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Bratrská jednota baptistů v Šumperku zve na
Koncert hudební skupiny ADD Gospel

v sobotu 12. prosince v 17 hodin ve velkém sále BJB 
v ulici M.R. Štefánika 10

Vstupné dobrovolné
Více na www.sumperk.bjb.cz

Loretánské zvonky
Josef Kocůrek (rapotínský rodák) - Pražský 

Hradčanský Orchestr
zvou na

KONCERT
v úterý 1. prosince v 19 hodin v klášterním kostele 

Zvěstování Panny Marie v Šumperku
Program:  A. Michna z Otradovic, J.S. Bach, 

G.F. Händel, W.A. Mozart, A. Vivaldi, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Binge, originální 
úpravy starých lidových písní a balad z Čech 

a Moravy, vzpomínková kolekce na dobu 
R.A. Dvorského a O. Nového „Swing time“.

Účinkují: Josef Kocůrek - fl étna, sólový zpěv, 
průvodní slovo, Radek Anděl - akordeon, zpěv, 

Jiří Vopava - housle, zpěv, 
Zdeněk Kašpar - kontrabas, zpěv 

Vstupné v ceně 80 Kč (senioři a studenti 50 Kč) 
lze koupit v předprodeji v RMIC 

v muzeu Šumperk
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Před 515 lety
Snaha šumperských měšťanů o získání Temenice do vlastnictví města vedla Jana st. Odkolka z Oujezdce v roce 

1594, že si stěžoval císaři Rudolfovi II. Odkolek uváděl, že Šumperští proti němu popuzují jeho temenické 
poddané, což se v následujícím roce potvrdilo. Císař proto přikázal měšťanům, aby Temenické k rebelii 

nepodněcovali. Spor se vlekl řadu let a vyvrcholil 24. března 1619, kdy byl v temenické tvrzi Jan st. Odkolek 
se svou tetou zavražděn. 

Před 345 lety
26. prosince 1664 založil měšťan Tobias Sigmund Dresser nadaci na stavbu kostela sv. Barbory. Stavba 

se odkládala a nakonec se uskutečnila až v roce 1753. O dva roky později uničovský malíř Ignác Oderlický 
vyzdobil interiér krásnými freskami, přičemž namaloval i postavu Tobiase Dressera s nadační listinou.

 
Před 155 lety

V roce 1854 byl založen Podpůrný spolek pro potřebné tkalce. Jednalo se o nejstarší šumperský dělnický spolek.

Před 90 lety
V roce 1919 se konalo v Šumperku první české divadelní představení. Před Vánocemi 

ho sehráli žáci v nádražní čekárně ČSD.

Před 85 lety
16. prosince 1924 bylo při příležitosti osmdesátých narozenin Josefa Eschlera v městské radě usneseno pojmenovat 
podle něj dosavadní Neuweltgasse na Eschlergasse (nyní ulice J. z Poděbrad). Eschler se mimo jiné zasloužil v roce 
1870 o založení šumperského dobrovolného hasičského sboru. Roku 1917 byl jmenován čestným občanem města.

  
Před 70 lety

28. prosince 1939 byl naměřen mráz -24oC. V ulicích města leželo 40 cm sněhu.

Před 55 lety
V roce 1954 přešlo městské muzeum pod správu Okresního národního výboru v Šumperku a stalo se Okresním 
vlastivědným muzeem. Původní německé městské muzeum bylo založeno v roce 1900 (dnes se založení počítá 

od roku 1896, kdy byl zahájen sběr sbírek) a měšťané ho umístili do bývalého kláštera. Od roku 1921 bylo v tzv. 
Geschaderově domě.

 
Před 40 lety

V roce 1969 byla dokončena stavba Koliby a v následujícím roce byla přistavěna Lovecká jizba.

Před 25 lety
V roce 1984 byla zahájena stavba závodu Metra na Havlíčkově ulici.

Před 15 lety
2. prosince 1994 hostoval šumperský divadelní soubor v pražském divadle Labyrint. Představení navštívil ministr 

kultury P. Tigrid a prezident V. Havel poslal hercům kytici s trikolórou. Jednalo se o pomoc pražských divadelníků 
šumperským kolegům po požáru divadla 25. října 1994.

-ách-
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E MĚSTO OPĚT NAVŠTÍVÍ MIKULÁŠ

Dětské říkanky, písničky, básničky, radostné úsměvy a občas slzičky - již desátým rokem ožije ne-
opakovatelnou atmosférou mikulášské nadílky šumperské náměstí Míru. V sobotu 5. prosince 

totiž zavítá do města svatý Mikuláš doprovázený nejen anděly a andílky, ale také zlobivými čerty 
a čertíky.

Neobvyklý průvod s bryčkou taženou pekelníky 
vyrazí již tradičně úderem sedmnácté hodiny od 
Obchodní akademie na náměstí Svobody a vydá 
se po Hlavní třídě a ulicí Starobranskou na náměstí 
u radnice. Zde v 17.15 hodin děti i dospělí šumper-
ské farnosti uvedou krátké vzpomínkové pásmo 
na sv. Mikuláše, světce, s jehož jménem je spojena 
mikulášská nadílka. „Sv. Mikuláš jako mladý získal 
po svém zemřelém otci velké jmění, které postupně 
rozdával chudým. Jako výraz obdivu k jeho dobro-
tě mu byl kolem roku 300 udělen biskupský úřad. 
Tento světec je patronem pekařů, protože v době 
hladomoru zázračně rozmnožil bochníky chlebů 
v Myře, kde žil. Je také patronem lodníků a obchod-
níků, takže je zobrazován s atributem kotvy na při-
pomenutí zázračného zachránění třiceti námořníků 
poblíž města Bari, v němž krátce pobýval,“ uvedl Vít 
Rozehnal ze šumperské farnosti.

Všechny „hodné“ tak čeká u radnice sladká od-
měna a „zlobivé“ pak pokárání, chybět nebude ani 
čertovský rej, andělské melodie a další překvapení, 
jež pro všechny, kteří se v prosincový podvečer za 
Mikulášem vydají, připravila místní Římskokatolic-
ká farnost. -zk-

Stejně jako loni také letos zavítá na náměstí 
u radnice svatý Mikuláš. Jeho příjezd je plánován 
na 17 hodin a 15 minut.              Foto: -zk-

TRHY SE ODEHRAJÍ NA TOČÁKU, V MUZEU I U RADNICE

Vánoční atmosféru umocní v Šumperku nejen nazdobené stromy na náměstí Míru u radnice a na 
tzv. Točáku, jež se rozzáří začátkem prosince, ale také stylové trhy. Naplánován je čtvrtý ročník 

trhů nazvaných Vánoce na Točáku, muzeum připravilo pro návštěvníky kromě výstavy nazvané Čas 
vánoční a zajímavých přednášek také tradiční Vánoční jarmark a chybět samozřejmě nesmějí ani 
Vánoční zabijačkové trhy na náměstí u radnice. 

