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Předvánoční čas prožijí obyvatelé Šumperka s cyklem 
adventních koncertů.

Na vánočním koncertu Klasiky Viva vystoupí ba-
rytonista Ivan Kusnjer.

Snímek Star Wars: Síla se probouzí bude mít 
půlnoční premiéru ze středy 16. na čtvrtek 
17. prosince.
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Perličky z expozic a depozitářů  
Vlastivědného muzea v Šumperku

Betlémy v muzeu

Blíží se čas vánočních stromků, koled a půlnoč-
ních mší. V mnohých rodinách dotváří atmosféru 
Vánoc také vystavené betlémy. Počátek tradice do-
mácích betlémů sahá do druhé poloviny 18. století, 
do té doby byly jesličky instalovány pouze v koste-
lích. Jako zajímavý doklad tradiční lidové kultury 
se betlémy dostávaly i do muzejních sbírek.

Sbírka betlémů Vlastivědného muzea v  Šum-
perku obsahuje více než 700 jednotlivých figurek 
a  staveb vyřezaných ze dřeva nebo modelovaných 
z  hlíny. Ze starých šumperských betlémů se však 
zachovalo pouze 80 figurek a přibližně 25 staveb. 
Představu, jak asi tyto betlémy vypadaly, si můžeme 
udělat ze zachované fotografie z fotoarchivu Vlasti-
vědného muzea v Šumperku. 

První betlém zapsaný do  sbírek darovala šum-
perskému městskému muzeu Marie Knitschke, 
roz. Axmannová, v  roce 1906. Byl to velký Ax-
mannův betlém. Obsahoval celkem 111 figurek 

 Betlém na výstavě v šumperském muzeu v roce 2013, částečně sestavený i z figurek a staveb z Axmannova bet-
lému.  Foto: sbírky VM Šumperk

lidí, 52 figurek zvířat a 69 stromů, keřů a rostlin. 
Jeho historie sahá až do roku 1769, kdy si bohatý 
šumperský měšťan Jan Tobiáš Axmann (* 13. srpen 
1736, † 6. únor 1813) najmul tyrolského vandru-
jícího řezbáře, aby mu za stravu, byt a denní mzdu 
jednoho guldenu vyřezal veliký betlém. Tento řez-
bář byl známý pod přezdívkou Fischgottle podle 
plastiky boha Neptuna (Gott der Fische), kterou 
v Šumperku vytesal.   

Již v  záznamu z  roku 1906 se uvádí, že složení 
betlému je různorodé, obsahuje několik nejstarších 
figurek, jež jsou dílem tyrolského řezbáře, figurky 
novější od  řezbáře Bittnera a  také figurky kralic-
kých řezbářů. Protože však starým figurkám z velké 
části chybí původní označení (staré číslo), při-
řknout jednoznačně autorství tyrolskému řezbáři 
nelze. Podle dobových zpráv byl Axmannův bet-
lém k vidění v jejich domě na náměstí čp. 39 vždy 
na Vánoce od 21. prosince do 2. února. Údajně byl 
dlouhý až 13 loktů, což je přibližně 10 metrů, a za-
bral celou délku jedné místnosti.  
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Kromě Axmannova betlému byly v  Šumperku 
vystaveny betlémy i  v  dalších měšťanských do-
mech. V  1. polovině 19. století vynikaly údajně 
pěknou architekturou jesle Jana Emmera. Bohaté 
kulisy paláců a kostelů zaplňovaly šumperské bet-
lémy až do 70. let 19. století, kdy kolem roku 1870 
postavil tkadlec František Grund odlišný betlém, 
již bez honosné architektury. 

V období socializmu byl do sbírek muzea zapsán 
pouze jeden kompletní kralický betlém od řezbáře 
Josefa Schwarze. Až po roce 1989 bylo do muzea 
zakoupeno několik kompletních betlémů od míst-
ních autorů, které reprezentují současnou lidovou 
betlémářskou tvorbu. Tyto betlémy mohou téměř 
každý rok obdivovat návštěvníci Vlastivědného 
muzea v Šumperku a  jeho poboček. Letos budou 
vystaveny v mohelnickém muzeu betlémy vyřezá-
vané ze dřeva, v Památníku Adolfa Kašpara v Lošti-
cích betlémy papírové a v Muzeu Zábřeh betlémy 
keramičky Miloslavy Vašíčkové. V  šumperském 
muzeu atmosféru Vánoc zpříjemní betlém s figur-
kami v životní velikosti od Romany Krestýnové, vy-
stavený na výstavě Muzejní nej.

Mária Kudelová, Vlastivědné muzeum Šumperk

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2016 nezmění. Předplatné tak činí 288 Kč 
na celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České 
pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč. Na stáncích přitom bude stát jedno 
číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.

Předplatitelé mohou vyhrát vstupenky na kulturní akce

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život Šum-
perka předplatí, mohou stejně jako loni vyhrát 
volné vstupenky na  některé pořady domu kul-
tury a divadla, na filmová představení v kině Oko 
či knihu Markéty Pilátové nazvanou Kulaté rámy 
slov, jež vychází u  příležitosti letošního festivalu 
Město čte knihu. Další ceny připraví Vlastivědné 
muzeum Šumperk a také město Šumperk.

Zájemci o  předplatné mohou kontakto-
vat redakci Kulturního života Šumperka, tel.  č. 
583  214  193, 724  521  552. Ti, kteří si koupí 

prosincové číslo Kulturního života, mohou pouze 
vyplnit a  zaplatit přiloženou složenku. Částku lze 
uhradit i převodem na účet č. 3904041001/5500, 
variabilní symbol 002016, do zprávy pro příjemce 
je nutné uvést jméno a plnou adresu odesílatele. 
Pokud chcete dostat lednové číslo Kulturního ži-
vota Šumperka, které vychází ještě před letošními 
Vánocemi, včas, je potřeba předplatné zapla-
tit do středy 16. prosince 2015! Do slosování bu-
dou zařazeni předplatitelé, kteří zaplatí složenku 
do pondělí 4. ledna 2016. -zk-

Figurka krále k betlému z 2. poloviny 19. století. 
Foto: sbírky VM Šumperk
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Vánoční Šumperk: Mikuláš, koncerty, pohádky, 
stylové trhy, vánoční zvonění

Adventní koncertování začíná v  neděli 
29. listopadu

Předvánoční čas prožijí obyvatelé Šumperka již 
posedmnácté s cyklem adventních koncertů. Ty na-
bídnou nejen chvíle adventního pohody, ale také 
příležitost k pomoci a charitě.

„Šumperské adventní koncertování chce také le-
tos především podpořit neziskové organizace pů-
sobící v  našem městě. Všechny čtyři, konkrétně 
Základní speciální škola Pomněnka, Armáda spásy, 
Pontis – odlehčovací služba pro seniory a  osoby 
se zdravotním postižením a  Dětské centrum Os-
trůvek, působí v  Šumperku a  pomáhají řadu let. 
Přesto znovu uvítají předvánoční finanční pod-
poru veřejnosti, která za šestnáct let přesáhla částku 
šesti set tisíc korun,“ říká organizátorka adventních 
koncertů Hana Havlíčková. První koncert bude 
v  neděli 29. listopadu hostit evangelický kostel 
na  náměstí Svobody. Od  16 hodin zde vystoupí 

Kataryna Tlustá - Kolcová za klavírního doprovodu 
Radomíry Šlágrové. 

Kataryna Kolcová přijede do  Šumperka na  ad-
ventní koncerty již podruhé, protože vystoupení 
této zpěvačky, skladatelky a folkloristky zanechalo 
v  posluchačích mimořádný dojem. Pěvecký pro-
jev této absolventky Konzervatoře Jana Deyla pro 
slabozraké a  nevidomé a  také Karlovy univerzity 
oboru etnomuzikologie má totiž nebývalou vitalitu 
a  vroucnost. „O  této neobyčejné zpěvačce, která 
svým uhrančivým hlasem dokáže překonat těžký 
handicap, se právem říká, že přikovává své poslu-
chače k židlím. Kdo to ještě nezažil, může se s jejím 
neobyčejným životním příběhem i její tvorbou se-
známit také v dokumentu České televize s názvem 
Zpověď Kataryny K. Na letošním koncertě se mů-
žeme těšit nejen na židovské písně, ale také šanso-
novou tvorbu,“ prozrazuje Havlíčková.

O  týden později, v  neděli 6. prosince, roze-
zní od 16 hodin klášterní kostel Zvěstování Panny 

Za šestnáct let vhodili posluchači do adventní ryby více než šest set tisíc korun, které se rozdělily mezi místní ne-
ziskové organizace.  Foto: -pk-
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Marie Brixiho cyklus skladeb pro klavír a  housle 
šumperského muzikanta Jana Horníčka. Jeho přá-
telé se s  tímto cyklem mohli seznámit díky CD, 
které pro ně s  houslistkou Helenou Březinovou-
-Kocůrkovou před časem nahráli. „Cyklus klasické 
hudby vyniká muzikantskou zralostí, čistou radostí 
z hudby a  je výjimečný také díky skvělému inter-
pretačnímu výkonu Heleny Březinové-Kocůrkové, 
absolventky brněnské JAMU,“ podotýká organizá-
torka koncertů a dodává, že půjde o  šumperskou 
i celosvětovou premiéru naživo.

Dějištěm třetího adventního koncertu bude 
v neděli 13. prosince od čtvrté odpolední kostel 
svatého Jana Křtitele na  Kostelním náměstí. Vy-
stoupí zde jako každoročně soubor Avonotaj se 
svými hosty, tentokrát především s pražským trum-
petistou Jakubem Šeflem.

O den později je pak naplánováno tradiční zpí-
vání koled s dětmi Šumperského dětského sboru, 
které už nesmazatelně patří k  předvánoční atmo-
sféře ve městě. Uskuteční se v pondělí 14. prosince 
od 17 hodin na náměstí Míru. Výtěžek tohoto kon-
certu sbor každoročně věnuje místnímu Dětskému 
centru Ostrůvek. Vstupné na všechny koncerty je 
dobrovolné.

Nechybějí Mikulášský den, pohádky, vánoční 
koncerty

Předvánoční atmosféru dokreslí nejen tradiční 
adventní koncertování, ale i  další akce. Do  šum-
perského muzea zavítá v pátek 4. prosince Miku-
láš s čertem a andělem. Od 9 do 16 hodin provoní 
muzeum v rámci Mikulášského dne speciální mi-
kulášské perníčky a  malí návštěvníci budou mít 
příležitost si na památku vyrobit vánoční dárkové 
balení, originální malovanou ozdobu a spoustu dal-
šího. Během akce budou přístupné všechny probí-
hající krátkodobé výstavy.

Na své si v předvánočním čase přijdou zejména 
děti. Dům kultury pro ně připravil koncert Pavla 
Nováka a místního dětského sboru Ptáčata, který 
působí při základní škole v Šumavské ulici, nazvaný 
Krásné Vánoce. Odehraje se v neděli 6. prosince 

od 15 hodin ve velkém sále. O týden později, v ne-
děli 13. prosince, budou stejné prostory patřit 
od 10 hodin dopoledne vánoční pohádce Na cestě 
do Betléma, kterou zahraje Divadélko s Radostí. 

Ve středu 9. prosince nabídnou pořadatelé cyklu 
Klasika Viva tradiční Vánoční koncert, tentokrát 
se sólistou opery Národního divadla v Praze Ivanem 
Kusnjerem a hosty, jimiž jsou jeho žáci sopranistka 
Eliška Gattringerová a  barytonista Lukáš Bařák. 
Ve velkém sále domu kultury zazní od  sedmé ve-
černí výběr z české a světové operní literatury a také 
známé vánoční písně a koledy za klavírního dopro-
vodu Iryny Romenské.

Vánoční evergreeny s překvapením chystá šum-
perský stánek Thálie. Odehrají se v úterý 15. pro-
since o páté podvečerní ve foyer divadla. Posluchači 
se mohou těšit na evergreeny v podání Olgy Kaš-
tické, Petra Krále, Karolíny Hýskové a  Tomáše 
Wursta. To vše za doprovodu Josefa Macka a dal-
ších hostů.

Třicátý čtvrtý vánoční koncert Šumperského 

Také letos zavítají do muzea Mikuláš s čertem a andě-
lem.  Foto: VM Šumperk
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dětského sboru přivede v  sobotu 19. prosince 
do Domu kultury Šumperk dvě stovky zpěváčků, 
začíná v 16 hodin a vstupenky budou k mání v po-
kladně domu kultury od pondělí 7. prosince.

5. prosince přijede do města Svatý Mikuláš

Dětské říkanky, písničky, radostné úsměvy a ob-
čas slzičky – atmosférou mikulášské nadílky ožije 
v  sobotu 5. prosince šumperské náměstí Míru. 
Do  města zavítá svatý Mikuláš doprovázený an-
dílky a  anděly a  také zlobivými čertíky a  čerty. 
Neobvyklý průvod s  bryčkou taženou čerty vy-
razí úderem sedmnácté hodiny od obchodní aka-
demie na  náměstí Svobody a  vydá se pěší zónou 
na náměstí u radnice. Zde čeká v 17.17 hodin ty 
„hodné“ sladká odměna a „zlobivé“ pak pokárání, 
chybět nebudou ani čertovský rej, andělské me-
lodie a  další překvapení, jež připravila šumperská 
Charita ve  spolupráci s  místní římskokatolickou 
farností.

Ve  „Sluneční“ škole a  před divadlem se budou 
společně zpívat koledy

Základní škola ve Sluneční ulici se opět přihlá-
sila k akci nazvané Česko zpívá koledy, kterou po-
řádají noviny Deník, a stejně jako loni ji letos spojí 
se Dnem otevřených dveří. K pátému ročníku akce 
se připojí rovněž šumperské divadlo. 

Zájemci tak mohou přijít ve středu 9. prosince 
v  18 hodin před hlavní vchod divadla v Komen-
ského ulici nebo do areálu školy ve Sluneční ulici 
a společně si zazpívat pět koled a jednu vánoční pí-
seň. Ty budou znít ve stejný čas na řadě míst v celé 
republice.

A které koledy se budou zpívat? Nesem vám no-
viny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Bet-
léma, Jak si krásné neviňátko a  Pásli ovce Valaši. 
Po  loňském výrazném úspěchu zakončí společné 
zpívání písnička Vánoce, Vánoce přicházejí.

Ve  škole ve  Sluneční ulici se ovšem ve  středu 
9.  prosince nebude pouze zpívat. Od  šesté ranní 
do půl sedmé podvečerní zde bude probíhat Den 

otevřených dveří, v  jehož rámci například budou 
děti od  16.30 hodin hrát divadlo Jamie a  upíři. 
Chybět nebude ani představení jednotlivých škol-
ních kroužků, Vánoční jarmark ve škole a připra-
veno bude i občerstvení.

Předvánoční atmosféru umocní stylové trhy
 
Nejen nazdobené stromy na náměstí Míru u rad-

nice a na tzv. „Točáku“, jež se rozzáří v pátek 4. pro-
since v  17 hodin, ale také stylové trhy umocní 
v  Šumperku nadcházející předvánoční atmosféru. 
Na tzv. „Točáku“ v centru města pořádá od pátku 
4. prosince až do čtvrtka 24. prosince do 14 hodin 
místní radnice trhy nazvané „Vánoce na Točáku“. 
Ve zmíněných dnech budou prodejci v dřevěných 
stáncích nabízet od deváté ranní do deváté večerní 
tradiční vánoční zboží, cukroví, grilované uzeniny, 
medovinu, punč, svařené víno a další pochutiny. 

