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Novoroční výstup na Háj letos proběhne počtyřicáté.

Chantal Poullain nabídne jak vlastní písně, tak 
tradiční francouzské šansony.

Nový film Filipa Renče o filmové legendě Lídě 
Baarové promítne kino Oko od 21. ledna.
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1Muzejní NEJ

Muzejní NEJ

Nejvíc na očích
Na  úvod však začněme jednou výjimkou. Ač-

koliv je od dvacátých let minulého století součástí 
muzejních sbírek, dnes není umístěna v depozitáři 
ani ve  stálé expozici, ale lze ji spatřit dlouhodobě 
na šumperské Hlavní třídě. Jde o  téměř dvoume-
trovou plastiku, již si někteří kolemjdoucí se zá-
jmem prohlížejí, jiným dělá společnost při krácení 
dlouhé chvíle. „Nejvíc na očích“ ze všech sbírko-
vých předmětů je bezesporu monumentální socha 
císaře Josefa II., která byla na své současné místo in-
stalována 6. prosince 2001. 

Josef II. (1741–1790), prvorozený syn Marie 
Terezie a  Františka I. Štěpána Lotrinského, získal 
pověst oblíbeného habsburského monarchy pře-
devším díky vydání patentu o  zrušení nevolnic-
tví a  tolerančního patentu v  roce 1781. Během 
19.  století se popularita císaře v  souhře s  rozvíje-
jící se oblibou historických pomníků, vzdávajících 
hold významným osobnostem, stala zajímavým 
obchodním potenciálem, kterého využil majitel 
blanenských železáren Hugo František Salm-Reif-
ferscheidt. Dle zjištění Jindřicha Čeladína vedení 
železáren oslovilo v  poslední čtvrtině 19. století 
mladého, tehdy ještě neznámého vídeňského so-
chaře Richarda Kauffungena (1854–1942), jenž 
patřil k  umělecké generaci vídeňské Ringstrasse. 
Socha císaře byla podle Kauffungenova modelu od-
lita poprvé v  roce 1880 a osazena ve Varnsdorfu. 
Další plastiky s drobnými modifikacemi se začaly 
následně šířit po  Dolních Rakousích a  Dolním 
Štýrsku, masová poptávka přicházela díky oslavám 
100. výročí zrušení nevolnictví také z celého území 
Čech a  Moravy. Například v  Uničově je litinová 
socha císaře dochována dodnes. Také v  Rapotíně 

Litinová socha Josefa II. má své čestné místo na Hlavní 
třídě v Šumperku.  Foto: sbírky VM Šumperk

Letošní cyklus dvanácti příběhů z prostředí muzejních expozic a depozitářů bude věnován ex-
ponátům, které s řadou dalších prezentují sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku na výstavě 
„Muzejní NEJ“. Po celý rok tak budete mít možnost číst o zajímavých předmětech s osobitými pří-
zvisky „nej“ z prostředí archeologie, historie a výtvarného umění, geologie, zoologie a botaniky. 
A pokud do 14. února 2016 navštívíte šumperské muzeum, můžete si je i s desítkami jiných také 
prohlédnout.

byl obdobný odlitek umístěn v letech 1882–1923 
na křižovatce císařských silnic vedoucích do  Jese-
níku a  do  Opavy. Ve  dvacátých letech však jako 
řada dalších soch symbolizujících habsburskou 
monarchii zmizel z otevřeného prostranství a od té 
doby je nezvěstný.
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Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Roční předplatné činí 

288 Kč pro mimošumperské odběratele, 
kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím 
České pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí 

za předplatné 132 Kč.
Zájemci o předplatné mohou kontaktovat 

redakci Kulturního života Šumperka,  
tel.č. 583 214 193, 724 521 552.

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

redakční rada Kulturního života Šumperka

V  Šumperku, na  nádvoří šumperského zámku, 
byla litinová plastika císaře Josefa II. poprvé odha-
lena 8. června 1884. Slavnosti v duchu velkoněmec-
kém a  evangelickém probíhaly dozajista obdobně 
jako v  Rapotíně, kde se nám o  této události do-
choval podrobný písemný popis. V  červnu 1919 
byla sice šumperská socha poničena neznámými 
pachateli, jinak však přečkala bez újmy u  zámku 
až do roku 1923. Poté byla uložena do depozitáře 

Plastiku habsburského monarchy můžeme spatřit také na nám. Osvobození v Uničově.  Foto: Petr Willert

tehdejšího německého městského muzea v Gescha-
derově domě. V druhé polovině 20. století, z dů-
vodu údajně vhodnějšího uschování, putovala 
na zámek ve Velkých Losinách. V osmdesátých le-
tech byla zapůjčena do areálu Psychiatrické léčebny 
v Bílé Vodě. Zpět do Šumperka se tato plastika vrá-
tila až na počátku 21. století, kdy získala reprezen-
tativní místo na zrekonstruované Hlavní třídě. 

Lenka Kirkosová, Vlastivědné muzeum Šumperk
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Novoroční výstup na Háj se uskuteční již počtyřicáté
1. ledna 2016 se mohou příznivci turistiky ze Šumperka a okolí již počtyřicáté účastnit novoroč-
ního výstupu na Háj. Pořadatelé čekají všechny účastníky výstupu za každého počasí v době od de-
víti do patnácti hodin. Ti mohou kromě účastnického listu, příležitostného razítka a Novoročního 
čtyřlístku získat rovněž výroční turistickou známku 40. Novoročního výstupu na Háj a výroční tu-
ristickou nálepku.

Prvního ročníku, který uspořádal odbor turis-
tiky TJ Lokomotiva – Pramet 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 exis-
toval v Jeseníkách výstup na Praděd, další, dnes již 
tradiční výstupy jako například výstup na  Bradlo 
vznikaly později.

Masové turistické pochody se v  sedmdesá-
tých letech těšily veliké oblibě a výstup na Háj se 
stal velmi rychle významnou akcí. Počet podpisů 

na  prezenčních listinách dosahoval v  některých 
ročnících ke  třem tisícovkám. Přicházeli Šumpe-
rané i  turisté ze  širokého okolí, účast na  výstupu 
byla nejen příjemnou procházkou, ale také mož-
ností pozdravit se s řadou přátel a známých. V době 
vzniku výstupu byl Háj kopcem, který nebyl nijak 
výrazněji navštěvován než ostatní lokality v okolí. 
O polozapomenutých základech rozhledny Klubu 
československých turistů, která zde kdysi stávala, 
věděli jen pamětníci. 

Jedním z těch, kteří vytrvale připomínali význam 

Tradice novoročních výstupů pokračuje bez přerušení do dnešních dnů. Také letos se půjde za každého počasí. 
Foto: archiv KČT
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Informační centrum v muzeu končí, fungovat bude  
od ledna na radnici

Háje jako možného cíle nedělních výletů a neustále 
živili myšlenku obnovení předválečné rozhledny, 
která v 50. letech díky špatné péči správců vyho-
řela, byl předseda značkařů jesenické oblasti Josef 
Janků. Zejména jeho zásluhou vznikl v 80. letech 
projekt alespoň na finančně nenáročnou stavbu ko-
vové rozhledny. 

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

Tradice novoročních výstupů pokračuje bez pře-
rušení do dnešních dnů. Pořadatelem se stal Klub 
českých turistů, odbor Šumperk. V roce 1996 byla 
na Háji otevřena rozhledna, na jejíž výstavbě se po-
dílely společně s  městem Šumperkem také obce 
Bludov a Ruda nad Moravou, firmy Telecom a Eu-
rotel a Okresní úřad Šumperk. Háj se tak stal pra-
videlným a  hojně navštěvovaným cílem vycházek 
místních i vzdálených účastníků. Na nový rok, ale 
stále vyráží kolem tisícovky turistů. Šťastnou cestu 

nejen na Háj v pátek 1. ledna 2016, ale na všech 
toulkách přírodou přeje Klub českých turistů 
Šumperk.

Zdeňka Daňková, předsedkyně KČT Šumperk

Spolupráce města s  Vlastivědným muzeem na  provozování turistického informačního centra 
v Pavlínině dvoře posledním dnem letošního roku končí. Již příští rok plánuje místní radnice ote-
vřít nové městské informační centrum v prostorách divadla.

Výstup na Háj v roce 1988 s rekvizitou rozhledny. 
Foto: archiv KČT

„Bohužel vzhledem k  náročnosti rekonstrukce 
nebytových prostor předpokládáme, že provoz no-
vého informačního centra bude zahájen 1. května. 
Do té doby bude pro občany města a turisty fungo-
vat Czech point v přízemí historické budovy radnice 
na náměstí Míru 1, kde budou k prodeji suvenýry,“ 
uvedla vedoucí odboru školství, kultury a vnějších 
vztahů Helena Miterková. Vzápětí podotkla, že 
fungovat budou také webové stránky informačního 

centra www.infosumperk.cz, na  nichž se veřejnost 
dozví o  plánovaných akcích. Turistické informace 
pak budou pracovnice města poskytovat na e-mai-
lové adrese ic@sumperk.cz a  na  pevné telefonní 
lince 583 214 000. „Pro veřejnost bude k dispozici 
také Informační centrum u  radnice a  Informační 
centrum pro mladé provozované Akademií Jana 
Amose Komenského na  náměstí Míru 4,“ dodala 
Miterková. -red-
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Charity Marie Vychopeňová. Vzápětí připomněla, 
že jen letos se v  šumperském děkanátu vykoledo-
valo 690 260 korun. „V nadcházející sbírce bychom 
chtěli tuto hranici překročit a  dosáhnout osmi set 
tisíc,“ zdůraznila Vychopeňová. Peníze by podle ní 
měly podpořit činnost Centra pro rodinu Šumperk 
a  Poradny pro ženy a  dívky – ochrana nenaroze-
ného života. „Dále bychom chtěli rozšířit sortiment 
půjčovny rehabilitačních a  kompenzačních pomů-
cek, pořídit tzv. oxygenátor pro domácí hospicovou 
péči a zachovat dostupnost našich služeb. Samozřej-
mostí je přímá pomoc pro občany, kteří se ocitnou 
v hmotné nouzi,“ podotkla ředitelka Charity. -red-

V Šumperku zahájí koledování v úterý 5. ledna 
šumperský starosta a  senátor Zdeněk Brož na  tzv. 
„Točáku“. Od 15 do 16.30 hodin se zde bude po-
dávat „novoroční zelňačka“ a pro děti budou připra-
veny drobné dárky. Role koledníků se v  tento den 
zhostí zpěváčci Šumperského dětského sboru a také 
místní gymnazisté.