Tzv. Točák v centru města ožije nefalšovanou 
vánoční atmosférou v pátek 4. prosince. Místní 
radnice zde až do středy 23. prosince pořádá trhy 
nazvané „Vánoce na Točáku“. Ve zmíněných dnech 
budou prodejci v dřevěných stáncích nabízet od 
9 do 20 hodin stylové vánoční zboží, počínaje jme-
lím přes svíčky, vánoční ozdoby, keramiku, bižuterii, 
perníčky, vizovické pečivo a drobné skleněné výrob-

ky až po cukroví, grilované uzeniny, svařené víno, 
punč a další pochutiny. Atmosféru by měl umocnit 
i umělecký kovář, který obsadí místo u vánočního 
stromu. „Z Bad Hersfeldu již tradičně dorazí do 
Šumperka „náklaďák“ plný vánočních štol, koblíž-
ků a vína. Lidé si tyto laskominy budou moci koupit 
právě v jednom ze stánků na Točáku. Výtěžek z pro-
deje půjde na charitativní účely,“ prozrazuje tisková 
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Emluvčí šumperské radnice Andrea Jahnová a dodá-

vá, že pro období konání trhů schválili šumperští 
radní výjimku z vyhlášky, jež zakazuje požívání al-
koholických nápojů na veřejném prostranství. 

Vánoční nálada dýchne začátkem prosince i na 
návštěvníky místního muzea. To chystá do Rytíř-
ského sálu výstavu nazvanou Čas vánoční, jež od 
4. prosince přiblíží tradice oslav jednoho z největ-
ších svátků v roce. „První část výstavy bude patřit 
vánočnímu stromku, druhá štědrovečernímu stolu 
a chybět nebudou ani betlémy. V poslední části si 
pak návštěvníci budou moci podle rad našich před-
ků předpovědět, co je čeká v příštím roce,“ prozra-
zuje autorka výstavy Mária Kudelová a dodává, že 
pro děti bude výstava zajímavá i tím, že si budou 
moci vyzkoušet nejen masky a kostýmy, ale i výrobu 
vánoční ozdoby či zdobení perníku. „Pro objednané 
skupiny dětí připravujeme ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže U Radnice i tvořivé dílny zaměřené 
na výrobu předmětů souvisejících s Vánocemi,“ po-
dotýká Kudelová.

Mnoho zajímavého o vánočních zvycích a tradi-
cích se budou moci zájemci dozvědět v muzeu v pá-
tek 18. prosince. Budou zde totiž od 13 do 17 hodin 
vždy v celou probíhat přednášky na toto téma, do-
plněné o praktické ukázky a malé pohoštění. O den 
později, v sobotu 19. prosince, pak bude nádvoří 
Pavlínina dvora hostit od 9 do 17 hodin tradiční 
Vánoční jarmark v muzeu, zaměřený na prodej 
řemeslného a rukodělného zboží. „Po oba dny bude 
probíhat i doprovodný program k výstavě O lás-
ce a milování, aneb Erotika v muzejních sbírkách. 
V pátek odpoledne a celou sobotu si budou zejmé-
na zamilovaní návštěvníci moci vyzkoušet tradiční 
„partnerské“ vánoční zvyky a zjistit, zda jim láska 

vydrží, zda se dívky vdají a vůbec, co je čeká a ne-
mine v roce 2010. Jako bonus si připomeneme osu-
dy slavných milenců, kteří jsou na výstavě Erotika 
v muzejních sbírkách zobrazeni,“ láká na zajímavou 
akci mluvčí muzea Miluše Berková.

Stejně jako v uplynulých letech také letos provoní 
náměstí Míru u radnice pravá domácí zabijačka. Bě-
hem Vánočních zabijačkových trhů, které potrvají 
od úterý 15. do čtvrtku 17. prosince, tak budou moci 
návštěvníci v době od 9 do 18 hodin opět ochutnat 
prdelačku, tlačenku, jitrnice, ovar a další speciality. 
Chybět nebude ani svařené víno, punč a medovina, 
trhovci zde budou nabízet tradiční řemeslné výrob-
ky a své umění předvede i kovář. Sváteční atmosféru 
umocní doprovodná vystoupení u vánočního stro-
mu - v úterý zde budou od jedné odpolední zpívat 
děti z mateřských škol, ve středu budou na náměstí 
koncertovat v 17 hodin Motýli Šumperského dět-
ského sboru a o den později se v 16.30 hodin před-
staví Dechový orchestr ZUŠ Šumperk. -zk-

SVÁ PŘÁNÍ POVĚSÍ DĚTI NA SPECIÁLNÍ STROM

Již pátý ročník vánoční charitativní akce nazvané 
„Milý Ježíšku“ připravuje skupina nadšených dob-
rovolníků ze Šumperka, podporovaná místní rad-
nicí a hnutím Mladá krev. Pomoci chce stejně jako 
loni Dětskému centru Pavučinka v Dolnomlýnské 
ulici, v němž našlo útočiště na dvacet dětí ve věku do 
tří let. Právě jim mohou lidé, kterým není lhostejný 
osud těch nejmenších, udělat radost dárečkem pod 
Strom splněných přání. Ten začátkem prosince opět 

vyroste u knihkupectví Tón v Komenského ulici.
Na stromě, který organizátorům daruje šum-

perská radnice, najdou „Ježíšci“ konkrétní kreslená 
přání. Lidé si tak mohou až do úterý 22. prosince 
z přáníček vybrat, koupit dárek a předat jej v knih-
kupectví Tón. Slavnostní předání dárků je pak na-
plánováno na středu 23. prosince. Bližší informace 
mohou zájemci získat na adrese milyjezisku@cent-
rum.cz. -zk-

Předvánoční atmosféru by měl i letos během trhů 
na Točáku umocnit umělecký kovář.  Foto: -zk-
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Klub českých turistů v Šumperku srdečně zve všechny zájemce ke 44. novoročnímu výstupu na 
Háj. Rozhledna bude v pátek 1. ledna otevřena v době od 9 do 15 hodin.

V pátek 1. ledna budeme mít již tradičně příle-
žitost k setkání s přáteli, k novoročním přípitkům 
a popovídání. Naše těla se zbaví „vánočních ka-
lorií“ a odměnou za výstup bude účastnický list 
s příležitostným razítkem. Určitě rádi přispějeme 
nevidomým dětem na konto Světluška a odnese-
me si novoroční čtyřlístek pro štěstí.

A pokud první den příštího roku zůstane slun-
ce za mraky a z rozhledny bude vidět jen bílá, ne-
prostupná mlha, nebude nám to vůbec vadit. Bu-
deme vnímat majestátní klid přírody, teplo lidské 
soudržnosti a budeme vědět, že naše město tam 
dole žije, nadechuje se a svátečně odpočívá. Tak 
neváhejte a přijďte. M. Šajnohová

ADVENTNÍ KONCERTY ZAHÁJÍ ŠUMPERSKÝ DĚTSKÝ SBOR

Předvánoční čas je v Šumperku neodmyslitelně spojen s cyklem čtyř adventních koncertů. Ty na-
bídnou již pojedenácté nejen chvíle adventního zklidnění a pohody, ale také příležitost k pomoci 

a charitě. První z koncertů, jež pořádají místní Dům kultury ve spolupráci s Centrem pro rodinu, 
římskokatolickou farností, sborem Českoskobratrské církve evangelické a Vlastivědným muzeem, je 
naplánován na poslední listopadovou neděli.

