
Tajemně temné kresby blízké vi-
zím Alfréda Kubína, které jsou svým 
pojetím i  střídmě civilní, představí 
mladý autor Pavel Preisner v  Galerii 
Jiřího Jílka. Vernisáž k výstavě nazvané 
„Kresby, Kroměříž, 2015“ se uskuteční 
ve středu 6. ledna v 18 hodin.
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Chantal Poullain přiveze vlastní 
písně i šansony

Fanoušci Star Wars se v lednu 
dočkají jednoho z tvůrců

Divadlo Palace přiveze Tři verze 
života

LiStOVáNí nabídne velkou 
oslavu celého projektu, účinkují 

všichni herci souboru jako 
neposlušné děti

Koncert na jevišti:  
Martina Trchová Trio

Cesta za hlasem – workshop 
s Idou Kelarovou

Muzeum láká na dvě botanické 
výstavy

Kresby Pavla Preisnera přiblíží 
Galerie J. Jílka

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v lednu

Martina Trchová Trio vystoupí 
v Šumperku 15. ledna.  Foto: archiv

Své kresby představí v  Galerii 
J. Jílka Pavel Preisner.

Chantal Poullain přiveze do Šum
perka vlastní písně i šansony.

Foto: archiv

Hvozdík kartouzek sudetský.
Foto: L. Bureš

expedic. O  dalších přednáškách obou 
autorů, které proběhnou v  lednu 
a  únoru, bude veřejnost informována 
na  webových stránkách šumperského 
muzea. Výstavy budou zahájeny verni-
sáží ve čtvrtek 7. ledna v 17 hodin.

Otevřený workshop, který chystá 
dům kultury na  víkend od  pátku 
29. do neděle 31. ledna v G-klubu, pod 
vedením Idy Kelarové, Desideria Duždy 
a  Ota Bundy je věnován všem, kteří 
chtějí objevit sílu svého hlasu. Tento 
nezaměnitelný, hlasový a emocionálně 
laděný seminář se pro jeho účastníky 
stane cestou k  otevírání hlasu, slyšení 
zvuků, tónů i „znovunaladění se“.

O  dnešní půlnoci se kino Oko při-
pojí ke světovým premiérám ságy Star 
Wars: Síla se probouzí. Na  leden pak 
Oko připravuje výstavu tvůrce story-
boardů Kurta van der Basche.

Půjde o  výstavu ilustrací story-
boardů k filmům Atlas mraků, Serena, 
Dítě číslo 44 a Jupiter vychází. „Filmy, 
ke  kterým je Kurt van der Basch ma-
loval, budeme v lednu i promítat. Snad 
se do začátku výstavy podaří vyjednat 
souhlas s  užitím ukázek z  jeho story-
boardu k  aktuální novince Star Wars: 
Síla se probouzí,“ říká ředitel kina Oko 
Navrátil. Vernisáž výstavy se uskuteční 
v úterý 19. ledna od 17 hodin.           -red-

V  Hollarově galerii šumperského 
muzea budou od 7. ledna do 6. března 
probíhat souběžně dvě botanické vý-
stavy. Obě představí návštěvníkům 
endemické a  vzácné rostliny domácí 
i cizokrajné květeny.

Návštěvníci se na výstavách Kde ros-
tou naše endemity a  Endemity a další 
vzácné rostliny Jeseníků dovědí, co jsou 
to endemity, jak vznikají, kde v České 
republice, v  Evropě i  mimo ni rostou, 
jak jsou zkoumány a  chráněny. Foto-
grafie Leo Bureše také přiblíží mnohé 
vzácné zástupce jesenické květeny, 
včetně endemitů. Obě výstavy před-
staví jejich autoři Vít Grulich a  Leo 
Bureš, první ze jmenovaných také 
pobeseduje o  vzácných rostlinách, 
jež potkal během svých zahraničních 

S  komedií Tři verze života Yasminy 
Reza přijede začátkem ledna do  Šum-
perka pražské Divadlo Palace. Linda 
Rybová, Jana Vaněková ml., Igor 
Chmela a David Prachař se v ní sejdou 
na  večírku, který odstartuje na  jevi-
šti místního divadla v  sobotu 9. ledna 
v 19 hodin.

