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Obálka nového ročníku KŽŠ patří dětským kresbám

Výtvarnou soutěž Procházka městem vyhlásila 
v roce 2008 Městská knihovna Šumperk ve spolupráci 
s Kulturním životem Šumperka. Jedním ze záměrů 
pořadatelů bylo publikovat dětské kresby na obálkách 
tohoto časopisu. Spolupráci při soutěži jsme nabídli 
současně knihovně v Nyse, se kterou naše knihovna 
pravidelně spolupracuje, přidala se také knihovna 
z dalšího partnerského města Nysy - Knihovna Vin-
cenze Priessnitze  v Jeseníku.  

V Šumperku bylo pořadatelům doručeno 172 prací, 
vyhodnocení proběhlo 7. května (viz Kulturní život 
č. 6/2008) a hned následující den byly vybrané práce 
šumperských dětí vystaveny v knihovně v Nyse společ-
ně s kresbami z Nysy a z Jeseníku. V Šumperku byla 
společná výstava „Procházka městem“ v knihovně 
k vidění od 24. června do konce července, v Jeseníku 
od 4.10. do konce listopadu 2008. 

Vybrané práce dětí ze soutěže Procházka městem 
budou po celý tento rok provázet po šumperských zá-
koutích také čtenáře Kulturního života.  

 Z. Daňková
 ředitelka Městské knihovny
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STALO SE V LEDNU
Před 440 lety

6. ledna 1569 byla v Olomouci podepsána smlouva, podle které  město koupilo za 12.000 tolarů od Jana ml. 
ze Žerotína a na Losinách zámek a k němu náležející statek  s městečkem Frankštátem (nyní Nový Malín) 

a vsí Hraběšice a rozsáhlými lesy, táhnoucími se až nad Rudoltice. Ze šumperského poddanství se obce 
Frankštát, Hraběšice a osada Šentál (nyní Krásné) vymanily až v polovině 19. století.

Před 195 lety
Od 4. ledna do 28. března 1814 zemřelo v Šumperku na střevní tyfus dvaačtyřicet francouzských vojáků, 

kteří byli zajati po „bitvě národů“ u Lipska v říjnu 1813. Spolu s Francouzi zemřelo sedm rakouských vojáků 
a šest civilistů, z toho jeden ranhojič, tři ošetřovatelé a dva duchovní. Lazaret byl v dnes již neexistujícím domě         
čp. 69, který stával v proluce u dnešní Sadové ulice. Pohřbeni byli patrně v hromadném hrobě někde v prostoru 

dnešních Jiráskových sadů, kde se tehdy nacházel městský hřbitov.
 

Před 160 lety
Koncem ledna 1849 byl založen Mužský pěvecký spolek, jehož první vystoupení se konalo 4. dubna 1849. Sbor 

míval ve 2. polovině 19. století až sedmdesát členů a byl pokládán za velmi kvalitní hudební těleso.
 

Před 115 lety
8. ledna 1884 byl zestátněn poštovní úřad, který patřil rodině rytířů Terschů a nacházel se v jejich domě 

v dnešní Starobranské ulici č. 5.  Přestěhován byl na místo dnešní pošty v ulici Gen. Svobody.

Před 90 lety
27. ledna 1919 bylo zahájeno v německé chlapecké měšťanské škole (v bývalém žerotínském zámku - v tzv. 

Zámečku) české vyučování. Česká obecná škola zde měla zpočátku dvě třídy a navštěvovalo ji 105 žáků.
 

Před 85 lety
31. ledna 1924 byla v Šumperku otevřena česká měšťanská škola. Provizorně byla umísťována v budovách 

německých škol, např. v tkalcovské škole u dnešního hotelu Grand, v roce 1928 se spolu s českou obecnou 
školou přestěhovala do nové školní budovy v ulici 28. října.

  
Před 70 lety

V lednu 1939 byla v Šumperku zřízena živnostenská komora pro celou severní Moravu.

Před 60 lety
1. ledna 1949 nastoupil do tehdejší Hudební školy Alois Motýl, který se mimo jiné zasloužil o vznik 

Šumperského dětského sboru.
9. ledna 1949 byl otevřen v nemocnici gynekologicko-porodnický a oční pavilon. Porodnice vznikla přestavbou 

bývalého chudobince. 
V lednu  1949 zřídil MNV Šumperk čtyři podniky místního hospodářství, mimo jiné Komunální služby.  

Před 15 lety
1. ledna 1994 vznikly z privatizované státní společnosti Vodovody a kanalizace fi rmy Vodohospodářské 

zařízení Šumperka, a.s. a  Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s.

Před 5 lety
22. ledna 2004 bylo po rekonstrukci interiéru otevřeno kino Oko. Byl snížen počet sedadel, zavedena 

trojrozměrná projekce a zkvalitnil se zvuk.   -ách-
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DOC. PHDR. ZDENĚK FILIP, CSC. ZEMŘEL

Docenta Zdeňka Filipa jsem potkal, tuším, někdy kolem třetího prosince. Dali jsme si pracovní 
schůzku, ale ta už se nikdy neuskuteční. Několik dní poté jsem se dozvěděl, že tento skvělý od-

borník a dobrý člověk již není mezi námi. Zemřel nad ránem 7. prosince 2008. Odešla osobnost úzce 
spjatá se svým rodným městem. Osobně mu vděčím za mnohé.   

Zdeněk Filip se narodil v Šumperku 17. října 
1925 v učitelské rodině. Po připojení Šumper-
ka k Velkoněmecké říši musel s rodiči odejít do 
Brna, kde ukončil studium reálného gymná-
zia. Po válce studoval na brněnské Masarykově 
a poté olomoucké Palackého univerzitě, kde pak 
působil řadu let jako odborný asistent a posléze 
docent. Věnoval se novodobým československým 
dějinám, historii české a německé literatury, dě-
jinám kultury a školství. V polovině šedesátých 
let zastával funkci proděkana fi lozofi cké fakulty 
pro vědu a výzkum. Po roce 1968 musel z poli-
tických důvodů z fi lozofi cké fakulty odejít a až 
do roku 1987 působil jako odborný pracovník 
v Okresním vlastivědném muzeu v Šumperku. 
V té době prakticky vůbec nesměl publikovat, 
takže své odborné a populárně naučné články vy-
dával pod jmény svých přátel. V roce 1990 se na 
několik let vrátil na  svou olomouckou alma ma-
ter. Učil na fi lozofi cké fakultě a poté řídil katedru 
občanské výchovy na fakultě pedagogické.

Celoživotní velkou láskou mu byl sport. Ze-
jména tenis hrával s velkým zanícením a velmi 
trpěl, když  kvůli zdravotním potížím musel před 
několika lety tenisovou raketu odložit. 17. dubna 
2004 získal Zdeněk Filip Cenu města Šumperka. 
Město Šumperk tím vyjádřilo své uznání za jeho 
celoživotní činnost. 

Zdeněk Filip je autorem řady monografi í, od-
borných studií a bezpočtu drobných populárně 
naučných příspěvků, které publikoval v šumper-
ském regionálním tisku, zejména v měsíčníku 
Kulturní život Šumperka, jehož byl v roce 1959 
spoluzakladatelem. Jeho práce se vždy vyznačo-
valy mimořádnou precizností, a přesto nikdy ne-
byl s jejími výsledky zcela spokojen. Publikační 
činností se zabýval do posledních hodin svého 
plnohodnotného života. V posledních letech se 
převážně věnoval zpracovávání drobných živo-
topisů různých regionálních osobností. Pro dva-
advacet svazků Biografi ckého slovníku Slezska 

Smrtí doc. PhDr. Zdeňka Filipa ztrácí kulturní 
veřejnost na Šumpersku historika moderních dě-
jin, znalce osudů stovek významných osobností 
severomoravského regionu, obětavého a zásado-
vého člověka.  Foto: archiv VM

vypracoval na dvě stě medailonů, v roce 2001 
vydal Biografi cký slovník okresu Šumperk, 
v němž prezentoval 878 osob nejrůznějšího 
profesního zaměření. Jeho poslední skvělá 
práce „Kdo byl kdo, 200 osobností z historie 
Šumperka“ vyšla v tomto roce. A Zdeněk Filip 
se ani tentokrát nezastavil. Přestože mu věkem 
ubývalo sil a trápily ho zdravotní neduhy, začal 
okamžitě shromažďovat a zpracovávat další ži-
votopisné medailony... a uprostřed práce bylo 
jeho dílo přetrženo. 
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Někdy počátkem 80. let došlo v šumperském 
muzeu na začátku zimy k lapálii s kotelnou 
a několik týdnů se netopilo. Dnes už legendární 
epizoda. Scházeli jsme se ve východním křídle, 
v zasedací místnosti, v níž byla provizorně na-
instalována kamna. Ohřát se přicházel i docent, 
jak jsme Filipovi říkali, a tu jsme zjistili, že ten 
přísný pán, ten nekomunikativní jezevec, dokáže 
být nejen příjemný, ale také velmi vtipný. Kdo by 
se ostatně mohl divit jeho zatrpklosti. Bylo však 
obdivuhodné, že přes veškerou nepřízeň „vrch-
nosti“, která ho tehdy neskutečně srážela a poni-

žovala, svou práci nikdy neodbyl. Šlo mu nejen 
o jeho vlastní renomé, ale také o dobré jméno 
muzea. Proto byl přísný na sebe, ale i na ostat-
ní spolupracovníky. Nešetřil nikoho, zvláště ty, 
které měl nejraději. Může být, že někteří nikdy 
nepochopili, že se takto chovat může jen skvělý 
učitel nebo dobrý přítel. Tedy díky za to! Díky 
za všechno, drahý učiteli a příteli. Po odchodu 
PhDr. Františka Spurného v listopadu 2004 ztra-
til Šumperk dalšího mimořádného odborníka. 
Tvrdím, že v obou případech se jedná o ztrátu 
nenahraditelnou.  -polách-
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PODZIM VE ŠPANĚLSKU? NO, NEKUPTE TO

Opět prší a je to tak správné, neboť všechny nejlepší sborové zájezdy začínají deštěm. Co ty ostat-
ní? Nejsou žádné ostatní. Prostě vždycky je nejlepší ten, ze kterého se právě vracíme. Že pa-

matujete slunné odjezdy? Nechejte to být, nějak si tu depku z uplakaného dne musíme rozmluvit. 
Vypravit se do Španělska koncem října je pochopitelně holý nerozum, jehož se mohou dopustit pouze 
zpěváci.

Pozvání na 40. ročník sborové soutěže v bas-
kické Tolose je lichotivé i zavazující. Jedna ze 
šesti nejvýznamnějších evropských sborových 
soutěží navíc v roce významného jubilea nevzbu-
zuje žádné starosti s umístěním. Konkurence je 
taková, že se může stát cokoliv. Starosti přináší 
otázka, zda jsme schopni zpívat způsobem, jenž 
by v tomto vznešeném společenství nevyvolal 
rozpaky. Věříme, že ano a děláme všechno proto, 
aby víra neprotiřečila skutečnosti.