Stejně jako loni také letos podpoří jednotlivé 
koncerty tři zajímavé charitativní projekty a po-
slední z nich již tradičně pomůže dě-
tem z místního Kojeneckého 
ústavu. První koncert bude 
v neděli 29. listopadu hos-
tit kostel sv. Jana Křtitele. 
Od 16 hodin zde bude zpívat 
Šumperský dětský sbor. Vý-
těžek z koncertování půjde na 
podporu Základní speciální 
školy Pomněnka o.p.s. O týden 
později, v neděli 6. prosince, 
vystoupí v 16 hodin v klášter-
ním kostele varhaník Jan Hor-
níček, klavírista Zdeněk Dočekal 
a pěvecké sdružení Avonotaj. Peníze, 
které vyzpívají, pomohou Asociaci ro-
dičů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR - šumperskému Klubu Čtyřlístek. 
Posledním projektem, který letošní 
koncertní cyklus představí a pod-
poří, je místní pobočka Sjed-
nocené organizace nevidomých 
a slabozrakých. Třetí adventní koncert, na němž 
se představí skupina mládeže místní římskokato-
lické farnosti Spolczo a sdružení milovníků kul-

tury a hudby VADA - Čengola, proběhne v neděli 
13. prosince v 16 hodin v evangelickém kostele na 

náměstí Svobody. O tři dny později, 
ve středu 16. prosince, pak 
v 17 hodin završí adventní kon-
certování již tradiční zpívání 

koled u radnice. Výtěžek toho-
to koncertu Šumperský dětský 

sbor každoročně věnuje místní-
mu Kojeneckému ústavu.

„Do naší adventní „zlaté“ 
ryby jsme minulý rok vybrali 

téměř devětatřicet tisíc korun, 
a to i díky prodeji krásných ad-

ventních pohlednic. Autorem letoš-
ní perokresby je šumperský výtvarník 

Václav Tomek,“ uvedla organizátorka 
adventních koncertů Hana Havlíčková. 
Pohlednice si mohou zájemci koupit ne-
jen na adventních koncertech, ale také 
během několika předvánočních akcí 

Domu kultury a k dostání budou 
rovněž v knihkupectví DUHA 
v ulici Čsl. armády. -zk-

▲ Autorem perokresby na letošní adventní po-
hlednici je šumperský výtvarník Václav Tomek.
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ÍSCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE CHYSTÁ NA PRVNÍ SVÁTEK 

VÁNOČNÍ RYBOVU ČESKOU MŠI VÁNOČNÍ „HEJ MISTŘE“

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční - Hej, mistře * Pátek 25. prosince 2009 v 16.30 hod. * Klášterní 
kostel Zvěstování Panny Marie, Šumperk * Účinkuje: Schola od sv. Jana Křtitele v Šumperku se 

svými hosty * Sóla: Hana Johnová, Alena Havlíčková, Petr Suchomel, Tomáš Wurst

Již několik let se scházejí muzikanti a zpěváci 
kolem Scholy od sv. Jana Křtitele, aby společně 
s pastýři z brdských kopců přinesli k jesličkám 
své dárky v podobě tónů vánoční Rybovy mše. 
Toto kouzelné dílo můžeme slyšet už dávno před 
Vánocemi v mnoha obchodních domech, na ad-
ventních koncertech, ale nejvíce vždy zazáří prá-
vě na půlnoční mši a v počátku Vánoc, kam patří 
svou radostností z příchodu Jezulátka.

Pokaždé se snažím v upoutávce na tento kon-

cert nějak přiblížit osobnost Jakuba Jana Ryby            
(1765-1815), rožmitálského kantora, o němž toho 
stále tak málo víme. Možná, že si řeknete, že poví-
dání o něm do tohoto časopisu nepatří, vždyť nemá 
žádný rodinný či profesní vztah k Šumperku. Já však 
cítím, že jeho kantorská, muzikantská a lidská osob-
nost nějak do každého z nás musí vstoupit, když se 
zamyslíme nad jeho životem, nad dary, které obdr-
žel, nad jeho smutným osudem, přes nějž dokázal 
přestoupit a vytvořit tolik radostné krásy.

Již tradičně chystá na první svátek vánoční Schola od sv. Jana Křtitele Českou mši vánoční Jakuba Jana 
Ryby. Přidat ke sboru se mohou všichni zájemci, pro které je zpěv a muzicírování radostí.  Foto: archiv
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SCHOLA NABÍDNE POSLECHOVÝ POŘAD 
NAZVANÝ CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ - ADVENT

Existuje  nespočet děl duchovní hudby, která lze 
v našem městě jen výjimečně slyšet při koncert-
ním provedení. Příznivcům vážné hudby se proto 
nabízí nová příležitost seznámit se s některými 
díly církevní hudby při poslechových pořadech. 
Snahou je zasadit skladby do příslušné doby li-
turgického roku, aby tak mohlo více vyznít jejich 
duchovní i hudební poselství. Společně uvidíme, 
jak velký bude zájem o poslech v kruhu hudebních 
nadšenců a jak  budeme tento nový cyklus utvá-
řet. Rádi bychom začali adventem, tedy obdobím, 
kterým se začíná i nový církevní rok. První večer 
bude vyhrazen poslechu hudebních děl převážně 
barokních skladatelů - Rorate coeli, Adeste fi de-

les, Rorando coeli, písním z českých barokních 
kancionálů. Pořad bude uveden krátkým sezná-
mením se s právě probíhající církevní dobou, kte-
rou představí P. Sławomir Sułowski, a uvedením 
do hudebního obsahu díla, které povede Alena 
Havlíčková s Vítem Rozehnalem.     

Zveme tedy všechny zájemce, aby se osvobodili 
z koloběhu vánočních koled v období adventu a vrá-
tili se opravdu do dob, kdy se ctily a milovaly písně 
adventní. Pořad je naplánován na středu 16. pro-
since na 19 hodin do zkušebny Scholy od Sv. Jana 
Křtitele na Kostelním náměstí 4. Další z řady pořa-
dů bychom věnovali ve vánoční době J.S. Bachovi 
a jeho Vánočnímu oratoriu.  Vít Rozehnal  

Dnes se zastavím nad jeho učitelskými léty. 
Jakub Jan Ryba si pečlivě vedl po celou dobu 
Školské deníky, které zachycují jeho léta učitel-
ského pomocníka v Mníšku pod Brdy a později 
rožmitálského defi nitivního učitele. Z tohoto 
deníku cituji: „Naše škola stojí na nevhodném 
místě. Z jedné strany je veřejná vozová cesta, 
takže vyučování je velmi často rušeno křikem, 
klením, nadávkami a zpěvem hrubých čeledínů. 
Obě třídy jsou pro 200 až 273 dětí příliš malé, 
dolní je vlhká a tmavá. Místo řádného sklepa je 
pod nimi temná díra. Obytné místnosti učitelovy 
jsou široké sotva pět kroků a pro školního pomoc-
níka není žádné světničky, proto musí mít postel 
v dolní třídě.“ Nutnost učit byla pro Rybu vel-
mi svírající, vždyť při svých studiích na piaris-
tickém gymnáziu v Praze, která musel přerušit 
a udělat si jen krátkodobý učitelský kurz, žil bo-
hatým společenským životem uprostřed mnoha 
významných hudebníků. Přesto byl učitelem 
velmi svědomitým. Poznamenal si: „Kdysi sta-
čilo kandidátu učitelství trochu hudby, ke zpěvu 
snesitelný hlas, trochu číst, psát, počítat a odpově-
dět na několik otázek z katechismu. Vesnické děti 
ostatně nepotřebovaly mnoho vědět. Nyní se však 
žádá, aby učitel poctivě plnil povinnosti svého 
stavu, má být zbožný, rozšafný, pravý křesťan ne-
jen slovy, ale i činy. Školní děti je povinen milovat 
a působit příkladem.“ V Mníšku byl Jakub Ryba 
jako učitelský pomocník velmi oblíben. Prožil 

zde půldruhého roku a sám napsal, že „šťastně 
školoval“. Byl prý milován obcí, vyhledáván jako 
vychovatel i jako hudebník a zasypáván dary. 