Martina Trchová Trio hraje vlastní 
tvorbu vycházející ze silné ženské pí-
sničkářské generace, aranže písní se 
pohybují na  hranicích jazzu, blues, 

folku, latiny a  šansonu. Texty mapují 
pražskou periférii, ale i  hloubku lidské 
duše. Ti, kteří přijdou v pátek 15. ledna 
do šumperského „kulturáku“, se mohou 
těšit na osobité autorské písně, výrazný 
hlas, jazzovou i klasickou kytaru, měkké 
tóny kontrabasu a progresivní perkuse. 
Hlediště bude navíc umístěno přímo 
na pódiu velkého sálu, tím je zaručena 
autentická atmosféra celého koncertu, 
který začíná o půl osmé večer.

Další z  řady oblíbeného cyklu po-
řadů Čtení na jevišti za oponou chystá 
na  leden šumperské divadlo. A  bude 
výjimečné. Zúčastní se ho totiž všichni 
herci ze souboru LiStOVáNí, kteří mají 
ten večer čas. Nabídnou čtení z  knihy 
Dušana Taragela a  Josefa „Danglára“ 
Gertliho Pohádky pro neposlušné děti 
a  jejich starostlivé rodiče. Pořad je 
na programu v pátek 22. ledna a začíná 
v 18 hodin.

Legendární slovenský bestseller, 
který má tisíce nadšených fanoušků, 
ale také stejně mnoho odpůrců, uvede 
projekt LiStOVáNí jako svou jubilejní 
stou premiéru, tedy stý titul. Můžete se 
těšit na  Lukáše Hejlíka jako profesora 
Hermana Kostižera, který vám před-
staví neposluchy jako například Věrku 
Hollou, co se neustále dloubala v nose, 
zapomnětlivého Pavlíka Oubrama, žra-
vého Alánka Novotného nebo napří-
klad Leničku Janíkovou, která neustále 
žalovala. A  klidně vezměte i  své ne-
posedné děti, na místě totiž proběhne 
test poslušnosti. Kromě Lukáše Hejlíka 
účinkují všichni herci ze souboru LiS-
tOVáNí, kteří mají ten večer čas.

Pro šansony Chantal Poullain je 
typický hluboce posazený sexy hlas, 
lahodná francouzština, jazzově la-
děná kapela pod vedením Štěpána 
Markoviče a atmosféra sladké Francie. 
Ve čtvrtek 28. ledna se od 19.30 hodin 

můžete se těšit ve  velkém sále domu 
kultury jak na  její vlastní písně, tak 
na tradiční francouzské šansony se šar-
mem jí vlastním. Koncertem provází 
v  češtině a  díky svému charismatu 
okouzlí publikum, jak to umí jen ona.



Vlastivědné muzeum 
 
Výstavní síň
▶ Muzejní NEJ 
Výstava trvá do 14. 2. 

Galerie Šumperska
▶ Třicetiletá válka a Šumpersko 
Výstava trvá do 31. 1. 

Rytířský sál 
▶ Malíř ztraceného času
Výstava reprodukcí ilustrací Z. Buriana 
trvá do 14. 2.

Hollarova galerie
▶ Otto Placht: Nuevo Paraíso – Osví
cený prales 
Výstava trvá do 3. 1.
▶ Kde rostou naše endemity, Ende
mity a další vzácné rostliny Jeseníků 
Výstavy budou zahájeny 7. 1. v 17 hod. 
a potrvají do 6. 3.

Galerie mladých
▶ Vřesová studánka 
Výstava trvá do 17. 1.
▶ Radosti – malba Zdeňky Sembdnerové
Výstava bude zahájena 29. 1. v 18 hod. 
a potrvá do 6. 3.

