
Dovádivé dopoledne pro děti a rodiče na Ko-
míně
K dispozici bude velká trampolína, dvě nakloně-
né lavičky, dva látkové tunely (strachový pytel), 
žíněnky, šplhací (a houpací) lana, šplhací tyč, 
barevný padák, celé mateřské centrum včetně 
možnosti uvařit si kávu nebo čaj. Děti, tatínci, 
dejte maminkám možnost uvařit jedinečný ne-
dělní oběd. Přezůvky s sebou. Pro děti od 1,5 
roku. Informace Vratislav Šula, tel.č. 583 214 214, 
731 186 059, sula@doris.cz. 
 Rodinné vstupné 60 Kč

Pátek 19. prosince od 16 do 18 hodin v AD na „K“
Vánoční světýlka z FIMO hmoty
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz. 
 Vstupné 20 Kč + spotřebovaný materiál

Sobota 20. prosince od 9.30 do 12 hodin, od 14 do 
17 hodin na „K“
Vánoce na Komíně
Rukodělné dílny: výroba svíček, svícnů, lam-
piček, vánočních baněk, jednoduchých vánoč-
ních dekorací, pečení vánoček, otevřená herna. 
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz. 
 Vstupné 20 Kč/dílna a herna

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC
17. listopadu 2, Šumperk 787 01: 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 + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ate-
liér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, 
http://www.doris.cz

Středisko ekologické výchovy při DDM Vila Doris, 17. listopadu 2, zve na rukodělnou dílnu, 
ve které si můžete vytvořit 

ADVENTNÍ VĚNEC, SVÍCEN ČI ZÁVĚS NA DVEŘE

v sobotu 29. listopadu od 9 do 12 hod. nebo od 14 do 17 hod. v sále DDM Vila Doris
S sebou: 20 Kč + korunky na sušiny, materiály k výrobě, svíčky, věnce, oříšky, sušená jablíčka… 

Prostě na všechno, co si u nás nakoupíte
Informace: Renata Čechová, tel.č. 731 610 033  
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Čtvrtek 27. listopadu od 11 do 12 hodin v klu-
bovně DDM
Přijďte mezi nás
Volné hraní pro nejmenší a rodiče, s písničkou, 
tanečkem a říkadly.  Vstup volný

Sobota 29. listopadu od 9 do 14 hodin v ateliéru 
DDM
Adventní věnce
S sebou podložku na věnec, držáčky na svíčky, 
sušené plody, stuhy na dekoraci.  
 Vstupné 50 Kč

Pondělí 1. prosince od 15.30 hodin v klubovně 
DDM
Hádanky, křížovky, stolní hry
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 2. prosince od 9 hodin ve Vlastivědném 
muzeu 
Vánoční program v muzeu
Doprovodný program k výstavě: „Jehlou, háč-
kem, nití“, aneb ruční práce našich babiček. In-
formace Romana Večeřová, tel.č. 777 216 332.

Úterý 2. prosince od 14 do 17 hodin v ateliéru 
DDM
Vánoce v ateliéru - adventní věnec
S sebou 4 svíčky.  Vstupné 30 Kč

Středa 3. prosince od 16 do 18 hodin v herně 
TTC
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s se-
bou!  Vstup volný

Středa 3. prosince od 17.30 do 21 hodin v ate-
liéru DDM
Základy uměleckých řemesel
Tisk a lept na textil, s sebou bavlněné tričko 
nebo tašku, sarong.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 4. prosince od 9 hodin ve Vlastivědném 
muzeu 
Vánoční program v muzeu

Doprovodný program k výstavě: „Jehlou, háč-
kem, nití“, aneb ruční práce našich babiček. In-
formace Romana Večeřová, tel.č. 777 216 332.

Čtvrtek 4. prosince od 14 do 17 hodin v ateliéru 
DDM
Vánoce v ateliéru - adventní věnec
S sebou 4 svíčky.  Vstupné 30 Kč

Sobota 6. prosince od 9 do 14 hodin v keramické 
dílně DDM
Keramika pro každého   Vstupné 50 Kč

Sobota 6. prosince od 9 do 11 hodin v DK Zá-
břeh
Sobota pro ženy
Informace V. Formánková, tel.č. 604 614 104.