V 18. století byla hudba prvořadou povin-
ností každého kantora. Ryba hrál v obou rož-
mitálských kostelech na varhany a pilně skládal 
hudbu k církevním slavnostem. Právě mše „Hej, 
mistře“ je vůbec nejznámější z jeho více než ti-
síce skladeb. Před touto mší napsal také jinou 
známou vánoční mši, kterou nazýváme „Dru-
há mše vánoční“ jenom proto, že byla nalezena 
mnohem později. V Rožmitále se ale Ryba také 
setkal s nepřízní, s mnoha nepřáteli, ústrky, 
s beznadějí. Zápasil o to, aby škola vzkvétala, 
aby děti do ní chodily, aby se jim dostalo vzdě-
lání. Jako kantor byl částečně neoblíben u kato-
lického kléru, měl spor s jedním knězem, nebyl 
příliš akceptován svými nadřízenými a okolím. 
Musel se zřejmě cítit i velmi zneuznaný, když 
se svým vzděláním a nadáním vyučoval pouze 
na venkovské škole. Přesto (nebo právě proto) 
odvedl neuvěřitelný kus kantorské i skladatelské 
práce. Vít Rozehnal

Poznámka na závěr: Pro hudební nadšence, 
kteří se budou chtít přidat ke sboru, oznamuje-
me termíny zkoušek: neděle 13.12. v 19.15 hod. 
ve farním kostele sv. Jana Křtitele - kůr, neděle 
20.12. v 19.15 hod. v klášterním kostele Zvěsto-
vání Panny Marie



7

O
H

L
É

D
N

U
T

Í

VE MĚSTĚ SE ČETLO I SPORTOVALO

Význam četby si začátkem listopadu připomněli obyvatelé Šumperka. Místní radnice jim ve 
spolupráci s dalšími organizacemi nabídla již popáté literární a fi lmový festival nazvaný 

Město čte knihu. A letošní ročník byl tak trochu výjimečný - četly se nejen sportovní prózy Oty 
Pavla, ale občas se i skutečně sportovalo.

Četba povídek z knihy Proč mám rád sport, 
kterou vydalo již tradičně nakladatelství Ve-
duta Štíty, nebyla náhodnou volbou. Tématic-
ky totiž navázala na letošní dění kolem sportu 
v Šumperku - na výstavu v muzeu a přípravu 
publikace zaměřené na historii i současnost 
jednotlivých sportů, na níž se podílí většina 
místních organizací. Novinkou pak byla tzv. 
Čtenářská štafeta. Dvě skupiny složené z kni-
hovnic i čtenářů objely hned první den fes-
tivalu na kole všech sedm šumperských škol, 
absolvovaly společné čtení, přivezly diplomy 
pro čtenáře a odvezly záložky do knih se spor-
tovní tématikou, které se letos vytvářely v rám-

Křtu knihy Oty Pavla Proč mám rád sport se ujali ilustrátor Jiří Slíva, hudebník Jiří Sedláček, publicista 
Ivo Šmoldas a vydavatel Pavel Ševčík.  Foto: -zk-

Moderátor křtu Petr Konupčík kmotry nejprve vy-
zpovídal a poté je vyzval k usednutí na švédskou 
bednu. Nakonec se mezi ně vpasoval sám.  Foto: -jv-
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program Čtenářské štafety o další aktivity - tu 
nás vítalo družstvo hokejistů v dresech, onde 
se muzicírovalo, zhlédli jsme cvičení na kla-
dině i prostná, jinde vyhlásili sportovní den, 
uspořádali sportovní kviz a jedna ze škol si 
čekání na štafetu zkrátila na stadionu, kde si 
děti ještě před vyslechnutím povídky mohly 
na vlastní kůži vyzkoušet, kolik kol je oněch 
pět kilometrů, které tenkrát běžel Zátopek. Ta 
spousta nápadů, s nimiž jsme se setkali, nás 
nadchla a už teď plánujeme, že příští rok spolu 
se školami opět něco vymyslíme,“ říká ředitel-
ka šumperské knihovny, pořadatelka festivalu 
a členka jedné ze štafet Zdeňka Daňková. 

Knihu Proč mám rád sport Oty Pavla, z níž 
se letos četlo, ilustroval Jiří Slíva. Ten nejprve 
v muzeu uvedl výstavu svých grafik nazvanou 
Jazz Café Slíva, poté usedl za bicí a spolu s Di-
xielandem Loučná po jedenatřiceti letech si 
během zahajovacího večera zahrál dvě skladby 
a nakonec se ujal coby „obránce“ role kmotra. 
Do „útoku“ pak nasadil moderátor křtu Pavlo-
vy knihy Petr Konupčík novináře Ivo Šmoldase 
a do domácího týmu jmenoval vydavatele kni-
hy Pavla Ševčíka a jazzmana Jiřího Sedláčka. 
„Váš festival je úžasná akce. Každé město by 
si něco takového, co stmeluje lidi a instituce, 
mělo vymyslet,“ řekl při této příležitosti Jiří 
Slíva, kterého spolu s ostatními kmotry vyzpo-
vídal sportovec Konupčík. Ten v druhé půli 

večera předal slovo Ivo Šmoldasovi, jenž pří-
tomné v divadelním sále doslova dojal čtením 
povídky Běh Prahou.