Déšť brzy ustává. Rozhostilo se babí léto, na 
které Šumperk dosud marně čekal. Okrášle-
na barvami podzimu vítají nás města Avignon 
i Carcassone a navečer dne třetího už tušíme 
vlny Atlantiku blízko ve tmě před námi. Měs-
tečko Hondarribia leží přesně tam, kde končí 
pevnina i Španělsko. Zde budeme domovem 
následujících osm dní. Zde se také do těla Ev-
ropy zařezává uzoučký záliv, na jehož druhém 
břehu již úředně panuje francouzština. To však 
není důležité, protože tady všude původně se-
dělo historické Baskicko a toto povědomí stále 
převládá. Baskové si své tradice pečlivě střeží 
a mnoha způsoby dávají najevo svou odlišnost. 
Uveďme jeden z těch sympatických. 

Španělsko bývá v našem povědomí spojová-
no s neexistencí pojmu přesný čas. V minulosti 

jsme častokrát byli ubezpečováni, že nezačne-
li koncert v deset, jistě začne v jedenáct nebo 
tak nějak. A nějaké podrobnosti? To necháme 
na zítra. Prostě maňana. V Baskicku nás z této 
představy vykurýrovali během jediné minu-
ty. Na koncert přivezeni v půl osmé. Všechno 
vyložit z autobusu, postavit, seřadit se, aspoň 
krátce si kváknout a dvacet minut je za námi. 
Teď tedy převléci a vykonat další nezbytnosti. 
Kdy se bude začínat? Psali v osm, ale času jis-
tě dost. Aniž kdo pronesl slovíčko výstrahy, ve 
chvíli, kdy hodiny na věži odbily osmou, zahla-
holil chrámovou lodí hluboký hlas podsaditého 

Cestu do baskické Tolosy zpestřila návštěva histo-
rického Carcassone.  Foto: archiv šds
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staříka, jenž právě zahájil uvítací řeč. Slečna, co 
tam byla od toho, vlítla mezi polonahé sboristky 
a naléhavě sdělila, že jakmile ten muž domluví, 
sbor nastupuje, a pokud ne, tak nastává něco, co 
se rovná zániku civilizace, protože tady, v Bas-
kicku, koncerty prostě začínají přesně. Pochopili 
jsme vážnost situace, urvali od záchodu dlouhou 
frontu dosud nevyčuraných a poklusem vyrazili 
k seřadišti v běhu se oblékajíce. Mužík dohlaho-
lil a s pateticky pozdviženýma rukama zvolal: 
Motyli Sumperk! Udýchaná Helenka dala ná-
stupové gesto a vykročila uličkou mezi lavicemi 
v dobré víře, že za ní stojí alespoň tři doobleče-
né a zpěvuschopné sboristky. Byly tam všechny, 
upravené, usměvavé a zpívající.

Stále se mluví o Tolose, ale kde je slibované 
město? Hondarribia nás uvítala v sobotu a tepr-
ve v pátek dalšího týdne smíme vstoupit do bran 
toloských. Do té doby absolvujeme čtyři samo-
statné koncerty, z čehož jeden na francouzské 
půdě. Zpíváme v Ribaforrada, Henday, Ordizia, 
Estella a všechny koncerty jsou dokonale připra-
vené, hojně navštívené poučeným i vstřícným 
publikem. V programech zjišťujeme, že jsme 
součástí dnů sborového umění a že v těchto 
městech v několika málo dnech probíhají kon-
certy dalších účastníků velké soutěže. Některé 
místo unese takové koncerty dva, jiné třeba čty-
ři. Z jiných než pěveckých důvodů navštívíme 
San Sebastian, Biaritz, Pamplonu a Bilbao, ně-
kolikeré pobřeží Atlantiku v denních i nočních 
hodinách. Také ovšem mocně nakupujeme. Ve 
čtvrtek o půlnoci po návratu z koncertu na-

cházíme naše obydlí zasaženo potopou prýštící 
z prasklého potrubí a pak až do konce pobytu 
neseme následky této pohromy. Stěhujeme se, 
sušíme, svítíme si baterkami, když nejde proud 
a nakonec se nemyjeme, neb už ani voda nete-
če. To všechno z jedné prasklé trubky. Do toho 
se pokoušíme přivést k rozumu hlasivky našich 
pěvců. Vezli si je z domova pošramocené sych-
ravým podzimem a my doufali, že slaný mořský 
vzduch bude pravým balzámem. Starou belu. 
V našem nóbl hostelu postupně přestává fun-
govat téměř vše, ale rozhicovaného topení se to 
netýká. Přesušený vzduch pak působí jako písek 
v soukolí. Ještě že nám to tady trochu zvlhčil ten 
vodní malér. 

Je pátek, dveře do Tolosy se otvírají, nachá-
zíme malebné město v srdci hor na březích ne-
klidné řeky. Bulváry s platanovými alejemi zalité 
podzimním sluncem a pozoruhodnou koncertní 
síň vestavěnou do vnitrobloku vysokých činžá-
ků. Odpoledne smíme zkoušet a večer sledujeme 
soutěž kategorie komorních sborů. Tleskáme 
všem a nejvíce krajanům, komornímu sesku-
pení Gentlemen Singers, shodou okolností také 
kolegů stejného agenturního zastoupení, tedy 
jedeme za stejnou stáj - Agenturu J+D. Tím naše 
možnosti sledovat festivalové dění končí. 

Tolosa si za čtyři desítky let získala obrov-
skou pověst i oblibu. V soutěžním týdnu na-
pájí koncertní prameny hudbymilovných měst 
a městeček v okruhu téměř dvou set kilometrů. 
Sama pak čelí náporu nestřídmých milovníků 
sborového kumštu a všechny koncerty, soutěžní 
i přehlídkové, jsou beznadějně velmi draze vy-
prodány. Účastnický sbor smí zhlédnout jediný 

Tolosa je malebné město v srdci hor na březích ne-
klidné řeky.  Foto: archiv šds

Krášlení před koncertem.  Foto: archiv šds
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koncert, aby trochu ochutnal atmosféru. Není 
však možné sledovat další vystoupení vlastní 
kategorie a není možné sledovat už vůbec nic. 
Sbor je přiveden z blízké školy, naveden na jeviš-
tě, odzpíván a hybaj pryč. Panuje zde přísný řád 
a netrpí se žádná postávání či připoslouchávání. 
Dokonce dva monitory v liduprázdném foyer 
slouží pouze pořadatelům a není lidské síly, kte-
rá by dokázala pohnout jejich srdci a umožnit 
dychtivým dětem sledovat konkurenci alespoň 
v televizi. Na vrcholu organizační pyramidy 
musí sedět nějaký zarputilý černokněžník, ne-
boť hrůza vstoupí do zraku každého, od hostesek 
po sekční šéfy, na koho se obrátíte s prosbičkou 
o přimhouření očka a jenom maličké vsunutí 
ouška do střežené zóny.

Získali jsme třetí místo. Všichni se klaněli 
až k zemi a dávali najevo, že na třetí místo se 
v Tolose už sakra něco musí umět. Chvilku jsme 
z toho byli trochu přešlí mrazem, dětem se vy-

stoupení opravdu moc povedlo, a tak z počáteč-
ního pocitu nulových ambicí se mezi dopolední 
soutěží a noční zprávou o umístění vyvinula 
docela slibná očekávání. Těsně před příjezdem 
z večerního koncertu v Muskiz nás ta zvěst do-
stihla. Miláčkové odcházeli spát trochu pokrotlí 
a moc nechápali, jak maďarští sousedé, kteří vy-
hráli smíšené sbory, mohou tak dlouho nadšeně 
hulákat pod okny. Také u snídaně nebylo moc do 
řečí, ale cestou na koncert vítězů jsem si naštěstí 
v autobuse roztrhl kalhoty od smokingu právě 
v sedacích partiích, což od dob němých grotesek 
stoprocentně zabírá. Pochopitelně to způsobilo 
bujné veselí, jež už se nás pak drželo až do kon-
ce zájezdu. Máš-li škodu, člověče, o posměch 
se nestarej, říkával můj dědeček a měl pravdu. 
Zpívali jsme pak exhibiční písničku a zase moc 
pěkně, večer ještě poslední koncert v Portuga-
lete poblíž Bilbaa. Sečteno, podtrženo, šest vý-
borně provedených koncertů s velkými ohlasy, 

Na mezinárodní pěvecké soutěži ve Španělsku vyzpívali Motýli vynikající bronz. Snímek z koncertu v Or-
dizia.  Foto: archiv šds
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KLASIKA VIVA NABÍDNE KLAVÍRNÍ TRIO 75

Závěrečný koncert letošního cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Roma-
na Janků, nabídne hudbymilovné veřejnosti pražské Klavírní trio 75. Trojice mladých a úspěš-

ných hudebníků se představí v úterý 13. ledna v 19 hodin v klášterním kostele a v programu zazní  
Trio e moll op. 67  D. Šostakoviče a Dumky op. 90 A. Dvořáka. Vstupenky v ceně osmdesát a šedesát 
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.

Klavírní trio 75 bylo založeno v roce 2004 na 
Akademii múzických umění v Praze. Tvoří ho 
trojice mladých a úspěšných hudebníků: housle 
Jiří Partyka, violoncello Jan Keller, klavír Martin 
Fila.

Jiří Partyka (1975) studoval na konzervatoři 
v Brně u Jiřího Besperáta a absolvoval mistrov-
ské kurzy u Bohumila Kotmela. V roce 1993 se 
stává laureátem soutěže konzervatoří. V letech 
1995-1999 studuje Akademii múzických umění 
v Praze, kterou absolvuje v mistrovské třídě Jin-
dřicha Pazdery. Sólově vystoupil na úspěšném 
Americkém turné Brněnského komorního or-
chestru (1998). Od roku 2002 je členem Sym-
fonického orchestru Českého rozhlasu. V roce 
2004 se stává koncertním mistrem Talichova 
komorního orchestru.

Jan Keller (1975) studoval u Jaroslava Kulha-
na na konzervatoři v Praze a Akademii mú-

zických umění absolvuje v mistrovské třídě 
prof. Josefa Chuchra (s prvním koncertem pro 
violoncello B. Martinů). Roku 1993 se účastní 
mistrovských kurzů u Miloše Mlejnika a v roce 
2003 u Raphaela Walfi she v Londýně. Od roku 
1998 je členem Symfonického orchestru České-
ho rozhlasu.