Úterý 9. prosince od 9 hodin ve Vlastivědném 
muzeu 
Vánoční program v muzeu
Doprovodný program k výstavě: „Jehlou, háč-
kem, nití“, aneb ruční práce našich babiček. In-
formace Romana Večeřová, tel.č. 777 216 332.

Úterý 9. prosince od 14 do 17 hodin v kuchyňce 
DDM
Vánoce v ateliéru - pečení perníků    
 Vstupné 30 Kč

Úterý 9. prosince od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbal pro muže    Vstup volný

Středa 10. prosince od 17.30 do 21 hodin v ate-
liéru DDM
Základy uměleckých řemesel - hedvábí
Různé techniky, sebou hedvábný šátek nebo 
šál.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 11. prosince od 9 hodin ve Vlastivědném 
muzeu 
Vánoční program v muzeu
Doprovodný program k výstavě: „Jehlou, háč-
kem, nití“, aneb ruční práce našich babiček. In-
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Čtvrtek 11. prosince od 14 do 17 hodin v ku-
chyňce DDM
Vánoce v ateliéru - pečení perníků   
  Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 11. prosince od 15 hodin v dílně DDM
Rady a nápady pro železniční modeláře
Pro kluky a tatínky.  Vstup volný

Pátek 12. prosince od 9 hodin ve Vlastivědném 
muzeu 
Vánoční program v muzeu
Doprovodný program k výstavě: „Jehlou, háč-
kem, nití“, aneb ruční práce našich babiček. In-
formace Romana Večeřová, tel.č. 777 216 332.

Pondělí 15. prosince od 15.30 hodin v učebně 
DDM
Pálí ti to?
Hádanky a hlavolamy pro děti od 8 let. 
 Vstup volný

Pondělí 15. prosince od 16 hodin v učebně 
DDM
PC internet
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 16. prosince od 15 hodin v dílně DDM
Nápady a rady pro mladé modeláře
Železniční modelářství.  Vstup volný

Úterý 16. prosince od 9 hodin ve Vlastivědném 
muzeu
Vánoční program v muzeu
Doprovodný program k výstavě: „Jehlou, háč-
kem, nití“, aneb ruční práce našich babiček. In-
formace Romana Večeřová, tel.č. 777 216 332.

Úterý 16. prosince od 14 do 17 hodin v ateliéru 
DDM
Vánoce v ateliéru - přání, svíčky   
  Vstupné 30 Kč

Středa 17. prosince od 16 do 18 hodin v herně 
TTC
Stolní tenis

Pro děti od 8 let. Přezůvky s sebou! 
 Vstup volný

Středa 17. prosince od 17.30 do 21 hodin v ate-
liéru DDM
Základy uměleckých řemesel - vánoční deko-
race, svíčky 
S sebou zbytky vosku, drobné předměty na de-
korování svíček.  Vstupné 50 Kč   

Čtvrtek 18. prosince od 9 hodin ve Vlastivěd-
ném muzeu 
Vánoční program v muzeu
Doprovodný program k výstavě: „Jehlou, háč-
kem, nití“, aneb ruční práce našich babiček. In-
formace Romana Večeřová, tel.č. 777 216 332.

Čtvrtek 18. prosince od 15 do 17 hodin v atelié-
ru DDM
Vánoce v ateliéru - přání, svíčky 
 Vstupné 30 Kč

Pátek 19.prosince od 9 hodin ve Vlastivědném 
muzeu
Vánoční program v muzeu
Doprovodný program k výstavě: „Jehlou, háč-
kem, nití“, aneb ruční práce našich babiček. In-
formace Romana Večeřová, tel.č. 777 216 332.