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především 
na  pomoc nemocným, handicapovaným, senio-
rům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí žijícím zejména v  děka-
nátu Šumperk. Část výnosu pak jde na  humani-
tární pomoc do zahraničí,“ uvedla ředitelka místní 

Tříkrálová sbírka, Zamyšlení nad knihou

Již tradičně zahájí nadcházející rok v  Šumperku a  okolí Tříkrálová sbírka, kterou organizuje 
Charita Šumperk. Na dvě stě skupinek koledníků vyjde do ulic obcí a měst šumperského děkanátu 
v období mezi 2. a 10. lednem, aby přinášeli do všech domovů požehnání a poprosili o pomoc pro 
ty, kteří ji potřebují.

V předvánočním čase končícího roku 2015 byla veřejnosti představena kniha Drahomíra Polácha 
a Pavla Holubáře s názvem „Vřesová studánka: Povídání o historii a znovuzrození“, kterou vy-
dal Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka a nakladatelství Ottobre 12. Za motto 
publikace byla autory vybrána nadčasově platící slova „Dřív než drahé vlasti krásná místa nevy-
hledáš, nepřestupuj její práh!“, zapsaná do knihy návštěv na chatě Vřesová studánka v roce 1857.
Knihu uvádí předmluvou Jaroslav Zapletal. Tradici poutí směřujících k Vřesové studánce a my-
šlenku na  restituci poutního místa včleňuje do  širších filozoficko-etických a  náboženských sou-
vislostí, aby nakonec motivován rozvojem turistiky „bez prvotně náboženské motivace“ dospěl 
k hodnotám estetickým.

Tříkrálovou sbírku zahájí Zdeněk Brož

Zamyšlení nad knihou „Vřesová studánka:  
Povídání o historii a znovuzrození“

Širší souvislosti historie Vřesové studánky, dove-
dené do počátku devadesátých let minulého století, 
předkládá čtenáři Drahomír Polách. Osudy pramene, 
zvaného v době třicetileté války také Boží voda a leží-
cího při stezce z Podesní do Domašova na Jesenicku, 
nejdříve začleňuje do  vývoje vlastnických vztahů 
na losinském a vízmberském panství a do sledu před-
stavitelů katolické správy losinské a později vízmber-
ské fary. Nejisté počátky uctívání zázračné vody 
ve  studánce doprovází úvahami, s  nimiž můžeme, 

ale nemusíme souhlasit. Cesta od uctívání pramene 
k  organizovaným poutím bývala složitější a  často 
krkolomnější, jak dokládají analogie odjinud a  jak 
informují akta olomoucké konzistoře k režimům ji-
ných kaplí a poutních míst. Existence kaple při hor-
ské stezce, byť u uctívané studánky, ještě automaticky 
neznamenala konání poutí. Vzpomenutou krko-
lomnější a  složitější cestu k  pozdějším poutím na-
značují i prameny k historii Vřesové studánky, u níž 
kontraproduktivní roli hrály extrémní povětrnostní 
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Kniha Drahomíra Polácha a Pavla Holubáře o Vře-
sové studánce byla pokřtěna první prosincový pátek. 

podmínky. Přes tyto výhrady je Poláchův text prv-
ním cenným shromážděním obsáhlého materiálu 
k nejstarší historii pramene, a tak východiskem k dal-
šímu zkoumání.

Kapitoly věnované osudům poutního místa 
po roce 1850, kdy byla vysvěcena zděná kaple, sezna-
mují se stavebním vývojem uvedené církevní stavby, 
jejím finančním zabezpečením a s  poutěmi, které 
v knize připomíná řada svatých obrázků z druhé po-
loviny 19. a  první poloviny 20. století. Vedle turi-
stických pohlednic místa, reklam provozovatelů 
restaurace a obrazů či obrázků umělců, kterým Vře-
sová studánka učarovala svou malebností, jsou důle-
žitým ikonografickým materiálem vývoje poutního 
místa. Na základě důkladného studia archivních pra-
menů, novin, turistických průvodců a  časopisů au-
tor rozehrává příběhy kaple, vystavené extrémním 
povětrnostním podmínkám, a  faráře Rýpara tvrdo-
šíjně prosazujícího stavbu kaple nové, tentokrát dře-
věné, přičemž seznamuje také s historií pohostinství, 
které vytvářelo poutníkům i turistům zázemí v době 
nepohody. Svým smyslem pro detail obohacuje autor 

své vyprávění o životní osudy lidí spjatých s Vřesovou 
studánkou. Dochované stavební plány a náčrty do-
kumentují zamýšlený vzhled poutní kaple, studniční 
kaple a turistické chaty. Posledně jmenovanému ob-
jektu jsou věnovány dvě závěrečné kapitoly, v nichž 
si autor opět všímá stavebních proměn chaty a na-
hlédne do  jejích osudů spjatých s  turistickým a  ly-
žařským provozem. Jak jsme u Drahomíra Polácha 
zvyklí, doprovází jeho texty bohatý obrazový materiál 
svou výpovědí rovnocenný psanému slovu. V souvis-
losti s vyobrazením je třeba upozornit na s. 52, kde 
není publikován znak řádu křižovníků, strážců bo-
žího hrobu, jak je uvedeno, ale znak jediného čes-
kého rytířského řádu, Řádu křižovníků s  červenou 
hvězdou, a na strany 29 a 62, kde je mírně rozdílné 
časové zařazení u jednoho a téhož svatého obrázku.

Závěrečná část knihy napsaná Pavlem Holubá-
řem, nazvaná Znovuzrození Vřesové studánky, se-
znamuje čtenáře se složitou cestou plánů a  tužeb 
obnovit komplex budov na Vřesové studánce. Tyto 
snahy, mající počátek v  sedmdesátých letech mi-
nulého století, nacházejí po  mnoha peripetiích re-
álný základ ve Spolku pro obnovu poutního místa 
Vřesová studánka. Jejich architektonickému návrhu 
chaty a neobyčejně vzdušně řešené kaple je věnován 
závěr knihy. 

Po  přečtení knihy ještě malá poznámka. Vítám 
představu skupiny modlících se poutníků či malou 
pobožnost v kapli, jejíž stěny dovolují rozjímajícímu 
splynout s přírodou a vnořit se do onoho viditelného 
a  současně neviditelného. Slovy Thomase Burneta, 
zprostředkovanými v Předmluvě Jaroslavem Zaple-
talem, „za takových okolností se mysl přirozeně po-
zvedá k Bohu a k jeho velikosti a vše, v čem je třeba 
jen náznak nebo zdání nekonečna, vše, co přesahuje 
chápání, plní mysl a svou velikostí ji přemáhá, takže 
je uvržena do jakéhosi příjemného úžasu a obdivu“. 
Ovšem naprosto odmítám představu stovek či tisíců 
poutníků. Příčí se mi představa takovýchto „výstupů 
na  Rysy“, jen pod jiným ideologickým praporem. 
Naprosto chápu obavy ochranářů přírody, neboť 
v subalpínské enklávě kolem Červené hory roste pů-
vodní subalpínská vegetace, mezi ní i několik záko-
nem chráněných a  celostátně ohrožených rostlin, 
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jméno se uvede příjmení a  jako heslo číslo čtenář-
ského průkazu. Poté si už může čtenář v  katalogu 
vybrat dané tituly a při první výpůjčce se zadáním 
e-mailu, uživatelského hesla a dalšími údaji zaregis-
truje u  společnosti eReading a  stáhne si potřebnou 
aplikaci,“ popisuje postup vedoucí oddělení služeb 
čtenářům šumperské knihovny Kamila Šeligová. Při 
výběru knihy podle ní může čtenář zadat přímo její 
název do vyhledávače, aby zjistil, zda ji knihovna má 
v  tištěné či elektronické podobě. Ta elektronická je 
v katalogu označena malým modrým „e“. Může ale 
také vybírat podle autora, roku vydání, žánru, klíčo-
vých slov a dalších možností. „Ne všechny knížky lze 
půjčit elektronicky. Pokud má čtenář o tuto možnost 
zájem, zjistí nabídku kliknutím na odkaz eVýpůjčky,“ 

„Finance na zavedení systému elektronických knih 
a  jejich nákup jsme získali prostřednictvím grantu 
ministerstva kultury. Naši čtenáři si je tak mohou 
půjčit prakticky zadarmo,“ říká ředitelka knihovny 
Zdeňka Daňková. Zkušební provoz vypůjčování 
elektronických knih podle ní „odstartoval“ letos 
v létě, novou službu pak knihovnice poprvé předsta-
vily veřejnosti 8. října. 

Elektronickou knihu si může půjčit každý čte-
nář knihovny, který u  ní má zaevidovanou e-mai-
lovou adresu, jejímž prostřednictvím se zaregistruje 
u společnosti eReading, u níž si šumperská knihovna 
„balík“ titulů zaplatila a v dalších letech ho bude roz-
šiřovat. „Nejprve je třeba přihlásit se do svého konta 
přes webové stránky knihovny. Jako přihlašovací 

Elektronické knihy

Knihovna nově půjčuje i elektronické knihy
Nejen klasické „papírové“ knihy, ale i ty elektronické si lze od letošního října půjčit v šumperské 
městské knihovně. Novou službu „rozjela“ knihovna díky grantu ministerstva kultury a v součas-
nosti nabízí více než dva tisíce dvě stě elektronických knih různých žánrů, některé z nich přitom 
v tištěné podobě vůbec nevlastní.

Novou službu půjčování elektronických knih představila knihovna poprvé během Týdne knihoven letos v říjnu. 
 Foto: -zk-

a  to i  v prostoru bývalých staveb. Vysvětlí jim ně-
kdo, jak bude ošetřeno, aby tato enkláva nebyla na-
rušována stavební činností a  poutníci, někteří bez 

pozitivního vztahu k přírodě, nevcházeli do bezpro-
středního okolí kaple?