Martin Fila (1975) po absolvování konzer-
vatoře v Kroměříži (1995) u Jany Špaňhelové 
(Čajkovskij - první klavírní koncert b moll) 
pokračoval ve studiu na Akademii múzických 
umění v Praze v mistrovské třídě Květoslavy 
Zumarové-Bilinské a Hochschule der Kuenste 
v Berlíně u Laszlo Simona. V roce 1994 se stá-
vá laureátem Mezinárodní soutěže v Karlových 
Varech. Vystupoval sólově v Německu, Francii, 
Anglii, Jižní Koreji a Japonsku. Spolupracuje 
s předními Českými orchestry. Od roku 2005 je 
odborným asistentem na AMU v Praze. -rj-

Pořadatelé cyklu Klasika Viva srdečně zvou na koncert

Klavírní trio 75 

Jiří Partyka - housle, Jan Keller - violoncello, Martin Fila - klavír 
v úterý 13. ledna v 19 hodin v klášterním kostele

Na programu zazní:  D. Šostakovič - klavírní trio, A. Dvořák - Dumky a další

soutěžní vystoupení, za něž jsme dětem mohli 
vyslovit bezvýhradné uznání, osm krásných dní 
bohatých na zážitky. Avignon a Carcassone na 
cestě tam, Tarascon, Cannes a večerní Monaco 
na cestě zpáteční. Bezchybně fungující sboro-
vé společenství, jež dokáže číst myšlenky a vše, 
co je třeba k tomu, aby zájezd byl opět nejlepší, 

koná samo a bez přemlouvání. Podzim ve Špa-
nělsku? No, nekupte to.

Zajímají-li vás podrobnosti, zkuste www.
motyli-sumperk.cz/ria. Objevíte tam naše nové 
(dosud nehotové) stránky se čtyřmi obsáhlými 
kapitolami španělského zpravodajství. 
 Tomáš Motýl
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ÍTEČKOU ZA POETICKÝMI VEČERY 
JE VÝSTAVA KAUEROVÝCH FOTOGRAFIÍ

Triumvirát básníků Robert Poch, Petr M. Vosáhlo a Aleš Kauer uzavřel v pátek 28. listopadu 
neobvyklý projekt čtyř šumperských Poetických večerů. Ve spolupráci s místní knihovnou a za 

podpory města je uspořádal Aleš Kauer, z jehož dílny pocházely titulní strany  Kulturního života 
Šumperka v roce 2008. Kauerovy manipulované fotografi e na nich doplňují právě verše místních 
básníků. Černobílé snímky sice obálku kulturního měsíčníku opouštějí, k vidění ale jsou spolu s dal-
šími fotografi emi až do středy 7. ledna v prostorách Městské knihovny. Výstava nazvaná Kauer 
fotogenicky je navíc prodejní a její výtěžek pomůže handicapovaným dětem.

Zatímco v únoru zaplnil Galerii Jiřího Jílka „jarý 
čas jarní“ verši Jiřího Jílka, Miluše A. Šajnohové 
a Ivana Tuši, první červnový pátek posluchače 
v Galerii mladých místního muzea „slunečně na-
vnadila“ tvorba Miroslava Kubíčka, Tomáše Rei-
nera a Adama Suchého a na podzimním setkání 
s Jiřím Brožem, Zdeňkem Kašparem a Zdeňkem 
Gábou bylo před divadelním Hrádkem „vinou 
jeřabin“ podmanivě krásně, během posledního 
večera pak přilétl do prostor knihovny „listový 
anděl“, aby se poetickými texty a verši Roberta 
Pocha, Petra M. Vosáhla a Aleše Kauera s příz-
nivci poezie, kterých se tentokráte sešlo poněkud 
méně, rozloučil. „V šedesátých letech probíhaly 
v Šumperku pořady poezie s herci místního di-
vadla. Jsem velmi rád, že po čtyřiceti letech se 
zde objevil někdo mladý, kdo setkání s verši opět 
organizuje. Patří mu tak velké poděkování,“ řekl 
Miroslav Kubíček, do jehož veršů se mohli začíst 
čtenáři dubnového Kulturního života, a podotkl, 

že projekt by mohl mít pokračování. Toto přání 
možná organizátoři splní, plánují totiž jarní se-
tkání s básníky Opavska, do jejichž kraje by „na 
oplátku“ vyjeli umělci slova ze Šumperka. -zk-

Petr Marek Vosáhlo je šumperské veřejnosti pově-
domý coby režisér-dramaturg z dob divadelního 
kralování Petra Krále.                               Foto: -zk-

Na posledním Poetickém večeru představil svou 
tvorbu jako první Robert Poch.  Foto: -zk-

Cyklus Poetických večerů symbolicky uzavřel svou 
tvorbou jejich organizátor Aleš Kauer.  Foto: -zk-
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Dnešní Proměny souvisejí s Havlíčkovou 
ulicí, původně Kunzengasse (Kuncova ulice), 
která, jak již bylo několikrát v tomto seriálu 
uvedeno, byla původně vesnicí Kunzendorf. 
Tomu odpovídala zástavba, jejíž základ tvořily 
zemědělské usedlosti, na které směrem na zá-
pad navazovaly polnosti. Jedním z největších 
statků byl tzv. Baronhof („Baronův dvůr“), 
který stál v místech objektu Metry Šumperk. 
Nazýván tak byl podle barona Ertla. Mezi 
majiteli najdeme také baronku Eleonoru von 
Krehlau, která v roce 1834 pronajala dvůr 
manželům Bergmanovým.

Jednalo se vlastně o dvě čísla popisná, při-
čemž v části, která byla blíž k dnešní Vančurově 
ulici, byl ještě na počátku 20. století hostinec 
zvaný Knallhütte (něco jako „chýše, v níž se 
práská“). Někdy v té době (nebo těsně poté) 
však došlo k odprodeji pozemků za dvorem 
a postupně zde byla zahájena výstavba nových 
domů kolem dnešní ulice Bří Čapků. Tak vznikl 
dům, který vidíme na přiložených fotografiích 
jako první zprava (dnešní Bří Čapků 1). Po-
stavit si ho nechal asi v roce 1913 zámečnický 
mistr Franz Höhl, patrně podle plánů šumper-
ského stavitele Huberta Prosingera. 

Stejný stavitel vytvořil 1. března 1913 plá-
ny na stavbu protějšího domu, v dnešní ulici 
B. Němcové 1. Stavebníky tehdy byli manželé 
Tinzovi, kteří v něm provozovali pekařství. 
Zřejmě úspěšně, protože v roce 1933 si dům 
nechali přestavět a rozšířit. Projektovou do-
kumentaci jim zpracovala šumperská stavební 
firma R. Schmidt & J. Poisel, jež byla pokračo-

vatelem stavitele Huberta Prosingera a stejně 
jako on nepochybně i akci realizovala. Dnešní 
využití domu na pohostinskou živnost je vý-
sledkem stavebních úprav z roku 1994, které 
projektoval Ing. arch Fr. Prokop.

Mnohem složitější stavební vývoj proběhl u sa-
motného objektu „Baronova dvora“. Zbourán 
byl někdy těsně po skončení 1. světové války 
a na jeho místě vznikly dva nové domy, situo-
vané ovšem do dnešní Balbínovy ulice (tehdy 
Anzengrubergasse, vzniklé v roce 1910 a po-
jmenované podle rakouského básníka Ludwi-
ga Anzengrubera).

Budova Metry souvisí nejvíce s objektem, 
který si zde v roce 1920 nechali postavit sta-
vební firmou L. Prade & H. Habermann bra-
tři Halpertové. Záhy poté však objekt prodali 
Richardu Schwarzkopfovi, který si od stejné 
stavební firmy nechal v roce 1928 přistavět 
dílnu a provozoval zde továrnu na nábytek. 
Patrně v roce 1939 Schwarzkopf o závod při-
šel a vznikla firma Schmachtel a Kriesch. Tu 
pak někdy po roce 1945 dostal do národní 
správy národní podnik UP závody Brno, které 
zde dále vyráběly nábytek. V roce 1957 získala 
objekty Metra Šumperk, která sídlila v objektu 
v ulici Třebízského 12. Přes veškeré přestav-
by a přístavby však závod trpěl nedostatkem 
místa na rozšíření výroby. V roce 1968 vznikl 
projekt na stavbu nového závodu v místech 
na rohu ulic B. Němcové a Nerudovy, při ulici 
Třebízského. Nakonec z tohoto záměru sešlo 
a v 70. letech byl postaven nový závod v Hav-
líčkově ulici.  -ách-

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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Lokalita při dnešní Havlíčkově ulici byla původně vesnicí Kunzendorf. Tomu odpovídala zástavba, 
jejíž základ tvořily zemědělské usedlosti. Jedním z největších statků byl tzv. Baronhof, který stál v mís-
tech objektu Metry Šumperk, byl zbourán po 1. světové válce a na jehož místě vznikly dva nové domy, 
situované do dnešní Balbínovy ulice. Na počátku 20. století došlo k odprodeji pozemků za dvorem 
a postupně zde byla zahájena výstavba nových domů kolem dnešní ulice Bří Čapků. Tak například 
vznikl dům, který vidíme na přiložených fotografi ích jako první zprava. Pohlednice byla pořízena asi 
kolem roku 1915.  Nové foto: J. Pavlíček 
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UNIKÁTNÍ NÁLEZ UKAZUJE 
NA OSÍDLENÍ MĚSTA V DOBĚ BRONZOVÉ

Důkazy, že Šumperk byl s velkou pravděpodobností osídlen již před třemi tisíci lety, odhalil ar-
cheologický tým z místního Vlastivědného muzea. V Příčné ulici, v místě, kde již vyrůstá nový 

sběrný dvůr, totiž archeologové objevili fragmenty pravěkých keramických nádob a úlomky pazour-
ků, které jsou charakteristické pro pozdní dobu bronzovou.

„Se zásadními nálezy v tomto prostoru jsme 
příliš nepočítali. Kolega si ale všiml, že ve zhru-
ba třiceticentimetrové vrstvě zeminy, kterou od-
kryl bagr, se objevují keramické střepy a úlomky 
pazourků,“ říká archeolog šumperského muzea 
Jakub Halama, který se na prohlídku staveniště 
v průmyslové lokalitě vydal v pátek 5. září. O tři 
dny později již s pomocí brigádníků prozkoumá-
val postupně území o ploše kolem dvou set met-
rů čtverečních. „Sondáží jsme zjistili, že ve vrstvě 
tmavé hlíny v hloubce třicet až šedesát centimet-
rů od povrchu jsou promíchané novověké střepy 
s pravěkými. Podle výzdoby a charakteru ma-
teriálu fragmentů lze usuzovat na pozdní dobu 
bronzovou, tedy začátek prvního tisíciletí před 
naším letopočtem,“ popisuje Halama. Pozemek 
v Příčné ulici, který se ocitl pod archeologickým 
drobnohledem, je ale podle něj značně poničen 
činností člověka. Zemědělské práce a pozdější 
budování inženýrských sítí způsobily promísení 
nálezů. Nezanedbatelnou úlohu sehrála zřejmě 
i blízkost řeky, což dokazují naplaveniny a pří-
tomnost štěrkopísků.

„Nejsme si jisti, zda se pravěké sídliště nachá-

zelo přímo v těchto místech, neboť jsme neobje-
vili žádné zbytky obydlí. Osada tak pravděpodob-
ně musela být někde blízko proti proudu Desné,“ 
soudí archeolog. Nalezené fragmenty však podle 
něj jasně dokazují, že někde v okolí pravěcí lidé 
dlouhodobě žili. 