Pátek 19. prosince od 14 do 17 hodin v učebně 
a klubovně DDM
Předvánoční hraní stolních her, turnaje
Soutěže o ceny, luštění hlavolamů, malování, 
hraní počítačových her. Akce je určena pro 
rodiče, kteří si chtějí v klidu nakoupit na Vá-
noce, a hlavně pro jejich děti ve věku od 5 do 
15 let.  Vstup volný

Úterý 23. prosince od 9 do 14 hodin v oddělení 
přírodních věd DDM
Den otevřených dveří
Prohlídka zvířat pro veřejnost.  Vstup volný
 
  
Přihlášky a informace: Dům dětí a mláde-
že u radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 
583 214 076, 583 215 395, www.mddm.adam.
cz. 



32

K
IN

O
 O

K
O KINO OKO

KRTEK VE SNU                          Hrajeme pro nejmenší
Sobota 29. listopadu jen v 16.30 hodin
ČR, 75 minut
Pásmo pohádek: Krtek ve snu, Madlenčin zachránce, Dorotka a Ježibaba, Mikeš u cirkusu, Po-
plach na hradě, Kocourek Mňouk.  Vstupné 30 Kč

VY NÁM TAKY, ŠÉFE!                                                               
Sobota 29. a neděle 30. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hodin, pondělí 1. a úterý 2. prosince jen ve 
20.00 hodin, středa 3. prosince jen v 18.00 hodin   
ČR, 2008, komedie, 90 minut, mládeži přístupný
Komedie o tom, že zkrachovat poctivým způsobem není nic snadného. Hrají Václav Vydra, 
Iva Janžurová, Mahulena Bočanová, Jiří Langmajer, David Kraus a další. Režie Martin Kotík. 
 Vstupné 80 Kč
JUNO                                                                                             
Pondělí 1., úterý 2. prosince jen v 18.00 hodin, středa 3. prosince jen ve 20.00 hodin
USA, Kanada, 2007, komedie, drama, 96 minut, od 12 let, titulky                                                   
Komedie o dospívání a jeho nečekaných nástrahách. Film získal Oscara za nejlepší scénář a prá-
vem se řadí mezi nejpovedenější snímky roku 2007.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

Film Hlídač č. 47, jenž vypráví příběh muže poznamenaného hrůzami války, který doufá, že v lásce najde 
ztracenou životní rovnováhu, uvádí kino Oko začátkem prosince.
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HLÍDAČ Č. 47                                                                
Čtvrtek 4. prosince jen v 18.00 hodin, pátek 5., sobota 6., neděle 7., pondělí 8., úterý 9. a středa 
10. prosince jen ve 20.15 hodin
ČR, 2008, drama, 108 minut, od 15 let, širokoúhlý
Karel Roden, Lucia Siposova a Václav Jiráček v milostném příběhu o vášni, smrti a trestu. Příběh 
muže poznamenaného hrůzami války, který doufá, že v lásce najde ztracenou životní rovnová-
hu. Režie Filip Renč.  Vstupné 80 Kč

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ: MATURITNÍ ROČNÍK   Premiéra!     
Pátek 5., sobota 6., neděle 7., pondělí 8., úterý 9., středa 10. a čtvrtek 11. prosince jen v 18.00 
hodin
USA, 2008, muzikál, 112 minut, mládeži přístupný, české znění
Zamilovaná dvojice Troy a Gabriella čelí pomaturitnímu odloučení, protože jejich představy 
o dalším studiu jsou zcela odlišné… Skvělá hudba, úžasná taneční čísla.  Vstupné 80 Kč

2 DNY V PAŘÍŽI            Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 4. prosince jen ve 20.15 hodin
Francie, Německo, 2007, 101 minuta, mládeži přístupný, titulky
Julie Delpyová a Adam Goldberg v (ne)romantické komedii o Američanovi a Pařížance v Paříži. 
Scénář, režie a hudba Julie Delpyová.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

V premiéře uvede kino Oko začátkem prosince americký Muzikál ze střední: Maturitní ročník.
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KYTICE POHÁDEK I.    Hrajeme pro nejmenší
Sobota 6. prosince jen v 16.30 hodin  
ČR, 68 minut
Pásmo pohádek: Konzerva, Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, Cvrček a basa, Krtek a zelená 
hvězda, Velryba Abyrlev, Člověk neandrtálský, Jak jeli k vodě, Jak Žofka pořádala maškarní bál, 
Krtek a televizor.  Vstupné 30 Kč