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk
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služeb čtenářům. 
Na výběr mají dnes čtenáři šumperské knihovny 

2261 knížek, které si prostřednictvím katalogu 
knihovny mohou půjčit zdarma. „Nemohli jsme roz-
hodovat, jaké tituly nám budou poskytnuty. Pokud 
budou mít lidé zájem o nějaký jiný, mohou si ho půj-
čit přímo u společnosti eReading bez prostřednictví 
knihovny. Za jedno zapůjčení zaplatí od sedmdesáti 
do devadesáti korun,“ uzavírá Šeligová.  -zk-

Elektronické knihy, Šumperské proměny

K Šumperským proměnám: Nová zbrojnice 
temenických hasičů

vysvětluje Šeligová. Měsíčně si tak lze půjčit dvě elek-
tronické knihy a na jejich přečtení má uživatel jeden-
advacet dnů, poté ze čtecího zařízení zmizí. 

A která zařízení jsou schopná elektronickou knihu 
od společnosti eReading přečíst? Kromě „chytrých“ 
telefonů to jsou tablety s operačním systémem An-
droid nebo iOS. „Do čtečky Kindle nebo běžného 
počítače, s  výjimkou Applu, nelze aplikaci a  poté 
knihy stáhnout,“ upozorňuje vedoucí oddělení 

Po  slavnostním otevření nové hasičské zbrojnice 
28. listopadu v Temenici věnujme první letošní za-
stavení v seriálu K šumperským proměnám temenic-
kým hasičům.

Organizovaná hasičská jednotka se utvářela v Te-
menici v  letech 1872 a  1873. V  té době již obec 
vlastnila ruční dřevěnou stříkačku, která se stala zá-
kladním vybavením založeného sboru. Z  výzbroje 
byla vyřazena již koncem sedmdesátých let poté, co 
temenický hasičský sbor získal darem od  šumper-
ského Zemědělsko-lesnického spolku jako výraz díků 
za  likvidaci požáru čtyřkolovou stříkačku taženou 
koňským spřežením. Provizorní umístění stříkačky 
připomínalo každoročně hasičům, jak citelně v Te-
menici chybí zbrojnice, a tak v roce 1889 přistoupili 
k adaptaci přízemní budovy bývalé jednotřídní školy 
na „stánek“ sboru, který dále upravovali svým potře-
bám. Když vedení sboru přebíralo v  roce 1937 ha-
sičský automobil, mohl sbor vykázat dlouhou řadu 
úspěchů. Do roku 1945 zasahovali hasiči jen v Te-
menici u  156 živelných událostí, zvláště u  požárů 
a povodní. V dalších více než sto padesáti případech 
zasahovali v okolí.

Na obětavou sedmdesátiletou činnost hasičů z řad 
německých občanů navázali po roce 1945 hasiči české 
národnosti, kteří v roce 1947 získali automobil upra-
vený pro potřeby výjezdů, neboť dosavadní hasičská 
technika byla při přechodu fronty zcizena. S novým 
automobilem zasahovali mimo jiné při požáru ve Ve-
lamosu Sobotín i u dvou nebezpečných požárů lesů 

u Raškova a Rejchartic. Nejlepší dorostenecké hasič-
ské družstvo roku 1959 v tehdejším Československu 
pocházelo z Temenice a bylo zárukou další úspěšné 
činnosti. V  šedesátých letech byla pro hasičské vo-
zidlo přistavěna k objektu zbrojnice nová garáž, kde 
bylo pamatováno i na umístění výstroje, a v dalším 
desetiletí byl upravený automobil z  roku 1947 na-
hrazen zásahovým vozidlem RTH 25. Další nová ga-
ráž navazující na předcházející byla dokončena v roce 
1997. Samotný Hasičský dům však neodpovídal vý-
znamu temenického hasičského sboru a jeho posta-
vení ve struktuře jednotek požární ochrany.

K zásadní změně došlo v září roku 2012, kdy byla 
dlouho nevyhovující hasičská zbrojnice zbořena. Zů-
staly jen zmíněné garáže ze  šedesátých a  devadesá-
tých let. Krátce před demolicí byla nově postavena 
další prostorná garáž, která provizorně sloužila i jako 
zbrojnice, dokud nebyla dokončena stavba nového 
objektu. Nedávno zprovozněná hasičská zbrojnice 
v Temenici poskytuje veškeré technické a hygienické 
zázemí, jsou v ní potřebné kancelářské prostory i za-
sedací místnost. Nová prostorná garáž z roku 2012 
slouží dvěma automobilovým cisternovým stříkač-
kám, ve  starších garážích stojí dopravní automobil 
Ford, přívěsný vozík a jsou zde umístěny další tech-
nické prostředky.

Veřejnost se s  novým zázemím temenických ha-
sičů mohla seznámit v Den otevřených dveří 2. pro-
since 2015.

Z. Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk
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Temenická zbrojnice před zbořením v roce 2012. Vlevo od Hasičského domu dvě starší garáže, na které nava-
zuje nová garáž vystavěná v roce 2012.  Foto: Z. Kvapilová

Nová budova zbrojnice navazuje na garáže, které rovněž prošly stavební úpravou.  Foto: Z. Kvapilová
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Po zbourání Hasičského domu zbyly jen garáže. V nově vystavěné garáži byla po dobu stavby nového objektu 
provizorně umístěna zbrojnice.  Foto: Z. Kvapilová

Kromě vlastního nového objektu vzniklo před garážemi odstavné parkoviště pro techniku a před zbrojnicí par-
koviště pro osobní automobily, na výjezd hasičů pak upozorňují velké poutače.  Foto: Z. Kvapilová
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Tak jsme s  manželkou a  dětmi vyráželi na  výlety 
po kraji. Zjistil jsem hodně brzy, že kromě velmi 
vysokých hor a moře máme v Olomouckém kraji 
a nejbližším okolí skoro vše, co ve světě, byť samo-
zřejmě v malém. 

Jak byste svoji poslední knihu charakterizoval? V čem 
je jiná než ty předchozí?
Zatímco v knize Povídánky od nitěných knoflíků 
jsem se pustil na tenký led beletrie, tady se zase vra-
cím na pevnou půdu literatury faktu, i  když tato 
kniha také není klasický průvodce po Hrubém Je-
seníku, ale spíše kompilace historie, pověstí a  le-
gend, turistických informací a  osobních pocitů. 
Prostě toho, jak vidím Jeseníky já sám. Ne každý se 
mnou musí souhlasit, ale já už v předmluvě na jis-
tou subjektivitu upozorňuji. Navíc je to vyjádření 
obdivu k horám a horalům a pokory před krajem, 
který umí být krásný a přítulný jako kočka, ale zá-
roveň dokáže vycenit zuby i drápy a dokonce i za-
bít. Na to bychom neměli zapomínat.

Vaše knihy spojuje zájem o historii a cestování. Kdo 
nebo co Vás k tomu přivedlo?
Historie mě zajímala od malička. Snad díky tomu, 
že můj děda, učitel, měl mnoho zajímavých knih 
o tomto kraji a já je hltal tak, že jsem se časem za-
čal orientovat v tom, kdo byl kdo a jak čas brázdil 
tuto zemi. 
Co se týče cestování, to je výsledek dobrodružné 
četby. Když jsem byl malý, hltal jsem také cesto-
pisy. To byla doba, kdy se cestovat nedalo. Pak jsem 
začal jezdit jako tramp po vlastech českých a mo-
ravských. A když už se pak mohlo cestovat i za hra-
nice, měl jsem rodinu a  opravovali jsme dům. 

Snažím se být odpovědný a pokorný ke čtenáři a přitom 
zůstat svůj, říká Miroslav Kobza

Miroslav Kobza, novinář, fotograf, textař, hudebník, spisovatel a rozhlasový dokumentarista, se 
narodil a žije v Zábřehu. Původním povoláním je elektrotechnik, ale od roku 1993 pracuje jako 
novinář. Byl redaktorem a později i šéfredaktorem týdeníku Region, později kmenovým redakto-
rem týdeníku Moravský sever. Od roku 2002 pracuje v Českém rozhlase Olomouc, kde natočil de-
sítky rozhlasových dokumentů a publicistických pořadů zaměřených zejména na regionální témata 
a historii. Napsal několik rozhlasových her a dramatizací a jako dramaturg se podílel na vzniku 
mnoha rozhlasových adaptací literárních děl. Společně se spisovatelkou Irenou Šindlářovou na-
psal tři knihy věnované řekám a pramenům nazvané Putování krajinou studánek a pramenů, 
Tepny krajiny a Řeky Moravskoslezského kraje. V roce 2014 vydal knihu pohádek „Povídánky 
od nitěných knoflíků“ a v závěru letošního roku vyšla jeho kniha Cestou necestou za tajemstvím 
Hrubého Jeseníku. U této příležitosti požádala redakce KŽŠ Miroslava Kobzu o rozhovor.

Miroslav Kobza letos vydal svoji čtvrtou knihu. 
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a hlavně mimo „profláknuté“ turistické oblasti. Mi-
luju třeba severní Polsko nebo severní Bretaň. 

Myslíte si, že současná situace nejen  v Evropě po tero-
ristických útocích to může nějak změnit? Že lidé bu-
dou chtít poznávat domácí „exotiku“?
Mám pocit, že už to trošku začalo, protože se mi 
zdá, že více lidí zůstává na dovolené v naší repub-
lice, ale nemyslím si, že by za  tím byly současné 
krize. Částečně jsou lidé přesyceni zahraničními 
cestami a částečně jsou v tom ekonomické důvody. 
Stále více lidí pak vyznává aktivní dovolenou, takže 
vyráží na kola či na pěší túry a na to je česká kra-
jina jako dělaná.
Zlepšuje se také nabídka českých turistických stře-
disek. Bohužel někdy na úkor ochrany krajiny. Na-
příklad nová stezka v  oblacích na  Dolní Moravě 
je vrcholem lidské arogance, kdy v  rámci rozvoje 
turistiky zničila pohled na  krásnou krajinu Krá-
lického Sněžníku. Mnozí lidé, kteří se věnují ces-
tovnímu ruchu, také ve snaze „zatraktivnit“ krajinu 
zapomínají, že sama krajina může být atraktivní. 