Stálá expozice 
▶ Příroda a  dějiny severozápadní 
Moravy

Akce
▶ Až k  totální válce. Morava 
na sklonku třicetileté války 
Přednáška Z. Doubravského proběhne 
26. 1. v 17 hod. v přednáškovém sále
Bližší informace: VM Šumperk, Hlavní 
třída 22, tel.  č.: 583 363 070, tel., fax: 
583  214  908, e-mail: vmsumperk@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-

-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út–ne  
9–12  hodin, 12.30–17 hodin. Oteví-
rací doba Galerie Šumperska: út–ne 
9–12 hodin, 12.30–17 hodin. 

Kino Oko
Digitální 3D kino podle standardu DCI▶ KRÁLOVÉ HOR 
Rakousko, dobrodružný, rodinný, ČZ
2. 1. v 16 hod., 9. 1. v 15.30 hod.
Pro rodiče s dětmi je vstupné 80 Kč.*▶ PADESÁTKA  
ČR, komedie
2. 1.–3. 1. v 18 hod., 4. 1. v 19.30 hod., 
5. 1.–6. 1. v 18 hod., 31. 1. v 17.20 hod.▶ BOD ZLOMU  2D/3D 
Německo, Čína, USA, akční, krimi, 
thriller
2. 1.–3. 1. ve 20 hod.  2D
5. 1. ve 20 hod., 13. 1. v 17.40 hod.  3D▶ STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ   

2D/3D 
USA, sci-fi, dobr., akční, fantasy
3. 1. v 15.20 hod.  2D, ČZ
24. 1. v 19.45 hod.  2D, titulky
30. 1. v 17.20 hod.  3D, ČZ▶ ZBRUSU NOVÝ ZÁKON  
Lucembursko, Francie, Belgie, komedie
4. 1. v 17.30 hod.▶ PERLEŤOVÝ KNOFLÍK  

Artvečer  FK
Chile, Francie, Španělsko, dokumentární
6. 1. ve 20 hod.▶ JOY  
USA, životop., komedie, drama
7. 1.–8. 1. v 17.35 hod.▶ OSM HROZNÝCH  
USA, western
7. 1.–10. 1. ve  20 hod., 11. 1.–12. 1. 

v 19.40 hod.▶ SÁZKA NA NEJISTOTU  
USA, drama
9. 1.–10. 1., 18. 1. v 17.30 hod.▶ ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN 
OSTROV  3D 
ČR, rodinný, dobrodružný
10. 1. v 16 hod., 22. 1. v 17.10 hod.
Pro rodiče s dětmi je vstupné 80 Kč.*▶ PERFEKTNÍ DEN  
Španělsko, drama
11. 1.–12. 1. v 17.30 hod.▶ LÁSKA Z KHON KAEN  Artvečer  FK
Thajsko, drama
13. 1. ve 20 hod.▶ MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ  
ČR, muzikál
14. 1.–15. 1. v 17.30 hod., 16. 1.–17. 1. 
v 17.20 hod.▶ REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  
USA, dobrodružný, drama, western
14. 1.–17. 1. v 19.15 hod.▶ LEDOVÁ SEZÓNA  
USA, Indie, anim., dobr., komedie, ČZ
16. 1.–17. 1., 23. 1.–24. 1. v 15.40 hod.
Pro rodiče s dětmi je vstupné 90 Kč.*▶ FLORENCIE A GALERIE UFFIZI  3D 
Itálie, dokumentární
18. 1. ve 20 hod.