Ti, kteří si zamilovali speciální německé vá-
noční štoly, nepřijdou zkrátka ani letos. Z partner-
ského Bad Hersfeldu jich dorazí do Šumperka již 
tradičně plný „náklaďák“. Originální německou 
vánoční dobrotu si budou moci lidé koupit v pá-
tek 11.  a  v  sobotu 12. prosince právě v  jednom 
ze stánků na  „Točáku“. „Výtěžek z  prodeje půjde 
na konto charitativních organizací,“ říká referentka 
oddělení kultury a vnějších vztahů šumperské rad-
nice Eva Rutarová. 

Stejně jako v uplynulých letech také letos pro-
voní náměstí Míru u  radnice pravá domácí zabi-
jačka. Během Vánočních zabijačkových trhů, 
které potrvají od  pondělí 14. do  středy 16. pro-
since, mohou návštěvníci v době od 10 do 18 ho-
din ochutnat prdelačku, tlačenku, jitrnice, ovar 
a další speciality. Chybět nebude ani svařené víno, 
punč a medovina.

Sváteční atmosféru umocní doprovodná vystou-
pení u  vánočního stromu a  třetí ročník akce na-
zvané „Šumperské vánoční zvonění u  radnice“, 
kterou připravila místní radnice ve  spolupráci 
se SVČ Doris. V  jejím rámci chystá SVČ Doris 
na  úterý 15. prosince od  14 hodin dílničky pro 
děti, v nichž si budou moci vytvořit vánočně laděné 



6 Vánoční Šumperk, ZUŠ Šumperk

ZUŠ Šumperk
Pondělí 7. prosince od 18 hodin v koncertním sále ZUŠ 

Hudební podvečer 
Pátek 11. prosince od 18 hodin v divadle

Slavnostní koncert k 70. výročí založení Základní umělecké školy Šumperk 
Vstupné 50 Kč, předprodej v úředních hodinách v kanceláři školy

Sobota 12. prosince od 15 hodin v divadle
Slavnostní koncert k 70. výročí založení Základní umělecké školy Šumperk 

Vstupné 50 Kč, předprodej v úředních hodinách v kanceláři školy
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

Na tzv. „Točáku“ pořádá od pátku 4. prosince až do čtvrtka 24. prosince místní radnice trhy nazvané „Vánoce 
na Točáku“.  Foto: archiv

výrobky. Úderem páté podvečerní pak proběhne 
vánoční zvonění u radnice. „Chceme tímto oslo-
vit občany, aby přišli ve zmíněnou dobu k radnici, 
vzali si s sebou zvoneček a pomohli nám s kouzle-
ním vánoční atmosféry,“ říká referentka oddělení 
kultury a vnějších vztahů šumperské radnice Eva 
Rutarová a dodává, že na vánoční zvonění navá-
žou v 17.30 hodin koledy v podání dechového or-
chestru místní základní umělecké školy.

Ve  středu 16. prosince dokreslí od  15 ho-
din vánoční pohodovou atmosféru na  náměstí 

vystoupení dětí z  mateřské školy Sluníčko 
a  v  15.30 hodin vystoupení dětí z  „mateřinky“ 
Pohádka. 

Dějištěm vánočních trhů letos nebude jen tzv. 
Točák, ale po loňské premiéře i Hlavní třída, kon-
krétně v části od obchodního domu Jednota smě-
rem k  hotelu Grand. Dvoudenní vánoční trhy 
pořádá místní radnice ve  spolupráci s  Okresní 
agrární komorou. Probíhat budou v  pondělí 
18. prosince od 9 do 18 hodin a v úterý 19. pro-
since od 9 do 15 hodin. Z. Kvapilová
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pak ve  dvou krátkých vystoupeních představí ta-
neční obor a vyvrcholení bude uvedení dětské hry 
se zpěvy, kterou napsal Günter Kretschmar a přelo-
žila ji Alice Jurčíková, libreto napsal Tomáš Motýl 
a Antonín Minář ji upravil pro orchestr. „Hra bude 
provedená napříč obory, včetně literárně-dramatic-
kého, hudebního a  tanečního, výtvarný obor pak 

„Půjde o  dva identické koncerty, které se ode-
hrají v divadle v pátek 11. a v sobotu 12. prosince 
a jež pořádá Spolek rodičů a přátel školy,“ říká ře-
ditel šumperské „ZUŠky“ František Havelka a pro-
zrazuje, že v  úvodu koncertů vystoupí komorní 
smyčcový orchestr a dechový orchestr, jež se poté 
spojí v symfonický orchestr. Ve druhé polovině se 

Oslavy ZUŠ Šumperk

Sedmdesátiny oslaví „ZUŠka“ mimo jiné dvěma koncerty
Šumperská Základní umělecká škola letos slaví sedmdesát let od svého vzniku. V podzimních mě-
sících prvního poválečného roku se malé skupince nadšenců podařilo ve skromných prostorových 
podmínkách a  se zcela nedostačujícím materiálním vybavením položit ve  městě pevný základ 
uměleckého školství. Městská hudební škola, která vznikla na podzim roku 1945, se přemístila již 
v následujícím roce do historické budovy v Žerotínově ulici, kde sídlí dodnes. Během sedmi dese-
tiletí postupně měnila svůj název, zřizovatele a v jejím vedení se vystřídalo sedm ředitelů. Díky 
práci mnoha výrazných uměleckých a pedagogických osobností, které ve škole působily a profilo-
valy v jednotlivých obdobích uměleckou podobu školy, se „ZUŠka“ stala trvalou a nepřehlédnu-
telnou součástí šumperských výchovně vzdělávacích institucí. Kulaté výročí si škola připomíná 
po  celý rok, vyvrcholením oslav budou prosincové koncerty v  místním divadle, během nichž se 
představí všechna velká tělesa školy, obory taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Jako host vy-
stoupí i „spříznění“ šumperští Motýli.

Učitelský sbor v roce 1948. Stojící (zleva doprava): F. Černý, J. Gross, L. Hauerová (provdaná Motýlová), J. Řá-
dek, J. Svoboda, sedící: V. Konrád, Z. Klustová, ředitel J. Svoboda, L. Kolarčíková, J. Pospíšil.  Foto: archiv
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dokázala strhnout pozornost a  získat pro práci 
oboru dostatečné zázemí. Tak mohli obyvatelé 
Šumperka zažít na půdě školy dětský pěvecký sbor, 
smyčcový orchestr, dechový orchestr, akordeonový 
soubor, celou nepřebernou řadu různých komor-
ních těles a uskupení, které psaly společně s řadou 
mladých hudebníků a  zpěváků dějiny hudebního 
oboru. V současné době ve škole působí komorní 
smyčcový orchestr, dechový orchestr, komorní 
flétnové soubory Grazioso a Cvrčci a nově vzniká 
kytarový orchestr. Výrazných úspěchů dosahují 

Oslavy ZUŠ Šumperk

Kresba budovy Základní umělecké školy v Šumperku 
od Anežky Kovalové. 

připravil kulisy,“ podotýká Havelka. Vstupenky 
se na oba koncerty prodávají v úředních hodinách 
v kanceláři školy.

K  sedmdesátiletému výročí připravuje škola 
ve  spolupráci se společností Vistafilm i  speciální 
DVD, jež bude obsahovat průřez historií „ZUŠky“ 
v  její prezentaci, časosběrný dokument z přípravy 
koncertu a jeho záznam. „To vše se podařilo zreali-
zovat díky řadě sponzorů, kterým chci poděkovat, 
stejně jako městu, jež nás velmi podpořilo. Rádi by-
chom ukázali, že žijeme, že zde ‚ZUŠka‘ zapustila 
kořeny,“ zdůrazňuje ředitel školy, kterou v součas-
nosti navštěvuje na sedm set žáků a ročně ji opou-
ští kolem padesáti až sedmdesáti absolventů. Ročně 
přitom uspořádá na  pět desítek akcí, jež navštíví 
kolem třech tisíc lidí. „Unikátní je, že škola sídlí té-
měř od počátku ve stejných prostorách. Za posled-
ních pět let se zde uskutečnila řada oprav. Máme 
novou střechu, přestěhoval se taneční obor, letos 
prošly rekonstrukcí veškeré sítě. Do budoucna nás 
čeká ještě částečné podřezání budovy, úprava pod-
krovních prostor a fasáda,“ vyjmenovává Havelka. 

Od  doby založení působí ve  škole nepřetržitě 
pouze obor hudební, ostatní obory zažily období 
svého vzestupu i pádu v  závislosti na  tom, zda se 
našla výrazná pedagogická osobnost, která na sebe 

Učitelský sbor v roce 1960. Zleva doprava: ředitel Karel Alliger, zástupce ředitele Alois Motýl, učitelé Jaroslav 
Facek, Ada Rulíšek, Marie Pelikánová, Eva Dostálová, Hana Hercíková, Hedvika Müllerová, Jaroslav Trdla, 
Jana Melicharová, Tomáš Skořepa, Olga Vašáková, František Hotovec, Vladimír Konrád.  Foto: archiv
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a absolventů školy se ve svém profesním životě ani 
hudbou, ani jinými formami umění aktivně neza-
bývá. Jsou však mnozí, kteří získané poznatky dále 
zúročili jako výtvarníci, herci, hudebníci, taneč-
níci. „Někteří se dokonce vrátili po mnoha letech 
na ‚místo činu‘ a působí ve škole jako pedagogové,“ 
konstatuje Havelka.

Každé jubileum je příležitostí k  bilancování 
a přání do budoucna. Sedm desetiletí nepřetržitého 
působení svědčí o  tom, že škola má své nezastu-
pitelné místo ve vzdělávací nabídce. A co by bylo 
možné přát škole do dalších let? „Aby měla učitele, 
kteří pro svou práci hoří a dokážou zapálit své žáky. 
Aby měla žáky, kteří budou pro zvolený obor žít, 
dýchat a budou hodně vidět a slyšet na veřejnosti. 
Aby děti měly osvícené rodiče, prarodiče, přátele 
a  známé, kteří je budou podporovat, vytvoří jim 
dobré zázemí a budou pro ně skvělým publikem. 
A  v  neposlední řadě, aby měla ‚ZUŠka‘ podporu 
příslušných veřejných institucí alespoň do té míry, 
aby mohla v odpovídajících podmínkách odpoví-
dajícím způsobem vykonávat svou práci – učit a vy-
chovávat mladou generaci,“ uzavírá ředitel školy. 

Fr. Havelka, Z. Kvapilová

v současné době v hudebním oboru především žáci 
klavírního a pěveckého oddělení.

Nehudební obory jsou početně zastoupeny 
méně než obor hudební, jejich podíl v  nabídce 
školy je však neméně důležitý. Výtvarný obor zalo-
žil akademický sochař Jiří Jílek a celé generace žáků 
školy byly ovlivněny řadou velmi kvalitních peda-
gogů. „Výraznou profilaci a  vysokou úroveň má 
taneční obor, který navazuje na  tradici založenou 
první učitelkou této disciplíny Lilou Hauerovou, 
provdanou Motýlovou, a  dosahuje trvale výbor-
ných výsledků především díky kvalitní pedagogické 
práci stávajících pedagogů tanečního oboru. Marie 
Jirmanová byla za výsledky své dlouholeté úspěšné 
pedagogické práce oceněna cenou města Šumperka 
za rok 2014,“ připomíná ředitel. Literárně-drama-
tický obor již ve škole v minulosti působil, přerušil 
však svou činnost a v roce 2012 byla v tomto oboru 
znovu zahájena výuka. V současné době nejsou ote-
vřeny všechny ročníky.

Za dobu existence školy prošly pomyslnými škol-
ními „škamnami“ „ZUŠky“ stovky mladých lidí, 
kteří pod vedením pedagogů získávali základy do-
vedností v umělecké oblasti. Většina bývalých žáků 

Oslavy ZUŠ Šumperk

Učitelský sbor na školní zahradě v roce 2015 (od poslední řady dopředu – zleva doprava): Učitelé Josef Macek, 
Radek Sekyra, Petr Juřička, Eliška Purkertová, Antonín Minář, Lenka Nezbedová, Jiřina Slavíčková, Helena 
Štědroňová, Irina Švédová, Alžběta Blaťáková, Jana Todeková, Marcela Nováková, Petr Kocůrek, Libuše Zá-
mečníková (zástupkyně ředitele), Hana Johnová, Marie Brožová, Tomáš Bartošek, Hana Kalivodová, Danuše 
Davidová, Stanislav Bartošek, Jana Valentová, Yvona Jurčíková. Uprostřed František Havelka (ředitel školy). 

Foto: ZUŠ
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Krátké ohlédnutí aneb vzpomínka na Ludmilku

Šumperská základní umělecká škola má sedm-
desát a bylo mi naznačeno, že prý jsem přímý svě-
dek nejdelšího časového úseku této instituce, jakého 
bylo možno opatřit. Nikdy jsem zde nebyl kmeno-
vým učitelem, ale skoro se všemi učiteli, kteří zde 
od  války působili, jsem se alespoň stručně setkal. 
Osobně jsem znal všechny ředitele a  vyslechl ne-
přeberné množství historek ze života školy i  těch, 
kteří v  ní život probouzeli. Obdivoval jsem osob-
nosti svérázné a barvité, opatrně obcházel nositele 
tváří přísných a  nepřístupných. Pamatuji ozvuky 
bohémského života ctihodných pánů profesorů po-
válečné generace i mrazivé doby sporů a tichých zá-
pasů v časech zmařených nadějí. Mám v živé paměti 
pradávné obrazy nekonečných rozprav pedagogů 
zahalených v oblaka cigaretového dýmu, jimž často 
nepřišlo na mysl, že trpělivě vyčkávajícím žákem již 
dávno cloumá bezmocný vztek. Stejně tak přede 
mnou defilují jejich nekonečně pečliví kolegové vě-
nující svým svěřencům první a poslední z toho, co 
sami dříve nabyli. V nejednom případě se jednalo 
o  stejné osoby, jimž bylo dáno časem zmoudřeti 
a vyzrát. Škola vždy byla a dosud je místem, kde se 
ve všech dobách zjevovaly osobnosti, jaké z paměti 
těch, jež byli nablízku, nikdy nemizí. Dlouho jsem 
váhal, zda se dopustit jmenování některé z  nich, 
a nakonec volím tu, k níž jsem v dětství pociťoval 
hlubokou úctu, a o níž můj tatínek vždy promlou-
val s uznáním. Váže se k ní jedna z oněch mnoha 
historek, jež by v souhrnu mohly tvořit neoficiální 
dějiny ústavu: 

Nedlouho po válce, zavítal do Šumperka zemský 
školní inspektor. Svou návštěvou poctil paní pro-
fesorku Ludmilu Kolarčíkovou, která na  hudební 
škole vyučovala sólovému zpěvu. Ludmilka, jak 
byla kolegy s láskou oslovována, byla paní šířící ko-
lem sebe noblesu předválečné republiky a vládnoucí 
svrchovaným pedagogickým umem. Není divu, že 
zemský školní inspektor poté, co ukončila hodinu, 
povstal a hlubokou úklonou projevil úctu právě za-
žitému pedagogickému mistrovství. Poté se omluvil 

za nepatřičný moment a požádal o třídní knihu, aby 
mohl učinit příslušný zápis. Paní profesorka pro-
jevila mírné rozpaky a s uzarděním přiznala, že ač 
za  okny již kvetou stromy, ona dosud jaksi, ehm, 
třídní knihu nezaložila. Zemský školní inspektor 
s úsměvem pravil, že to nic nečiní, a dotázal se, má-
-li k  dispozici příslušný formulář. Paní profesorka 
mu nepopsaný list podala a zemský školní inspek-
tor napříč titulní stránkou učinil zápis následujícího 
znění: „Ve světle mimořádného pedagogického vý-
konu považuji ostatní náležitosti za  nepodstatné“. 
Poté Ludmilce políbil ruku a odporoučel se.