SOBÍK NIKO                     Hrajeme pro děti 
Čtvrtek 11. prosince jen v 16.30 hodin, pátek 12., sobota 13. a neděle 14. prosince jen v 16.15 
hodin
Finsko, 2008, 75 minut, české znění
Dobrodružný animovaný film o malém sobím klukovi, který se chce naučit létat stejně dobře 
jako jeho táta, který létá v sobím spřežení Santa Klause. Ale nikdo z jeho stáda pro to nemá po-
chopení…  Vstupné 50 Kč

KAUZA LITVINĚNKO           Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 11. prosince jen ve 20.15 hodin
Rusko 2007, 105 minut, mládeži přístupný, titulky
Agent FSB Alexander Litviněnko strávil pět let s režisérem Andrejem Nekrasovem, kterému 
vysvětloval důvody ke své vzpouře a podrobně popisoval vzestup policejního státu v Rusku za 
posledních 10 let. Dokument odhalující nejtemnější tajemství Kremlu.  Vstupné 50 Kč
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Již podruhé uvádí Kino Oko českou komedii Nestyda.
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NESTYDA                                                                                 
Pátek 12., sobota 13. a neděle 14. prosince jen v 18.00 hodin, pondělí 15., úterý 16. a středa           
17. prosince jen ve 20.00 hodin
ČR, 2008, komedie, 88 minut, od 15 let, širokoúhlý 
Neromantická komedie o lásce a sexu natočená podle románu Michala Viewegha. Režie Jan 
Hřebejk. Hrají: Jiří Macháček, Emília Vašáryová, Pavel Liška, Pavel Landovský, Nina Divíšková 
a další    Vstupné 50 Kč

UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE                                                                    
Pátek 12., sobota 13. a neděle 14. prosince jen ve 20.00 hodin
USA, 2008, erotické drama, 112 minut, od 15 let, titulky
Název filmu odkazuje na citát irského básníka W. B. Yeatse: „Lidské srdce, nemocné touhou, 
je připoutáno k umírajícímu zvířeti.“ Příběh o lásce a smrtelnosti, svobodě i utrpení natočený 
podle románu nositele Pulitzerovy ceny Philipa Rotha. V hlavních rolích Penélope Cruzová 
a Ben Kingsley.  Vstupné 50 Kč

ŽENY                                                                                           
Pondělí 15., úterý 16. a středa 17. prosince jen v 17.30 hodin
USA, 2008, komedie, drama, 114 minut, od 12 let, titulky
Úspěšná komedie o ženách a jejich lepších i horších stránkách, pokud jde o muže.  Hrají Meg 
Ryanová, Annette Beningová, Eva Mendesová a další.  Vstupné 50 Kč

KDOPAK BY SE VLKA BÁL                                                     
Pátek 19., sobota 20., neděle 21., pondělí 22. a úterý 23. prosince jen v 16.30 hodin
ČR, 2008, dětský, rodinný, 90 minut, od 6 let
Konečně film o lásce, který můžete vidět i s dětmi. Rodinný film, dětský horor, dospělá romance 
a pohádka o Červené karkulce - na první pohled velmi odlišné žánry - se výborně doplňují ve 
vizuálně originálním filmu Marie Procházkové. Hlavní hrdinkou je šestiletá Terezka, v jejíž ro-
dině začíná být něco v nepořádku… Hrají Dorotka Dědková, Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček, 
Jana Krausová, Marek Taclík a další.  Vstupné 75 Kč