▶ KURT VAN DER BASCH ILUSTRACE 
A STORYBOARD ART PRO FILM  
Vernisáž 19. 1. v 17 hod.▶ SERENA  Jediná kinopremiéra v ČR
USA, Francie, ČR, drama
19. 1. v 17.30 hod.▶ DÍTĚ ČÍSLO 44   
USA, drama, thriller
19. 1. v 19.45 hod.▶ JUPITER VYCHÁZÍ  3D 
USA, sci-fi, akční, dobrodružný
20. 1. v 17.30 hod.▶ ATLAS MRAKŮ  
Německo, USA, Hong Kong, sci-fi, 

akční, mysteriózní
23. 1. v 19.45 hod.▶ STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ  

2D/3D 
USA, sci-fi, dobr., akční, fantasy
24. 1. v 19.45 hod.  2D 

▶ ROOM  Artvečer  FK
Irsko, Kanada, drama
20. 1. ve 20 hod.▶ LÍDA BAAROVÁ  
ČR, životop., drama, romantický
21. 1. v  17.30 hod., 22. 1. v  18.45 
hod., 23. 1.–29. 1. v 17.30 hod., 30. 1. 
ve 20 hod., 31. 1. v 19.20 hod.▶ LES SEBEVRAHŮ  
USA, horor
21. 1. ve 20 hod., 22.1. ve 21 hod.▶ TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ 
USA, mysteriózní, thriller
25. 1.–26. 1. v 19.45 hod.▶ ZKÁZA KRÁSOU  Artvečer  FK
ČR, dokumentární
27. 1. ve 20 hod.▶ PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ  
USA, komedie
28. 1.–29. 1. v 19.40 hod.▶ ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ 
JÍZDA  
USA, komedie, rodinný, hudební, 
animovaný, ČZ
29. 1. v 15.40 hod., 30. 1.–31. 1. v 15.30 hod. 
Bližší informace: Kino Oko, 
Masarykovo nám. 3, tel. č.: 583 212 000, 
program na  internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz, změna programu 
vyhrazena, ČZ = české znění, 3D 
= 3D projekce. *Za  finanční dar 
děkujeme firmám SHM, s.r.o., 
a  PLATIT  a.s. Šumperk. Pozor: 
rezervace a  prodej vstupenek přes 
internet na  webových stránkách 
kina. Předprodej v  pokladně denně 
od  14  hodin. Přijímáme platební 

Alvin a chipmunkové: Čiperná jízda

Osm hroznýchStar Wars: Síla se probouzíMuzejní NEJ

Lída Baarová

Třicetiletá válka a Šumpersko

Zkáza krásouLedová sezóna

KULTURNÍ SERVIS

1. ledna 2016 bude Vlastivědné 
muzeum v Šumperku uzavřeno.



karty. Platnost rezervací vstupenek 
hodinu do  začátku představení. 
Změna programu vyhrazena!

Dům kultury

▶ Stužkovací ples OA
8. 1. od  19 hod. ve  velkém sále DK, 
uzavřená společnost
▶ Koncert na jevišti: Martina  
Trchová Trio
15. 1. od 19.30 hod. na  jevišti velkého 
sálu DK
▶ Ples Pramet Tools
16. 1. od 19.30 hod. ve velkém sále DK, 
uzavřená společnost
▶ Ekopohádky 
24. 1. od 10 hod. ve velkém sále DK
Pohádka, hraje Divadlo ŠUS
▶ Chantal Poullain
28. 1. od 19.30 hod. ve velkém sále DK
▶ Cesta za hlasem – workshop 
s Idou Kelarovou
29. 1.–31. 1. v  G-klubu, otevřený 
workshop pod vedením I. Kelarové, 
D. Duždy a O. Bundy

D 123
Každý pátek a sobotu ve 22 hodin v D 123 
Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM

Bližší informace: DK, Fialova 3, tel. č.: 
583 214 276, tel./fax: 583 214 287, před-
prodej vstupenek tel. č.: 583  214  279 
(od  14 do  18 hodin), www.dksumperk.
cz, www.bluesalive.cz. Změna programu 
vyhrazena!