Jde přitom již o druhý nález, který dosvědčuje 
osídlení Šumperka v době bronzové. Zbytky pra-
věké osady objevil před čtyřiceti lety na začátku 
dnešní Temenice Halamův předchůdce v muzeu 
Vladimír Goš. „Tehdy se kromě keramických stře-
pů a zlomků pazourků našla také bronzová jehlice 
a odkryly se i částečné půdorysy domů. Nevědělo se 
však, zda nejde spíš jen o jednu do podhůří vysunu-
tou osadu,“ říká Halama. Současný nález tak podle 
něj svědčí o tom, že již před třemi tisíci lety mohlo 
být Šumpersko souvisle osídleno. „Dříve se soudilo, 
že v době bronzové bylo pravěké osídlení většinou 
v nížinách. U nás tedy na Mohelnicku a Zábřežsku. 
Objevy v Temenici a v Příčné ulici ale ukazují, že pra-
věcí lidé obývali i území více na severu. Právě v tom 
je nedávný nález výjimečný,“ dodává archeolog. 
 Zuzana Kvapilová

S odhalováním vrstev s pravěkými nálezy po jed-
notlivých čtvercích pomáhali archeologům také 
studenti.                 Foto: -jh-

Důkazy, že Šumperk byl s velkou pravděpodobností 
osídlen již v době bronzové, odhalili archeologové 
v čele s Jakubem Halamou v Příčné ulici.  Foto: -zk-
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YKAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Čtvrtek 8. ledna  od 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 9. ledna od 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

Pátek 23. ledna od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si 
a poslechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 29. ledna od 16 hodin
Práva pacientů
Znáte svá práva, pokud se ocitnete jako pacienti? 
Že ne? Přijďte si poslechnout tuto přednášku, kte-

rou pořádáme ve spolupráci s Občanskou porad-
nou Šumperk. Přednášet bude Miroslava Koutná.

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

Od 21. prosince 2008 do 4. ledna 2009 je Kavár-
nička uzavřena!

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 prosinci a lednu probíhá výstava 
obrazů Jana Jančíka.

DŮM KULTURY

Čtvrtek 15. ledna od 19.30 hodin v G-klubu
Jaroslav Hutka
Komorní recitál pražského písničkáře.  Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Pátek 16. ledna od 18.30 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples OA
Tradiční studentský večírek s pasováním budoucích maturantů.  Vstupné 150 Kč

Sobota 17. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Ples PRAMET
Společenský ples významného šumperského podniku. Účinkují: Moondance orchestra Martina Kumžá-
ka, STYL, Cimbálová muzika Karla Martiše, Klub tanečního sportu Šumperk.  Vstupné 150 Kč

Pátek 23. ledna od 20 hodin ve velkém sále DK
ČANKIŠOU, host: Shamania Mania
Osobitá kapela patřící mezi čelní představitele tuzemské world music se vrací za šumperskými fanoušky 
po dvou letech a stejně jako v roce 2006 jí připraví koncertní půdu formace Shamania Mania hrající na 
exotické nástroje.  Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Pátek 30. ledna od 19 hodin ve velkém sále DK
Ples Gymnázia



12

Ples studentů, učitelů a přátel šumperského gymnázia.  Vstupné 120 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 4. ledna 
Jaromír Novotný - „Pozorovatelna“
Výstava maleb Jaromíra Novotného. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo 
kultury ČR.

Od 7. ledna do 1. února 
Jan Krtička: „Esterce“
Výstava prostorových instalací. Vernisáž proběhne ve středu 7. ledna od 18 hodin za účasti autora. Gale-
rie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové 
ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

▶ POHÁDKY NA NEDĚLI

Neděle 11. ledna od 15 hodin ve velkém sále DK
Rozpustilý kabaret
Liduščino divadlo Praha. Představení je kombinací činohry s loutkami. Vesele laděný příběh ze života 
zvířat a broučků, kteří spolu někdy kamarádí a jindy zase soupeří. Nakonec se ale vždycky dohodnou, 
na usmířenou si zazpívají a najdou společnou cestu. Pořad je vhodný pro děti od 3 let. Vstupné 50 Kč
                              
Neděle 25. ledna od 14 hodin ve velkém sále DK
Karneval s Divadlem  Pohádka
Divadlo Pohádka Praha. Oblíbený maškarní karneval plný tance, her a soutěží. Tříhodinový program 
zaujme určitě nejen děti. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

3. února  RADIM UZEL
6. února Hokejový ples
6. února XINDL-X, 
 XAVIER BAUMAXA
14. února  Ples DK A CK Ancora
20. února  SLÁVA! fest 

 DYING PASSION: 10 let
 O5&RADEČEK: 10 let
 PUNK FLOID: 9,5 let
26. února  ŽALMAN & SPOL.
28. února - 1. března  Svatební salon

▶ 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

▶ PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
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Jan Krtička / „Esterce“, prostorová instalace

Nový rok v Galerii zahajuje Jan Krtička (r. 1979), 
absolvent brněnské FaVU u Jana Ambrůze. Prosto-
rovou instalací na téma rodiny a domova plynule 
navazuje na předchozí, prosincovou výstavu obrazů 
Jaromíra Novotného, pro kterého je dům a všechno, 
co s ním souvisí, trvalým východiskem.

Sochařská instalace je pro Krtičku doposud vý-
hradním prostředkem výpovědi, ať už je místem 
jejího uskutečnění volná příroda, nejčastěji les, nebo 
prostor uzavřený; jakým je třeba hala či tovární 
sklad a jindy obvyklá výstavní síň galerie. V krajině 
pracuje se hmotou listí a stvoly rostlin nebo s tvár-
ností zmrzlého sněhu, uvnitř s poddajným ytongem, 
s dýhou a překližkou, s fólií, ale snad nejčastěji se 
sádrokartonem, zabarveným červeným či modrým 
pigmentem. Vesměs materiály snadno zranitelnými 
vytváří v daném místě instalaci jinam nepřenosnou; 
venku nebi a svému okolí otevřenou, uvnitř s pro-
storem pevně srostlou. Ten stěnami, stropem, pod-
lahou a veškerým svým členěním stává se pevnou 
součástí kompozice. Její autor s ním vědomě počítá. 

Vnesené prvky do ní vkládá podobně jako malíř 
barvy, tvary a objemy do obrazu a galerie s nimi tak 
srůstá v jediný objekt či sochu. I návštěvník stává se 
na chvíli její součástí. Ukončením výstavy či rozpa-
dem přírodního objektu instalace zaniká, uchova-
ná nadále pouze v dokumentaci. Dočasnost jejího 
hmotného trvání Jana Krtičku ale netrápí. Podstat-
ný je pro něho samotný proces práce s ní a prožitá 
zkušenost, kterou v jeho průběhu a z následných 
samovolných proměn vzniklého útvaru získává.

Šumperskou instalaci věnoval své jednoroční 
dcerce Esterce z radosti z ní a jako poděkování za ni. 
Zakotvená v poloze mírně posunuté, blíže k trvalej-
ším a přenosným objektům o sobě, je instalací i se-
stavou objektů zároveň. Tvoří ji kolébka, postel, stůl, 
police,… prvky domova a jeho intimity. Nepříliš 
pevný materiál sádrokartonu ale i zde zůstává zákla-
dem a výsledek váže se tak přirozeně k linii instalací 
předchozích. Snad příští změnu naznačuje, snad je 
jen ojedinělou výjimkou… to ukáže čas.

Výstava, zahájená ve středu 7. ledna 2009, potrvá 
do neděle 1. února. Přijďte a vstupte do prostoru „Es-
terčina domova“, přijměte pozvání… Miroslav Koval

Sádrokarton, 2007, sádrokarton, modrý pigment, Muzeum Vysočiny, Pelhřimov
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Datum Titul Skupina Čas Cena
Čt 8.1. Hvězdy na vrbě S2, X, VK 17.00 130 Kč
Pá 9.1. Hrádek v plamenech - Škorpion VK 19.30 50 Kč
So 10.1. Hvězdy na vrbě F, X, VK 19.30 130 Kč
So 17.1. Princezna Pampeliška R+D, VK 15.00 60 Kč
Ne 18.1. Balet Praha Junior - Třpyt a prach VK 19.30 100 Kč
St 21.1. Kytice G, X, VK 17.00 130 Kč
Pá 23.1. Hrádek v plamenech - Zevrubný atlas hub VK 19.30      50 Kč
So 24.1. Matěj Poctivý P, VK 19.30 220 Kč
Pá 30.1. Hrádek v plamenech - Originální šumperský kabaret VK 19.30 50 Kč
So 31.1. Matěj Poctivý B, X, VK 19.30 130 Kč 
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 21, p. 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.

Chystáme na únor:
České nebe - Divadlo Járy Cimrmana, 4.2. 2009 v 19.30 hodin

Písničky šedesátých let domácí i zahraniční provenience vládnou inscenaci Hvězdy na vrbě, kterou letos 
nastudovali herci šumperského divadla. V bigbeatovém retromuzikálu mohou diváci spatřit kromě jiných 
J. Vysloužilovou, V. Fialovou, P. Krále, M. Vančurovou, O. Kaštickou, Fr. Čachotského, V. Vítka a L. Ma-
těje.   Foto: I. Šimáček
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MATĚJ POCTIVÝ VNÁŠÍ DO ŠUMPERSKÉHO DIVADLA SATIRU

Také v lednu čeká na diváky šumperského divadla premiéra. Po prvních dvou inscenacích, které 
sezonu nazvanou Česká stopa načaly, přichází další hra. Ta nahlíží opět z trochu jiného úhlu na 

českou společnost a její tradice. Po Kytici, jejíž balady vycházejí ze slovanského bájesloví, a Hvěz-
dách na vrbě, které se zabývaly generačním střetem a událostmi v Československu v roce 1968, 
nastudoval soubor divadla hru satirickou.

Hra Matěj Poctivý byla poprvé uvedena na 
prknech Stavovského divadla v Praze 22.2. 1922 
a vzala si na mušku poměry české společnosti 
těsně po založení republiky. Satirickým tónem se 
strefuje do různých vysokých státních úředníků, 
ale i prostého lidu, kterým jde jen o to, nakrást si 
co nejvíce do vlastní kapsy. Ve své době vyvolala 
pohoršené reakce u těch, na které útočila. Autoři 
si berou na paškál vládní úředníky, církev, poli-

cii, ale také třeba novináře a navíc úplatkářství 
nebo patolízalství. Tedy poměry a témata, která 
mají blízko i k dnešní české společnosti.