V knihách i rozhlasových pořadech přibližujete čtená-
řům a posluchačům krásy rodného kraje. Mnoho lidí 
má ale cestování spojeno s poznáváním cizích zemí. 
Čím to podle Vás je a o co tak přicházejí?
Musím se smát, když mi lidé vyprávějí úžasné his-
torky z  Thajska a  pak z  nich vypadne, že vlastně 
nikdy nebyli na Pradědu. Nemyslím si, že by lidé 
neměli cestovat za hranice. Jen člověk, který pozná 
cizí kraje, může s  nadhledem hodnotit svůj život 
ve  své zemi. Mnozí však mají pocit, že dovolená 
v  zahraničí je součást jejich společenského posta-
vení a  jezdí tam i  přesto, že je to vlastně nebaví. 
Také s tím poznáváním je to tak, že mnozí si zapla-
tíme zájezd do ciziny a pak se pohybujeme v umě-
lém světě turistických oblastí a  rezortů. To přece 
není poznávání. 
Nejsem ale kompetentní v  tomto radit, pro-
tože nejsem typický „dovolenkář“. Týden na pláži 
v Chorvatsku by pro mě byl utrpením. Mám po-
třebu poznávat nové a  nové věci, takže když vy-
razím do zahraničí, tak většinou po vlastní ose se 
stanem a jedinou touhou – vidět a zažít co nejvíc 

Kniha Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku se křtila začátkem prosince v šumperské knihovně. Pří-
tomní si ji mohli nechat od jejího autora podepsat.  Foto: M. Daněk
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vesnice, která má sice krátkou, ale nádherně barvi-
tou historii. Snad ji tedy stihnu co nejdříve dodělat. 
Upravuji ještě text věnovaný Olomouci za II. svě-
tové války, ale to je spíše redaktorská práce. 
Bohužel v Česku se psaním knih živí asi pět lidí, 
zbytek to má jako koníčka, a  to je i můj případ. 
Práce v  Českém rozhlase Olomouc neustále při-
bývá, a když trávíte u počítače několik hodin denně 
v práci, nemáte moc chuť za něj sednout na dalších 
pět hodin doma. Náměty by byly, ale nechci nic sli-
bovat i v rámci zachování mého duševního zdraví. 

Na závěr si neodpustím otázku – jak se z elektrotech-
nika stane spisovatel?
Život je věcí náhody. Kdyby mě záliba ve fotografo-
vání v roce 1993 nepřivedla jako externistu do teh-
dejšího týdeníku Region, čímž odstartovala mou 
kariéru novináře, asi bych nikdy neměl odvahu 
něco napsat. Na  druhou stranu je mi technické 
vzdělání docela pomůckou i při novinářské a  spi-
sovatelské práci. Naučilo mě systematičnosti a od-
povědnosti. Elektrikář ví, že když dokončí práci, 
přijde revizní technik a ten s ním o závadách nedis-
kutuje, ale nařizuje jejich odstranění. U knihy je to 
totéž, pokud čtenář něčemu nerozumí, není chyba 
v něm, ale v autorovi, který se špatně vyjádřil. Sna-
žím se tedy být odpovědný a  pokorný ke  čtenáři 
a přitom zůstat svůj. Snad se mi to daří.

Děkuji za rozhovor.
Zuzana Kvapilová

Pondělí 11. ledna od 18 hodin v koncertním sále ZUŠ 
Hudební podvečer 

Pondělí 18. ledna od 18 hodin v kapli klášterního kostela
Koncert dechového oddělení ZUŠ Šumperk 

Středa 20. ledna od 18 hodin v divadle
Přehlídka tanečního oboru ZUŠ Šumperk 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

Stačí její krásu jen vypíchnout a není nutné ji „do-
dělávat“.Trošku se bojím, že učíme děti tomu, že 
když není v lese Mickey Mouse, nemá cenu tam 
chodit. Přitom les je otevřená kniha, v níž se mu-
síme učit číst.

Vraťme se na Zábřežsko, Šumpersko a Jesenicko. Která 
místa byste nejen návštěvníkům, ale i místním dopo-
ručil k poznávání? A proč?
To je dost těžká odpověď. Těch míst je mnoho, 
takže odkud začít… I když se moje nová kniha vě-
nuje Jeseníkům, spíše teď poznávám krásy podhůří. 
Tak třeba hřeben Hraběšické vrchoviny, kudy se dá 
jít ze Skřítku až do Hrabové krásnou krajinou lesů, 
pastvin a horských polí. 
Nádherná je oblast nad Hanušovicemi, okolo Ha-
bartic a Vikantic, kde když se člověk vydá na běžky, 
připadá si jako na střeše světa.  
My Zábřežáci víme, že okolí města nabízí naprosto 
neuvěřitelné terény jak pro horská, tak pro silniční 
kola se spoustou krásných výhledů a malebných zá-
koutí, která jsou doposud neobjevená. 
Jesenicko pro mě zase vloni připravilo krásné zá-
žitky při cyklodovolené na  Vidnavsku, Žulovsku 
a Javornicku, a tak bych mohl pokračovat několik 
hodin:).

Vaše poslední kniha se již prodává. Chystáte něco 
dalšího?
Mám rozepsanou knihu o Rudolfově, což je sou-
část Zábřeha, kde bydlím. Kdysi to byla samostatná 

ZUŠ Šumperk
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Ples Pramet Tools
Společenský ples významného šumperského pod-
niku. Účinkují: Moondance orchestra Martina 
Kumžáka, DJ Rosťa Krňávek, Cimbálová muzika 
Karla Martiše, Taneční a  sportovní klub Silueta 
Praha, Tomáš Zápeca – Houslová show. Uzavřená 
společnost.

Čtvrtek 28. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Chantal Poullain
Pro šansony Chantal Poullain jsou typické hlu-
boce posazený sexy hlas, lahodná francouzština, 
jazzově laděná kapela pod vedením Štěpána Mar-
koviče a atmosféra sladké Francie. Můžete se těšit 
jak na její vlastní písně, tak na tradiční francouzské 
šansony se šarmem jí vlastním. Koncertem provází 
v češtině a díky svému charizma okouzlí publikum, 
jak to umí jen ona.
Partnerem akce je Pivovar Holba a.s. 

Vstupné v předprodeji 220 Kč, v den akce 270 Kč 

Pátek 8. ledna od 19 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples OA
Uzavřená společnost.

Pátek 15. ledna od  19.30 hodin na  jevišti velkého 
sálu DK
Koncert na jevišti: Martina Trchová Trio
Martina Trchová Trio hraje vlastní tvorbu vychá-
zející ze silné ženské písničkářské generace, aranže 
písní se pohybují na hranicích jazzu, blues, folku, 
latiny a  šansonu. Texty mapují pražskou periférii, 
ale i hloubku lidské duše. Můžete se těšit na oso-
bité autorské písně, výrazný hlas, jazzovou i klasic-
kou kytaru, měkké tóny kontrabasu a progresivní 
perkuse. Hlediště bude navíc umístěno přímo 
na pódiu velkého sálu, tím je zaručena autentická 
atmosféra celého koncertu. 

Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Sobota 16. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Dům kultury

Základní umělecká škola Šumperk letos slaví sedmdesát let od svého vzniku. Kulaté výročí si připomněla o dru-
hém prosincovém víkendu dvěma koncerty v místním divadle. Představila na nich všechny své obory, mimo jiné 
i komorní smyčcový orchestr a dechový orchestr.  Foto: P. Kvapil
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Pavel Preisner: Kresby, Kroměříž, 2015   
Tajemně temné kresby blízké vizím Alfréda Ku-
bína, které jsou svým pojetím i  střídmě civilní, 
představí mladý autor Pavel Preisner. Vernisáž k vý-
stavě se uskuteční ve  středu 6. ledna od  18 ho-
din. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit 
na recepci Penzionu G, který nad galerií nabízí tří-
hvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program ga-
lerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR 
a Olomoucký kraj.  Vstup volný

PŘIPRAVUJEME
7. února   VČELÍ MEDVÍDCI
  Pohádka pro děti
11. února   SARAH & THE ADAMS
19. února   STROMBOLI
25. února   VLADIMÍR MERTA
27. února   TANEČNÍ SOUTĚŽ 
  A KVĚTINOVÝ PLES
28. února   KARNEVAL PRO DĚTI
6. března   ŠLÁGRPARÁDA: DUO
  JAMAHA
9. března   VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU
  Divadlo Bez zábradlí
18. března  BLUES APERITIV
24. března  VOXEL, UDG a XINDL X
20. dubna  VŠECHNOPARTIČKA
27. dubna  BRATŘI EBENOVÉ

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!

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 3 000 Kč

PRO DĚTI
Neděle 24. ledna od 10 hodin ve velkém sále DK
Ekopohádky 
Na  motivy tří klasických pohádek (Červená Kar-
kulka, O  Palečkovi a  Smolíčkovi) se řeší ekolo-
gické problémy: odhazování odpadků, znečišťování 
ovzduší a  vody. V  každé pohádce se dětem před-
staví různé typy loutek (maňásek, manekýn, plošná 
loutka). Pohádku pro malé i velké zahraje Divadlo 
ŠUS.  Vstupné 70 Kč

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

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 3. ledna
Vladana Hajnová: Objekty, grafika, kresby
Výstavu i celý program galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj. 

Vstup volný

Od 6. do 31. ledna

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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Galerie J. Jílka

Pavel Preisner (*1970): Kresby, Kroměříž, 2015

Počítaje i společnou výstavu s Michalem Navrá-
tilem a Alešem Szotkowskim, vrací se Pavel do ga-
lerie plným právem potřetí. Jeho draze vykoupená 
i uzdravující výpověď je ryzí a jedinečná. Snad ja-
koby se mu příběhy kreseb rodily v mysli nápově-
dou z  rýh letokruhů a  suků dřeva podlahy nebo 
desky pracovního stolu, zřetelně tam nalezené v po-
době neodbytných vizí jeho bdělých snů. Už ruko-
pisem připomenou sejmutou frotáž starých dřev.