Ať již byla letošní jubilantka školou hudební, li-
dovou školou umění či základní uměleckou ško-
lou, vždycky v mých očích byla ústavem důležitým, 
navýsost potřebným a pro plný život svého města 
nepostradatelným. Přejme jí, aby nadále byla do-
movem mimořádných osobností i  mladých muzi-
kantů jimi zasažených. A přejme jí také, aby státní 
aparát, snad někdy v daleké budoucnosti, považo-
val ostatní záležitosti ve světle mimořádných peda-
gogických výkonů za stále méně podstatné.  

Tomáš Motýl, sbormistr ŠDS

Ludmila Kolarčíková na hudební škole vyučovala só-
lovému zpěvu.  Foto: archiv
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„Jsem hrozně dojatá. Nikdy jsem se nesetkala s tý-
mem, který má tak mladého ducha, a  za  to ten 
ze šumperské knihovny opravdu miluju,“ sdělila 
po  skypu Markéta Pilátová, jež nezastírala radost 
z toho, že se podařilo vydat povídkovou knihu, kte-
rým se dnes příliš „nedaří“. „Moc mě těší, že vy-
šla právě v  Šumperku, kde se cítím jako doma,“ 
dodala spisovatelka, která v Brazílii desátý rok učí 
potomky českých emigrantů náš jazyk a  kulturní 
dějiny a jejímž domovem jsou nedaleké Velké Lo-
siny, kam se před několika lety přestěhovala a tráví 
zde svůj volný čas. Nejbližší dovolenou plánuje 
na začátek prosince. Knihovna chce této příležitosti 
využít a ve čtvrtek 3. prosince uspořádá autogrami-
ádu letos vydané knihy.

„Téma, které čteme a osobnost autora dává celé 

Festival odstartovalo v úterý 3. listopadu vystou-
pení mezinárodně proslulé zpěvačky Marty Töpfe-
rové v klášterním kostele, o den později se otevřela 
v Hollarově galerii muzea výstava Otty Plachta Nu-
evo Paraíso – Osvícený prales. Slavnostní před-
stavení knihy Kulaté rámy slov se pak odehrálo 
ve čtvrtek v knihovně.

Publikaci přivítali „na  svět“ dva dlouholetí 
čtenáři šumperské knihovny Dana Matušková 
a  Eduard Mlček spolu se šumperským starostou 
Zdeňkem Brožem. „Popřejme knížce, aby se líbila. 
Tentokrát to není onen úsměvný humor, ale po-
vídky jsou krásné, laskavé a vyzývají k zamyšlení,“ 
zdůraznila ředitelka knihovny Zdeňka Daňková.

Dění v  knihovně v  přímém přenosu prostřed-
nictvím skypu sledovala i  samotná autorka knihy. 

Kniha Kulaté rámy slov přenesla Šumperany do Brazílie
Komorní festival nazvaný Město čte knihu se 10. listopadu uzavřel. Letos se díky knize Markéty 
Pilátové nazvané Kulaté rámy slov přenesl přes oceán, a  to nejen jednotlivými povídkami, ale 
také prostřednictvím skypu, na němž byla autorka přítomna. Bohatý program, do něhož se zapo-
jily kulturní instituce ve městě, děti a studenti ve školách, herci ze Šumperka i odjinud, ochotníci 
či senioři čtoucí dětem, opět zahrnoval kromě každodenních čtení hudební vystoupení, filmy, vý-
stavy a besedy.

Jedním z „kmotrů“ letošní knihy byl dlouholetý čtenář knihovny Eduard Mlček, jenž osmnáct let svého života 
strávil v Argentině a dalších osmašedesát v Šumperku. S Markétou Pilátovou pohovořil plynně v portugalštině. 

Foto: -zk-
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v  klášterním kostele byla Marta Töpferová. Při 
svém více než dvacetiletém pobytu v  Americe la-
tinskoamerickou hudbu intenzivně studovala 
a  všechny posluchače okouzlila jak barvou hlasu, 
tak hudebním projevem. Fundovaná přednáška Ju-
lia Česáka o hledání pramenišť Amazonky vysoko 
v horách Peru a kontaktech českých a latinskoame-
rických vědců, vzpomínky Šumperana Eduarda 
Mlčka na mládí, které prožil v Argentině, i happe-
ning Za  dětmi do  Latinské Ameriky na  Komíně 
jsou střípky z mozaiky, které umožnila účastníkům 
lépe pochopit vzdálenost i blízkost našich světů.

„Přispěli do ní také účastníci literární a výtvarné 
soutěže DOMOV, do  které přišlo na  dvě stě pa-
desát výtvarných a  pětapadesát literárních prací. 
Na většině z nich je vidět, jak vážně se jejich au-
toři tématem zabývali,“ uvedla ředitelka knihovny, 
podle níž zvláštností a tak trochu kuriozitou bylo, 
že se posluchači s  autorkou pravidelně potkávali. 
„S pomocí dnes již běžné techniky a internetu byla 
přítomna na dvou čtecích podvečerech, v dopoled-
ních hodinách jsme díky skypu komunikovali se 
spisovatelkou v jejím brazilském působišti ve ško-
lách. Žáci četli, ale také se hojně vyptávali. Na práci 
krajanské učitelky, na  školu, děti, knihy. Snad se 
prostřednictvím festivalu Město čte knihu podařilo 
představit talentovanou spisovatelku a přiblížit její 
tvorbu, která stoprocentně stojí za přečtení,“ uza-
vřela Daňková. -zk-

akci vždy specifickou atmosféru a nejinak tomu bylo 
v letošním ročníku. Markéta Pilátová se nechává při 
své tvorbě inspirovat osudy lidí, se kterými se setkala 
při své profesi. Několik let působila v  zahraniční 
redakci časopisu Respekt a nyní je již desátým ro-
kem krajanskou učitelkou v Latinské Americe. Učí 
Čechy, kteří tam uprchli ze své země před válkou, 
před totalitou nebo v  době krize za  lepším výděl-
kem češtinu a  českou kulturu a  současně naslou-
chá jejich příběhům,“ podotkla ředitelka knihovny 
Zdeňka Daňková. Vzápětí dodala, že v  povídkové 
knize Kulaté rámy slov, která se četla v rámci podve-
černích setkání, popisuje příběhy, jenž vyvolají sem 
tam úsměv, ale častěji husí kůži na těle, citlivě a zá-
roveň bez příkras. „V době naplněné stále novými 
informacemi o uprchlických vlnách do Evropy bylo 
zajímavé a až nečekaně aktuální připomenout si ty 
předchozí, které vedly pryč z Evropy. Autorka se za-
bývá individuálními osudy jednotlivců, kteří se jich 
účastnili, ne všichni našli na své daleké pouti štěstí. 
Skutečnost, že román Žluté oči vedou domů byl pře-
ložen do  šesti evropských jazyků, svědčí o  tom, že 
podobné osudy, jaké prožívají jeho hlavní hrdinky, 
jsou blízké také vystěhovalcům a jejich blízkým z ji-
ných zemí,“ zdůraznila Daňková. 

Působiště autorky bylo pro pořadatele příležitostí 
věnovat se Latinské Americe a vzájemným vazbám 
s  touto vzdálenou končinou takříkajíc z  různých 
úhlů pohledu. Hostem úvodního koncertu 

Advent v Šumperském dětském sboru

Minulo období sborových návštěv, však se jich letos sešlo nebývalé množství. Šest hostujících sborů 
v Šumperku, z toho pět zahraničních. Po Prvním koncertě Růžových dětí malé vydechnutí a už 
nám kyne série předvánočních radostí.

Začínáme o první adventní neděli, 29. listopadu 
v 16 hodin koncertem v bludovském kostele sv. Jiří. 
Těšíme se, protože Bludov patří k místům, kde se 
na koncerty chodí a publikum dýchá společně s in-
terprety. V pátek 11. prosince slaví Základní umě-
lecká škola v  Šumperku sedmdesáté narozeniny, 
a přestože náš sbor již při této instituci nepůsobí, 

byli jsme, jakožto dlouholetí partneři, pozváni 
k  účinkování na  slavnostním koncertě v  šumper-
ském divadle. Poté již vezmou zpěvné události 
rychlý spád. V pondělí 14. prosince si všichni mi-
lovníci lidových koled mohou přijít na své při tra-
dičním zpívání na  náměstí u  radnice. Začíná, 
jakmile radniční hodiny odbijí pátou. Ve  středu 
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nás znají natolik, že si vždy ukazují, které děti 
jsou tady letos poprvé, a ptají se po těch, které již 
ve  sboru skončily. Čtvrteční odpoledne patří Ar-
mádě spásy a  v  pátek ráno vyměníme děti žele-
chovické za ty naše, šumperské. Pro oboje zpíváme 
rádi, protože ony zase rády a  soustředěně poslou-
chají. Najednou se do klášterního kostela nevejdou, 
tak snad raději hned koncerty dva. 

Přiblížila se sobota 19. prosince a my víme, že je 
to den rozloučení. Třicátý čtvrtý Vánoční koncert 
Šumperského dětského sboru přivede do  Domu 
kultury Šumperk dvě stovky zpěváčků a  plný sál 
posluchačů. Bývá jich kolem osmi set. Zazpívají 
skoro všechny naše děti, jen předškolní Zpívánky 
ještě na jeviště nepůjdou. Koncert začíná v 16 ho-
din a vstupenky budou k mání v pokladně domu 
kultury od pondělí 7. prosince. Potom si děti vy-
dechnou a budou se těšit na první setkání v dalším 
roce. Jim všem, rodičům, přátelům i  příznivcům 
vinšujeme klidné svátky. T. Motýl, sbormistr ŠDS

16.  prosince se vypravíme k  návštěvě dlouholeté 
štace na koncerty, které vždy zanechají krásný po-
cit. Pojedeme do Želechovic, obce nedaleko Zlína. 
Dopoledne zpíváme pro děti místní školy a v pod-
večer, v  18 hodin, začíná koncert pro veřejnost. 
Kostel sv. Petra a Pavla je vždy nabitý a zdejší lidé 

Poslední adventní koncert se odehraje v režii Šumper-
ského dětského sboru.  Foto: ŠDS

Klasika Viva nabídne vánoční koncert 
barytonistů Ivana Kusnjera a Lukáše Bařáka 

a sopranistky Elišky Gattringerové
Čtvrtý a poslední koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agen-
tura J+D Romana Janků, naplánovali organizátoři na středu 9. prosince. Tradiční vánoční kon-
cert tentokrát se sólistou opery Národního divadla v Praze Ivanem Kusnjerem a hosty, jimiž jsou 
jeho žáci Eliška Gattringerová (soprán) a Lukáš Bařák (baryton), bude hostit velký sál domu kul-
tury. Na programu je výběr z české a světové operní literatury a také známé vánoční písně a koledy 
za klavírního doprovodu Iryny Romenské. Vstupenky za sto padesát, dvě stě a dvě stě padesát ko-
run si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v informačním centru.

Ivan Kusnjer (baryton) je sólistou opery Ná-
rodního divadla v  Praze. Absolvoval Akademii 
múzických umění v Praze u Teodora Šrubaře. Ab-
solvoval mistrovský pěvecký kurz v Accademia Chi-
giana v Sieně a studijní pobyt v milánské La Scale. 
Od  roku 1982 je v  angažmá v  pražském Národ-
ním divadle.

Je držitelem mnoha uměleckých ocenění, ze-
jména trojnásobným držitelem prestižní Ceny 
Thálie. Získal je za  role Tonia v  Leoncavallových 

Komediantech (1994), Krále Jiřího v Osmi písních 
pro šíleného krále P. M. Daviese (1997) a Voka Vít-
kovice ve Smetanově Čertově stěně (2001). 

Jeho repertoár zahrnuje více než šedesát operních 
rolí, na dvacet kantát a oratorií a čtrnáct písňových 
cyklů. Z operních rolí jsou to např. Verdiho Hrabě 
Luna (Trubadúr), Falstaff, Simon Boccanegra, Jago 
(Otello), Rigoletto, Macbeth, Giorgio Germont 
(La traviata) a Amonasro (Aida), dále Scarpia (Pu-
ccini: Tosca), z českého repertoáru mj. Smetanovy 
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V  roce 1998 spolu s  manželkou založili Nadační 
fond Fatum na  podporu rodin předčasně zemře-
lých hudebních umělců.

Barytonista Lukáš Bařák se narodil ve  Valaš-
ském Meziříčí v roce 1992. V roce 2007 byl přijat 
na  Janáčkovu konzervatoř a  Gymnázium v  Os-
travě, od  roku 2011 dále pokračuje na  Akademii 
múzických umění v Praze. 

Je laureátem několika pěveckých soutěží. Napří-
klad Rudolfa Petráka v  Žilině, celostátní soutěže 
konzervatoří v Pardubicích či Bohuslava Martinů 
v  Praze, kde získal 1. místo, cenu za  interpretaci 
písní Bohuslava Martinů a titul absolutního vítěze. 

V roce 2011 nastoupil na Akademii múzických 
umění v  Praze, kde studuje operní zpěv u  Ivana 
Kusnjera. Zde spolupracoval na  mnoha předsta-
veních, například v Manželských kontrapunktech 
Jiřího Pauera, jako Papageno v opeře Die Zauber-
flöte W.A. Mozarta a  jiných. Vystupoval s Filhar-
monií Brno, Moravskou Filharmonií Olomouc, 
komorním orchestrem Pavla Haase a  aj. Četná je 
jeho sólová spolupráce se ženským pěveckým sbo-
rem Bohuslava Martinů a  skladatelem Milanem 
Báchorkem. Na podzim roku 2014 debutoval v Ji-
hočeském divadle v  představení Le nozze di Fi-
garo v titulní roli Figara. V roce 2015 nastudoval 
roli Masetta z Dona Giovanniho pro letní stagionu 
ve Stavovském divadle. Zúčastnil se letních pěvec-
kých kurzů pod vedením maestra Renata Brusona 
v Italském Arezzu a byl přijat na roční stáž na Uni-
versität für Musik und darstelende Kunst ve Vídni.

Sopranistka Eliška Gattringerová se narodila 
v roce 1988 v Praze. Od dětství se věnovala zpěvu 
a získala mnohá ocenění v řadě pěveckých soutěží. 
Zpívala také ve sboru Bambini di Praga.