Hru Matěj Poctivný nastudoval a scénu navrhl 
Ondřej Elbel, autorkou kostýmních návrhů je 
Kateřina Bláhová (spolupráce obou se osvědčila 
už při inscenování Kytice) a hudbu složil Josef 
Klíč. V titulní roli se objeví Lukáš Matěj. 
 Ondřel Elbel, dramaturg

VSTUPENKY NA DIVADELNÍ PLES 
JE TŘEBA VYZVEDNOUT DO POLOVINY LEDNA

Jako každoročně je i letos Divadelní ples bezna-
dějně vyprodán. Zamluvené 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-

KONCEM LEDNA SE V DIVADLE 
PŘEDSTAVÍ VÝTVARNICE OLGA VOLFOVÁ

K lednové premiéře Matěje Po-
ctivého chystá divadlo výstavu ole-
jomaleb litovelské výtvarnice Olgy 
Volfové. Narodila se v Písku a vystu-
dovala výtvarnou školu, obor textil-
ní a oděvní návrhářství u profesorky 
Marty Taberi a profesora Michala 
Jakeše. V roce 2006 založila výtvarný 
ateliér, v němž vyučuje kresbě malbě 
a textilním technikám. Pravidelně se 

zúčastňuje malířských plenérů v pol-
ské Wieliczce a Mikolowě. Prezentuje 
se  na výstavách doma i v zahraničí. 
Soukromě studuje zpěv u sopranist-
ky Jany Majtnerové v Olomouci. Vý-
stava bude zahájena 24. ledna. -vz-

◀ Obraz z cyklu Poemila, 90 cm x 60 cm, 
olej na plátně

Výstava v divadle
Do 20. ledna 

Tráva, kameny a vítr - Igor Švagerka (fotografi e)
Od 24. ledna do 28. února

Poemila - Olga Volfová (olejomalby)
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R PŘEDSTAVUJEME NOVÉ TVÁŘE SOUBORU: JIŘÍ BARTOŇ

Během studia divadelní a fi lmové vědy na FFMU Brno navštěvoval Jiří Bartoň herecké hodiny 
u Miroslavy Kolářové a výuku zpěvu u Jarmily Jaškové. V letech 2003-2006 účinkoval v alter-

nativním divadle Čára a hostoval také v Městském divadle Brno a v divadle Polárka, s mladým  
Divadlem na počátku pak hrál Mefi sta v autorské inscenaci Faust?. V posledních letech spolupraco-
val s režisérem Pavolem Jurašem (inscenace Nijinsky, Uspud, Don Carlos). Sám nastudoval mono-
drama Plakát Kosmiků. Hrál větší i menší role v několika fi lmech (Hostel II., Soudci, Překvapení, 
Četnické humoresky, naposledy v sitcomu Comeback). V Brně spolupracoval s mnoha rádii - pro 
Kiss hády, Krokodýl a rádio Hey natáčel reklamy, pro rádio Proglas poezii (pořad Básníci ticha). Od 
letošní sezony je členem souboru Divadla Šumperk. V této souvislosti jsme jej požádali o rozhovor.

▶ Jak se Vám líbí Šumperk jako město a jakou at-
mosférou na Vás „dýchlo“ místní divadlo?
Obojí má skutečně atmosféru a obojí se mi 
líbí… ale i kdyby to tak nebylo, bylo by moudré 
prozrazovat opak?

▶ Jste narozen ve znamení Štíra. Myslíte si, že Vás 
nějakým způsobem ovlivňuje?
…promiňte, ale na to se nedá odpovědět slušně. 
Co kdyby to četly děti?

▶ Můžete prozradit, na co se v letošní sezoně nej-
více těšíte a čeho se naopak nejvíc obáváte?
Těším se na všechny nové inscenace i na nově 
příchozí režiséry. Obávám se trochu toho, že tře-
ba dostanu ve všech inscenacích hodně podobné 
typy rolí a bude těžký úkol je od sebe výrazně 
odlišit. Ale to už je na mně. A taky spoléhám na 
inspirativní režiséry.

▶ Je nějaká vysněná role, kterou byste si chtěl 
v budoucnu zahrát, a existuje nějaká, po které 
naopak vůbec netoužíte?
Moje vysněná role je Blance v Tramvaji do sta-
nice Touha, to už jsem kdysi zmiňoval. Uznáte, 
že je to role pro chlapa jak dělaná. A po jaké roli 
moc netoužím? Po nějakém hodném, něžném, 
nekomplikovaném princátku, které je na těle 
i na duchu čisté jako lilie. Ale takovou roli stejně 
nedostanu, takže se stresuji zbytečně.

▶ Zkuste posoudit, jak se liší herecká práce ve Va-
šich dřívějších působištích oproti práci v šumper-
ském divadle?
Především v tom, že jsem zatím nebyl moc zvyk-
lý hrát v klasickém kukátkovém divadle. V Brně 

jsem získal vztah ke komorním scénám, kde jsou 
herci velice blízko divákům, což mi vyhovuje. 
Takovým typem scény bylo například Divadlo 
v 7 a půl. I když na druhou stranu mám třeba 
zkušenost s hraním v kostelech, nebo v prostoru 
nádražní haly, nebo třeba na náměstí u popel-
nic. Hrát je možné opravdu všude.

Jiří Bartoň.  Foto: J. Kalabis
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ní působení na předchozích scénách?
Hrál jsem v mnoha studentských a nezávislých 
divadlech (skupina Ti druzí, Divadlo na po-
čátku, Divadlo v negližé) i v profesionálních 
divadlech (Městské divadlo Brno, Polárka). 
V divadle Čára, které původně vzniklo jako 
studentská formace divadelní vědy a JAMU, 
jsem hrál postupně několik titulních rolí, tře-
ba Čapkova Foltýna, Zavřela v inscenaci Play 
Zavřel nebo třeba Mastičkáře. Současně a mi-
mo to jsem dostával role a roličky ve filmech, 
pracoval jsem v rozhlase na pořadech poezie 
a na reklamách…. A informace zvlášť pro 
šumperského diváka: scénický monolog Pla-
kát Kosmiků, který jsem si připravil sám, bych 
rád někdy po Novém roce uvedl na Hrádku.

▶ Pokuste si vzpomenout na okamžik, kdy jste 
se rozhodl věnovat náročnému hereckému po-
volání a proč?
Tato sugestivní otázka ve mně evokuje před-
stavu sezení u nějakého psychoanalytika. Po-
díval by se mi pronikavým pohledem do očí 
a já bych pravděpodobně upadl do hypnózy, 
takže bych nebyl schopen rozumně odpově-
dět. Nezlobte se……

▶ Můžete  prozradit čtenářům Vaši oblíbenou 
knihu, film, hudbu?
To můžu. Co se týče knih, tak především La-
dislav Fuks: Variace pro temnou strunu a My-
ši Natálie Mooshabrové, Zdeněk Grmolec: 
Barokní eseje, Julien Green: Varuna, Klaus 
Mann: Mefisto a Hrabalův Automat Svět. Film 
- Felliniho Cabiriiny noci. Hudba - šansony, 
klasický i moderní jazz, blues, černošské spi-
rituály, moravské lidovky, Gershwinn, Holli-
dayová i The Doors.

▶ Jaká kuchyně Vás nejvíc oslovuje?
…nejlépe čistě uklizená.

▶ Co byste na závěr našeho rozhovoru vzkázal 
šumperskému divákovi?
Choďte k nám do divadla. Dělejte tím radost 
sobě i nám. A zcela soukromě: děkuji oné ano-
nymní soudružce (nebo soudruhovi?), která 
mi po jedné repríze Hvězd na vrbě na jeviště 
poslala opravdu krásnou kytici rudých růží. 
Byla jasnozřivá, protože mám květiny moc 
rád. Takže vzkazuji…jen houšť! 
 
 Díky za rozhovor
 Veronika Zetochová

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.

Občané mohou až do začátku ledna příštího 
roku podle vlastního uvážení navrhovat nomi-
nace v následujících kategoriích - kultura, sport, 
sociální služby, vzdělávání, podnikání, huma-
nitární čin, životní prostředí, cena mladých 
a cena za přínos městu. Opět dva oceněné by 
měla mít kategorie architektura, v níž chce míst-
ní radnice již tradičně vybrat nejlépe zrekon-
struovaný dům roku a nejkrásnější novostavbu. 
Nominovaní by měli být šumperskými občany, 
případně by měli na území města provozovat 
svoji činnost, nebo by to měli být rodáci, kteří 
svou činností Šumperk významně proslavili.

Každá nominace musí obsahovat název akce 
nebo jméno nominovaného, jasné zdůvodně-
ní nominace, označení dané kategorie a jméno 
osoby či název organizace, jež nominaci na-
vrhla. Návrhy na udělení Ceny města v jed-
notlivých kategoriích mohou občané zasílat do 
pátku 2. ledna 2009 poštou na adresu Tisková 
mluvčí, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 
Šumperk, případně 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. -zk-
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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 je 
i lidový oděv z oblasti Horní Nitry. Výstava po-
trvá do 31. ledna.

Rytířský sál a předsálí 
▶ Krása loštických pohárů 
Loštické poháry, které budily v 15. a 16. stole-
tí obdiv po celé střední Evropě, jsou k vidění 
v šumperském muzeu do 22. února.  

Hollarova galerie
▶ Jehlou, háčkem, nití.... ruční práce našich ba-
biček a prababiček
Výstava, která potěší především ženy a dívky, pre-
zentuje vývoj ručních ženských prací přibližně 
od 19. století do poloviny 20. století. Ve sbírkách 
muzea se nachází bohatá kolekce textilií, z nichž 
některé překonaly i staletí a dodnes mohou být 
pro obdivovatelky ručních prací v mnohém in-
spirací. Výstava potrvá do 31. ledna.

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 volnou 
tvorbu sochaře, malíře, konzervátora a restaurá-

tora Jana Urbana, rodáka z Bušína (1913 Bušín-
1996 Brno), absolventa Uměleckoprůmyslové 
školy v Praze (prof. K. Dvořák). Jan Urban tvořil 
a působil v Letovicích, Šumperku a v Brně. Výsta-
va potrvá do 18. ledna.

Galerie mladých
▶ Obrazy
Výstava výtvarných prací mladých výtvarníků 
Tomáše Mlejnka, Michala Fojta, Martina Hojgra, 
Ondřeje Kotinského a Tomáše Smékala potrvá 
do 30. prosince.

Klášterní kostel
▶ Akce v klášterním kostele: 13.1. v 19 hod. 
- koncert z cyklu Klasika Viva, 26.1. v 18 hod. 
- koncert smyčcového  oddělení ZUŠ Šumperk, 
27.1. v 18 hod. - koncert dechového oddělení 
ZUŠ Šumperk 
Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, 
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz,  www.
muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 
9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-
17 hod. V měsících prosinci a lednu je klášterní 
kostel pro veřejnost otevřen v době konání výstavy 
a při kulturních akcích a slavnostních příležitos-
tech. 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 vánočních svátcích je muzeum ve 
dnech 24. a 25.12. zavřeno, otevřeno je 26.12. 
v době od 9 do 13 hod. Pro veřejnost jsou prostory 
muzea dále uzavřeny 31.12. a 1.1. 2009.

Zábřeh
▶ Putování Jana Eskymo Welzla
Výstavu o svérázné postavičce světoběžníka 
a dobrodruha, který proslavil městečko Zábřeh 
po celém světě, připravilo Moravské zemské mu-
zeum v Brně ve spolupráci s Muzeem v Zábřehu. 
Ke zhlédnutí je také DVD Martina Strouhala Po 
Welzlových stopách a současně jsou vystaveny ví-
tězné práce z výtvarně-literární soutěže Putování 
J.E. Welzla, která proběhla ve všech věkových 
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kategoriích a kterou připravil DDM v Zábřehu 
ve spolupráci s muzeem v únoru 2008. Výstava 
potrvá do 7. března. 
▶ 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 vý-
stavou roku 2005! 
▶ Severní Morava - 50 let historie sborníku 
(1957-2007)
Hlavním smyslem výstavy je představit duchovní 
a faktografi cké bohatství vlastivědné práce a bá-
dání několika generací vědců, vlastivědných pra-
covníků, ale i laiků, kteří se rozhodli výsledky své 
práce prezentovat na stránkách Severní Moravy. 
Výstava připomene zakladatele z řad nadšenců 

z konce 50. let z Mohelnicka, Lošticka a Zábřež-
ska. Výstava potrvá do 28. února. 
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sum-
perk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 
13-16 hod.