Divadlo Šumperk

▶ Sen noci svatojánské 
6. 1. v 19 hod.  A, VK 
▶ Naše městečko
7. 1. v 17 hod.  C, VK 
▶ Sen noci svatojánské
8. 1. v 10 hod.  školy, dopr. volných míst 
▶ Tři verze života 
Divadlo Palace Praha
9. 1. v 19 hod. VK 
▶ Kocourek Modroočko 
12. 1. v 10 hod.  MŠ, dopr. volných míst 
▶ S tvojí dcerou ne
14. 1. v 17 hod.  D, VK 
▶ Norway Today  
16. 1. v 19 hod. na Hrádku   VK  
▶ Sen noci svatojánské
22. 1. v 11 hod.  školy, dopr. volných míst 
▶ LiStOVáNí: Pohádky pro nepo-
slušné děti a jejich starostlivé rodiče 
Čtení na jevišti za oponou
22. 1. v 18 hod.  VK 

▶ Naše městečko
26. 1. v 10 hod.  

školy, dopr. volných míst 
▶ Naše městečko
27. 1. v 17 hod.  G, VK 
▶ Sen noci svatojánské
28. 1. v 11 hod. školy, dopr. volných míst 
▶ A evergreeny pokračují… „Když 
nám bylo šestnáct“
30. 1. v 19 hod. ve foyer VK
Bližší informace: Divadlo Šumperk, 
Komenského 3, tel. č.: 583  214  062, 
731  655  847, www.divadlosumperk.cz. 
Předprodej vstupenek v pokladně Po–Pá 
od 15 do 18 hod., doprodej vždy hodinu 
před začátkem představení. Změna 
programu vyhrazena!

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Vladana Hajnová: Objekty, grafiky 
a kresby
Výstava trvá do 3. 1.
▶ Pavel Preisner: Kresby, Kroměříž, 
2015
Výstava bude zahájena 6. 1. v 18 hod. 
a potrvá do 31. 1.
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel. č.: 
583 214 276.

Městská knihovna
▶ Veronika Holcová: Ilustrace
Výstava trvá do 7. 1.
▶ Vánoce v knihovně
Prodej drobných výrobků centra Oáza 
probíhá do 23. 12.
▶ Kamila Mátychová: Perokresby
Výstava bude zahájena 7. 1. v 17 hod.
Bližší informace: ul. 17. listo-
padu  6, tel. č.: 583  214  588, www.
knihovnaspk.cz.

Divadlo Šumperk
▶ Střípky divadelního archivu 
Výstava bude zahájena 19. 12. a potrvá 
do 16. 2.
▶ Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk
V prostorách divadla
Bližší informace: Divadlo Šumperk, 
Komenského 3, tel. č.: 583 214 061.

Kino Oko
▶ Výstava CUBA LIBRE?
Výstava fotografií M. Šose.
▶ Kurt van der Basch : Ilustrace a sto
ryboard art pro film 
Vernisáž výstavy proběhne 19. 1. 
od 17 hod.
Bližší informace: Kino Oko, Masary-
kovo nám. 3, tel. č.: 583 212 000.

Ida Kelarová Sen noci svatojánské Norway Today Výstava v knihovně

Hokej
6. 1. v 18 hod. 
Salith Šumperk – HC Slavia Praha
16. 1. v 17 hod. 
Salith Šumperk – HC Most
27. 1. v 18 hod. 
Salith Šumperk – HC Slovan Ústí nad 
Labem
Bližší informace: www.hokejsum-
perk2003.cz.