V  roce 2003 byla přijata na pražskou konzerva-
toř, kde studovala klasický zpěv pod vedením sopra-
nistky Jarmily Krásové. Po dobu studia vystupovala 
v  cyklech výchovných pořadů pro děti pořáda-
ných Českou filharmonií ve  spolupráci s  Pražskou 
konzervatoří. Pražskou konzervatoř absolvovala 
v  roce 2009 rolí Sandriny v  opeře Lancelot L. Fi-
šera, Chocholky v Příhodách Lišky Bystroušky L. Ja-
náčka a  studium zakončila rovněž absolventským 

role Voka Vítkovice (Čertova stěna), Vladislava 
(Dalibor), Tomše (Hubička) a  Krušiny (Prodaná 
nevěsta) a další.

Účinkoval na předních operních scénách a kon-
certních pódiích v Evropě, Americe i na Středním 
a  Dálném východě. Za  všechny jmenujme např. 
milánskou La Scalu, newyorskou Carnegie Hall, 
Opéra Comique v Paříži, La Fenice v Benátkách, 
vídeňskou Staatsoper, La Monnaie v Bruselu, ber-
línskou Staatsoper, Théâtre du Châtelet v  Paříži, 
Frankfurt, Operu Reykjavík, Tel Aviv, Royal Al-
bert Hall a Barbican Hall v Londýně, Teatro Real 
Madrid, Santory Hall v Tokiu, dále operní domy 
v Hongkongu, Sao Paolu a další. Proslavil se jako 
jeden z nejkvalitnějších interpretů Orffových Car-
mina burana.

Celá řada jeho výkonů je zaznamenána 
na  mnoha snímcích, vydaných společnostmi 
Decca, Chandos, Orfeo, Naxos, Panton a  Supra-
phon. Od roku 1996 pedagogicky působí na hu-
dební fakultě AMU v  Praze, kde byl jmenován 
docentem a  vede katedru Zpěvu a  operní režie. 

Na Vánočním koncertu Klasiky Viva vystoupí baryto-
nista Ivan Kusnjer, sólista opery Národního divadla 
v Praze.  Foto: J. Rabara



15Klasika Viva, Film o Janu Husovi

V Studni, kde se představila v roli Lidunky. V sou-
časné době zde vystupuje v opeře J. Pauera Manžel-
ské kontrapunkty a v opeře P. I. Čajkovského Evžen 
Oněgin ztvárňuje roli Taťány. 

Je laureátkou pěvecké soutěže v  Jennersdorfu, 
2. cenu za interpretaci jí udělil Institut für Gesang 
und Musiktheater der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien. V  roce 2013 obsadila 
1. místo v Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína 
Dvořáka v Karlových Varech. R. Janků

koncertem v pražském Rudolfinu. V roce 2009 byla 
přijata na  Hudební fakultu Akademie múzických 
umění v Praze, kde pokračuje v magisterském studiu 
zpěvu u Ivana Kusnjera, sólisty Národního divadla. 

Pravidelně zpívá na  řadě koncertů v  České re-
publice i  v  zahraničí. Pro operní studio AMU 
nastudovala roli Zdeňky Janáčkové v opeře Zápis-
ník zmizelého Leoše Janáčka a  také roli Rusalky 
a  1.  žínky v  opeře Antonína Dvořáka Rusalka. 
V  roce 2011 měla premiéru opera V. Blodka 

Snímek o Janu Husovi společnosti Vistafilm  
měl premiéru v kině Oko, televize ho uvede o Vánocích

Premiéra filmu „Jan Hus – cesta bez návratu“, 
který vznikl v  koprodukci České televize a  šum-
perské společnosti Vistafilm manželů Ivy a  Lu-
boše Hlavsových, se odehrála v pátek 13. listopadu 
v šumperském kině Oko. Snímek, který v příběhu 
Husova italského žalářníka Roberta Tallia a nevěstky 
Markéty přibližuje historické události v  Kostnici 
a  poslední měsíce života Jana Husa, uvede Česká 
televize v  období vánočních svátků. Diváci v  něm 
kromě Vladimíra Javorského v hlavní roli uvidí na-
příklad i šumperského rodáka Petra Štěpána, některé 
ze scén pak filmaři točili v našem regionu a ze Šum-
perska byla také velká část komparzistů.

Poradcem v  historických událostech byl filma-
řům teolog a historik Martin Chadima, který  se 
dlouhodobě věnuje studiu života a díla Jana Husa. 
Scénář pak zpracovala publicistka a dramaturgyně 
Českého rozhlasu Milena Štráfeldová. Oba se při-
tom premiéry v Oku zúčastnili a po uvedení filmu 
spolu s  herci Vladimírem Javorským a  Lubošem 
Veselým a  s  režisérem Lubošem Hlavsou odpoví-
dali na dotazy diváků. Pozdravil je i  Petr Štěpán, 
který pochází ze Šumperka, ale kvůli předpremiéře 
Krále Leara nemohl nedorazit. „Při natáčení jsme 
zažili nádherné chvíle a  já doufám, že se Jan Hus 
bude divákům líbit,“ řekl Petr Štěpán. -zk-

Na premiéře filmu o Janu Husovi v kině Oko nechyběli kromě režiséra Liboše Hlavsy (vpravo) ani herci Luboš 
Veselý a Vladimír Javorský.  Foto: L. Pešková Kulichová
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V  Ústí nad Labem zakoupil Josef Wiatschka 
malý dřevěný pavilon, který v  areálu koupa-
liště sloužil jako restaurace; vystavěny byly 
převlékací kabiny, sprchy, skokanský můstek 
i  sportovní hřiště. Vedle sportovišť u  bývalé 
střelnice, o nichž jsme nedávno pojednali, zís-
kal Šumperk další sportovní areál.

Teprve na  přelomu osmdesátých a  deva-
desátých let minulého století bylo u  rybníka 
Benátky navázáno na  snahy spolku Schenk-
hofteich, když zde byl vystavěn krytý ba-
zén. Následně bylo vybudováno i  koupaliště. 
U AQUAcentra dnes mladí sportovci využívají 
také skatepark.

Šumperský skatepark je dílem pražské firmy 
Mystic Constructions, která se na  realizace 
těchto sportovišť specializuje. Šestnáct set me-
trů čtverečních zastavěné plochy přitom „spo-
lykalo“ během čtyř měsíců výstavby na čtyři sta 
padesát kubíků betonu a dvacet tun železa. 

Sportoviště je rozděleno na dvě části, což je 
v  republice rarita. Základ tvoří skateboardový 
bazén s  rozmanitými výškovými úrovněmi 
a  různými druhy hran, včetně tzv. wallride. 
V areálu vznikla rovněž tzv. streetová sekce pro 
ty, kteří jezdí „pouliční“ styl.

Šumperský skatepark je po Jihlavě a Kladnu 
třetím největším v  republice. V budoucnu by 
se zde tak mohly pořádat závody na  republi-
kové úrovni. Za realizaci vlastního sportoviště 
zaplatila radnice 7,236 milionu korun. Mimo 
to vybudovala přístupový chodník a osvětlení.  

Z. Doubravský, Z. Kvapilová

Od  devadesátých let vznikají kolem Šum-
perka nová sportoviště a jiná se rozšiřují. Mezi 
ty druhé patří i  plavecký areál Benátky, ve-
dle kterého byl vybudován a  nedávno předán 
k užívání nový skatepark.

Ještě před první světovou válkou bylo okolí 
rybníka Schenkhof využíváno jen k průmyslo-
vému podnikání. Samotný rybník sloužil v mi-
nulosti k  pohonu hamru a  později jeho vody 
roztáčely stroje v  šumperské papírně. Po  zá-
niku papírny vévodily tomuto koutu šumper-
ského předměstí budovy Sieglova bělidla.

Snaha využít pozemky a  rybník při silnici 
do  Uničova k  aktivnímu odpočinku a  využití 
volného času spadá do  dvacátých let minu-
lého století. Tehdy přišel s  myšlenkou vybu-
dovat zde přírodní koupaliště majitel drogerie 
a  domu U Bílého psa na náměstí Josef Wiat-
schka. S  rodinnými příslušníky a  několika 
svými zaměstnanci a  známými založil spolek 
Schenkhofteich. Pro potřeby koupaliště využili 
členové spolku nepoužívaný výstavní pavilon 
z  doby šumperských průmyslových a  živnos-
tenských výstav, vyčistili dno rybníka a odstra-
nili velké plochy rákosu, čímž rozšířili plochu 
rybníka. V  roce 1926 byl provoz koupaliště, 
které dostalo název Malé Benátky, zahájen. Za-
koupené loďky se staly oblíbenou atrakcí oby-
vatel města, jak dokazuje řada fotografií z  té 
doby. Z výnosu vstupného, z pronájmu loděk, 
z  vlastních zábavných akcí a  pronájmu areálu 
jiným organizacím plynuly příjmy, které byly 
investovány do  dalšího rozvoje koupaliště. 

K Šumperským proměnám: Areál na Benátkách

V Šumperku opět zazní Jakub Jan Ryba

Šumperský vánoční sbor s orchestrem se i letos 
podělí o  tradiční součást Vánoc v  našem městě 
i  okolí. Opět zazní Česká mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby, a  to v  pátek 25. prosince v  16.30 

hodin v  klášterním kostele Zvěstování Panny 
Marie. Zpívat se bude i v mladoňovském kostele 
v neděli 27. prosince od 15 hodin. Všichni jsou 
srdečně zváni. J. Jirgl
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Současný pohled na areál u rybníka na Benátkách.  Foto: P. Kvapil

Koupaliště Benátky asi na počátku čtyřicátých let 20. století. Uprostřed za rybníkem místo, kde vyrostl krytý ba-
zén a letní koupaliště, vpravo od nich byl nedávno vybudovaný skatepark.  Foto: VM Šumperk
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Na šestnácti stech metrech čtverečních zastavěné plochy vyrostl do podzimu nový skatepark.  Foto: P. Kvapil

Ještě letos na jaře rostla na ploše u plaveckého areálu tráva.  Foto: Z. Kvapilová
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Dům kultury

Pátek 4. prosince od 15 hodin v G-klubu
Přednáška a křest knihy Vřesová studánka – po-
vídání o historii a znovuzrození
Zveme vás na přednášku o Vřesové studánce zná-
mého šumperského historika Drahomíra Polácha. 
Akce bude zakončena symbolickým křtem knihy 
a diskuzí i v prostorách Vlastivědného muzea v Ga-
lerii mladých, kde probíhá stejnojmenná výstava. 
Akci pořádá Spolek pro obnovu poutního místa 
Vřesová studánka ve spolupráci s Domem kultury 
Šumperk.  Vstupné 20 Kč

Sobota 5. prosince od 18 hodin ve velkém sále DK
Ples Gymnázia Šumperk
Uzavřená společnost.

Neděle 6. prosince od 16 hodin v klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie
II. adventní koncert
Účinkují: Jan Horníček (varhany, klavír), Helena 
Kocůrková (housle). Výtěžek ze vstupného bude 
věnován na dobročinné účely.  Vstupné dobrovolné

Středa 9. prosince od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Ivan Kusnjer a hosté
Tradiční vánoční koncert tentokrát se sólistou 
Opery Národního divadla v  Praze a  hosty, jimiž 
jsou jeho žáci Eliška Gattringerová (soprán) a Lu-
káš Bařák (baryton). Můžete se těšit jak na výběr 
z české a světové operní literatury, tak i na známé 
vánoční písně a  koledy za  klavírního doprovodu 
Iryny Romenské.  Vstupné 250 Kč, 200 Kč a 150 Kč

Pátek 11. prosince od 18 hodin v H-clubu
Sebastian
Koncert talentovaného mladého zpěváka z  Liberce. 
Přijďte si naživo užít energickou show a bavte se se 
skvělou muzikou. Během koncertu zazní hity Toulavá 
a Záchranný bod a nebudou chybět ani pecky, které 
Sebastian nazpíval s Atmo music. Jako host na úvod 
zahraje kapela Trocha klidu ze Šumperka, která 

letos předskakovala na turné skupiny Chinaski.   
Vstupné v předprodeji 170 Kč, v den akce 200 Kč 

Pátek 11. prosince od 19 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples VOŠ a SPŠ Šumperk
Uzavřená společnost.  

Neděle 13. prosince od  16 hodin v  kostele sv. Jana 
Křtitele
III. adventní koncert
Účinkuje: Avonotaj a hosté. Výtěžek ze vstupného 
bude věnován na dobročinné účely. 

Vstupné dobrovolné

Pondělí 14. prosince od 17 hodin na náměstí Míru 
(u radnice)
IV. adventní koncert
Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dět-
ského sboru. Výtěžek ze vstupného bude věnován 
na dobročinné účely.  Vstupné dobrovolné
 
Sobota 19. prosince od 16 hodin ve velkém sále DK
Vánoční koncert ŠDS
Vánoční komponovaný pořad Šumperského dět-
ského sboru.  Vstupné 50 Kč, 60 Kč, 70 Kč

MILÝ VÁNOČNÍ DÁREK PRO VAŠE 
NEJBLIŽŠÍ:
Pátek 29. – neděle 31. ledna v G-klubu
Cesta za hlasem – workshop s Idou Kelarovou
Otevřený workshop pod vedením Idy Kelarové, 
Desideria Duždy a  Ota Bundy je věnován všem, 
kteří chtějí objevit sílu svého hlasu. Tento nezamě-
nitelný, hlasový a  emocionálně laděný seminář se 
pro jeho účastníky stane cestou k otevírání hlasu, 
slyšení zvuků, tónů i znovunaladění se.

Vstupné do konce roku 2015 2800 Kč,  
v novém roce 2016 3000 Kč

Pátek 19. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Stromboli
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Od 2. prosince do 3. ledna
Vladana Hajnová: Objekty, grafiky a kresby
Autorka Vladana Hejnová je dcera Alvy Hajna, 
která jde ve šlépějích slavného otce. Její výstava je 
průzračně čirá ve  své jednoduchosti a  předchází 
před výstavou jejího otce, plánovou na  léto příš-
tího roku. Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 
2.  prosince od  18 hodin. Galerie je přístupná 
denně, stačí jen zazvonit na  recepci Penzionu G, 
který nad galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. 
Výstavu i celý program galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj. 

Vstup volný

PŘIPRAVUJEME
5. prosince  PLES GYMNÁZIA ŠUMPERK
8. ledna   STUŽKOVACÍ PLES 
  OBCHODNÍ AKADEMIE
15. ledna   MARTINA TRCHOVÁ TRIO
16. ledna   PLES PRAMET TOOLS
28. ledna   CHANTAL POULLAIN
29.–31. ledna  HLASOVÝ SEMINÁŘ IDY
  KELAROVÉ
11. února   SARAH & THE ADAMS
19. února   STROMBOLI
25. února   VLADIMÍR MERTA
6. března   ŠLÁGRPARÁDA: DUO
  JAMAHA
18. března  BLUES APERITIV

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. Změna pro-
gramu vyhrazena!