Loštice
▶ Nad Betlémem vyšla hvězda
Výstava betlémů ze sbírek Vlastivědného muzea 
v Šumperku potrvá do 31. ledna.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.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.

Až do 31. ledna se mohou návštěvníci výstavy Jehlou, háčkem nití..., jež představuje ručně zhotovené tex-
tilie z 19. a první poloviny 20. století, zapojit do pletení „nekonečné šály“ v Hollarově galerii šumperského 
muzea. V pohodlném „ušáku“ s jehlicemi či háčkem, inspirovány dovedností a šikovností našich babiček 
a prababiček se během vernisáže zmíněné výstavy mohly návštěvnice pustit do vlastních výtvorů. Děti si 
zase mohly vyzkoušet šití na dětském šicím stroji nebo si mohly vyšít malý obrázek.  Foto: J. Mašek
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Y MUZEUM PŘEDSTAVUJE PŮVABNÉ OBRÁZKY 
NA SKLE I NÁDHERNÉ LOŠTICKÉ POHÁRY

Půvabné obrázky malované na skle, a to tech-
nologií, kterou znali již v Egyptě, odkud se 
přes Byzanc dostala do Francie a Německa 
a následně i do Čech a na Slovensko, 
mohou v těchto dnech obdivovat 
všichni, kteří zamíří do šumperské-
ho muzea. Výstava, kterou muzej-
níci připravili ve spolupráci s kolegy 
z partnerské Prievidzi, je ve 
výstavní síni k vidění až do 
31. ledna.

Posledním dárkem pro příz-
nivce muzea v tomto roce je výsta-
va nazvaná Krása loštických pohárů. 
Nádoby s hrubým povrchem pokry-
tým puchýřky, které se v Lošticích 
vyráběly od počátku 15. do poloviny 
16. století, si získaly mimořádnou ob-
libu na stolech měšťanů a šlechticů 
v celé střední Evropě. Jádro výstavy 
tvoří velmi zajímavé materiály, které 
přinesly archeologické výzkumy v intravilánu 

města. „Loštické poháry, a nelze se tomu divit, 
byly na mnoha místech v Evropě napodobová-
ny, například v Budapešti nebo Řezně. Některé 

skvělé exempláře byly ozdobeny stříbrným 
kováním,“ říká tvůrce výstavy Vladi-
mír Goš. Poháry se podle něj vymyka-

ly běžné keramické produkci své doby 
a o jejich napodobení se pokusil až 

na počátku 21. století  pražský 
grafi k J. Dudek. Jeho poháry jsou 
rovněž nedílnou součástí výstavy, 

stejně jako volná kreace postave-
ná z rekonstrukce pece, hrnčířského 

kruhu a masivní zásobnice. Výstavu 
si mohou zájemci prohlédnout do          

22. února v Rytířském sále muzea. -zk-

◀ Loštické poháry byly mimořádně 
oblíbené na stolech měšťanů a šlech-
ticů v celé střední Evropě. Na snímku 

nádherný loštický pohár s víkem po-
cházející z Bádenska.  Foto: J. Horák

Na vernisáži k výstavě Malované na skle, kterou zpestřilo vystoupení pěveckého sboru Motýli, hovořila 
i ředitelka Hornoniatranského múzea v Prievidzi Iveta Geczyová.  Foto: J. Mašek
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ANOVÁ SEVERNÍ MORAVA PRÁVĚ VYŠLA

Vlastivědný sborník, který loňského roku oslavil půl století své existence, se na konci roku 2008 
úspěšně přehoupl do druhé padesátky 94. svazkem. Časopis  na první pohled upoutá  svou ná-

padnou obálkou s reprodukcí Halleggerova obrazu Spící pierot ze sbírky šumperského muzea. 

První třetina sborníku je věnovaná hlavním 
článkům. První z nich Sdružení přátel severní 
Moravy v Brně a v Praze z pera Z. Filipa pojednává 
o nelehkém osudu Čechů, kteří po říjnu 1938 mu-
seli opustit pohraničí a o solidaritě a pomoci lidí 
žijících ve vnitrozemí, kde v Brně a v Praze vznikly 
organizace zaměřující se na pomoc uprchlíkům. 

Z oblasti výtvarného umění upozorňujeme a při-
pomínáme slavného malíře a scénografa pocháze-
jícího ze Šumperka, Kurta Halleggera, moravského  
účastníka výstav spolku Prager Sezession, jehož 
dílu věnoval pozornost historik umění J. Maliva. 
Dílo tohoto umělce významně přesáhlo jeho rodný 
region.

Jiným slavným ro-
dákem, tentokrát ze 
Zábřehu, je vynikající 
osobnost světa vážné 
hudby, hudební skla-
datel a pedagog Ctirad 
Kohoutek, který vyprá-
ví o svém životě s hud-
bou a o svých bohatých 
životních zážitcích 
a zkušenostech. 

Zajímavosti sborní-
ku tvoří druhou třetinu  
jeho obsahu.  J. Halama 
v nich poutavým způ-
sobem píše o nálezu  
bronzového srpu, kte-
rý byl šumperskému 
muzeu předán na jaře 
roku 2008. Záměrně ve 
svém příspěvku neuvá-
dí místo nálezu, naopak 
zaměřuje pozornost 
na tzv. detektoráře, 
kteří nezákonně vybí-
rají kovové nálezy ze 
země, a tím přispívají 
často k jejich zničení 

a k devastaci místa nálezu. Příspěvek Z. Fišera Ko-
respondence Aloise Vojtěcha Šembery s Kašparem 
Pivodou ze Zábřehu doplňuje článek Z. Filipa věno-
vaný muzikantské rodině Pivodů v Zábřehu, který 
byl uveřejněn v SM sv. 85 z roku 2003. V loňském 
roce na výstavě k 50. výročí vzniku Severní Moravy 
si mohli návštěvníci prohlédnout zajímavý snímek 
motorové drezíny pořízený panem Březinou, který 
o její historii informuje v článečku Motorová drezí-
na M 230.206. Novodobým dějinám se věnuje také 
Z. Doubravský v příspěvku Konec československé 
vojenské posádky v Šumperku. 9. října 2008 uply-
nulo totiž  40 let ode dne, kdy poslední českosloven-
ští vojáci opustili brány šumperských kasáren.

Bohatě jsou v tomto 
svazku zastoupena také 
přírodovědná témata. 
Miniaturní skalní měs-
tečko nedaleko Bludova 
popisuje geolog Zdeněk 
Gába. Článek je vůbec 
prvním upozorněním 
na skalní tvary v šum-
perské žule. Tzv. „Po-
pravčí dub“, památkově 
chráněný dub letní, 
který ještě do  24. února 
2007 stál mezi státní sil-
nicí a železniční tratí ve 
Velkých Losinách a je-
hož existenci 25. února 
bohužel ukončil silný 
vítr, se stal námětem 
článku Magdy Zmrha-
lové. Soustředila se na 
další organismy, kterým 
strom umožnil jejich 
existenci, na mechoros-
ty a lišejníky. V souvis-
losti s dřevěnými koste-
ly v Maršíkově, Žárové 
a Klepáčově bývá jako 

▲ Obálku nového 94. svazku sborníku Severní Morava 
zdobí obraz Spícího pierota od K. Halleggera ze sbírky Mu-
zea v Šumperku.  Foto: VM
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

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

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

Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu zve na výstavy
KAUER FOTOGENICKY
Výstava potrvá do 7. ledna.

JINDRA BÁŤKOVÁ: NAŠE PLANETA TOHLETO CELÉ: 
DĚTI A DĚTI, KTERÉ SI HRAJÍ NA DOSPĚLÉ
Zahájení výstavy ve čtvrtek 8. ledna v 16 hodin. 

dřevěná stavba uváděna dnes již neexistující kaple sv. 
Jana Křtitele ve Svobodíně. Stavebním stylem, osu-
dem kaple a lokalizací se zabývá R. Jašš.

Poslední třetina časopisu je věnována recenzím 
regionální literatury a přehledu dosud vydaných pu-
blikací a zprávám. Ty připomínají osobnost Jaroslava 
Březiny, vzpomenou tragický osud akademického 
malíře Ilji Zachovala a informují o myšlence Natury 
2000 jako evropské soustavy ochrany přírody, která 

se objevila na počátku 90. let. Zprávy o činnosti Stát-
ního okresního archivu v Šumperku v letech 2002-
2007 a Vlastivědného muzea v Šumperku v roce 2007 
obsah sborníku uzavírají.

Sborník v nové grafi cké úpravě, nabízející 80 
stran pestrého vlastivědného čtení, je k dostání ve 
Vlastivědném muzeu v Šumperku nebo v muzeích 
v Zábřehu, Mohelnici a v Památníku Adolfa Kašpara 
v Lošticích za pouhých 30 Kč.  M. Berková
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AKNIHOVNICE CHYSTAJÍ KONTAKTNÍ DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ

V pořadí již třetí kontaktní dopoledne pro 
ty, kteří chtějí vypěstovat u svých dětí vztah ke 
knížce od nejranějšího věku, pořádá v pondělí 
5. ledna Městská knihovna v Šumperku. Během 
akce nazvané Zadáno pro nejmenší si mohou 
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 zaměřená tentokrát na knihy 
o zvířátkách bude probíhat v půjčovně pro mlá-
dež v knihovně v ulici 17. listopadu 6 od 9.30 do        
11 hodin. -red-

Premiérové kontaktní dopoledne pro ty, kteří chtějí 
vypěstovat u svých dětí vztah ke knížce od nejraněj-
šího věku, se setkalo s velkým ohlasem.  Foto:-mk-

V KNIHOVNĚ BUDE VYSTAVOVAT JINDRA BÁŤKOVÁ

Druhý lednový čtvrtek bude v Městské knihovně v ulici 17. listopadu zahájena výstava Jindry 
Báťkové nazvaná Naše planeta tohleto celé: děti a děti, které si hrají na dospělé. Vernisáž 

v 16 hodin proběhne za účasti autorky.

Jindra Báťková pochází z Třebíče. Vystudova-
la Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palacké-
ho v Olomouci, obor ochrana a tvorba životního 
prostředí. Spolupracovala s různými organizacemi 
(Děti Země, Hnutí Duha, ČSOP, Brontosaurus, Ste-
gosaurus, Diplodocus, …). Na ZUŠce se věnovala 
trochu zpěvu a trochu kontrabasu, ale hraje svým 
způsobem na ledasco. Vlastní nějaká ta osvědčení 
na tradiční řemesla a některé vý-
tvarné techniky, které provozuje 
a lektoruje, zejména košíkářství. 
Členka sdružení umělců RE 
a Spolku řemesel ručních. 