Stejně jako v předchozích ročnících i letos 
se po šest dnů četlo hned na několika místech 
ve městě. Zatímco v pátek přivítalo posluchače 
komorní prostředí vestibulu kina Oko, v němž 
četli jednu z povídek místní gymnazisté pod 
vedením Evy Pálkové a za doprovodu části 
kapely O5&Radeček, v sobotu během happe-
ningu v tenisové hale nejprve na hrací ploše 
zatančily posluchačky tanečního oddělení 
šumperské „Zušky“, které vzápětí vystřídaly 
tenistky Barbora Vykydalová a Eva Rutarová, 
jež se utkaly v krátké exhibici, a poté již patřil 
kurt velkolosinskému Teens Jazzbandu. „Z ob-

Během třetího čtení v tenisové hale se v úvodu 
ujal role moderátora starosta Zdeněk Brož, který 
vyzpovídal tenisové naděje Barboru Vykydalovou 
a Evu Rutarovou.  Foto: -jv-

Jiří Slíva, který knihu ilustroval, a Ivo Šmoldas, 
jenž přečetl první povídku, neodmítli autogrami-
ádu.                Foto: -zk-

V rámci tzv. Čtenářské štafety objely dvě skupinky 
složené z knihovnic i čtenářů na kole všech sedm 
šumperských škol.  Foto: -zk-
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Írovského prostoru haly jsme měli zpočátku 
obavy. Navíc spousta Šumperanů ani neví, 
kde se tato hala nachází. Naštěstí jsme se báli 
zbytečně a chvíli se dokonce zdálo, že osmde-
sát židlí nebude stačit. Příchozí neodradila ani 
teplota v hale a po akci odcházeli spokojeni, 
byť poněkud podchlazeni,“ pochvaluje si zájem 
veřejnosti Daňková. Naopak v neděli přivíta-
lo podle ní posluchače na Komíně teploučko 
a atmosféru napínavého zápasu dokreslily bub-
ny Drum orchestra Karla Cvrka. V pondělí se 
pak četlo v knihovně a úterní závěrečné čtení 
se odehrálo v klášterním kostele v režii Motý-
lů. „Ti si pozvali milého hosta - bývalou člen-
ku sboru, nyní studentku posledního ročníku 
pražské DAMU a herečku Divadla na Vinohra-
dech Lucii Polišenskou,“ připomíná ředitelka 
knihovny.

Kromě čtení na pokračování provázela fes-
tival i přehlídka filmů se sportovní tematikou 
v kině Oko a také výstava fotografií a grafiky 
Honzy Valchaře, která je v knihovně k vidění 
až do 7. ledna. Tečkou za jubilejním roční-

kem pak bylo ve středu 11. listopadu setkání 
s protagonistou jedné z knih Oty Pavla, olym-
pijským vítězem ve skocích na lyžích Jiřím 
Raškou. „Lepší závěr jsme si nemohli přát. 
Přestože jsme to tušili, myslím, že skromnost, 
houževnatost a vitalita této legendy českého 
sportu všechny bez rozdílu překvapila,“ míní 
Daňková. -zk-

Tečkou za jubilejním ročníkem bylo kromě čtení především setkání s olympijským vítězem Jiřím 
Raškou.  Foto: -jv-

V pondělí četli v knihovně šumperští herci Bohdana 
Pavlíková a Petr Král.  Foto: -jv-
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Prvním listopadovým dnem zprovoznil 
Český rozhlas 2 - Praha nový vysílač Šumperk, 
a to na kmitočtu 98,7 MHz. Vysílá v pásmu 
velmi krátkých vln, označovaných též písme-

ny FM, a Český rozhlas 2 - Praha zde mohou 
zájemci poslouchat čtyřiadvacet hodin den-
ně. Více informací na www.rozhlas. cz/praha.
 -red-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

Dnešní Komenského (původně Goetheho) 
ulice vznikla oficiálně 5. září 1902 „na zele-
ném drnu“. Prostor patřil velké zemědělské 
usedlosti, jejíž obytné a hospodářské objekty 
začínaly v prostoru budovy divadla u dnešní 
Hlavní třídy a polnosti se rozprostíraly na jih 
a patřila k nim mimo jiné i plocha nynějšího 
Masarykova náměstí.

Asi v roce 1893 koupilo hospodářský dvůr, 
který tehdy patřil Franzi Stejskalovi, město 
Šumperk. Důvod této nemalé investice je vcel-
ku jasný. Z Schillerovy ulice (původně Stodol-
ní ulice - dnešní Hlavní třídy) se stala hlavní 
komunikační tepna spojující město (tj. nynější 
historické jádro) s nádražím. Začaly zde vyrůs-
tat nové domy a paláce a Stejskalův zemědělský 
dvůr do této nové urbanistické koncepce města 
rozhodně nezapadal. Šumperk navíc potřebo-
val ke svému tehdy prudkému stavebnímu roz-
voji nové pozemky.

Správnost tohoto rozhodnutí města se uká-
zala za pár let, kdy se hledalo vhodné místo na 
stavbu Německého spolkového domu, který 
se stal základnou společenského a kulturního 
života Šumperka. Část Stejskalova dvora byla 
zbourána a na uvolněném místě vyrostl nový 
objekt (otevřen byl 26.12. 1902), který však 
neměl hlavní vstup ze Schillerovy ulice, nýbrž 
z nově vytvořené Goetheho ulice. V ní se tehdy 
nacházela také hlavní část Stejskalovy zeměděl-
ské usedlosti (stávala v místech dnešní stolárny 
divadla) a záhy poté ještě nárožní dům, v němž 
je dnes knihkupectví.

Jestliže se představitelé města rozhodli dát 
ulici jméno podle slavného německého básní-
ka, spisovatele a vědce Johanna Wolfganga von 
Goetheho (1749-1832), museli počítat s tím, 
že to bude velmi významná městská komuni-

kace. Mělo se zřejmě jednat o spojnici k nově 
plánovanému tržnímu náměstí, jež bylo plá-
nováno v dnešních Sadech 1. máje - původně 
se počítalo s vybudováním ulice, která měla 
začínat na začátku ulice Krátké (u sochy císaře 
Josefa II.) a končit přibližně v místech Domu 
kultury. Záměr se nakonec nerealizoval a zá-
stavba nové ulice i proto probíhala velmi po-
zvolna.

V roce 1909 byla dokončena stavba nové 
„Císařské jubilejní obecné školy pro chlap-
ce“ (dnešní Komunitní centrum pro rozvoj 
lidských zdrojů). Teprve po 1. světové válce 
byl vybudován dům, v němž je dnes lékárna, 
a další dva domy za ní. Ulice byla prodlouže-
na až k dnešní Jeremenkově ulici, protože zde 
v roce 1928 byla postavena budova družstevní 
mlékárny (dnešní Dr. E. Beneše 14 - „Popel-
ka“), nové Kino varieté (dnešní kino Oko) 
a pak několik dalších obytných domů za ním 
a naproti přes ulici.

Masarykovo náměstí vzniklo 7. března 1930 
a tvořila ho pouze budova gymnázia a dva 
obytné domy. Změna nastala až po připoje-
ní Šumperka k Velkoněmecké říši po 8. říjnu 
1938, kdy došlo k přejmenování řady ulic a ta-
ké ke zkrácení Goetheho ulice po dnešní ulici 
Dr. E. Beneše. Jižní část Goetheho ulice byla 
připojena k nově vytvořenému náměstí Her-
manna Göringa, do něhož bylo pochopitelně 
zahrnuto i dosavadní Masarykovo náměstí. 
Toto uspořádání bylo zachováno i po 2. světové 
válce, kdy Goetheho ulice byla přejmenována 
na Komenského ulici. Nutno ještě dodat, že ob-
jekty Stejskalova dvora, které výrazně zasaho-
valy do Goetheho ulice, byly zbourány někdy 
před rokem 1930 a jeho poslední zbytky tvoří 
stolárna šumperského divadla.    -ách-
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Na pohlednici asi z roku 1910 je budova obecné chlapecké školy, za ní je Stejskalův dvůr a dnešní divadlo. Dolní 
část na levé straně dnešní Komenského ulice byla zastavěna až po 2. světové válce.  Nové foto: J. Pavlíček



12

 P
U

B
L

IK
A

C
E

, 
P
Ř

E
D

P
L

A
T

N
É KNIHA NEBOHÉ ČARODĚJNICE A BOŽÍ INKVIZITOŘI PŘIBLIŽUJE 

DĚTEM ČARODĚJNICKÉ PROCESY
Cyklus „Děsivé dějiny“ s podtitulem „o čem se 

nám učitelé neodvažují říct“ pochází z Anglie, ale 
populární je mezi …náctiletými většiny evropských 
zemí. K děsivým dějinám časem přibyly další děsivé 
obory, jako matematika, zeměpis či dokonce umě-
ní. Jejich společným jmenovatelem je humor, recese 
a nadsázka, ale také základní fakta o událostech či 
oborech vědy, které většina dětí v tomto věku moc 
„neberou“.