Michal Pavlíček (kytara), Bára Basiková (zpěv), 
Klaudius Kryšpín (bicí), Jiří Veselý (basa), Vendula 
Kašpárková (klávesy), Vilém Čok (zpěv). Nenechte 
si ujít koncert kultovní kapely Michala Pavlíčka, 
pojmenované podle stále činné sopky nedaleko 
Itálie. Je složena ze špičkových hudebních umělců 
a do Šumperka navíc dorazí v původní sestavě. 

Speciální akce – vstupné do Vánoc za 299 Kč, poté 
v předprodeji za 390 Kč, v den akce 450 Kč, balkon 

po celou dobu za 400 Kč 

PRO DĚTI
Neděle 6. prosince od 15 hodin ve velkém sále DK
Krásné Vánoce – koncert Pavla Nováka a  dět-
ského sboru Ptáčata 
Vánoce – to není jen purpura, stromek, dárečky 
a cukroví... Přijďte se naladit na vánoční atmosféru 
koncertem Pavla Nováka a šumperského dětského 
sboru Ptáčata, který působí pod základní školou 
Šumavská. Zazpívají netradiční i tradiční koledy.

Vstupné 90 Kč

Neděle 13. prosince od 10 hodin ve velkém sále DK
Na cestě do Betléma
Vánoční pohádka o tom, jak je krásné někoho ob-
darovat, a že i  ten nejchudší z chudých je vlastně 
bohatý. Milou vánoční pohádku zahraje Divadélko 
s Radostí. Pro děti od 3 let.  Vstupné 70 Kč

D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia 
Rubi.

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka

Dům kultury

Pátek 29. – neděle 31. ledna v G-klubu
Cesta za hlasem – Workshop s Idou Kelarovou

Otevřený workshop pod vedením Idy Kelarové, Desideria Duždy a Ota Bundy je věnován všem, 
kteří chtějí objevit sílu svého hlasu. 

Vstupné do konce roku 2015 2800 Kč, v novém roce 2016 3000 Kč
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Vladana Hajnová (*1967)
„Objekty, kresby, grafiky“ 

Vladana už od dětství musela být přirozeně ovliv-
něna otcem, vyhraněnou osobností bytostného 
sochaře a malíře Alvy Hajna (1938-1991), o jehož od-
kaz i pečuje. Posledních deset let jeho života byla stu-
dentkou výtvarných škol. Polovinu z nich na střední 
škole v Brně a tu druhou v grafickém ateliéru Praž-
ské Akademie u jemně senzitivního Ladislava Čepe-
láka, u věčného experimentátora Dalibora Chatrného 
a v závěru pak u krajně střídmého Jiřího Lindovského. 
Prvotní vliv je ale hlubší. 

Byla přitahována otcovým citem pro formu a pro 
materiál sám v  jeho plně postačující si řeči hmoty, 
která je u něho zároveň vždy už i obsahem. Drsnou sy-
rovost ale nahradila vzdušností, hutnou tíhu lehkostí 
svých prostorových objektů a velkorysou uvolněnost 
ryzí čistotou velejemných linií. Staví z  nich plošné 
i  prostorové konstrukce kdesi mezi jejich samovol-
ným řádem a šťastnou náhodou. Řadí se jimi k ob-
novenému sdružení klubu konkrétistů třetí generace, 
které má v Pardubicích odedávna silnou tradici. Krom 
jiného měli jsme tu v galerii před lety monostruktury 
tamního a později v Düsseldorfu žijícího člena zakla-
datelské generace, Františka Kyncla (1934-2011). 

Při pohledu na rytmicky rozprostřenou tkáň Vla-
daniny kresby vybaví se mi ale i nervní příběhy od-
hazované čáry paní Daisy Mrázkové, autorky obou 

krajních poloh výtvarné výpovědi. Nejen u ní se ob-
razivé s novotvarem prolíná; jako tma a světlo u Vác-
lava Boštíka splývá v jediném a není protikladem, ale 
jen různou mírou zobecnění jediné dostupné skuteč-
nosti, niterně přítomné vně i v nás samých. Všechno, 
co kdy uděláme, je tak abstrakcí jen zdánlivou, a sama 
pra-látka veškerého bytí, rodící v proměnách bezpočet 
jednotlivostí, je toho důkazem. U Vladany Hajnové 
je plná míra zobecněné formy výslovným záměrem, 
a přece se i v ní, třeba i nechtěně, podoby věcí a jevů 
bezděčně zrcadlí. Nelze jinak, nemáme jiný zdroj po-
znání. Její výstava, průzračně čirá, předchází hutnou 
otcovu, plánovanou na léto příštího roku. Za obě Vla-
daně upřímný dík.

Zahájena za přítomnosti autorky ve středu 2. pro-
since v 18 hodin, potrvá až do neděle 3. ledna příštího 
roku. Přijďte.  Miroslav Koval

Galerie J. Jílka

Bez názvu, kresba, černý fix, papír 62,5 x 45 cm, 2008 

Klidné a krásné vánoční svátky a vše nejlepší 
v roce 2016 přeje všem svým čtenářům 

redakční rada Kulturního života Šumperka.

Pátek 19. února od 19.30 hodin 
ve velkém sále DK

Stromboli
M. Pavlíček (kytara), B. Basiková (zpěv), 

K. Kryšpín (bicí), J. Veselý (basa), 
V. Kašpárková (klávesy), V. Čok (zpěv). 

Speciální akce – vstupné do Vánoc za 299 Kč, 
poté v předprodeji za 390 Kč, v den akce 
450 Kč, balkon po celou dobu za 400 Kč.
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Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
Út 1. 12. Aládín a kouzelná lampa školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
St 2. 12. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Čt 3. 12. Sen noci svatojánské C, VK 17.00 150 Kč
So 5. 12. Sen noci svatojánské B, VK 19.00 150 Kč
Ne 6. 12. Aládín a kouzelná lampa VK 15.00 70 Kč
Út 8. 12. LiStOVáNí.cz: Místnost/Faktura (Jonas 

Karlsson) Čtení na jevišti za oponou 
VK 18.00 100 Kč

St 9. 12. Česko zpívá koledy Před hlavním vchodem 
divadla 

18.00

Čt 10. 12. Aládín a kouzelná lampa školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Pá 11. 12. Slavnostní koncert k 70. výročí založení 

Základní umělecké školy Šumperk 
VK 18.00 50 Kč, 

předprodej 
v kanceláři 
školy

Po 14. 12. S tvojí dcerou ne školy, dopr. volných míst 12.00 150 Kč
Út 15. 12. S tvojí dcerou ne školy, dopr. volných míst 11.00 150 Kč
Út 15. 12. Vánoční evergreeny s překvapením Foyer VK 17.00 80 Kč

Divadlo

Divadlo

V prosinci se diváci mohou těšit i na hru Sen noci svatojánské, která měla premiéru v listopadu.  Foto: P. Veselý
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Datum Titul Skupina Čas Cena
So 19. 12. Naše městečko P, VK 19.00 240 Kč
Út 22.12. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Čt 31.12. Silvestrovské představení: 1 + 1 = 3 

Derniéra 
VK 17.00 150 Kč

Divadlo, Premiéra

Prosincovou premiéru Našeho městečka režíruje 
Zdeněk Černín

Divadelníci chystají vánoční evergreeny

Před divadlem se budou společně zpívat koledy

Divadlo nabízí vánoční dárek v podobě 
poukazu na představení

Letošní čtvrtou premiérou šumperského divadla je Naše městečko Thortona Wildera v  režii 
Zdeňka Černína a s hudbou šumperského rodáka Davida Rottera. Odehraje se v sobotu 19. pro-
since od 19 hodin. Po premiéře je připraveno posezení s hudbou v Zrcadlovém sále a ve foyer.

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel. č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.
divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po–Pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstupe-
nek vždy hodinu před začátkem představení. Výstava v prostorách divadla: Zubko András – „Banát“, fo-
tografie, výstava trvá do 15. 12., Střípky z  divadelního archivu - výstava bude zahájena 19. 12. a potrvá 
do 16. 2. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. Změna programu vyhrazena!

Nevíte, jakým dárkem obdarovat na  Vá-
noce své blízké? Přijďte si do pokladny divadla 
koupit dárkový poukaz v hodnotě tři sta nebo 
čtyři sta padesát korun, který platí rok od jeho 

vydání. Pokladna je otevřena každý všední den 
od  15 do  18 hodin. Bližší informace lze zís-
kat na  telefonních číslech 583  214  062 nebo 
731 655 847. -red-

Šumperské divadlo se letos připojí k  pátému 
ročníku akce nazvané Česko zpívá koledy, kterou 
pořádají noviny Deník. Zájemci tak mohou při-
jít ve  středu 9. prosince v 18 hodin před hlavní 

vchod divadla v  Komenského ulici a  společně 
si zazpívat pět koled a  jednu vánoční píseň. Ty 
budou znít ve  stejný čas na  řadě míst v  celé re-
publice. -zk-

Šumperský stánek Thálie chystá Vánoční 
evergreeny s překvapením. Odehrají se v úterý 
15. prosince o  páté podvečerní ve  foyer 
divadla.

Posluchači se mohou těšit na  evergreeny v  po-
dání Olgy Kaštické, Petra Krále, Karolíny Hýs-
kové a Tomáše Wursta. To vše za doprovodu Josefa 
Macka a dalších hostů. -red-
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

Výstava reprodukcí ilustrací Zdeňka Buriana 
přenese návštěvníky šumperského muzea do  ob-
dobí prehistorie a ukáže jim svět plný dobrodruž-
ství a  dětských motivů. Umělec, známý širokou 
veřejností zejména ilustracemi knih Lovci ma-
mutů, Vin netou nebo Dvacet tisíc mil pod mořem, 

VÝSTAVNÍ SÍŇ
Muzejní NEJ
Muzejní nejstarší, nejmenší, nejslavnější, nejfeno-
menálnější i  nejnebezpečnější exponát – to vše je 
k  vidění v následujících měsících ve  výstavní síni 
šumperského muzea. Oslavy 120. výročí založení 
německého městského muzea v Šumperku (1896) 
budou započaty již v  poslední čtvrtině letošního 
roku výstavou, která při této příležitosti před-
staví muzejní sbírky v tak trochu jiném pojetí. Ná-
vštěvníky čekají „nej“ exponáty vybrané ze sbírek 
šumperského, zábřežského a  mohelnického mu-
zea, Havelkova muzea, Památníku Adolfa Kašpara 
v Lošticích a Lovecko-lesnického muzea v Úsově. 
Záměrem výstavy je rovněž přiblížit práci kurátora 
sbírek prostřednictvím interaktivních prvků v cvič-
ném depozitáři. Výstava trvá do 14. února 2016.

RYTÍŘSKÝ SÁL 
Malíř ztraceného času

Každodenně jsme bombardováni zprávami z ce-
lého světa a to v takovém množství, že už ani ne-
jsme schopni pocítit, jakou má ta či ona zvěst 
důležitost, obsah a spojitost s našimi osudy.

Jako by se nás citově nedotýkaly. Jako by z nich 
zmizelo to hlavní – člověk. Nemáme čas přemýšlet 
nejen o tom, co se děje kolem nás, ale ani o tom, co 
se děje s námi. Globalizovaný svět nás pohlcuje čím 
dál víc. A právě Wilderova hra Naše městečko nám 
laskavou, humornou formou ukazuje obyčejný ži-
vot s každodenními problémy, kterým rozumíme, 
trápíme se jimi, ale když je vidíme na jevišti, doká-
žeme se jim zasmát a pochopit jejich smysl.

Wilderova hra, oceněná nejprestižnějšími lite-
rárními cenami, prošla divadly všech kontinentů, 
a  i když byla napsána v první polovině minulého 
století, její vyznění je současné. Člověk je totiž 
ve  své podstatě pořád stejný. Chce pracovat, mít 
rodinu, děti, být zdravý a mít pocit, že jeho cesta 
životem má smysl a řád věčnosti. V tomto ohledu 

působí Wilderovo Naše městečko jako terapie, kte-
rou jste si sami naordinovali, ale v chvatu žití na ni 
zapomněli. Tato hra vám nastaví laskavé zrcadlo 
života, v němž se rádi poznáte, sami sobě zasmě-
jete a uvědomíte si věci, na které jaksi nezbývá čas. 
A přesto právě ony jsou podstatou života.

Režisér připravované šumperské inscenace Zde-
něk Černín je mistrem v  rozplétání mezilidských 
vztahů. To ostatně prokázal u klasického dramatu 
Její pastorkyňa, která byla ozdobou repertoáru 
šumperského divadla. Černín dokáže i ve vyhroce-
ných  situacích najít  humor a porozumění člověku. 
Jeho Naše městečko bude nepatetickou oslavou na-
šeho života a hledání jeho smyslu.

Bude to emotivní představení, které zaujme 
všechny divácké generace, bude to představení, 
které vám vlije chuť do  života. Ve  hře je spousta 
krásných hereckých příležitostí a  režisér, který je 
znám právě svou vynikající prací s herci, slibuje ne-
všední divadelní zážitek. -red-

K výletu do prehistorie a světa dobrodružství láká ná-
vštěvníky šumperského muzea výstava reprodukcí ilu-
strací Zdeňka Buriana.  Foto: M. Stuchlá
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Výstava představuje poutní místo Vřesová studánka 
v  Jeseníkách prostřednictvím textů, elektronického 
promítání i  dochovaných autentických předmětů 
a  připomíná odkaz historicky dlouhodobě využí-
vaného poutního místa. Výstava trvá do 17. ledna 
2016.

GALERIE ŠUMPERSKA
Třicetiletá válka a Šumpersko
Třicet let trvající válečný konflikt představuje vý-
stava, uskutečněná k  370. výročí dobytí šumper-
ského zámku císařskými oddíly po štědrovečerním 
přepadu města roku 1645. Připomíná i  některá 
další ozbrojená střetnutí na  Šumpersku, včetně 
opětovného dobývání Šumperka Švédy v následu-
jícím roce. Historické dokumenty a  další expo-
náty přibližují složení armád a způsob vedení boje 
i  tehdejší výzbroj a  výstroj vojáků. Výstava trvá 
do 31. ledna 2016.

STÁLÁ EXPOZICE 
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a  dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-
pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 

zavede děti i dospělé na široké pláně savan, do hlu-
bokých pralesů a džungle a vystoupá s nimi do vy-
sokých hor. Výstavu připravil Památník národního 
písemnictví ve spolupráci s Josefem Ptáčkem. Vý-
stava trvá do 14. února 2016.

HOLLAROVA GALERIE
Otto Placht – Nuevo Paraíso – Osvícený prales
Výtvarnou tvorbu Otty Plachta, silně ovlivněnou 
exotickým prostředím amazonského deštného pra-
lesa, představuje výstava uspořádaná ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Šumperk v rámci festivalu 
Město čte knihu. Absolvent Akademie výtvarných 
umění v Praze, který se už v době studií snažil vy-
mezovat proti konvencím, je proslulý zejména 
svými velkými obrazy inspirovanými několikale-
tým pobytem u peruánských domorodých obyva-
tel z indiánského kmene Šipibó u města Pucallpa, 
zájmem o šamanství a zkušenostmi z vizí způsobe-
ných rostlinnou drogou – ayahuascou. Výstava trvá 
do 3. ledna 2016.