Pracovala jedenáct let v eko-
logické výchově (Lipka Brno, 
Vila Doris Šumperk). Zkusila 
si práci u soustruhu… Tč. má 
na starost „výtvarku“ a ekologii 
v DDM Zábřeh. S pomocí rýče 
a Ministerstva životního prostře-
dí vysadila asi 700 stromů a 300 
keřů. Pokoutně sbírá a rozšiřuje 
různé druhy košíkářských vrb. 
Vlastním nákladem vydala pár 
výtvarných dílek (Ráda bych 
s Tebou jedla bramborovou kaši, 

1997; Domů na celý dlouhý den, 1998), kalendáře, 
CD skupiny RE-2000, navrhla loga některým sdru-
žením (Mrkvička), organizacím a podnikatelům 
(Eurotes - Janovy roubenky, TZ Švagrov), podílela 
se na grafi ce ekostezky Švagrov, navrhuje plakáty 
atd. Hostovala v několika kapelách (Ata ava), zazpí-
vala si s Idou Kelarovou a Včelaranem (Zuzky Lap-
číkové) - Francie 2000. V současnosti zpívá dětem 

v práci, na táborech a v cimbá-
lovce Zbyňka Hrdličky. 

Absolvovala kurzy vhledo-
vé meditace (vipassana, Indie 
2006). Asi 17x se stěhovala. 
Nemá televizi. Topí (si) v kam-
nech a plete z proutí a sama 
sebe. Čte básničky (p. Skácel) 
a pohádky (p. Mrázková). 
Některé básňokresby publi-
kovala v literárním časopise 
Divoké víno (2008). Dává jí 
smysl práce s dětmi, nedává 
jí smysl práce s lejstry. Na 
světě je pěkně. Bydlí v Rudě 
nad Moravou. Má brýle. OD 
ROKU 2000 MAMINKA 
KLUKA ŠIMONA. -zd-
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KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ
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Již čtvrté setkání Klubu podvečerního čte-
ní Leporelo chystá na leden Městská knihovna 
Šumperk. Setkání dětí, rodičů nebo prarodičů 
s dětskou literaturou nazvané Můj táta Ondřej 

Sekora aneb o tom, kde se vzal, tu se vzal, na 
svět se Ferda Mravenec vyklubal …. proběhne ve 
čtvrtek 8. ledna v 17 hodin v prostorách knihov-
ny Sever v Temenické ulici 5. -red-

Městská knihovna Šumperk zve na přednášku
Historie hřbitova a parku v Jiráskových sadech

ve středu 14. ledna v 18.30 hodin v knihovně v ulici 17. listopadu
Přednáší historik Drahomír Polách

Vstupné 30 Kč 

VILA DORIS

Každé pondělí od 15 do 16.30 hodin v AD na „K“
Keramika pro veřejnost - volná keramická tvor-
ba
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 9. ledna 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

Úterý 13. ledna od 16 do 18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky
Vždy úterý a čtvrtek, 8 lekcí po 2 hod., program: 
první krok s počítačem, Microsoft  Windows Vis-
ta, Microsoft  Offi  ce Word 2007, Microsoft  Offi  ce 
Excel 2007, Microsoft  Offi  ce PowerPoint 2007, 
Internet a elektronická pošta. Informace Bronislav 
Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@
doris.cz.  Kurzovné 1100 Kč

Úterý 13. ledna v 16.30 hodin v Galerii na schodech 
ve Vile Doris
Vernisáž výstavy  kreseb Kristýny Vitáskové          
a Karolíny Maškové
Výstava studentek Gymnázia Uničov. Informace 
Lenka Kampová, tel.č. 583 214 213, 739 494 598, 
kampova@doris.cz.

Pátek 16. ledna od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Škapulíř
Tvoření, vyrábění a pečení pro děti i rodiče. 
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Vstupné 50 Kč

Středa 28. ledna od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Klub kojících maminek
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
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Čtvrtek 29. ledna v 18.30 hodin na Hrádku
V rámci cyklu Via Lucis „POEsie“
Večer věnovaný E.A. POEOVI, obrazová a zvu-
ková koláž: Günter Hujber, Petr Válek, recitace: 
Jiří Bartoň, Aleš Kauer. Vstupenky je možno 
objednat u Petra Konupčíka, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.  Vstupné 40 Kč

Pátek 30. ledna 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 30. ledna od 15 do 18 hodin v ateliéru na 
„K“
Výtvarný pátek – Linoryt

Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Sobota 31. ledna od 13 do 17 hodin v ateliéru na 
„K“
Zapomenutá řemesla – Tkaní na kartonu
Lektor Hana Krausová, kurz je akreditován, in-
formace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  Vstupné 280 Kč

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 + 
Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 
(Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.
cz, http://www.doris.cz

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

POEsie - večer věnovaný E.A. POEOVI 

ve čtvrtek 29. ledna v 18.30 hodin na Hrádku
Obrazová a zvuková koláž: Günter Hujber, Petr Válek

Recitace: Jiří Bartoň, Aleš Kauer

Edgar Alan Poe (1809 - 1849) - Američan, od jehož narození uplyne v lednu dvě stě let. Jeden 
z nejvýznamnějších romantických básníků a povídkářů, symbolista upomínající mnohdy na 
Williama Blakea. Ve svých povídkách a básních pracoval s tajemnem a s „krásnou hrůzou“. 

V jeho dílech se často objevuje smrt - jako symbol, zdroj hrůzných představ i jako refl exe smrti 
blízkých osob. Marcel Arbeit v doslovu k antologii Edgar Alan Poe: Bludná planeta 

(Praha: Československý spisovatel, 1991) poznamenává, že však u Poea smrt nerozděluje, nýbrž 
spojuje. Za jednu z vrcholných Poeových básní je považován Červ Dobyvatel, který se stal jedním 

ze zdrojů „morbidních“ básnických zobrazení posmrtného tělesného zmaru. 
Vstupenky v ceně 40 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 

tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 

Šumperské setkání sponzorují: Agritec Šumperk, Irea, s.r.o., DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, 
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.



26

S
E

V
E

R
, 

D
D

M
 U

 R
A

D
N

IC
E SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 8.ledna od 14 hodin      
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Tři „K“.  Vstupné 35 Kč

Sobota 10. ledna od 14 hodin
Ples městského svazu DIA
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné 35 Kč

Úterý 13. ledna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů 
  
Čtvrtek 22. ledna od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 35 Kč

Úterý 27. ledna 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 naro-
zení do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE

Úterý 23. prosince od 9 do 14 hodin v oddělení přírod-
ních věd DDM
Den otevřených dveří
Prohlídka zvířat pro veřejnost.  Vstup volný

Úterý 6. ledna od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro kluky od 15 let           Vstup volný

Středa 7. ledna od 14 hodin v klubovně DDM
Hádanky, křížovky a stolní hry
Pro děti od 8 let.  Vstup volný   

Středa 7. ledna od 16 hodin v herně TTC
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný 

Středa 7. ledna od 17.30 do 21 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel - Korálky a enkaus-
tika
Vlastnoručně vyrobené korálky, točené perly a ob-
rázky technikou enkaustiky.   Vstupné 50 Kč              

Čtvrtek 8. ledna od 11 do 12 hodin v klubovně DDM
Přijďte mezi nás
Volné hraní pro nejmenší a rodiče s písničkou, ta-
nečkem a říkadly.    Vstup volný   
Sobota 10. ledna od 9 hodin v keramické dílně DDM
Keramika pro každého   Vstupné 50 Kč              

Pondělí 12. ledna od 15 do 16 hodin v klubovně 
Aerobik pro ty, co ho už umí
Od 8 let.     Vstup volný
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Pálí ti to?
Hádanky a hlavolamy pro děti od 8 let. Vstup volný

Středa  14. ledna od 17.30 do 21 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - Pedig
Základy a tác. S sebou dno na tác, pedig nebo šena. 
 Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 15. ledna od 11 do 12 hodin v klubovně 
DDM
Přijďte mezi nás
Volné hraní pro nejmenší a rodiče s písničkou, ta-
nečkem a říkadly.   Vstup volný

Čtvrtek 15. ledna od 14 do 15.30 hodin v klubovně 
DDM
Hádanky, křížovky a stolní hry
Pro děti od 8 let.   Vstup volný
 
Čtvrtek 15. ledna od 15 do 16 hodin v klubovně 
DDM
Aerobik pro ty, co ho už umí
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Sobota 17. ledna od 15 do 18 hodin v kuchyňce 
DDM
Indické vaření pod vedením Anju Agrawal
Nutná rezervace, nejpozději do 15. ledna. Informa-
ce, rezervace: Romana Večeřová, tel.č. 583 215 395, 
777 216 332.  Vstupné 130 Kč

Úterý 20. ledna od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbal pro kluky od 15 let    Vstup volný

Středa 21. ledna od 14 do 15.30 hodin v klubovně 
DDM
Pálí ti to?

Hádanky a hlavolamy pro děti od 8 let. Vstup volný

Středa 21. ledna od 17.30 do 21 hodin v ateliéru
Základy uměleckých řemesel - Pedig košík
S sebou pedig nebo šena.   Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 22. ledna od 11 do 12 hodin v klubovně 
DDM
Přijďte mezi nás
Volné hraní pro nejmenší a rodiče s písničkou, ta-
nečkem a říkadly.   Vstup volný

Pondělí 26. ledna od 14 do 15.30 hodin v klubovně 
DDM
Hádanky, křížovky a stolní hry
Pro děti od 8 let.     Vstup volný

Středa 28. ledna od 16 do 18 hodin v herně TTC
Stolní tenis pro děti od 8 let
Přezůvky s sebou.   Vstup volný

Středa 28. ledna od 17.30 do 21 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - Smalty
Drobné šperky a jmenovky technikou klasického 
smaltu.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 29. ledna od 11 do 12 hodin v klubovně 
DDM
Přijďte mezi nás
Volné hraní pro nejmenší a rodiče s písničkou, ta-
nečkem a říkadly.   Vstup volný

Čtvrtek 29. ledna od 14 do 15.30 hodin v klubovně 
DDM
Pálí ti to?
Hádanky a hlavolamy pro děti od 8 let. Vstup volný

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U rad-
nice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.mddm.adam.cz. 