Navzdory časté přítomnosti akordu smrti jsou 
laskavé a  tesklivě krásné i  přirozeným souladem 
zániku se zrozením. Jejich vlídně blouznivé vi-
diny v  chimérickém srůstu jemných rostlinných 
tkání a zvířecích těl s příběhy lidí i jimi dotýkaných 
věcí splývají se živým prostorem kresby. S čistotou 

prvotního úžasu rodí se v něm a do něho se pro-
padají jako jevy přesněji neuchopitelné a  vratce 
znepokojivé, a  přece nakonec ve  všem i  důvěrně 
známé. Šťastná náhoda, ale i  přísný řád výsostně 
ryzí malířské povahy, naprostá svoboda střídmé 
zkratky její pevné formy a filigránsky jemný detail 
v ní jsou jim všem hluboce vlastní.

Vystavený soubor snivých kreseb malého for-
mátu A4, hnětených červenohnědou rudkou a jen 
zřídka i uhlem, bez názvů, a o  to sdílnějších, do-
růstal snad každodenně do celkového počtu zhruba 
osmdesáti listů v  krátké době od  počátku ledna 
do závěru března roku 2015 v pavilonu 18A kro-
měřížské léčebny. Jejich výběr doprovázený textem 
našeho společného přítele Jana Slováka, malíře, řez-
báře a básníka rodokmenem Pavlovu blízkým, vy-
dalo brněnské nakladatelství Host. Jeden tisk nám 
došel poštou, a  o  výstavě bylo rozhodnuto. Rodí Bez názvu, 2015, kresba, rudka na papíře, 29,7 x 21 cm

Bez názvu, 2015, kresba, rudka na papíře, 29,7 x 21 cm
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se ale kresby další a řada se plynule dlouží. Je jich 
teď už kolem dvou stovek; čeho vlastně, bezhle-
sých básní tiše vyprávěných obrazem? U  něho 
v jediném proudu bez rozlišení. Je bytostným bás-
níkem, navenek zdánlivě sebejistým, vskrytu ale 
plachým a zranitelným. Vracet se k jeho výsostným 

vizím tajemných spojení věcně nespojitého je či-
rou radostí, podobnou listování vzácnou bibliofilií. 
Přijďte, výstava zahájená za účasti autora ve středu 
6. ledna v  18 hodin, potrvá do  neděle na  konci 
měsíce a stojí nepochybně za zhlédnutí; za setkání 
s mimořádnou krásou jeho kreseb. Miroslav Koval 

Také v lednu se diváci mohou těšit na hru Sen noci svatojánské, v níž se představí mimo jiných Vít Pištěcký, Ma-
těj Kašík a Olga Kaštická.  Foto: P. Veselý

Divadlo

Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
St 6. 1. Sen noci svatojánské A, VK 19.00 150 Kč
Čt 7. 1. Naše městečko C, VK 17.00 150 Kč
Pá 8. 1. Sen noci svatojánské školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
So 9. 1. Tři verze života Divadlo Palace Praha VK 19.00 360 Kč
Út 12. 1. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Čt 14. 1. S tvojí dcerou ne D, VK 17.00 150 Kč
So 16. 1. Norway Today Hrádek  VK  19.00 70 Kč
Pá 22. 1. Sen noci svatojánské školy, dopr. volných míst 11.00 150 Kč
Pá 22. 1. LiStOVáNí: Pohádky pro neposlušné děti 

a jejich starostlivé rodiče 
Čtení na jevišti za oponou 

VK 18.00 130 Kč

Út 26. 1. Naše městečko školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
St 27. 1. Naše městečko G, VK 17.00 150 Kč
Čt 28. 1. Sen noci svatojánské školy, dopr. volných míst 11.00 150 Kč



18 Divadlo, Hostování

Divadlo Palace přiveze Tři verze života

LiStOVáNí nabídne velkou oslavu celého projektu, 
účinkují všichni herci souboru jako neposlušné děti

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

Další z řady oblíbeného cyklu pořadů Čtení na jevišti za oponou chystá na leden šumperské di-
vadlo. 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.

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 vstupenek vždy hodinu před začátkem představení. Výstava v prostorách divadla: Střípky 
z divadelního archivu – výstava trvá do 16. 2. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. Změna programu 
vyhrazena!

Datum Titul Skupina Čas Cena
So 30. 1. A  evergreeny pokračují… „Když nám 

bylo šestnáct“ Foyer 
VK 19.00 80 Kč

V  komedii známé francouzské autorky prožijí 
dva manželské páry tři varianty téhož večírku a di-
váci tak mohou nahlédnout do  životních situací, 
které jsou výsledkem těchto náhodných posunů. 
Je to jako v životě, kdy stačí jedno špatně zvolené 
slovo ve špatnou chvíli a je všechno jinak.

Máte doma dítě, které se dloubá v  nose, je zapo-
mnětlivé, lenivé, lakomé nebo hubaté? Hledáte dobrou 
polepšovnu, která vaše dítě zachrání před celoživotní 
neposlušností? Už nehledejte. Z této knihy se vaše dítě 
konečně dozví, co ho čeká, když bude neposlušné!

Legendární slovenský bestseller, který má tisíce 
nadšených fanoušků, ale také stejně mnoho od-
půrců, uvede projekt LiStOVáNí jako svou jubi-
lejní stou premiéru, tedy 100. titul. Můžete se tak 
těšit na  Lukáše Hejlíka jako profesora Hermana 
Kostižera, který vám představí neposluchy jako 

Yasmina Reza je uznávaná evropská autorka, která 
brilantně spojuje tragikomické prvky se situačními 
zápletkami, které umožňují hercům využít celou 
škálu psychologických proměn. Je například autor-
kou divadelních her Kumšt nebo Bůh Masakru.

-red-

například Věrku Hollou, co se neustále dloubala 
v nose, zapomnětlivého Pavlíka Oubrama, žravého 
Alánka Novotného nebo například Leničku Janí-
kovou, která neustále žalovala. A  klidně vezměte 
i své neposedné děti, na místě totiž proběhne test 
poslušnosti.

Kromě Lukáše Hejlíka účinkují všichni herci 
ze souboru LiStOVáNí, kteří mají ten večer čas. 
Kniha vyšla v  českém překladu Miroslava Zelin-
ského v roce 2014 v nakladatelství Host. K prodeji 
bude kniha za 270 korun. -red-
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V Šumperku opět zazní Jakub Jan Ryba

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
v pátek 25. prosince v 16.30 hodin v klášterním kostele v Šumperku 

a v neděli 27. prosince v 15 hodin v kostele v Mladonově

Šumperský vánoční sbor s  orchestrem se i  le-
tos 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. pro-
since od 15 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.  

J. Jirgl

Již potřetí proběhla v místním stánku Thálie Noc divadel. Akce, jež je součástí evropského projektu European 
Theatre Night, přilákala v sobotu 21. listopadu na čtyři sta padesát návštěvníků. S největším zájmem se již tra-
dičně setkaly noční prohlídky, zaměřené tentokrát na historický vývoj divadla. Nechyběla ani vystoupení taneč-
ních skupin Folí de la Fúl a Intro, ukázky tance twerk v podání herečky Karolíny Hýskové a jejích svěřenkyň či 
soutěž o nejhezčí masku, kterou si příchozí děti samy vyrobily. V rámci Noci divadel navíc byly na základě ce-
lostátní výzvy návštěvníkům k dispozici přihlášky do registru kostní dřeně.  Foto: L. Šmejkalová
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

RYTÍŘSKÝ SÁL 
Malíř ztraceného času
Výstava reprodukcí ilustrací Zdeňka Buriana pře-
nese návštěvníky šumperského muzea do  období 
prehistorie a  ukáže jim svět plný dobrodružství 
a  dětských motivů. Umělec, známý širokou ve-
řejností zejména ilustracemi knih Lovci mamutů, 
Vin netou nebo Dvacet tisíc mil pod mořem, zavede 
děti i dospělé na široké pláně savan, do hlubokých 
pralesů a džungle a  vystoupá s nimi do vysokých 
hor. Výstavu připravil Památník národního písem-
nictví ve  spolupráci s  Josefem Ptáčkem. Výstava 
trvá do 14. února.

HOLLAROVA GALERIE
Otto Placht – Nuevo Paraíso – Osvícený prales
Výtvarnou tvorbu Otty Plachta, silně ovlivněnou 

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.

Výstava Třicetiletá válka a Šumpersko připomíná 370. výročí dobytí šumperského zámku císařskými oddíly 
po štědrovečerním přepadu města roku 1645.  Foto: M. Stuchlá
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zámku císařskými oddíly po  štědrovečerním pře-
padu města roku 1645. Připomíná i některá další 
ozbrojená střetnutí na Šumpersku, včetně opětov-
ného dobývání Šumperka Švédy v  následujícím 
roce. Historické dokumenty a další exponáty při-
bližují složení armád a způsob vedení boje i tehdejší 
výzbroj a výstroj vojáků. Výstava trvá do 31. ledna.

STÁLÁ EXPOZICE 
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a  dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-
pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit unikátním produktem – zcela automa-
tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 
exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Akce
Přednáška Až k totální válce. Morava na sklonku 
třicetileté války
Po  prosincové přednášce bude tentokrát věno-
vána pozornost především otázce Valdštejnova 
pádu, následným válečným událostem a  osudům 
obyvatel Moravy za  švédské okupace s  přihléd-
nutím k dějům na Šumpersku. Politickým a eko-
nomickým důsledkům této jedné z  nejničivějších 
válek bude patřit závěr přednášky. Přednáší Zde-
něk Doubravský. Přednáška se uskuteční v  úterý  
26. ledna v 17 hodin v přednáškovém sále šumper-
ského muzea.
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 li-
dové výtvarnice Miloslavy Vašíčkové z  Třeštiny, 
která betlémy vyrábí již od  roku 1989. Mnohé 

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.