Basketbal
2. liga muži
16. 1. od 18 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – Hladnov
17. 1. od 11 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – Karviná
2. liga ženy
9. 1. od 16 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – Zlín
10. 1. od 10 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – Noem Brno
OP muži B
15. 1. od 18.15 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk B – Prostějov B

23. 1. od 18 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk B – Uherský Brod
OP junioři U19 
16. 1. od 10 hod. a od 12 hod. v hale „TS“
TJ Šumperk – Krnov U19
Nadregionální soutěž U15 
23. 1. od 14 hod. a od 16 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – Blansko
OP dorostenky U17
9. 1. od 10 hod. a od 12 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – Basket Ostrava
23. 1. od 10 hod. a od 12 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – Bruntál
OP minižáci U11 
30. 1. od 10 hod. a od 12 hod. v hale „TS“
TJ Šumperk – Prostějov
Bližší informace: 
www.basketbalsumperk.cz, „TS“ = Tyr-
šův stadion

Florbal
Divize mužů
16. 1. v 18 hod. v SHG 
FBC Asper Šumperk – TJ Sokol Brno 
Židenice 

17. 1. ve 14 hod. v SHG 
FBC Asper Šumperk – Bulldogs Brno B
30. 1. v 18 hod. v SHG 
FBC Asper Šumperk – FBC Orca 
Krnov
2. liga juniorů 
9. 1. ve 13 hod. v SHG 
FBC Asper Šumperk – Intelligence 
Bulldogs Brno
9. 1. v 16 hod. v SHG 
FBC Asper Šumperk – Florbal Vsetín
Olomoucká liga starších žáků
30. 1. v 10.30 hod. v SHG 
FBC Asper Šumperk – FBŠ Teiwaz 
Hranice
30. 1. ve 13 hod. v SHG 
FBC Asper Šumperk – SK K2 Sport
centrum Prostějov
Bližší informace: www.asper.cz, 
„SHG“  = sportovní hala gymnázia, 
„SH“ = sportovní hala ZŠ 8. května 63. 

Fotbal
Muži
23. 1. od 14 hod. na „TS“ 

Šumperk – Zábřeh               PU
30. 1. od 14 hod. na „TS“ 
Šumperk – Šternberk             PU
Dorost U19
30. 1. od 10 hod. na „TS“ 
Šumperk – Velké Losiny               PU
Žáci U13
10. 1. od 10 hod. na „TS“ 
Šumperk – Prostějov                PU
Bližší informace: www.fotbal-sumperk.
cz, „TS“ = Tyršův stadion, „PU“ = přá-
telské utkání

Aquacentrum na Benátkách
Pondělí  6.00–8.00  17.00–21.00
Úterý  6.00–8.00 12.00–21.00
Středa  6.00-8.00  17.00–21.00
Čtvrtek  6.00–8.00  12.00–21.00
Pátek  6.00–8.00  12.00–21.00
Sobota   10.00–21.00
Neděle   10.00–21.00
Bližší informace: tel.  č.: 583  214  295,  
www.aquacentrum.net, každé pondělí 
od 12.00 do 15.00 probíhá plavání vy-
hrazené pouze pro seniory.

SPORTOVNÍ SERVIS



Šumperk – Živá brána Jeseníků. Informační servis s kulturní, sportovní a společenskou nabídkou města, www.sumperk.cz. Vychází jednou měsíčně. Zdarma. Náklad 
15 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel. č.: 724 521 552, 583 214 193, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz.  
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SPOLEČNOST

Tradice novoročních výstupů po
kračuje bez přerušení do dnešních 
dnů.  Foto: archiv

Publikaci o  Vřesové studánce se
stavil Drahomír Polách

Miroslav Kobza vydává svoji čtvr
tou knihu.

Výstup na Háj v roce 1988 s rekvi
zitou rozhledny.  Foto: archiv

Novoroční výstup na Háj se 
uskuteční již počtyřicáté Náš tip: dvě nové 

regionální publikace

19.2. 2016   19.30 hod

   DK Šumperk    www.dksumperk.cz

 Pavlíček  Basiková  Kryšpín  
 Kašpárková  Veselý  Čok 
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1. ledna 2016 se mohou příznivci 
turistiky ze Šumperka a  okolí již po-
čtyřicáté účastnit novoročního vý-
stupu na Háj. Pořadatelé čekají všechny 
účastníky výstupu za  každého počasí 
v době od devíti do patnácti hodin. Ti 
mohou kromě účastnického listu, pří-
ležitostného razítka a  Novoročního 
čtyřlístku získat rovněž výroční turistic-
kou známku 40. Novoročního výstupu 
na Háj a výroční turistickou nálepku. 