GALERIE MLADÝCH
Vřesová studánka

Vlastivědné muzeum

Výstava Třicetiletá válka a Šumpersko připomíná 370. výročí dobytí šumperského zámku císařskými oddíly 
po štědrovečerním přepadu města roku 1645.  Foto: Z. Kvapilová
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Minigalerie zábřežského muzea poskytuje tentokrát 
prostor mladému fotografovi Martinovi Fojtů. Au-
tor, který zatím nikde nevystavoval, upoutal svou 
kolekcí černobílých fotografií nazvanou Kolem-
jdoucí Jindřicha Štreita. Výstava trvá do 6. prosince.

Hravé hory Rychlebské
Výstava Kateřiny Preisové přiblíží Rychlebské hory 
z  jiného, netradičního pohledu. Výtvarnice, která 
má podle svých slov ráda sychravé počasí „na Ry-
chlebkách“ a veškerý lesní život, ilustrovala několik 
knih, mezi nimi také Pohádky a pověsti z Rychleb-
ských hor od správce zábřežského muzea Karla Je-
donka. Návštěvníkům zábřežského muzea ve svých 
milých ilustracích představí malovanou zubatou 
zvířenu z Rychlebských hor a nejen tu. I květiny, 
mapy, kalendáře, tančírnu v Račím údolí a možná 
se objeví i Venušánci. Výstava bude zahájena ver-
nisáží ve  středu 9. prosince v  17 hodin a  potrvá 
do 10. ledna 2016.

Akce
Předvánoční muzeum
Zábřežské muzeum a Charita Zábřeh zvou rodiče 
s dětmi i školní kolektivy k výrobě vánoční svíčky. 
Od  pátku 11. prosince do  neděle 13. prosince si 
budou moci návštěvníci domu Pod Podloubím 
vždy od 9 do 17 hodin vyrobit originální dekoraci, 
která vykouzlí příjemnou vánoční atmosféru. Plné 
vstupné 20 Kč, snížené 10 Kč.
Informace: tel. číslo: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, ote-
vřeno celoročně: po zavřeno, út–ne 9–12 hod., 12.30–
17 hod.

MOHELNICE
Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-
těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 
roku 2005! 

Stálá archeologická expozice Pravěk Mohelnicka
Klasická instalace je doplněna moderními au-
diovizuálními prvky. Expozice je svým celkovým 

pochlubit unikátním produktem – zcela automa-
tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 
exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Akce
Mikulášský den
Děti i  dospělé přivítají v  pátek 4. prosince v  šum-
perském muzeu Mikuláš s  čertem a  andělem. 
Od 9 do 16 hodin provoní muzeum již tradičně spe-
ciální mikulášské perníčky a malí návštěvnicí budou 
mít příležitost si na  památku vyrobit vánoční dár-
kové balení, originální malovanou ozdobu a spoustu 
dalšího. Během akce budou přístupné všechny pro-
bíhající krátkodobé výstavy. Vstupné bude 40 Kč pro 
děti a 20 Kč pro dospělé.
Informace: tel. č.: 583  363  070, tel., fax: 
583  214  908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: 
út–ne 9–12 hod., 12.30–17 hod. Otevírací doba Ga-
lerie Šumperska: út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 hodin. 
Změna programu vyhrazena!

ZÁBŘEH
Stálé expozice: Z  historie města a  okolí, Jan 
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea

Betlémy srdcem
Výstava představuje tvorbu současné regionální 
lidové výtvarnice Miloslavy Vašíčkové z Třeštiny, 
která betlémy vyrábí již od  roku 1989. Mnohé 
z  nich jsou i  ve  sbírkách Vlastivědného mu-
zea v  Šumperku a  mnohých dalších. Umělkyně 
se ve své tvorbě věnuje figurální keramice i užit-
kové keramice točené na kruhu podle tradičních 
postupů. Vytváří keramické betlémy, ve  kterých 
vedle scény narození Ježíška najdeme figurky ře-
meslníků a  obyčejných lidí při jejich všedních 
i nevšedních činnostech. Do betlémů zařazuje ar-
chitekturu z blízkého okolí, nechybějí v nich hrad 
Bouzov a zámek Úsov či kostel v Třeštině. Výstava 
trvá do 7. února 2016.

Muzejní minigalerie
Martin Fojtů – Kolemjdoucí 

Vlastivědné muzeum
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pojetím určena nejen pro zapálené archeology, ale 
také pro širokou veřejnost.

Projekt pro celou rodinu: Poznávejme život 
v pravěku hrou
V prostorách muzea je otevřena interaktivní herna, kde 
si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké techniky, popří-
padě vyluštit různé kvizy, hádanky a sestavit skládačky.

Řezbářské betlémy
Ručně vyřezávané betlémy regionálních nepro-
fesionálních autorů, zejména těch současných, 
představuje výstava s vánoční tematikou v mohel-
nickém muzeu. Každý z  řezbářů, jehož díla jsou 
na  výstavě zastoupena, vytváří betlémy po  svém, 
každý má jiné výtvarné cítění, jiné ambice a moti-
vace. Někteří vyřezali pouze jeden betlém pro svou 
rodinu nebo pro radost okolí, jiní vyřezávají bet-
lémy pro větší okruh zájemců. I když všichni zachy-
cují v  jádru stejnou betlémskou vánoční událost, 
jejich ztvárnění je různé. Na výstavě nechybějí ani 
betlémy staré přes stovku let ze sbírek Vlastivěd-
ného muzea v Šumperku. Výstava trvá do 31. ledna 
2016.

Akce
Adventní večer v muzeu
Tradiční autorské čtení v mohelnickém muzeu se 
uskuteční v pátek 11. prosince 2015. Hostem bude 
herec, moderátor a recitátor Alfred Strejček.  
Informace: tel.  č.: 583  430  693, www.muzeum-
-sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.
cz, otevřeno celoročně: po zavřeno, út–ne 9–12 hod., 
12.30–17 hod.

LOŠTICE
Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-
slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

Adolf Kašpar, Kapitoly z  dějin Loštic, Z  po-
kladů muzea
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 
A. Kašpara. V podkroví domu se nachází mistrův 
ateliér. Expozice seznamuje také s  historií Loštic, 
včetně tragického osudu místní židovské komunity.

Půjdem spolu do Betléma
Výstava papírových betlémů zpříjemní předvá-
noční čas návštěvníkům Památníku Adolfa Kašpara 
v Lošticích. Kopie tisků betlémů z tiskárny W. Mo-
raka z  poloviny 19. století, nejznámější betlémy 
Mikoláše Alše, Josefa Weniga, Josefa Lady, reliéfní 
rozkládací betlémy neznámých autorů a  nejen to 
bude k vidění na výstavě Půjdem spolu do Betléma. 
K výstavě budou probíhat komentované prohlídky 
a výtvarné dílny pro školy.   
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 3. pro-
since v 17 hodin a potrvá do 17. ledna 2016.
Informace: tel. č.: 583 445 256, pamatnik.lostice@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: po, út zavřeno, st–ne 9–12 hod., 
12.30–17 hod.

ÚSOV
Od 1. listopadu do 31. března je Lovecko-lesnické 
muzeum v Úsově uzavřeno. V tomto období je pro-
hlídka možná jen po  předchozí objednávce (platí 
pouze pro organizované skupiny).

Změna otevírací doby během vánočních svátků
Ve dnech 24., 25. a 31. prosince 2015 a stejně tak i 1. ledna 2016 budou uzavřena všechna zařízení 
Vlastivědného muzea v Šumperku (muzeum v Šumperku, Muzeum Zábřeh, Muzeum Mohelnice 

a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích). V den státního svátku 26. prosince budou zařízení 
Vlastivědného muzea v Šumperku, s výjimkou Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov, otevřená 

v dopoledních hodinách od 9 do 12 hodin.

Pracovníci Vlastivědného muzea v Šumperku Vám přejí krásné vánoční svátky a v roce 2016 
hodně zdraví a osobního štěstí. 
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Mikulášský den v muzeu

Vyšlo nové číslo Severní Moravy

Od 9 do 16 hodin si v rámci jednoho vstupného 
budou moci zájemci také prohlédnout všechny 
krátkodobé výstavy. Muzejní NEJ jim představí ex-
ponáty s  příznačným přívlastkem „nej“ ze sbírek 
Vlastivědného muzea v  Šumperku. Výstava Malíř 
ztraceného času je přenese do světa plného dobro-
družství, který svými ilustracemi věrně ztvárnil vý-
tvarník Zdeněk Burian. Přístupné budou i výstavy 
Třicetiletá válka a  Šumpersko, Nuevo Paraiso – 
Osvícený prales a Vřesová studánka.  -mb-

Děti i dospělé přivítají v pátek 4. prosince v šumperském muzeu Mikuláš s čertem a andělem. Mezi 
muzejní mikulášskou nadílkou tvoření bude i letos tradiční pečení perníčků. Malí návštěvníci bu-
dou mít rovněž příležitost si na památku vyrobit vánoční dárkové balení, originální malovaný 
stromeček a spoustu dalšího.

Malé návštěvníky muzejní mikulášské nadílky čekají 
opět tvořivé dílny.  Foto: -ms-

Stoprvý svazek Severní Moravy, muzejního 
sborníku vycházejícího nepřetržitě od roku 1957, 
přináší i letos příspěvky vědců, odborných pracov-
níků, ale také studentů a laiků ze všech oborů vlas-
tivědné činnosti. Čtenáři se na 96 stranách rovněž 
dozvědí, co zajímavého se událo v  roce 2014 ve 
Vlastivědném muzeu v Šumperku, a připomenou 
si nejúspěšnější a nejzajímavější výstavní projekty.

S  tématem své absolventské práce seznámí čte-
náře Petra Rosípalová v článku O čem psala Severní 
Morava prvních padesát let. Ten shrnuje obsah jed-
nadevadesáti svazků Severní Moravy a  přináší za-
jímavý pohled na proměnu tematického zaměření 
příspěvků publikovaných ve sborníku. I  druhý 
hlavní článek Báry Kaněv Architekt Ernst Wiesner 
a jeho šumperská poštovní budova vychází z autorčiny 
závěrečné práce, v níž se věnovala historii výstavby 
současné poštovní budovy v Šumperku a osobnosti 
brněnského architekta Ernsta Wiesnera. 

Zajímavosti přináší text Antonína Hluštíka 
o  původu jména vsi Stříbrnice, dále také článek 
pracovnice Národního památkového ústavu Jitky 
Štáblové Nález gotických maleb v  kostele Narození Letošní svazek Severní Moravy je opět celobarevný. 
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Městská knihovna

Panny Marie v  Brníčku. Pozdně barokním mal-
bám v  kostele sv. Jana Křtitele se v  další zajíma-
vosti věnuje historička umění Vlastivědného muzea 
v  Šumperku Lenka Kirkosová. V  rubrice lze také 
najít texty od Františka Všetičky (Stříbrný Kosov), 
Petra Možného (Podplukovník dělostřelectva Ferdi-
nand Bašný a Major pěchoty Miloň Micka, podplu-
kovník pěchoty in memoriam) a Zdeňka Gáby (Sintr 
z Temenice a jeho mikrotvary).

Nejnovější poklad z depozitářů muzea, pravěký 
depot bronzových šperků nalezený teprve letos 
v únoru, popisuje ve svém příspěvku archeolog Ja-
kub Halama. Rubriku doplňuje historička Pavlína 
Janíčková a její pojednání o kolekci praček v mu-
zejních sbírkách a  text Dvě raně středověké sekerky 
z podhůří Jeseníků a Králického Sněžníku od Jakuba 
Halamy.

Recenze se opět věnují nejzajímavějším knižním 
titulům vydaným v loňském roce, které mají spoji-
tost s regionem severozápadní Moravy. Krátké pří-
spěvky připomenou životní jubilea RNDr. Zdeňka 
Gáby a  RNDr. Ivana Tuši, odchod šumperského 
fotografa pana Josefa Pavlíčka i nedožité jubileum 
doc. PhDr. Zdeňka Filipa, CSc. Významnou bota-
nickou lokalitu v okolí Vřesové studánky představí 
článek L. Bureše, M. Zmrhalové a J. Haldy Červená 
hora – významná botanická lokalita.  

Vlastivědný sborník Severní Morava vychází i le-
tos v celobarevném vydání. Jeho cena činí 85 Kč. 
Zájemci si jej mohou zakoupit v  šumperském 
muzeu, v  Muzeu Zábřeh, v  Muzeu Mohelnice, 
v  Lovecko-lesnickém muzeu na zámku v  Úsově 
a v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích.  

M. Buchtová

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8–11, 12–18 12–17 9–12, 13–17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8–11, 12–18 12–17 9–12, 13–17

Sobota 8–12 8–12 zavřeno

Půjčovní doba od září

Půjčovní doba v závěru roku 2015

Bližší informace: tel. č.: 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz, výstava 
„Veronika Holcová – Ilustrace“ trvá do 7. ledna.

Knihovna v ul. 17. listopadu 6 Knihovna Sever, 
Temenická 5Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po 21. 12., Út 22. 12. 8–11, 12–18 8–11, 12–17 9–12, 13–17
St 23. 12. 8–11, 12–17 8–11, 12–16 9–12, 13–16
Čt 24. 12. – So 26. 12. zavřeno
Po 28. 12. – St 30. 12.  8–11, 12–17 8–11, 12–16 9–12, 13–17
Čt 31. 12. – So 2. 1. zavřeno
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Markéta Pilátová podepíše svoji knížku na autogramiádě, 
pokřtí se kniha Miroslava Kobzy o Jeseníkách
Ve čtvrtek 3. prosince mají příznivci literatury jedinečnou příležitost setkat se s osobnostmi li-
teratury hned při dvou akcích. Markéta Pilátová, jejíž kniha Kulaté rámy slov se četla v rámci 
festivalu Město čte knihu, se po svém návratu z Brazílie, kde působí jako krajanská učitelka čes-
kých emigrantů a jejich potomků již osmým rokem, osobně setká se všemi zájemci v době od 14 do 
16 hodin. Na autogramiádu naváže křest knihy Miroslava Kobzy Cestou necestou za tajemstvím 
Hrubého Jeseníku.

Miroslav Kobza o  Jeseníkách říká: „Hrubý Je-
seník je pozoruhodným horským pásmem na po-
mezí Moravy a  Slezska. Jsou to hory, jak se patří, 
vysoké, drsné a zachmuřené, ale i krásné a vyzývavé. 
Příroda je zde divoká a  půvabná zároveň, od hor-
ských luk přes hluboké lesy až po údolí se stříbro-
pěnnými bystřinami. Najdete zde tichá rašeliniště 
i hrozivá skalní bradla, obestřená legendami o čaro-
dějnicích a čertech. Je to však i pohoří protkané his-
torií lidského rodu. Dávné hornické osady, vesnice 
i města pamatující čilý ruch obchodu, krásné zámky 

i rozpadající se hrady loupeživých hejtmanů. Nechy-
bějí ani poutní místa, kam lidé chodili prosit o spásu 
duše své i svých bližních.