Kde rostou naše endemity, Endemity a  další 
vzácné rostliny Jeseníků 
Dvě výstavy se současně představí od  7. ledna 
v Hollarově galerii šumperského muzea. Návštěv-
níci se na  výstavách Kde rostou naše endemity 
a Endemity a další vzácné rostliny Jeseníků dovědí, 
co jsou to endemity, jak vznikají, kde v České re-
publice, v Evropě i mimo ni rostou, jak jsou zkou-
mány a  chráněny. Fotografie Leo Bureše také 
přiblíží mnohé vzácné zástupce jesenické květeny, 
včetně endemitů. Výstavy budou zahájeny ver-
nisáží ve  čtvrtek 7. ledna v  17 hodin a  potrvají 
do 6. března.

GALERIE MLADÝCH
Vřesová studánka
Výstava představuje poutní místo Vřesová studánka 
v  Jeseníkách prostřednictvím textů, elektronického 
promítání i  dochovaných autentických předmětů 
a připomíná odkaz historicky dlouhodobě využíva-
ného poutního místa. Výstava trvá do 17. ledna.

Radosti – malba Zdeňky Sembdnerové 
Výstava výtvarných děl Zdeňky Sembdnerové bude 
zahájena vernisáží v  pátek 29. ledna v  18 hodin 
a potrvá do 6. března.

GALERIE ŠUMPERSKA
Třicetiletá válka a Šumpersko
Třicet let trvající válečný konflikt přibližuje výstava, 
uskutečněná k  370. výročí dobytí šumperského 

Vlastivědné muzeum
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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 audiovi-
zuálními prvky. Expozice je svým celkovým poje-
tím určena nejen pro zapálené archeology, ale také 
pro širokou veřejnost.

Projekt pro celou rodinu: Poznávejme život 
v pravěku hrou
V prostorách muzea je otevřena interaktivní herna, 
kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké tech-
niky, popřípadě vyluštit různé kvizy, hádanky a se-
stavit skládačky.

Řezbářské betlémy
Ručně vyřezávané betlémy regionálních neprofesio-
nálních autorů, zejména těch současných, předsta-
vuje výstava s  vánoční tematikou v mohelnickém 
muzeu. Každý z  řezbářů, jehož díla jsou na  vý-
stavě zastoupena, vytváří betlémy po  svém, každý 
má jiné výtvarné cítění, jiné ambice a  motivace. 
Někteří vyřezali pouze jeden betlém pro svou ro-
dinu nebo pro radost okolí, jiní vyřezávají betlémy 
pro větší okruh zájemců. I když všichni zachycují 
v jádru stejnou betlémskou vánoční událost, jejich 
ztvárnění je různé. Na  výstavě nechybějí ani bet-
lémy staré přes stovku let ze sbírek Vlastivědného 
muzea v Šumperku. Výstava trvá do 31. ledna. 
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 

z  nich jsou i  ve  sbírkách Vlastivědného muzea 
v Šumperku a mnohých dalších. Umělkyně se ve své 
tvorbě věnuje figurální keramice i  užitkové kera-
mice točené na  kruhu podle tradičních postupů. 
Vytváří keramické betlémy, ve kterých vedle scény 
narození Ježíška najdeme figurky řemeslníků a oby-
čejných lidí při jejich všedních i nevšedních činnos-
tech. Do betlémů zařazuje architekturu z blízkého 
okolí, nechybějí v nich hrad Bouzov a zámek Úsov 
či kostel v Třeštině. Výstava trvá do 7. února.

Muzejní minigalerie
Hravé hory Rychlebské
Výstava Kateřiny Preisové přibližuje Rychlebské 
hory z  jiného, netradičního pohledu. Výtvarnice, 
která má podle svých slov ráda sychravé počasí 
„na Rychlebkách“ a veškerý lesní život, ilustrovala 
několik knih, mezi nimi také Pohádky a  pověsti 
z Rychlebských hor od správce zábřežského muzea 
Karla Jedonka. Návštěvníkům zábřežského muzea 
ve  svých milých ilustracích představuje malova-
nou zubatou zvířenu z  Rychlebských hor a  nejen 
tu. I  květiny, mapy, kalendáře, tančírnu v  Račím 
údolí a možná se objeví i Venušánci. Výstava trvá 
do 10. ledna.

Hynek Šnajdr – Květomluva
Minigalerie zábřežského muzea zahájí novou se-
zonu výstavou obrazů Hynka Šnajdra nazvanou 
Květomluva. V  díle mladého umělce, jenž studuje 
čtvrtým rokem Církevní gymnázium Německého 
řádu v Olomouci, se často objevují motivy fantask-
ních bytostí a světů, ale i charaktery z příběhů, které 
sám píše. Inspiraci pro svou tvorbu hledá přede-
vším ve  snech, představách, ale i  v přírodě, hudbě 
a knihách. Výstava bude zahájena vernisáží ve středu  
20. ledna v 17 hodin a potrvá do 28. února.
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

Vlastivědné muzeum
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Výstavy Kde rostou naše endemity, 
Endemity a další vzácné rostliny Jeseníků

Ve Vlastivědném muzeu v Šumperku budou ve dnech 7. ledna až 6. března probíhat souběžně dvě 
botanické výstavy. Obě představí návštěvníkům endemické a vzácné rostliny domácí i cizokrajné 
květeny.

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 zpříjemňuje 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 
je k  vidění na  výstavě Půjdem spolu do Betléma. 

K výstavě probíhají komentované prohlídky a vý-
tvarné dílny pro školy. Výstava trvá do 17. ledna.
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.

Výstavu s  názvem Kde rostou naše endemity 
připravila Přírodovědná společnost se svým in-
ternetovým serverem Botany.cz za  podpory Mi-
nisterstva životního prostředí České republiky. 
Autorem textové části výstavy, map a mnoha fo-
tografií je doc.  RNDr.  Vít Grulich, CSc., peda-
gog Ústavu botaniky a  zoologie Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity v  Brně. Autory 
dalších fotografií jsou členové redakce Botany.cz 
a jejich přátelé. 

Návštěvníci této výstavy se mimo jiné dovědí, 
co jsou to endemity, jak vznikají, jaké jsou jejich 
areály, kde u nás, v Evropě i mimo ni rostou, jak 
jsou zkoumány a chráněny.

Tvůrcem výstavy Endemity a další vzácné rost-
liny Jeseníků je RNDr. Leo Bureš, botanik a eko-
log z Podlesí u Světlé Hory, autor knihy Chráněné 
a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Je-
seníky (vyšla v  roce 2013). Leo Bureš je také 
zapáleným fotografem, přírodu a  rostliny zachy-
cuje na  fotografiích už od  svých studentských 
let. Na  jeho výstavě spatříme mnohé vzácné zá-
stupce jesenické květeny, včetně endemitů, z nichž 
uveďme alespoň jeden příklad: hvozdík kartou-
zek sudetský (Dianthus carthusianorum subsp. 
sudeticus). Tento hvozdík roste na  jediném místě 
na světě – ve Velké kotlině v Hrubém Jeseníku. Pa-
tří k  nejvýznamnějším a  nejvzácnějším rostlinám 
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tohoto pohoří, neboť jeho celá populace je ome-
zena jen na  čtyři malé skalní partie a  čítá dohro-
mady jen několik desítek jedinců. Endemitům, jež 
se vyskytují na takto malé lokalitě, jen na několika 
m2, říkáme stenoendemity. 

To a mnohé další zajímavosti o našich nejvzác-
nějších druzích rostlin se dovíte na výstavách Kde 
rostou naše endemity a  Endemity a  další vzácné 
rostliny Jeseníků. Vernisáž obou výstav se uskuteční 

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

Hvozdík kartouzek sudetský (Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus).  Foto: L. Bureš

v  Hollarově galerii Šumperského muzea 7.  ledna 
v 17 hodin. Obě výstavy představí jejich autoři Vít 
Grulich a  Leo Bureš, první ze jmenovaných také 
pobeseduje o  vzácných rostlinách, jež potkal bě-
hem svých zahraničních expedic. O dalších před-
náškách obou autorů, které proběhnou v  lednu 
a  únoru, budeme veřejnost informovat na  webo-
vých stránkách Vlastivědného muzea v Šumperku. 

Magda Zmrhalová
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Městská knihovna

Své perokresby vystaví v knihovně Kamila Mátychová

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. „Vánoce v knihovně“ – tradiční prodej drobných výrobků 
centra Oáza probíhá do 23. prosince.

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

V  lednu budou v  prostorách městské knihovny 
v  ulici 17. listopadu 6 k  vidění perokresby Kamily 
Mátychové, jež jsou otiskem různých myšlenek, pří-
běhů, snů a  asociací, lidí, nebo jen obyčejných po-
hledů z  okna. Na  jednom prostoru se tak mohou 
vyskytnout bájná stvoření a vzdálené krajiny vzájemně 
propojeny s  realitou běžných i nevšedních dnů. Vý-
stava bude zahájena ve čtvrtek 7. ledna v 17 hodin.

Kamila Mátychová se narodila v  roce 1987 
v Šumperku. V  roce 2006 maturovala na Střední 
škole uměleckoprůmyslové v  Ústí nad Orlicí. 
Poté vystudovala Dějiny výtvarného umění na UP 
v Olomouci a Speciální výtvarnou výchovu na Ma-
sarykově univerzitě v Brně, kde se věnovala zejména 
arteterapii a  využití výtvarné výchovy při práci se Kamila Mátychová vystaví v knihovně perokresby. 
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Knihovnice chystají besedu o šumperském zámku

Besedu nazvanou „Šumperský zámek, historie 
a  současnost“ chystají na čtvrtek 21. ledna šum-
perské knihovnice. Hostem bude architektka 
Jitka Štáblová, která pohovoří o  založení a  sta-
vebním vývoji tzv. Zámečku v Šumperku v kon-
textu s historií celého města. Přiblíží dobu, rozvoj 
a podmínky vzniku Šumperka a jedné z jeho nej-
významnějších památek - původně městského 

hradu a později výstavného renesančního zámku, 
který postavil známý šlechtický rod Žerotínů. Za-
bývat se bude rovněž postupným vývojem a  vy-
užitím zámeckého objektu v  průběhu doby až 
do dnešních dnů a  charakterem probíhající sou-
časné stavební památkové obnovy. Přednáška za-
číná v půjčovně pro dospělé v ulici 17. listopadu 6 
v 17 hodin. -red-

O založení a stavebním vývoji tzv. Zámečku v Šumperku v kontextu s historií celého města pohovoří architektka 
Jitka Štáblová.  Foto: archiv

sociálně znevýhodněnými skupinami. Nyní si do-
končuje učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ 
v Olomouci. Ve své tvorbě vychází z vlastních pro-
žitků, mytologických námětů i  archetypálních 

symbolů. Má ráda komiksy, literaturu a cestování. 
Nejraději tráví svůj čas v přírodě nebo na marin-
gotce, která je ukrytá v údolí zaniklé vesnice Elbe.