Prvního ročníku, který uspořádal 
odbor turistiky TJ Lokomotiva – Pra-
met Šumperk pro své členy v roce 1976, 
se účastnilo asi dvacet nadšenců, brzy 
pak následovalo rozhodnutí uspořádat 
výstup na Háj jako akci pro veřejnost. 
V  té době již existoval v  Jeseníkách 
výstup na  Praděd, další, dnes již tra-
diční výstupy, jako například výstup 
na Bradlo, vznikaly později.

Výstup na  Háj se stal velmi rychle 
významnou akcí. Počet podpisů 
na  prezenčních listinách dosahoval 
v některých ročnících ke třem tisícov-
kám. Přicházeli Šumperané i turisté ze 
širokého okolí. V době vzniku výstupu 
byl Háj kopcem, který nebyl nijak vý-
razněji navštěvován než ostatní lokality 
v  okolí. O  polozapomenutých zákla-
dech rozhledny Klubu českosloven-
ských turistů, která zde kdysi stávala, 
věděli jen pamětníci. 

Jedním z  těch, kteří vytrvale připo-
mínali význam Háje jako možného 
cíle nedělních výletů a  neustále živili 

myšlenku obnovení předválečné roz-
hledny, jež v  50. letech kvůli špatné 
péči správců vyhořela, byl předseda 
značkařů jesenické oblasti Josef Janků. 
Zejména jeho zásluhou vznikl v 80. le-
tech projekt alespoň na finančně nená-
ročnou stavbu kovové rozhledny. 

Josef Janků se skupinou přátel z od-
dílu značkařů vyrobili maketu této 
rozhledny ve  dvou velikostech a  ta se 
pak stala neodlučnou rekvizitou mimo 
jiné právě při novoročních výstupech. 
Transport několikametrového modelu 
si vyžádal velké úsilí a  nadšení pořa-
datelů, stejně jako vynesení ostatních 
pomůcek. Vše bylo potřeba dopravit 
na Háj v den výstupu na zádech a téměř 
jistě neprošlapanými cestami. Skupina 
pořadatelů odcházela na Háj v časných 
ranních hodinách a za každého počasí. 

Tradice novoročních výstupů pokra-
čuje bez přerušení do  dnešních dnů. 
Pořadatelem se stal Klub českých tu-
ristů, odbor Šumperk. V roce 1996 byla 
na  Háji otevřena rozhledna, na  jejíž 
výstavbě se podílely společně s městem 
Šumperkem také obce Bludov a  Ruda 
nad Moravou, firmy Telecom a Eurotel 
a Okresní úřad Šumperk. Háj se tak stal 
pravidelným a  hojně navštěvovaným 
cílem vycházek místních i  vzdálených 
účastníků. Šťastnou cestu nejen na Háj 
v pátek 1. ledna 2016, ale na všech toul-
kách přírodou, přeje Klub českých tu-
ristů Šumperk.

Z. Daňková, 
předsedkyně KČT Šumperk

Hned dvě nové publikace vztahu-
jící se k  tomuto kraji vyšly v  závěru 
letošního roku. První z  nich, kniha 
Miroslava Kobzy, novináře, fotografa, 
textaře, spisovatele a  rozhlasového 
dokumentaristy, Cestou necestou 
za  tajemstvím Hrubého Jeseníku je 
určitou kompilací historie, pověstí 
a  legend, turistických informací 

a  osobních pocitů. Druhou knihou 
je publikace „Vřesová studánka – 
povídání o  historii a  znovuzrození“ 
známého šumperského historika Dra-
homíra Polácha. Obě knihy lze koupit 
v šumperských knihkupectvích.
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