Jsou to však také hory, které do jisté míry ztratily 
paměť. Jen málo rodin považuje Jeseníky za domov 
déle než dvě generace a mnoho místních svůj vztah 
ke zdejší krajině stále ještě hledá. Toulat se Hrubým 
Jeseníkem je snadné. Poznat jej však smí jen ten, 
kdo nelituje sil a  obětí. Mnohokrát promokne na 
kost, propadne se do hlubokého sněhu a  tvář mu 
ošlehá vítr plný mrazivých jehliček. V létě mu čelo 

Markéta Pilátová na lednové besedě ve Velkých Losi-
nách.  Foto: MK

Knihu Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jese-
níku vydalo nakladatelství Regia. 
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Knihu, kterou vydalo nakladatelství Regia, slav-
nostně pokřtí ve čtvrtek 3. prosince v 17 hodin ředi-
telka knihovny Zdeňka Daňková a horolezec Otakar 
Srovnal. O hudební doprovod se postarají členové ka-
pely Wilsne! Přítomen bude samozřejmě autor knihy 
Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku 
Miroslav Kobza. V den autogra miády navíc mohou 
zájemci knihu získat s výraznou slevou.  -red-

sežehne nemilosrdné slunce a žízeň vypálí hrdlo do 
sucha. Musí chodit s   otevřenýma očima a  všemi 
smysly vnímat to, co nám zde předkové zanechali. 
Pak možná mocný Praděd dovolí, aby se poodha-
lila mlžná záclona, a on spatří vše, co hory skrývají. 
A o tom je i tato kniha. Není to turistický průvodce, 
ale pozvánka k  poznávání kraje, který je tajemný 
a krásný  zároveň.“

Pod názvem „Vánoce v knihovně“ se skrývá tradiční prodej drobných výrobků centra Oáza. Probí-
hat bude od čtvrtka 3. do středy 23. prosince v Městské knihovně v ulici 17. listopadu.

Putování do zakázaného království Mustang 2015 aneb Nepál před a po zemětřesení je název be-
sedy, kterou chystají na prosinec šumperské knihovnice. Hosty budou šumperští lékaři, fotogra-
fové-amatéři a posledních deset let zapálení cestovatelé Hana a Tomáš Janíčkovi.

Knihovnice chystají besedu o putování 
do zakázaného království Mustang

V knihovně se budou prodávat výrobky centra Oáza

Centrum Oáza je centrum denních služeb pro 
osoby s  mentálním postižením a  psychickým one-
mocněním, které zřídila zábřežská Charita. Jeho 
posláním je nabídnout dospělým osobám s  men-
tálním postižením a psychicky nemocným možnost 

integrace do společnosti, smysluplně a užitečně jim 
vyplnit volný čas, a tím co nejvíce zabránit jejich izo-
laci v domácím prostředí, a pomoci rodinám, které 
se o uživatele služeb starají. Vybrané peníze z prodeje 
dárečků slouží k další činnosti tohoto centra. -zd-

Tentokrát se vydali do autonomní oblasti Mus-
tang, donedávna pro turisty zcela nepřístupného 
království, které leží na severu Nepálu na hranicích 
s Tibetem. Nachází se tam donedávna uzavřená ob-
last autonomního království Mustang. Na zvláštní 
povolení lze získat souhlas k  desetidenní cestě do 
opevněného hlavního města Lo Mantang a  zpět. 
Během putování přes několik průsmyků tibetské 
náhorní planiny v průměrné výšce 4000 metrů vás 

obklopuje mystická pustá krajina, na každém kroku 
se setkáváte s přežívající původní tradicí tibetského 
buddhismu. Je tu patrná síla přírodních živlů i bez 
zemětřesení, které výpravu během cesty potkalo. 
Cestovatelé tak byli jedněmi z mála, kteří mohli za-
žít tvář Nepálu před katastrofou, během ní i po ní.

Přednáška je naplánována na středu 9. prosince 
od 18.30 hodin v Městské knihovně v ulici 17. lis-
topadu. Vstupné je dobrovolné. -red-

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Spirituály a gospely v originálním podání Leeho Andrewa Davisona

v úterý 1. prosince od 18 hodin v klášterním kostele
Hudební doprovod: X-tet Víta Fialy  

Vstupenky si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.
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Každé úterý, středu, čtvrtek a  pátek vždy od  15 
do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Pro rodiče s  dětmi. K  dispozici kuličkový bazén, 
trampolína, molitanová stavebnice, hračky… Mož-
nost uvařit si kávu, čaj. Informace Eva Pšenčíková, 
tel. č. 731 186 053, psencikova@doris.cz. 

Cena 40 Kč

Úterý 1. prosince od 18 hodin v klášterním kostele
VIA LUCIS: Spirituály a gospely v originálním 
podání Leeho Andrewa Davisona
Lee Andrew Davison je v Praze usazený americký 
zpěvák tmavé pleti a světlých jazzových idejí. Hu-
dební doprovod: X-tet Víta Fialy. Informace Petr 
Konupčík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Vstupné 70 Kč a 50 Kč (mládež, senioři)

1. – 20. prosince
Vánoce, Vánoce přicházejí

Veřejná vánoční výtvarná soutěž pro děti. Infor-
mace Jakub Gloza, tel. č. 774 063 641, gloza@jo-
kesgames.cz.

Středa 2. prosince od 18 do 20 hodin na „K“
Řemeslná dílna pro dospělé – keramika
Vánoční dekorace z  papíru, jmenovky na dárky, 
přání… Informace Hana Janů, tel. č. 725 003 982, 
janu@doris.cz.  Cena 80 Kč

Pátek 4. prosince od 15 do 19 hodin na „K“
Andělské tvoření
Výtvarná dílna, kde budeme tvořit Andělky i An-
dílky pro radost a také pytlíky na Mikulášskou na-
dílku. Informace Zuzana Vavrušová, tel. č. 731 610 
039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 60 Kč

Sobota 5. prosince od 9 do 14 hodin v keramické dílně 
na „K“
Keramika pro každého

Středisko volného času Doris

K prameni řeky Moravy byl koncem října vylákán pod záminkou křtu DVD o Staroměstsku Petr Konupčík, 
který napsal ke zmíněnému filmu scénář. U slůněte na něj čekalo překvapení v podobě řady gratulantů, kteří to-
muto známému sportovci, trenérovi a organizátorovi mnoha kulturních akcí v Šumperku (mimo jiné cyklu Via 
Lucis) přišli na jeho „srdeční“ místo popřát ke kulatým sedmdesátinám. „Tedy děcka, to jste mě dostali,“ byla 
první slova jubilanta, jemuž dodatečně redakční rada KŽŠ přeje, aby zůstal ještě dlouho duševně mladý tak jako 
dosud.  Foto: J. Valchař
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dětského sboru. Výtěžek ze vstupného bude vě-
nován na dobročinné účely. Informace Ivana Žur-
ková, tel. č. 725 012 639, zurkova@doris.cz.

Vstupné dobrovolné

Úterý 15. prosince od 14 do 18 hodin na nám. Míru 
u radnice
Vánoční dílničky – Šumperské vánoční zvonění
Tvořivé dílničky s  vánoční tematikou a  společné 
zvonění na zvonečky a rolničky. Od 17 hod. bude 
probíhat Šumperské vánoční zvonění – přineste si 
k radnici zvoneček, společným zvoněním přivítáme 
Vánoce. Informace Lenka Kantorková, tel. č. 733 
712 901, kantorkova@doris.cz.  Vstup volný

Středa 16. prosince od 17 do 20 hodin v AT na „K“
Sedánky pro mamky
Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace 
Eva Pšenčíková, tel. č. 731 186 053, psencikova@
doris.cz.  Cena 80 Kč

Sobota 19. prosince od 14 do hodin v „SEV“ Švagrov
Vánoční stromek pro zvířátka
Tradiční setkání a vycházka do lesa, zdobení stro-
mečků pro zvířátka a zpívání koled. Akce ve spolu-
práci s Českým svazem ochránců přírody Šumperk. 
Informace Renata Čechová, tel. č. 606 758 410, ce-
chova@doris.cz.

Sobota 19. prosince od 16 hodin ve velkém sále DK
Vánoční koncert ŠDS
Vánoční komponovaný pořad Šumperského dět-
ského sboru. Informace Ivana Žurková, tel. č. 725 
012 639, zurkova@doris.cz. 

Vstupné 50 Kč, 60 Kč, 70 Kč

Bližší informace: Vila Doris – 17. listopadu 2, 
tel. č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Ko-
mín – Komenského 9, tel. č. 583 285 943 (DVPP), 
583  283  327 (I-téčko: IT), 583  285  624 (Arte-
dílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583  285  623 (Ateliér: AT), recepce 583  283  481, 
SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel. č. 606 758 410, 
http://www.doris.cz.

Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 
Informace Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@
doris.cz.  Cena 50 Kč

Sobota 5. prosince od 9 do 14 hodin na „K“
Šperkování
Informace Hana Rotterová, rotterova.hana@cent-
rum.cz, Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@do-
ris.cz.  Cena 80 Kč

Neděle 6. prosince od 10 do 18 hodin na „K“
Den vánočních ozdob
Kreativní kurzy pro starší a  dospělé zaměřené na 
tvorbu vánočních ozdob. 1) Lidové vánoční oz-
doby – ve venkovském stylu, z papíru, dřeva, mod-
rotisku, filcu a přírodnin (začátek od 10.00 hod.). 
2) Starodávné vánoční ozdoby – ve stylu vintage, 
vánoční koule zdobené krajkami a patinou, ozdoby 
z korálků a perel (začátek od 14.00 hod.). Na uve-
dené kurzy je nutné přihlásit se předem, počet míst 
je omezen. Informace Zuzana Vavrušová, tel.  č. 
731 610 039, vavrusova@doris.cz. 

Cena 80 Kč + peníze na materiál dle potřeby

Pátek 11. prosince od 15 do 19 hodin na „K“
Vánoční výtvarná dílna pro děti a rodiče
Tvoření vánočních ozdob a  dekorací z  papíru  – 
skládačky, stromeček, přání… Informace Romana 
Večeřová, tel. č. 725 486 227, vecerova@doris.cz.

Vstupné 40 Kč

Sobota 12. prosince od 9 hodin – neděle 13. prosince 
do 13.30 hodin v „SEV“ Švagrov
Těšení se na Vánoce II.
Víkendový pobyt pro tvořivé děti s  rodiči v  SEV 
Švagrov. Výroba dárků z  odpadového materiálu, 
aneb co dům dal, pečení vánoček, výroba ozdob 
a dalších maličkostí, které potěší. Informace Renata 
Čechová, tel. č. 606 758 410, cechova@doris.cz.

Pondělí 14. prosince od 17 hodin na náměstí Míru 
(u radnice)
IV. adventní koncert
Tradiční zpívání koled s  dětmi Šumperského 

SVČ Doris



34

Každé úterý od 9.30 hodin a každý čtvrtek od 11 ho-
din v „P“ 
Cvičení pro seniory na židlích

Každé úterý a každou středu od 8.30 hodin, každý 
čtvrtek od 10 hodin v „P“
Cvičení s flexi-bary

Každé úterý od  10.30 hodin v  „P“, každou středu 
od 8.30 a od 9.30 hodin v „S“ 
Cvičení pro seniory

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

Každé úterý od 14 hodin v „S“
Zdravotní cvičení
 
Každou středu od  10 hodin a  každý čtvrtek 
od 10.30 hodin v „P“
Trénování paměti

Každé úterý od 15.30, 17.00 a 18.30 hodin v „S“
Jóga I–III 

Každou středu od  10 hodin v  „P“ a  každý čtvrtek  
od 9 hodin v DPS Alžběta
Trénování paměti

Každou středu od 17 hodin v „S“
Cvičení pro ženy

Každou středu od 18.15 hodin v „S“
Jóga IV

Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“ 
Rehabilitační cvičení pro seniory

Každý čtvrtek (lichý týden) od 14 hodin v „P“
Kroužek ručních prací

Čtvrtek 3., 10. a 17. prosince vždy od 8 do 10 ho-
din v „P“
Počítačový kurz  Vstupné 50 Kč/lekce

Čtvrtek 3. prosince od 13.30 do 15 hodin v „KS“
Sdělujeme pocity malbou

Čtvrtek 3. prosince od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje V+H Retro.  Vstupné 50 Kč

Úterý 8. prosince od 10 hodin v „KS“
Vánoční posezení
Vystoupí mateřská škola Borůvka.

Úterý 8. prosince od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Čtvrtek 17. prosince od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Úterý 15. prosince od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů
 
Každé pondělí od 13 hodin, od 14 hodin a od 15 ho-
din v DPS Alžběta
Konverzace v němčině pro seniory – mírně po-
kročilí; začátečníci; pokročilí

Každý pátek od 12.30 a 14 hodin v „P“
Konverzace v angličtině – pokročilí; začátečníci; 
mírně pokročilí

Každé pondělí od 17 hodin v „S“
Jóga pro záda, šíji a ramena

Každé pondělí od  19 hodin v  „S“, každou středu 
od  9.30 hodin v  „P“ a  každý čtvrtek od  10 hodin 
v „P“
Cvičení s flexi-barem 

Pontis

Pontis Šumperk – Univerzita volného času
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GANGSTER KA: AFRIČAN 
ČR, 2015, krimi, drama, thriller, 98 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Úterý 1. a středa 2. prosince v 18.00 hodin
Po útěku přímo z rukou policie začíná Káčkova nová etapa jeho zločinného života. Už nemá co ztratit. Te-
prve teď začíná vyplouvat na povrch veškerý odpad, který po něm zbyl.  Vstupné 130 Kč

TŘI TENOŘI – VÁNOČNÍ KONCERT
USA, 2000, hudební, 81 minuta, mládeži přístupný, původní znění
Úterý 1. prosince ve 20.00 hodin
Záznam vystoupení světových pěveckých špiček z vídeňského Koncerthausu z roku 1999. Luciano Pava-
rotti, José Carreras a Plácido Domingo zazpívali na dvacet tradičních sakrálních i sekulárních vánočních 
písní. Opulentní koncertní síň a vídeňský orchestr doplněný o Vídeňský dětský sbor jsou zárukou překrás-
ného zážitku v předvánočním čase.  Vstupné 250 Kč, se slevovým poukazem 200 Kč

OČIMA FOTOGRAFKY  Artvečer – FK
ČR, Slovensko, 2015, drama, dokument, 81 minuta, nevhodný mládeži do 12 let
Středa 3. prosince ve 20.00 hodin
Filmy režiséra Mateje Mináče proslavily příběhy o siru Nicholasi Wintonovi. V tomto filmu režisér Mináč 
zdokumentoval osud jednoho z těch, kteří neměli to štěstí dostat se včas do bezpečí Wintonovým vlakem. 
Je to osud jeho vlastní matky, energické čtyřiaosmdesátileté Zuzany Mináčové, která patří k největším 
osobnostem slovenské a české fotografie.  Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč 

MALÝ PRINC 
Francie, 2015, animovaný, fantasy, rodinný, 106 minut, mládeži přístupný, české znění
Pátek 4. a sobota 5. prosince v 15.30 hodin, pátek 11. prosince v 15.15 hodin, neděle 20. prosince v 15.00 
hodin, úterý 22. prosince v 17.00 hodin
Od Marka Osborna, režiséra Kung Fu Pandy, přichází první celovečerní animovaná adaptace slavného díla 
o přátelství, lásce a skutečném přátelství. Ústřední postavou je malá holčička, kterou se její maminka snaží 
připravit na skutečný svět dospělých. Její plán naruší trochu excentrický, leč dobrosrdečný soused, letec, 
který holčičce představí neobyčejný svět, jenž mu před dávnou dobou představil Malý princ. 