Netradičně zpracovaná faktografi e se stala přede-
vším mezi dětmi, kterým je určena, doslova trhákem 
ve všech zemích, v nichž je vydávána; občas ale po ní 
sáhnou i starší čtenáři. Proto není divu, že vznikají 
pokračovací řady, zabývající se domácími událost-
mi. Jednou z nich jsou Děsné české dějiny, jež jsou 
od října bohatší o titul Nebohé čarodějnice a boží 
inkvizitoři. Autorkou textu je Šumperanka Vladimí-
ra Krejčí, která přizvala ke spolupráci při ilustrování 
Václava Roháče. Jejich společné dílo přesně zapadá 
do ediční řady děsných dějin nakladatelství Egmont, 
které všechny tyto knihy vydává: nechybí mu recese, 
humor, ale také spousta důležitých informací o této 
neblaze proslulé kapitole dějin našeho regionu, která 
není vůbec k smíchu. 

Příležitost setkat se s autory budou mít všich-
ni zájemci v pátek 4. prosince v Městské knihovně 
Šumperk v ulici 17. listopadu, a to nejprve v 10 ho-

din při křtu knihy a poté od 14.30 do 15.30 hodin na 
autogramiádě. -zd-

PŘEDPLATITELÉ MOHOU VYHRÁT VSTUPENKY NA KULTURNÍ AKCE

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2010 nezmění. Předplatné tak činí 264 Kč na 
celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České 

pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč (jiný systém doručování). Na stáncích 
přitom bude stát jedno číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život Šumperka 
předplatí, mohou stejně jako loni vyhrát volné vstu-
penky na některé pořady Domu kultury a Divadla, na 
fi lmové představení v kině Oko, knihu Oty Pavla Proč 
mám rád sport, jež byla vydána u příležitosti letošního 
festivalu Město čte knihu a kterou do soutěže věnuje 
Městská knihovna. Další ceny připraví pro vylosova-
né předplatitele Vlastivědné muzeum Šumperk a také 
Město Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat re-

dakci Kulturního života Šumperka, T. Domeslovou, 
tel. č. 583 214 193, 583 437 352. Ti, kteří si koupí listopa-
dové nebo prosincové číslo Kulturního života, mohou 
pouze vyplnit a zaplatit přiloženou složenku. Pokud 
chcete dostat lednové číslo KŽŠ, které vychází ještě před 
letošními Vánocemi a jehož obálka bude dílem studen-
tů oboru propagační grafi ka na SPŠ a VOŠ Šumperk, 
včas, je potřeba předplatné zaplatit do 15. prosince 
2009! Do slosování budou zařazeni předplatitelé, kteří 
zaplatí složenku do pondělí 4. ledna 2010. -zk-



13

O
H

L
É

D
N

U
T

Í 
B

L
U

E
S

 A
L

IV
EMĚSTO OVLÁDLO BLUESOVÉ ŠÍLENSTVÍ

Plné hlediště, roztančený prostor před pó-
diem, skvělá muzika, čeština promísená se slo-
venštinou, polštinou, němčinou a především 
angličtinou. I tak by se dala charakterizovat at-
mosféra v šumperském Domě kultury o druhém 
listopadovém víkendu. Od 12. do 14. listopadu 
se totiž Šumperk proměnil v Mekku blues, do níž 
již počtrnácté zamířily na tři desítky kapel, které 
představují špičku české i zahraniční bluesové 
scény.

Letošní ročník Blues Alive, nejznámější tu-
zemské přehlídky tohoto žánru, se nesl v duchu 
Chicaga, města považovaného za kolébku elek-
trického blues. Již první večer tak organizátoři 
vzdali poctu „královně chicagského blues“, zpě-
vačce Koko Taylor, a z Chicaga přijely i hlavní 
hvězdy festivalu - ikona bluesové hudby, kyta-
rista Lurrie Bell, zpěvačka Diunna Greenleafová 
a kytaristé Gregg Wright a Zac Harmon. Kromě 
nich si mohli posluchači během třídenního ma-

Páteční vystoupení současné jedničky britské bluesové 
scény Paula Lamba bylo strhující.  Foto: -pk-

Bluesová legenda Lurrie Bell pověsti hlavní hvězdy 
sobotního večera dostál.  Foto: -pk-

Během úvodního večera věnovaného Koko Taylo-
rové zazpívala její skladby i Hanka Říhová. 
  Foto: T. Turek
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ní skvělého britského harmonikáře Paula Lamba 
a jeho Th e King Snakes či umění skotského kyta-
risty Dava Arcariho. -zk-

Hráčské umění basisty Václava Blabolila mohli 
posluchači obdivovat během sobotního Tématické-
ho odpoledne.  Foto: I. Prokop

Při vystoupení fenomenálního hráče na resofo-
nickou kytaru Skota Dava Arcariho naskakovala 
mnohým husí kůže.                                  Foto: -pk-

Do Chicaga se posluchači přenesli během „spanilé jízdy“ Diunny Greenleafové, Zaca Harmona a Gregga 
Wrighta.  Foto: P. Kvapil
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Marcela Flemra, který svůj talent potvrdil již bě-
hem vystoupení Hanky Říhové, a jeho Blues Band 
doprovodila v pátek velmi respektovaná dechová 
sekce Bucinatores, složená z předních pražských 
jazzových muzikantů mladé generace.   Foto: -pk-

Speciální set, určený jen šumperským posluchačům, 
si na páteční večer připravili 2Wings Dana Šustra 
s Blankou Šrůmovou (na snímku) a zvláštním hos-
tem, kytaristou Honzou Ponocným.         Foto: -pk-

Rakouští Th e Roosevelt Houserockers, kteří vy-
stoupili v pátek ve foyer místního „kulturáku“, 
působí nejen zvukově, ale i vizuálně, jako by je 
přesadili přímo z chicagské ulice.  Foto: -pk-

Duo Abigail Ybarra, „černý kůň“ letošního festiva-
lu, nenechalo nažhavené publikum vůbec vydech-
nout.                Foto: -pk-
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A LINHA SINGERS PŘIVEZE STARÉ MISTRY, LIDOVÉ PÍSNĚ I KOLEDY

Předvánoční setkání úspěšného cyklu koncertů vážné hudby Klasika Viva chystají jeho pořadate-
lé na pondělí 7. prosince. Hudbymilovná veřejnost se přitom může těšit na vystoupení souboru 

Linha Singers. Koncert začíná v 19 hodin v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie a v pro-
gramu zazní hudba starých českých a světových mistrů, úpravy lidových písní a samozřejmě české 
a světové vánoční písně a koledy. Vstupenky v ceně sto a osmdesát korun si mohou zájemci koupit 
v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regionálním a městském informačním centru.