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH                           
Čtvrtek 18. prosince v 18.00 a ve 20.00 hodin, pátek 19., sobota 20., neděle 21., pondělí 22. a úterý 
23. prosince v 18.15 a ve 20.30 hodin 
ČR, 2008, nostalgická komedie, 104 minuty, mládeži přístupný
Náhodné setkání profesora Kardy, Vikiho Cabadaje a  Mariky Kardové vede ke svolání „staré 
party Sněženek a machrů“ do horského střediska v Peci pod Sněžkou a spustí tak nové humor-
né příběhy, reflexe a reminiscence Karla Máchy, Radka Převrátila, profesora Kardy, profesorky 
Hanky a samozřejmě Mariky a Vikiho. Hrají Radoslav Brzobohatý, Veronika Freimanová, Eva 
Jeníčková, Michal Suchánek, Jan Antonín Duchoslav a další. Scénář Radek John, Ivo Pelant, 
režie Viktor Tauš.  Vstupné 80 Kč

KYTICE POHÁDEK II.              Hrajeme pro nejmenší
Sobota 20. prosince jen v 15.00 hodin 
ČR, 75 minut
Pásmo pohádek: O mistra basy, Krtek v ZOO, Jak štěňátko chtělo malé pejsky, Cvrček a bom-
bardon, O myších ve staniolu, Utržené sluchátko, Potkali se u Kolína, Krtek a lízátko, Jak Žofka 
pořádala svatbu, Krtek na poušti.  Vstup zdarma 
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MADAGASKAR 2      Hrajeme pro děti
Středa 24. prosince jen ve 14.00 hodin, čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27., neděle 28., pondělí 
29. a úterý 30. prosince jen v 16.00 hodin
USA, 2008, 86 minut, rodinný film v českém znění
Stále spolu, stále ztracení… Pokračování dobrodružství hýčkaných zvířat newyorské ZOO, 
která se pokusila před třemi lety dostat do rodné Afriky. Místo toho se nečekaně ocitla na 
Madagaskaru a nyní je čeká cesta zpět… Animovaná rodinná komedie.  Vstupné 75 Kč

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ: MATURITNÍ ROČNÍK                  
Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27., neděle 28., pondělí 29. a úterý 30. prosince jen v 17.45 
hodin
USA, 2008, muzikál, 112 minut, mládeži přístupný, české znění
Zamilovaná dvojice Troy a Gabriella čelí pomaturitnímu odloučení, protože jejich předsta-
vy o dalším studiu jsou zcela odlišné… Skvělá hudba, úžasná taneční čísla.  
 Vstupné 80 Kč
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ                                          
Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27., neděle 28., pondělí 29. a úterý 30. prosince jen ve 20.00 
hodin
USA, 2008, katastrofický, 100 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Mimozemšťan Klaatu přichází na Zemi s jediným poselstvím, respektive výstrahou - pokud 
se lidstvo nezaváže k míru a bude svými válkami nadále ohrožovat celý vesmír, bude vy-
mazáno z mapy… V hlavní roli očekávaného filmového hitu charizmatický Keanu Reeves. 
 Vstupné 80 Kč 
MAMMA MIA!                                                                          
Středa 31. prosince jen v 17.30 hodin
USA, 2008, muzikál, 108 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky                                       
Meryl Streepová a Amanda Seyfriedová v hlavních rolích nejpohodovějšího filmu roku. 
 Vstupné 70 Kč

Připravujeme na leden: Stmívání, Noci v Rodanthe, Ukrutně šťastni, Repo: Genetická ope-
ra, Austrálie, Labyrint lží, Lovecká sezóna 2, Čtvery Vánoce, Veřejný nepřítel č. 1, Sněženky 
a machři po 25 letech, Vicky Christina Barcelona, Veni, vidi, vici, Pohádky na dobrou noc 
Filmový klub: Tokio, Falco, René

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE, ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK A DĚKUJEME 
VÁM ZA VAŠI PŘÍZEŇ V LETOŠNÍM ROCE! 

Změna programu vyhrazena.
Program kina také na www.kinosumperk.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!   
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro doko-
nalý prostorový vjem, samostatný basový kanál 1000 W.
Kino promítá všechny filmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před za-
čátkem prvního představení. Vstupenky na všechna prosincová představení jsou v prodeji 
od 1. prosince 2008.
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