-zd-
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Středisko volného času Doris

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

Sobota 9. ledna od 10 do 17 hodin na „K“
Novoroční tvoření

Letošní rok začínáme tvořivě… V sobotní výtvarné 
dílně budeme tisknout novoročenky, přání, tvořit 
kalendář a  novoroční překvapení. Informace Zu-
zana Vavrušová, tel. č. 731 610 039, vavrusova@
doris.cz.  Cena 80 Kč

Pátek 22. ledna od 8.30 do 15 hodin ve Vile Doris
Ptačí dílna
Dílna zaměřená na výrobu ptačích budek a krmítek.
Zajímavosti z  ptačího života a  rady, jak pomáhat 
ptákům v  zimě a  neublížit jim. Informace Soňa 

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Umělá inteligence – hrozba nebo naděje?

Host: prof. Ivan Zelinka
ve středu 3. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Cílem přednášky je diskuze a představení relativně „nové“ a populární vědecké disciplíny – „umělé in-
teligence“. V úvodu se posluchač seznámí s velmi stručným historickým průřezem robotiky a umělé 
inteligence od středověku až po dnešek z hlediska vývoje inteligentních strojů, které by konaly práci. 
Řeč bude o  tzv. zákonech robotiky, které jsou srdcem i duší dnešní umělé inteligence, o definicích 
umělé inteligence a jejich skutečném dopadu na robotiku jako takovou a také o moderních algorit-
mech s tzv. neuronovými sítěmi, kdy bude vysvětleno, jak lze simulovat základní pochody v lidském 
mozku, včetně jejich využití na řešení složitých problémů. Hovořit se bude rovněž o základních princi-
pech evolučních algoritmů, které jsou počítačovým napodobením darwinovských evolučních procesů, 
jež probíhají v přírodě, a o již existujících a fascinujících případech aplikací umělé inteligence a o mož-
ných perspektivách umělé inteligence, včetně možného vysvětlení tohoto fenoménu pomocí samoorga-
nizace a vzniku tzv. „metainteligence“. Přednáška je zaměřena přednostně na populární popis věcí a je 
určena pro nejširší okruh posluchačů bez konkrétních požadavků na vzdělání. 
Prof. Ivan Zelinka je zaměstnancem Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Má za se-
bou patnáct krátkodobých zahraničních pobytů a s tím spojených přednášek na příslušných zahranič-
ních univerzitách, včetně přednášek na významných zahraničních kongresech. Byl řešitelem několika 
výzkumných grantů, včetně jednoho Evropského projektu a mezinárodního výzkumu s Vietnamskou 
republikou. Je nositelem ocenění Siemens, nejlepší monografie 11/2003 (Softwarové noviny) a dalších. 
Je členem British Computer Socciety v pozici Chartered IT Professional (CITP), společnosti IEEE - 
Computer Intelligent System a několika programových výborů mezinárodních konferencí. Je autorem 
(spoluautorem) pěti monografií v českém jazyce a více než tří desítek časopiseckých příspěvků. V zahra-
ničí publikoval jako autor a spoluautor v celkem sedmi monografiích u nakladatelů, jako jsou Sprin-
ger-Verlag a McGraw-Hill. 

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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Vávrová, tel. č. 725 005 783, vavrova@doris.cz. 
Cena 35 Kč

Sobota 23. ledna od 8 hodin v SOŠ v Zemědělské ul. 3
Lezecká soutěž pro děti a mládež
Závod především pro začínající a mírně pokročilé 
lezce z řad dětí a mládeže. Soutěží se v lezení na ob-
tížnost. Hodnotí se součet nejvýše (nejdále ) ru-
kou dosažených chytů jednotlivých soutěžních 
cest. S sebou (možné si i zapůjčit):  sedací úvazek, 
lezečky. Informace Jan Sýkora, tel. č. 731 561 043, 
sykora.ucitel@edusum.cz. 

Pátek 29. ledna od 10 do 17 hodin na „K“

Zima v teple
Prázdninová výtvarná dílna pro děti, zimní tvoření, 
a  to pěkně v  teple. Informace Zuzana Vavrušová, 
tel. č. 731 610 039, vavrusova@doris.cz.

Cena 80 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.

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 

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
 

Čtvrtek 7., 14., 21. a 28. ledna vždy od 8 do 10 ho-
din v „P“
Počítačový kurz  Vstupné 50 Kč/lekce

Čtvrtek 7. ledna od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 12. ledna od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Čtvrtek 21. ledna od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje V + H Retro.  Vstupné 50 Kč

Úterý 26. ledna 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

Pontis Šumperk – Univerzita volného času
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Každý čtvrtek (lichý týden) od 14 hodin v „P“
Kroužek ručních prací

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. 

Informace o  dalších aktivizačních programech zís-
káte na www.pontis.cz.

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

Pontis, Kino Oko

Kino Oko

KRÁLOVÉ HOR 
Rakousko, 2015, dobrodružný, rodinný, 97 minut, mládeži přístupný, české znění

Králové hor, to je příběh o silném přátelství chlapce a orla.  Foto: archiv
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Sobota 2. ledna v 16.00 hodin, sobota 9. ledna v 15.30 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. Králové hor je příběh o naději a přátelství. Film se natáčel osm let bez použití triků a zvláštních 
efektů.  Vstupné 110 Kč 
Pro rodiče s dětmi je vstupné 80 Kč. Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. 
Šumperk.

PADESÁTKA 
ČR, 2015, komedie, 97 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Sobota 2. a neděle 3. ledna v 18.00 hodin, pondělí 4. ledna v 19.30 hodin, úterý 5. a středa 6. ledna 
v 18.00 hodin, neděle 31. ledna v 17.20 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

BOD ZLOMU  2D/3D 
Německo, Čína, USA, 2015, akční, krimi, thriller, 115 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Sobota 2. a neděle 3. ledna ve 20.00 hodin 2D
Úterý 5. ledna ve 20.00 hodin, středa 13. ledna v 17.40 hodin 3D
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 150 Kč 3D, 110 Kč 2D

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ  2D/3D 
USA, 2015, sci-fi, dobrodružný, akční, fantasy, 136 minut, mládeži přístupný
Neděle 3. ledna v 15.20 hodin 2D, české znění
Neděle 24. ledna v 19.45 hodin 2D, titulky
Sobota 30. ledna v 17.20 hodin 3D, české znění
Kdysi dávno v předaleké galaxii... Hrají: Harrison Ford, Mark Hamill a další. 

Vstupné 120 Kč 2D, 130 Kč 3D, v neděli 24.1. 100 Kč pro studenty a seniory

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON 
Lucembursko, Francie, Belgie, 2015, komedie, 113 minut, titulky
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 
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PERLEŤOVÝ KNOFLÍK  Artvečer – FK
Chile, Francie, Španělsko, 2015, dokumentární, 82 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Středa 6. ledna ve 20.00 hodin
Perleťový knoflík je druhou dokumentární esejí, v nichž Patricio Guzmán rozjímá o historii své země pro-
střednictvím fenoménu, jenž výrazně určuje její ráz. V Nostalgia de la luz (2010) to bylo světlo z hvězd, 
které filmaře provázelo na cestě za traumatickým dědictvím pinochetovského režimu, v Perleťovém knof-
líku si zvolil vodu. Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

JOY 
USA, 2015, životopisný, komedie, drama, 124 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 7. a pátek 8. ledna v 17.35 hodin
Film podle skutečné události popisuje citově podmanivou cestu ženy, která je tvrdě odhodlána udržet 
svou výstřední a dysfunkční rodinu pohromadě tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám. 

Vstupné 110 Kč

OSM HROZNÝCH 
USA, 2015, western, 182 minuty, přístupný od 15 let, titulky
Čtvrtek 7., pátek 8., sobota 9. a neděle 10. ledna ve 20.00 hodin, pondělí 11. a úterý 12. ledna v 19.40 hodin
Osmý film Quentina Tarantina, hudba Ennio Morricone. Nikomu se nedá věřit, všechny je třeba nenávi-
dět.  Vstupné 110 Kč

SÁZKA NA NEJISTOTU 
USA, 2015, drama, 130 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Sobota 9. a neděle 10. ledna, pondělí 18. ledna v 17.30 hodin

Kino Oko

Osm hrozných je osmým filmem Quentina Tarantina s hudbou od Ennia Morriconeho.  Foto: archiv
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Příběh netradičních finančních investorů, kteří dokázali odvážnými operacemi a vlastní předvídavostí vy-
dělat v průběhu bankovní krize ohromující množství peněz. Hrají: Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Go-
sling a další.  Vstupné 110 Kč

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV  3D 
ČR, 2014, rodinný, dobrodružný, 73 minuty, mládeži přístupný
Neděle 10. ledna v 16.00 hodin, pátek 22. ledna v 17.10 hodin
Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol 
Aldabra. Vypraví: Oldřich Kaiser.  Vstupné 110 Kč
Pro rodiče s dětmi je vstupné 80 Kč. Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. 
Šumperk.
 