Vstupné 120 Kč
V pátek 4. 12. a v sobotu 5. 12. je vstupné pro rodiče s dětmi 100 Kč. Za finanční dar děkujeme fir-
mám SHM, s.r.o., a PLATIT a.s. Šumperk.

Pontis, Kino Oko

Každý čtvrtek od 17 hodin v „S“ 
Flexi-bary pro ženy

Každý čtvrtek od 18.30 hodin v „S“ 
Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Weingartová, tel. č.: 
606 756 770, 583 211 766, weingartova.tereza@

pontis.cz. „KS“ = Kavárnička nejen pro seniory, „S“ 
= středisko Sever, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 
68. Permanentky se zvýhodněním a  kupóny 
na  jednotlivé aktivity je nutné uhradit na  re-
cepci nebo pokladně na  Gen.  Svobody 68. In-
formace o dalších aktivizačních programech získáte 
na www.pontis.cz.

Kino Oko



36 Kino Oko

HODNÝ DINOSAURUS 
USA, 2015, animovaný, rodinný, komedie, 100 minut, mládeži přístupný, české znění
Sobota 5. prosince ve 13.30 hodin, sobota 12. a  neděle 13. prosince v  15.30 hodin, pátek 18. prosince 
v 17.15 hodin, sobota 19. prosince v 15.10 hodin, úterý 29. prosince v 15.15 hodin
Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři nikdy 
nevyhynuli?  Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč 
V sobotu 5. 12. je vstupné pro rodiče s dětmi 100 Kč. Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., 
a PLATIT a.s. Šumperk.

JO NESBO: DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK 
Norsko, 2014, rodinný, 87 minut, mládeži přístupný, české znění
Neděle 6. prosince v 15.50 hodin, středa 23. prosince v 15.30 hodin
Hlavním hrdinou je ztřeštěný vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a klučina s ohnivými vlasy jménem 
Bulík. Ten se právě přistěhoval do čtvrti v Oslo, kde žije Proktor a Líza. Jakmile se mu podaří zjistit, že po-
divín doktor Proktor vynalezl opět něco šíleného, musí u toho být!  Vstupné 90 Kč
V neděli 6. 12. je vstupné pro rodiče s dětmi 70 Kč. Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., 
a PLATIT a.s. Šumperk.

MOST ŠPIONŮ 
USA, 2015, drama, thriller, historický, 141 minuta, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 3. prosince v 17.15 hodin, pátek 4., sobota 5. a neděle 6. prosince v 19.30 hodin 
Dokázal by jediný člověk zastavit světovou válku? Tom Hanks podle scénáře Ethana a Joela Coenových. 
Během studené války americký právník (Tom Hanks) obhajuje sovětského špiona u soudu, kterého má 
potom pomoci CIA vyměnit za zajatého pilota amerického špionážního letounu U2.  Vstupné 120 Kč

Malého prince natočil Mark Osborn, režisér Kung Fu Pandy.  Foto: archiv
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VÁNOČNÍ KAMEŇÁK 
ČR, 2015, komedie, 86 minut
Čtvrtek 3. prosince ve 20.00 hodin, pátek 4., sobota 5. a neděle 6. prosince v 17.40 hodin, pondělí 7., úterý 
8. a středa 9. prosince v 18.00 hodin
Starosta města Kameňákov se rozhodne postavit na hoře Říp skokanský můstek. Z toho důvodu jedou 
za prezidentem republiky, který je často opilý a o úřad se vůbec nezajímá. Hrají V. Vydra, L. Hruška, 
J. A. Duchoslav, M. Pitkin, M. Dejdar, V. Zawadská.  Vstupné 120 Kč

SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH 
USA, 2015, akční, krimi, drama, 121 minuta, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Pondělí 7. a úterý 8. prosince ve 20.00 hodin
Idealistickou agentku FBI (Emily Bluntová) pověří důstojník elitní vládní operační skupiny (Josh Brolin), 
aby v příhraniční oblasti mezi USA a Mexikem, kde neplatí žádné zákony, podpořila eskalující válku proti 
drogám. Tým vedený tajemným poradcem s pochybnou minulostí (Benicio Del Toro) se tajně vydává na 
cestu, během které je Kate nucena v zájmu přežití pochybovat o všem, v co dosud věřila.      Vstupné 110 Kč

MACBETH  Artvečer – FK
Velká Británie, USA, Francie, 2015, drama, 113 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Středa 9. prosince ve 20.00 hodin
Příběh neohroženého válečníka, kterého na kolena srazí ambice a touha po moci. Klasické Shakespearovo 

V hlavní roli špionážního filmu Stevena Spielberga Most špionů se představí Tom Hanks.  Foto: archiv
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drama se vrací na plátna v nové verzi, která navazuje na vlnu britských adaptací děl génia alžbětinského di-
vadla, v nichž září současná herecká elita Michael Fassbender, Marion Cotillardová a další. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

SPECTRE 
Velká Británie, USA, 2015, akční, dobrodružný, krimi, thriller, 150 minut, přístupný od 15 let, titulky
Čtvrtek 10. prosince v 19.30 hodin
007 dostane záhadný vzkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně 
rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu...  Vstupné 120 Kč

TRABLE O VÁNOCÍCH 
USA, 2015, komedie, 107 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Pátek 11., neděle 13. a středa 16. prosince v 17.30 hodin, pondělí 21. prosince ve 20.00 hodin 
Čtyři generace rodiny Cooperů se každoročně scházejí na Štědrý den. Tentokrát řada nečekaných návštěv-
níků a nepravděpodobných událostí otočí noc vzhůru nohama. Režie Jessie Nelson (Jmenuji se Sam).

Vstupné 110 Kč

V SRDCI MOŘE 
USA, 2015, akční, dobrodružný, historický, 121 minuta, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Pátek 11. prosince ve 20.00 hodin, sobota 12. prosince v 17.30 hodin, neděle 13. prosince ve 20.00 hodin
V zimě roku 1820 byla velrybářská loď z Nové Anglie napadena čímsi neuvěřitelným: velrybou mamutích 
rozměrů s obrovskou vytrvalostí a téměř lidskou touhou po odplatě. Toto skutečné námořní neštěstí in-
spirovalo spisovatele Hermana Melvilla k napsání románu Bílá velryba. Režie Ron Howard. Hrají Chris 
Hemswort, Ben Whishaw a další.  Vstupné 110 Kč

KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU 
USA, 2015, horor, komedie, 96 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Sobota 12. prosince ve 20.00 hodin, pondělí 14. prosince v 19.30 hodin, úterý 15. prosince v 17.30 hodin
Temný protipól všech vlídných symbolů údajně nejkrásnějších svátků v roce dokáže spolehlivě vyděsit ne-
jen děti, ale i nevěřící dospělé.  Vstupné 110 Kč

RODINNÝ FILM 
ČR, 2015, drama, 95 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Pondělí 14. prosince v 17.30 hodin, úterý 15. prosince v 19.30 hodin
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospívající děti, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po 
oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou? A co když do tohoto rodinného „testu“ 
vstoupí další, nečekaně dramatická událost? Hrají Martin Pechlát, Karel Roden, Jenovéfa Boková a další.

Vstupné 110 Kč

LOUSKÁČEK  Přímý přenos Londýn
Velká Británie, 2015, balet, 150 minut, mládeži přístupný
Středa 16. prosince ve 20.15 hodin
Louskáček P. I. Čajkovského patří již od svého prvního provedení k nejoblíbenějším dětským baletům. Je 
to příběh sirotka – malé Klárky, odehrávající se na Štědrý večer.  Vstupné 250 Kč, abonmá 200 Kč
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STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ  2D/3D 
USA, 2015, sci-fi, dobrodružný, akční, fantasy, 136 minut, mládeži přístupný
PŮLNOČNÍ PREMIÉRA ZE STŘEDY NA ČTVRTEK!
Čtvrtek 17. prosince v  00.01 a  v  16.30 hodin, sobota 19. a  neděle 20. prosince v  17.15 hodin, středa 
23. prosince v 17.20 hodin, neděle 27. prosince v 17.15 hodin              3D, české znění 
Pátek 18. prosince v 19.30 hodin, pondělí 21. prosince v 17.15, úterý 22. prosince v 19.15 hodin, úterý 
29. prosince v 17.20 hodin                                                                                    2D, titulky
Pondělí 28. prosince v 15.20 hodin, neděle 3. ledna v 15.20 hodin              2D, české znění 
Lucasfilm a vizionářský režisér J.J. Abrams spojili síly, aby vás znovu přenesli do předaleké galaxie. Hrají 
Harrison Ford, Mark Hamill a další. 

Vstupné 3D 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč; 2D 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč 

FAUSTOVO PROKLETÍ  Přímý přenos z pařížské opery
Francie, 2015, 160 minut, mládeži přístupný, titulky
Čtvrtek 17. prosince v 19.30 hodin
Tuto dramatickou legendu o čtyřech částech napsal Berlioz v roce 1846 a v témže roce pak došlo i k jejímu 
premiérovému koncertnímu provedení v Paříži.  Vstupné 300 Kč, abonmá 250 Kč

MILENCI TĚCH DRUHÝCH 
USA, 2015, komedie, romantický, 95 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Sobota 19. a neděle 20. prosince ve 20.00 hodin
Jake Harbor a Lainey Daltonová spolu na univerzitní koleji zažili první sexuální zkušenost. A když se teď, 
o deset let později, náhodou potkali v New Yorku. Zatímco Jake je profesionální sukničkář a záletník, 
Lainey je zase neustále zraňovanou a zrazovanou kráskou. Proto se domluví a uzavřou mezi sebou přísně 

Snímek Star Wars: Síla se probouzí bude mít půlnoční premiéru ze středy 16. na čtvrtek 17. prosince. 
Foto: archiv
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platonickou, naprosto upřímnou, přátelskou dohodu o  vzájemné vztahové výpomoci. Cílem je obou-
stranná podpora při hledání zdravého a šťastného partnerství.  Vstupné 110 Kč

VELKÁ NÁDHERA  Artvečer – FK, Oscar + Zlatý glóbus 2014
Itálie, Francie, 2013, drama, komedie, 141 minuta, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Středa 23. prosince ve 20.00 hodin
Sorrentino (Mládí) sahá po osvědčených prostředcích svého jedinečného filmového stylu a opět přináší 
vizuálně podmanivé komediální drama o hledání smyslu vlastní existence a smíření se s věčně plynoucím 
časem a stárnoucím tělem.  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

KRÁLOVÉ HOR 
Rakousko, 2015, dobrodružný, rodinný, 97 minut, mládeži přístupný, české znění
Neděle 27. prosince v 15.15 hodin, pondělí 28. prosince v 18.00 hodin, středa 30. prosince v 16.00 hodin, 
sobota 2. ledna v 16.00 hodin
Příběh o silném přátelství chlapce a orla. Mládě orla je svým starším bratrem vyhozeno z hnízda, a tím 
odsouzeno k smrti. Chlapec Lucas (Manuel Camacho) nezná lásku, ani teplo domova. Po smrti matky 
se jeho otec (Tobias Moretti) uzavřel do sebe a utápí se v zármutku. Osud svádí Lucase a orlí mládě do-
hromady. Chlapec ptáče zachrání a pojmenuje ho Abel. Tajně se o něj stará, krmí ho. Ve společnosti mla-
dého dravce nachází lásku a přátelství, které mu doma tolik chybějí. S pomocí starého lovce Danzera (Jean 
Reno) učí Abela létat a lovit. Jak dravec roste a sílí, blíží se den, kterého se Lucas bojí. Den, kdy bude mu-
set svého opeřeného přítele vypustit zpět do volné divočiny. Králové hor je příběh o naději a přátelství. 
Film se natáčel osm let bez použití triků a zvláštních efektů.  Vstupné 120 Kč

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON  Artvečer – FK
Lucembursko, Francie, Belgie, 2015, komedie, 113 minut
Středa 30. prosince ve 20.00 hodin, pondělí 4. ledna v 17.30 hodin
A prvního dne stvořil Brusel. Šedivé město vzápětí ozvláštní žirafy a pštrosi, ale ta pravá zábava nastává, až 
když Bůh uvede na scénu poněkud omšelého Adama – ostatně ani Van Dormaelův Bůh není žádný atlet 
nebo myslitel: naopak, vypadá trochu jako hospodský povaleč. V usmoleném tílku sedí za počítačem, pije, 
kouří a z lidského pinožení má škodolibou legraci. Jeho malé dceři však jednoho dne dojde trpělivost a ne-
chá z božského počítače všem pozemšťanům rozeslat datum jejich smrti. Vzápětí prchá z rodného hnízda, 
aby objevila šest nových apoštolů.  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

PADESÁTKA 
ČR, 2015, komedie, 97 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Neděle 27., pondělí 28. a úterý 29. prosince ve 20.00 hodin, středa 30. prosince v 18.00 hodin, čtvrtek 
31. prosince v 15.30 hodin, sobota 2. a neděle 3. ledna v 18.00 hodin, pondělí 4. ledna v 19.30 hodin
Komedie Vojty Kotka se odehrává v zimě na horách a její děj se točí okolo lidí ze zasněžených hřebenů, 
běžkařského závodu Tříkrálová padesátka a muže, který se rozhodl poznat svého otce. Hrají O. Pavelka, 
M. Taclík, J. Prachař, J. Mádl, V. Kotek, V. Cibulková, O. Kaiser, J. Schmitzer, K. Hádek, M. Ruppert 
a další.  Vstupné 110 Kč

MIMONI 
USA, 2015, animovaný, komedie, rodinný, 94 minuty, mládeži přístupný, české znění



VÝSTAVA 
CUBA LIBRE

Výstava fotografií Marcela Šose.

Čtvrtek 31. prosince v 11.00 hodin
Žlutá smršť na Silvestra v Oku!  Vstupné 100 Kč, pro každého ve žlutém kostýmu za 80 Kč

BOD ZLOMU  2D/3D 
Německo, Čína, USA, 2015, akční, krimi, thriller, 115 minut, titulky
Čtvrtek 31. prosince ve 13.00 hodin 3D
Sobota 2. a neděle 3. ledna ve 20.00 hodin 2D
Mladý agent FBI v utajení infiltruje zlodějský gang, jehož členové si libují v extrémních sportech. Jediný 
zákon, který jsou ochotni respektovat, je zemská gravitace. Skupina nezná žádné limity a právě daleko za 
hranicemi běžných omezení provádí nevídané a velmi propracované zločiny. 

Vstupné 3D 150 Kč, 2D 110 Kč

Připravujeme: Lída Baarová (vánoční předprodej lístků od 10. 12.), Osm hrozných, Joy, Ledová sezóna. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Pozor: program kina, on-line prodej a rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách kina 
www.kinosumperk.cz. Předprodej vstupenek: po–pá od 14.00 hodin, so a ne hodinu před začátkem prv-
ního představení. Přijímáme platební karty. Platnost rezervací vstupenek hodinu do začátku předsta-
vení. Bližší inf. na telefonu 583 212 000. Změna programu vyhrazena.

Komedie Vojty Kotka Padesátka se odehrává v zimě na horách. Sám režisér je v ní hodně retro.  Foto: archiv