Sbor Schola od sv. Jana Křtitele srdečně zve na

tradiční provedení Rybovy České mše vánoční „Hej mistře!“ 

ve čtvrtek 25. prosince v 16.30 hodin v klášterním kostele
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KDOPAK BY SE VLKA BÁL                                                     
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                           
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 humorné příběhy, refl exe a reminis-
cence 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

KINO OKO
K

IN
O

 O
K

O

Film Sněženky a machři po 25 letech uvádí kino Oko v prosinci před vánočními svátky a poté opět koncem 
ledna.
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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 fi lm 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 představy 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, katastrofi cký, 100 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Mimozemšťan Klaatu přichází na Zemi s jediným poselstvím, respektive výstrahou - pokud se lidstvo ne-
zaváže k míru a bude svými válkami nadále ohrožovat celý vesmír, bude vymazáno z mapy… V hlavní roli 
očekávaného fi lmového 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 fi lmu roku.  Vstupné 70 Kč

NOCI V RODANTHE 
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 4. ledna jen v 18.00 hodin
USA, 2008, romantický, 97 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Nikdy není pozdě na nalezení pravé lásky… Milostný příběh natočený podle bestselleru Nicolase Sparkse. 
V hlavních rolích Diane Lanová a Richard Gere.  Vstupné 75 Kč

STMÍVÁNÍ 
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 4. ledna jen ve 20.00 hodin
USA, 2008, romantický horor, 122 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Romantická love story, jejíž hlavní hrdinka se opravdově zamiluje do upíra.   Vstupné 75 Kč

BROUČKOVA RODINA    Hrajeme pro nejmenší
Sobota 3. ledna jen v 16.30 hodin
ČR, 70 minut
Pohádky: Krtek o Vánocích, Dvanáct měsíčků, O brouku Kradačovi, Svatojánek neposlouchá, Kde je Svato-
jánek s Janínkem?, Bloudění, Shledání, Cvrček  a bombardon, Rézi a Brok na vánočním trhu. Vstupné 30 Kč

REPO: GENETICKÁ OPERA 
Pondělí 5. ledna jen v 18.00 hodin, úterý 6. a středa 7. ledna jen ve 20.00 hodin
USA, 2008, horor, 98 minut, od 15 let, titulky
Zvrácený hudební horor od tvůrců série „Saw“, v němž jde především o kšefty s lidskými orgány. 
 Vstupné 75 Kč
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Pondělí 5. ledna jen ve 20.00 hodin
Dánsko, 2008, groteskní drama, 105 minut, od 12 let, titulky
Groteskně laděné drama o podivně vyšinuté komunitě jednoho provinčního městečka. Vítězný fi lm MFF 
Karlovy Vary 2008.       Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

JUNO 
Úterý 6. a středa 7. ledna jen v 18.00 hodin
USA, Kanada, 2007, komedie, 96 minut, od 12 let, titulky                                                   
Komedie o dospívání a jeho nečekaných nástrahách. Film získal Oscara za nejlepší scénář a právem se řadí 
mezi nejpovedenější a nejoriginálnější snímky roku 2007.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

KOZÍ PŘÍBĚH: POVĚSTI STARÉ PRAHY 
Čtvrtek 8., pátek 9., sobota 10. a neděle 11. ledna jen v 15.30 hodin
ČR, 2008, rodinný fi lm, 80 minut, pro děti od 6 let
Vesnický mládenec Kuba a jeho prostořeká koza se připletou ke stavbě Karlova mostu, vzniku Orloje, příbě-
hu Fausta i kata Mydláře…  Vstupné 75 Kč

AUSTRÁLIE   
Čtvrtek 8. ledna jen v 17.00 hodin, pátek 9., sobota 10., neděle 11., pondělí 12., úterý 13. a středa 14. ledna 
v 17.00 a ve 20.00 hodin
USA, 2008, romantické drama, 165 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Romantický velkofi lm o nenávisti a lásce, přátelství a intrikách, o poznání sebe sama a vůli změnit svůj život. 
Milostný příběh anglické aristokratky a australského chovatele dobytka se odehrává ve 40. letech minulého 
století v drsné severní Austrálii, v hlavních rolích hrají Nicole Kidmanová a Hugh Jackman. Austrálie je 
jedním z velkých favoritů při udílení Oscarů 2008.  Vstupné 80 Kč

Romantický velkofi lm Austrálie o nenávisti a lásce, přátelství a intrikách, o poznání sebe sama a vůli změnit svůj 
život uvádí kino Oko od 8. ledna.
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TOKIO!   Artvečer - Filmový klub  
Čtvrtek 8. ledna jen ve 20.00 hodin
Francie, Japonsko, Německo, Jižní Korea, 2008, 110 minut, mládeži přístupný, titulky
Tři krátké fantastické filmy volně inspirované Tokiem - Interior Design, Hovno, Třesoucí se 
Tokio.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

FALCO    Artvečer - Filmový klub  
Čtvrtek 15. ledna jen ve 20.00 hodin
Německo, Rakousko, 2008, 109 minut, od 12 let, titulky
Strhující příběh vzestupu a pádu rakouské popové hvězdy Hanse Hölzela, známého pod jménem Falco, 
který neodkrývá pouze zákulisí showbusinessu, ale nabízí i pohled na zpěvákův soukromý život.  
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč 

LOVECKÁ SEZÓNA 2    Hrajeme pro děti         
Pátek 16., sobota 17. a neděle 18. ledna v 16.30 a v 18.00 hodin, pondělí 19., úterý 20. a středa 21. ledna jen 
v 17.00 hodin
USA, 2008, 76 minut, animovaná komedie v českém znění
V pokračování úspěšné komedie z roku 2006 se vracejí medvěd grizzly Boog a užvaněný jelen Elliot, 
aby zachránili svého kamaráda, jezevčíka Buřtíka, kterého omrzel život domácího mazlíčka. Buřtík 

Pokračování úspěšné komedie z roku 2006 uvítají především děti.
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V sobotu 17. a v neděli 18. ledna Vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodi-
nu s dětmi do 12 let je vstupné 60 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení děkujeme 
fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

LABYRINT LŽÍ 
Čtvrtek 15. ledna jen v 17.30 hodin, pátek 16., sobota 17. a neděle 18. ledna jen v 19.30 hodin
USA, 2008, thriller, 128 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Leonardo DiCaprio coby drsný agent CIA bojuje proti teroristům na blízkém východě a posléze 
i proti svému šéfovi ve Washingtonu v podání Russella Crowea. Režie Ridley Scott.  
 Vstupné 75 Kč

ČTVERY VÁNOCE  
Pondělí 19., úterý 20. a středa 21. ledna jen v 18.30 hodin
USA, 2008, komedie, 89 minut, od 12 let, titulky
Putování mladého páru za jejich rozvedenými rodiči během vánočních svátků přinese všem mno-
há překvapení… V hlavní roli vánoční komedie Reese Witherspoonová a Vince Vaughn.  
 Vstupné 70 Kč

MAMMA MIA!  
Pondělí 19., úterý 20. a středa 21. ledna jen ve 20.15 hodin
USA, 2008, muzikál, 108 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Merryl Streepová, Amanda Seyfriedová a písničky skupiny ABBA v nejpohodovějším fi lmu loň-
ského roku. Uvádíme naposledy!  Vstupné 75 Kč

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1 
Čtvrtek 22. ledna jen v 17.45 hodin, pátek 23., sobota 24. a neděle 25. ledna jen ve 20.00 hodin
Francie, Kanada, 2008, životopisné drama, 110 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
První díl rozměrné ságy, která mapuje osudy neslavně proslulého gangstera Jacquese Mesrinea, 
zabijáka, který riskoval vždy a všechno a k tomu dokázal hýbat veřejným míněním, okouzlovat 
ženy a dělat na zákon ďábelsky dlouhý nos. V hlavní roli vynikajícího thrilleru Vincent Cassel. 
 Vstupné 75 Kč

RENÉ   Artvečer - fi lmový klub   
Čtvrtek 22. ledna jen ve 20.00 hodin
ČR, 2008, 85 minut, od 12 let
Dokument Heleny Třeštíkové, který nedávno získal prestižní cenu Evropské fi lmové akademie 
jako nejlepší dokument roku, zahrnuje 20 let života muže, spisovatele - desperáta, který se         pro-
tloukal především po nápravných zařízeních.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH 
Pátek 23., sobota 24., neděle 25., pondělí 26., úterý 27. a středa 28. ledna jen v 17.45 hodin
ČR, 2008, komedie, 104 minuty, mládeži přístupný
Náhodné setkání profesora Kardy, Vikiho Cabadaje a  Mariky Kardové vede ke svolání „staré party 
Sněženek a machrů“ do stejné horské chaty, kde trávili lyžařský výcvik před 25 lety… Hrají Rado-
slav Brzobohatý, Veronika Freimanová, Eva Jeníčková, Michal Suchánek, Jan Antonín Duchoslav 
a další. Scénář Radek John, Ivo Pelant, režie Viktor Tauš.   Vstupné 80 Kč



VICKY CRISTINA BARCELONA   
Pondělí 26., úterý 27. a středa 28. ledna jen ve 20.00 hodin
USA, Španělsko, 2008, 96 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Penelope Cruzová a Javier Bardem excelují v turisticko-sexuologické komedii Woodyho Allena. Pří-
běh dvou kamarádek, které chtějí strávit léto ve španělské Barceloně, kde jim cestu zkříží atraktivní 
malíř - ale také jeho bývalá žena…  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

POHÁDKY NA DOBROU NOC    Hrajeme pro děti     
Čtvrtek 29., pátek 30., sobota 31. ledna, neděle 1., pondělí 2., úterý 3. a středa 4. února jen v 17.00 
hodin
USA, 2008, 100 minut, rodinná komedie  
Život velmi vytíženého architekta nabere šílené obrátky ve chvíli, kdy se pohádky na dobrou noc, které 
vypráví své neteři a synovci, začnou stávat skutečností…  V hlavní roli Adam Sandler.  Vstupné 75 Kč

HLÍDAČ Č. 47 
Čtvrtek 29., pátek 30., sobota 31. ledna a neděle 1. února jen v 19.00 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, natočeném 
na motivy stejnojmenného románu Josefa Kopty. Režie Filip Renč.  Vstupné 75 Kč

KRÁLOVA PŘÍZEŇ 
Pondělí 2., úterý 3. a středa 4. února jen v 19.00 hodin
USA, 2008, historický fi lm, 115 minut, od 15 let, titulky
Jediné, co se může postavit mezi dvě sestry, je království… Historické výpravné drama z období vlády 
Jindřich VIII., které se odvíjí na pozadí událostí, které odstartovaly anglickou reformaci. V rolích 
sester Boleynových hrají Natalie Portmanová a Scarlett Johanssonová.    Vstupné 75 Kč

Připravujeme na únor: Peklo s princeznou, Cesta na Měsíc 3D, Líbáš jako bůh, Nouzový východ,  
Příběh o Zoufálkovi, Zamilovaná zvířata, Valkýra
Filmový klub: Projekt 100 - Upír Nosferatu, Anténa

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 dokonalý prostorový vjem, samostatný 
basový kanál 1000 W. Kino promítá všechny fi lmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prv-
ního představení. Vstupenky na všechna lednová představení jsou v prodeji od 1. ledna 2009.

Kino Oko Vám nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapoziti-
vů i projekci reklamních videoklipů. Zprostředkujeme vám výrobu diapozitivů i klipů. Větší 
obraz, vyšší kvalita a dobré ozvučení! Cena za projekci diapozitivu je 1.500 Kč na měsíc, cena 
za projekci videoklipu 2.500 Kč na měsíc. Bližší informace na telefonu 583 212 000. Průměr-

ná měsíční návštěva kina je 6.000 diváků.
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