PERFEKTNÍ DEN 
Španělsko, 2015, drama, 106 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky
Pondělí 11. a úterý 12. ledna v 17.30 hodin
První obětí všech válečných konfliktů bývá zdravý rozum. A přesně to se stalo i skupince humanitárních 
pracovníků z mezinárodní organizace Aid Across Borders, která pomáhá ve válečné zóně na Balkáně. Teď 
mají na krku jednu z posledních studní uprostřed hor, která je zdrojem vody pro několik vesnic a právě 
teď v ní plave mrtvola. Vytáhnout tělo a vyčistit studnu je zdánlivě jednoduchý úkol, ale pro naše huma-
nitární hrdiny se postupně stává neřešitelným úkolem s několika rébusy.  Vstupné 110 Kč

LÁSKA Z KHON KAEN  Artvečer – FK
Thajsko, 2015, drama, 122 minuty, mládeži přístupný, titulky
Středa 13. ledna ve 20.00 hodin
Vojáci trpící tajemnou spavou nemocí jsou přemístěni do provizorní nemocnice v bývalé škole. Na tomto 
místě plném vzpomínek zažijí mnoho překvapení.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ 
ČR, 2016, muzikál, 85 minut, mládeži přístupný
Čtvrtek 14. a pátek 15. ledna v 17.30 hodin, sobota 16. a neděle 17. ledna v 17.20 hodin
Třída pražské konzervatoře má na  letním soustředění za  úkol nazkoušet Starce na  chmelu v  pů-
vodní muzikálové podobě. Studenti jsou ze začátku znechucení, že se budou věnovat klasickému čes-
kému muzikálu. Během zkoušení je pohltí kouzlo Starců, ale nechtějí se spokojit se starou choreografií. 
Do svého nastudování přidají prvky klasického tance, ale i street dance, hip-hop či pohybové divadlo.   

Vstupné 130 Kč

REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
USA, 2015, dobrodružný, drama, western, 151 minuta, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 14., pátek 15., sobota 16. a neděle 17. ledna v 19.15 hodin
Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) sám, těžce zraněn a opuštěn 
mužem z jeho vlastní skupiny, proradným Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy). Jedinou zbraní mu je vlastní 
vůle. Díky ní Glass překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu a bojovné kmeny, to vše v neúnavné snaze 
přežít a pomstít se Fitzgeraldovi. REVENANT Zmrtvýchvstání, v režii a podle scénáře proslulého režiséra 
a držitele Oscara, Alejandra G. Iñárritua, je inspirován skutečným příběhem.  Vstupné 120 Kč
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LEDOVÁ SEZÓNA 
USA, Indie, 2016, animovaný, dobrodružný, komedie, 86 minut, mládeži přístupný, české znění
Sobota 16. a neděle 17. ledna, sobota 23. a neděle 24. ledna v 15.40 hodin
Velkolepé a zábavné dobrodružství živelného medvěda, který se dostal mimo svůj živel. Velký slavný New 
York se na něj a jeho parťáky tváří zpočátku s nedůvěrou, ale brzo se ukáže, že tahle partička umí prolomit 
ledy.  Vstupné 110 Kč
Pro rodiče s dětmi je vstupné 90 Kč. Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. 
Šumperk.
 
FLORENCIE A GALERIE UFFIZI  3D 
Itálie, 2015, dokumentární, 85 minut, mládeži přístupný
Pondělí 18. ledna ve 20.00 hodin
Novinka od  tvůrců Vatikánských muzeí vezme diváky na  fascinující cestu do města, které bylo koléb-
kou italské renesance. Prostřednictvím nejkrásnějších uměleckých děl té doby od autorů jako Michelan-
gelo, Brunelleschi, Raphael, Leonardo a Boticelli nabízí pohlcující zážitek ze samotné Florencie.   

Vstupné 240 Kč, 210 Kč pro studenty a seniory.

KURT VAN DER BASCH: ILUSTRACE A STORYBOARD ART PRO FILM  Vernisáž
Úterý 19. ledna v 17.00 hodin

Český snímek Muzikál aneb cesty ke štěstí uvádí kino Oko v polovině ledna.  Foto: archiv
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SERENA  Jediná kinopremiéra v ČR
USA, Francie, ČR, 2014, drama, 109 minut, přístupný od 15 let, titulky
Úterý 19. ledna v 17.30 hodin
Překrásná Serena si vezme za muže velmi úspěšného podnikatele. Štastný pár společně vládne lesnímu prů-
myslu a zdá se, že nikdo a nic nemůže narušit jejich manželství plné něžností a lásky. Hrají Jennifer Law-
renceová a Bradley Cooper. Film se natáčel v ČR, některé lokace z filmu uvidíte i na ilustracích, například 
Národní muzeum se promění na hotel.  Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 50 Kč 

DÍTĚ ČÍSLO 44 
USA, 2015, drama, thriller, 137 minut, přístupný od 15 let, titulky
Úterý 19. ledna v 19.45 hodin
Film, který v Rusku zakázali! Degradovaný policista ve vyhnanství navzdory stalinistickému režimu pátrá 
po sériovém vrahovi. Ohrožuje tak na životě sebe, svou ženu i každého, kdo by mu jen trochu pomohl. 
Hrají: Tom Hardy, Gary Oldman.  Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 60 Kč 

JUPITER VYCHÁZÍ  3D 
USA, 2015, sci-fi, akční, dobrodružný, 125 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Středa 20. ledna v 17.30 hodin
Vizuálně strhující podívaná od tvůrců trilogie Matrix.  Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 60 Kč 

ATLAS MRAKŮ 
Německo, USA, Hong Kong, 2012, sci-fi, akční, mysteriózní, 165 minut, nevhodný mládeži do 12 let, 
titulky
Sobota 23. ledna v 19.45 hodin
Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají 
v různých časech a na různých místech od začátku 19. století až po postapokalytickou budoucnost.

Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 60 Kč

Francouzsko-český film Serena má jedinou premiéru v kině Oko v úterý 19. ledna v rámci výstavy Kurta van 
der Basche. Není jistě bez zajímavosti, že Národní muzeum je ve snímku ztvárněno jako hotel.  Foto: archiv
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STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ  2D/3D 
USA, 2015, sci-fi, dobrodružný, akční, fantasy, 136 minut, mládeži přístupný
Neděle 24. ledna v 19.45 hodin 2D titulky
Kdysi dávno v předaleké galaxii... Hrají: Harrison Ford, Mark Hamill a další. 

Vstupné 120 Kč, studenti a senioři 100 Kč 

ROOM  Artvečer – FK
Irsko, Kanada, 2015, drama, 118 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Středa 20. ledna ve 20.00 hodin
Pro pětiletého Jacka je pokoj celým světem. Je to místo, kde se narodil, vyrůstá a kde žije v bezpečí se svou 
mámou Joy. Spolu si čtou, učí se, hrají si. Poznání o světě Jack nabývá prostřednictvím několika dětských 
knih a dětských televizních seriálů. Vše, co je mimo pokoj, je fiktivní, jen pokoj je skutečný. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

LÍDA BAAROVÁ 
ČR, 2016, životopisný, drama, romantický, 110 minut, nevhodné mládeži do 12 let
Čtvrtek 21. ledna v  17.30 hodin, pátek 22. ledna v  18.45 hodin, sobota 23., neděle 24., pondělí 25., 
úterý 26., středa 27., čtvrtek 28. a pátek 29. ledna v 17.30 hodin, sobota 30. ledna ve 20.00 hodin, neděle 
31. ledna v 19.20 hodin
Nový film Filipa Renče o filmové legendě Lídě Baarové.  Vstupné 120 Kč

LES SEBEVRAHŮ 
USA, 2016, horor, přístupný od 15 let, titulky
Čtvrtek 21. ledna ve 20.00 hodin, pátek 22. ledna ve 21.00 hodin

Dlouho očekávaný film Filipa Renče o Lídě Baarové promítá Oko od 21. ledna.  Foto: archiv
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Vše začíná v  tajemném japonském lese Aokigahara, kde se dějí nevysvětlitelné věci. Do  lesa se vy-
dává i  mladá Američanka, která chce zjistit, kam se ztratila její sestra a  proč dochází v  tomto lese 
k záhadným úmrtím. Musí se mít na pozoru, protože toto místo není tak pusté, jak se zdá.   

Vstupné 120 Kč

TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ
USA, 2015, mysteriózní, thriller, 111 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Pondělí 25. a úterý 26. ledna v 19.45 hodin
V napínavé detektivce excelují Julia Robertsová, Nicole Kidmanová a Chiwetel Ejiofor. Každý z nich má 
své tajemství a svou představu o spravedlnosti. Dvojice agentů FBI je na stopě mladého brutálního vraha. 
Vyšetřování se protáhne na dlouhá léta, ale protože krutý zločin zasáhl přímo do jejich osobních životů, 
jsou pevně rozhodnutí dotáhnout věc do hořkého konce.  Vstupné 110 Kč

ZKÁZA KRÁSOU  Artvečer – FK
ČR, 2015, dokumentární, 90 minut, mládeži přístupný
Středa 27. ledna ve 20.00 hodin
Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i prokletím zároveň. Mladá a atraktivní 
dívka se rychle stala největší československou filmovou hvězdou a dokázala si podmanit i nejobávanější 
muže své doby.  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ 
USA, 2016, komedie, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 28. a pátek 29. ledna v 19.40 hodin
Parodie na Padesát odstínů šedi.  Vstupné 110 Kč

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA 
USA, 2015, komedie, rodinný, hudební, animovaný, 86 minut, mládeži přístupný, české znění
Pátek 29. ledna v 15.40 hodin, sobota 30. a neděle 31. ledna v 15.30 hodin
Čiperné veverky se vracejí. Na Alvina, Simona a Theodora čekají nová dobrodružství. Díky sérii nedoro-
zumění Alvin, Simon a Theodore nabydou přesvědčení, že se Dave chystá v New Yorku požádat svou no-
vou přítelkyni o ruku a opustí je. Mají tři dny na to, aby ho zastavili a uchránili se před jeho ztrátou, ale 
také před získáním příšerného nevlastního bratra.  Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč

Připravujeme: Zoolander 2, Řachanda, Jak se zbavit nevěsty, Dánská dívka. 
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.

VÝSTAVA 
KURT VAN DER BASCH: ILUSTRACE A STORYBOARD ART PRO FILM

Vernisáž výstavy proběhne v úterý 19. ledna od 17 hodin.
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