Soubor Linha Singers, který založil Jiří Linha 
v roce 1963, tvoří skupina zpěváků a instrumenta-
listů, jejichž hudební řeč záměrně překračuje hra-
nice několika hudebních žánrů. Osobitý způsob 
přednesu je dán především promyšlenou kombina-
cí různých pěveckých technik, odvozených z hudby 
vážné, lidové, šansonu a jazzu. Zpěváci tak mohou 
zazpívat i náročné party hudebních nástrojů, aniž 
by je napodobovali nebo karikovali, ale mohou 
také plně uplatnit přirozené vlastnosti svého hlasu 
- jeho barvu, pohyblivost i nenapodobitelný výraz. 
Výsledný projev celého souboru je ještě umocněn 
citlivým použitím zvukové techniky, která tak do-
tváří konečnou podobu nového žánru, pohybující-
ho se na rozhraní hudby vážné a populární.

Linha Singers má ve svém kmenovém repertoáru 
kolem dvou set skladeb autorů českých i světových. 
Jde vesměs o vokální transkripce instrumentálních 
děl autorů významných a obecně známých. Vedle 
nich však soubor popularizuje i díla získaná rekon-
strukcí a úpravami rukopisů, uložených a zapome-
nutých často po celá staletí v různých archivech či 
soukromých sbírkách. Kmenový repertoár soubo-
ru obsahuje také řadu tanců a lidových písní růz-
ných národů. Nejcennější částí však jsou skladby 
významných českých soudobých autorů. Nejde už 
pouze o transkripce starších kompozic, ale o nová 
originální díla, v nichž je osobitý reprodukční styl 
Linha Singers rozvíjen s neopakovatelnou fantazií 
jednotlivých tvůrců. 

Historie: Do roku 1966 ještě pod názvem Vo-
kální skupina Jiřího Linhy spolupracovali s Ta-
nečním orchestrem československého rozhlasu 
v Praze na většině nahrávek tehdy nastupujících 
sólistů - Chladila, Gotta, Kubišové, Vondráčkové, 
Matušky a mnoha dalších. V roce 1965 ztratil sou-
bor svého provozovatele (USMV Praha) a rozpadl 
se. J. Linha využil této okolnosti a po vzoru tehdy 
slavných Le Swingle Singers sestavil novou vokál-

ní skupinu s vlastním repertoárem a osobitým re-
produkčním stylem. V počátcích tohoto „jazzové-
ho“ období byl soubor odkázán na doprovod stále 
se střídajících instrumentalistů, brzy však navázal 
všestrannou spolupráci s legendárními S+HQ 
Karla Velebného, se kterým našel společné angaž-
má v Armádním uměleckém souboru a později 
i v divadle Rokoko. 

V roce 1970 byl soubor již pod názvem Linha 
Singers přijat do kmenového stavu Státního di-
vadelního studia v Praze. Deset let činnosti pod 
„střechou“ SDS lze charakterizovat jako postupné 
pronikání do světa vážné hudby. Koncem roku 
1979 bylo zrušeno SDS a Linha Singers byli pře-
vedeni do kmenového stavu Symfonického or-
chestru hl.m. Prahy FOK, který zůstal jejich pro-
vozovatelem téměř třináct let. Pro soubor se stalo 
toto dlouhé období uměleckým i společenským 
vrcholem jeho dosavadní existence. Největším 
uměleckým úspěchem bylo nastudování Concer-
ta Grossa pro vokální sextet a symfonický orchestr 
skladatele Otmara Máchy. Celý rok se připravovali 
zpěváci souboru na premiéru díla, které nakonec 
provedli spolu se státní fi lharmonií Gottwaldov 
nejprve ve Zlíně a vzápětí v pražském Rudolfi nu. 
Obě provedení byla natolik úspěšná, že se skladba 
dočkala ještě dalších šestnácti nastudování.

V roce 1998 bylo ze zákona třeba transformovat 
nadaci v neziskovou obecně prospěšnou společ-
nost, která pod názvem Linha Singers, o.p.s. pře-
vzala veškerou starost o soubor. Po letech tápání, 
hledání a učení se existovat v nových, nezvyklých 
a nelehkých podmínkách jsou Linha Singers opět 
souborem mladým a aktivním. Zůstali volným 
společenstvím profesionálních zpěváků a hudeb-
níků, ale našli způsob, jak znovu rozvinout umě-
leckou činnost v plném rozsahu. Mají za sebou 
několik nahrávek nových CD, opět koncertují 
doma i v zahraničí. -red-
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Jaroslav Pulicar /„Cestou“ (fotografi e)

Prohlížeje černobílé snímky Jaroslava Pulicara    
(r. 1954), zřetelně  rozpoznávám, že silný dojem, kte-
rý ve mně vyvolaly, spočívá v hloubce porozumění 
snad každé z běžných lidských situací. V míře po-
zornosti, jakou věnuje i zdánlivě bezvýznamným 
okamžikům.

Jsou to záznamy drobných událostí a setkání naho-
dilých,  které, a třeba i bezděčně, stávají se svědectvím 
nadčasovým. Poutnické téma je věrně prostupuje 
i tam, kde fotografovaní zůstávají v domovském pro-
středí a na cestách je jen on sám. Jsou plné pohybu, 
a přece i uprostřed ruchu dne v nich děj plyne po-
maleji, snad v jakési zasněné prodlevě - a utichá za 
zástěnou vzácné chvíle intimního osamění, vnitřně 
podobného závěrečným scénám Antonioniho fi lmů, 
kráčejícím sochám Giacomettiho, snivým plátnům 
Chiricovým nebo Morandiho zaprášeným lahvím. 
A je namístě upozornit i na dávné přátelství s ryzím 
sochařem a skvělým kreslířem Lubomírem Janečkou 
a v tom duchu na jejich očividné souznění. Oběma je 
strohá, syrově zemitá výpověď bytostně vlastní.

Na první pohled je zřejmé, že Jaroslav všechno, 
včetně ostrosti snímků, podřizuje záměru, byť byl 
jen citem vytušený. I v protikladu k objemům ploché 
a nehmotné stíny významně vstupují do hry. Často 
i výrazně člení a budují prostor; prozradí skrytou 
přítomnost lidí a beze zbytku je i zastoupí. Taková 
úspornost prostředků názorně potvrzuje dávnou 
pravdu, že náznak je výmluvnější než popis, a ticho 
sdílnější než přemíra slov. Co dodat…  Snad jenom 
závěrem zopakuji, že fotograf Jaroslav Pulicar je už 
svou podstatou poutník. Vnímejme proto s Václa-
vem Vokolkem jeho „pouť jako uskutečněnou bá-
seň“ - a  zaposlouchejme se do ní. 

Výstava, zahájená za účasti autora ve středu 
2. prosince v 18.00 hodin, potrvá až do neděle 3. led-
na roku 2010. Letošní, už patnáctý ročník souvislé 
linie autorských výstav Jílkovy galerie uzavírá. Jste 
zváni, určitě přijďte.

Ten příští zahájí připomenutím nedožitých pěta-
osmdesátin sochaře a malíře Jiřího Jílka (narozen 
24.1. 1925) rozšířeným souborem jeho prací i do 
předního výstavního prostoru. Podrobněji v příštím 
čísle KŽŠ.    Miroslav Koval

Jaroslav Pulicar představí v Galerii J. Jílka své černobílé snímky.
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Pátek 27. listopadu od 18 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples SOŠ
Tradiční studentská slavnost spojená se stužkováním budoucích maturantů.  Vstupné 150 Kč

Sobota 28. listopadu od 17 hodin ve velkém sále DK
HOROVÁNÍ 2009
Setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů i přírody. Mára Holeček (Tri-
ple North Walls 2008), Srovnal + Červinka (Manaslu North 1979), Olga Nováková (Cho-Oju Light 
Expedition 2009), Stoupa Jandák (Matrix 2008), Víťa Dostál (Panamericana 2007). Fotografi cká vý-
stava: Jaromír Ryšavý - 80 let života horolezce a fotografa. Moderuje Hanka Písková. V přestávkách 
hraje na exotické nástroje Kaya Cvrk a přátelé.
Doprovodný program: BOULDER SESSION! (od 9.30  hod. v prostorách 3. základní školy) - ne-
formální setkání lezců a veřejnosti na bouldrové stěně.  Možnost sledovat a sám zkusit. Pro 
všechny lezením postižené aktivisty i pasivisty. Bez vstupného, bez ostychu a bez poražených. 
Hlavním partnerem Horování je Pivovar HOLBA, a.s., akci dále podpořily fi rmy Tilak, Nuget, Kubí-
ček a klub Horal. Mediální partneři: Týden na severu, Rádio Haná. 
 Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč, děti do 6 let zdarma

Neděle 29. listopadu od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
I. ADVENTNÍ KONCERT: Šumperský dětský sbor
Zahajovací koncert XI. ročníku adventních koncertů v Šumperku. Výtěžek koncertu bude věnován 
Základní speciální škole Pomněnka o.p.s.  Vstupné dobrovolné

Pátek 4. prosince od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Mikulášská rocková besídka: UDG, O5&Radeček, Liwid, Th e Idiots
Mikulášská rocková nadílka ve společnosti skvělých klubových kapel. Dvojice převlečená za Miku-
láše, anděla nebo čerta zaplatí jen jednu vstupenku!  
 Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč 

Sobota 5. prosince od 18 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples Gymnázia
Tradiční studentská slavnost spojená s plesovou zábavou. Účinkuje skupina Postylion a DJ David 
Řehůřek.  Vstupné 150 Kč

Neděle 6. prosince od 15 hodin ve velkém sále DK
Mikulášská taneční zábava: Josef Zíma
Předvánoční tříhodinová zábava s populárním zpěvákem a oblíbeným hercem „Pepíčkem Zí-
mou“. Umělec zazpívá mnoho krásných písniček vašeho mládí a součástí programu bude i beseda 
s jeho vyprávěním. Jako host vystoupí na závěr skupina Triangl se zpěvačkou Jitkou Knápkovou. 
 Vstupné s místenkou 150 Kč

Neděle 6. prosince od 16 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie 
II. ADVENTNÍ KONCERT
Účinkují Jan Horníček - varhany, Zdeněk Dočekal - klavír, Avonotaj a jeho hosté. Výtěžek z dob-
rovolného vstupného bude věnován Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub 
Čtyřlístek - Šumperk.
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KLASIKA VIVA: Linha Singers
Závěrečný pořad letošní části cyklu koncertů vážné hudby Klasika Viva. 
 Vstupné 80 Kč, studenti, důchodci 60 Kč

Neděle 13. prosince od 16 hodin v evangelickém kostele
III. ADVENTNÍ KONCERT
Účinkují Spolczo a Vada Čengola. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován SONS - Sjedno-
cené organizaci nevidomých a slabozrakých - pobočka Šumperk.

Středa 16. prosince od 17 hodin na náměstí Míru
IV. ADVENTNÍ KONCERT
Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru. Výtěžek z dobrovolného vstupného 
bude věnován Kojeneckému ústavu Šumperk.

Čtvrtek 17. prosince od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Screamers - „Vánoční speciál 2009“
Nový speciální vánoční program nejžádanější travesti skupiny u nás! Populární Screamers přivezou 
vedle svých pěstěných těl také plný náklaďák humoru, zábavy, gagů, převleků a v neposlední řadě pís-
niček, které u nás zazpívají například Ilona Csáková, Tina Turner, Helena Vondráčková či Madonna... 
 Vstupné 200, 225, 250 Kč

Pátek 19. prosince od 16 hodin ve velkém sále DK
Vánoční koncert ŠDS
Vánoční komponovaný pořad Šumperského dětského sboru.  Vstupné 50, 60, 70 Kč

▶ POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 13. prosince od 10 hodin ve velkém sále DK
Malostranská zimní pohádka
Výpravná pohádka  ze staré Prahy o obživlých sněhulácích a ztraceném pejskovi... Hraje Divadlo 
Matěje Kopeckého. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

▶ D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

▶ VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 29. listopadu 
Oldřich Šembera: Přírodou
Výstava fotomaleb. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.  Vstup volný

Od 2. prosince do 3. ledna 2010 
Jaroslav Pulicar: „Cestou“ (černobílé fotografi e)
Výstava černobílých fotografi í. Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 2. prosince od 18 hodin za 
osobní účasti autora. 
Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové 
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▶ PŘIPRAVUJEME NA DALŠÍ MĚSÍCE
11. ledna  VZPOMÍNKA NA PAVLA NOVÁKA
22. ledna  X-LEFT TO DIE, SKIPJACK, TAINTED
10. února   MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
12. února PLES DK A CK ANCORA
25. února  LÉTAJÍCÍ RABÍN, AVONOTAJ
 3. března JIŘÍ ZMOŽEK
12. března ECHO BLUES ALIVE
19. března PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE

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

KINO UVEDE SNÍMEK NATÁČENÝ V ŠUMPERKU
Premiéru fi lmu nazvaného Tragedie z operač-

ního střediska, jenž se natáčel v reálném prostře-
dí šumperské hasičské stanice, chystá na čtvrtek 
9. prosince v rámci Filmového klubu kino Oko. 
Zhruba půlhodinový absolventský snímek vy-
práví příběh operačního důstojníka hasičského 
sboru, který musí projít krutou zkouškou, jež 

otestuje jeho morální pevnost…  Kromě míst-
ních herců Petra Komínka a Lukáše Matěje se na 
plátně objeví i řada „neherců“ ze Šumperka. Film 
uvede ve 20 hodin jeho režisér Jaroslav Žváček, 
který s sebou přiveze i tvorbu některých dalších 
mladých režisérů - Zahradník roku, Kafk afi lm, 
Hlavní odjezdy a Zabijačka. -red-

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 3. prosince od 14 hodin
Setkání členů Městského svazu DIA
Hraje  Albatros.   Vstupné 50 Kč

Úterý 8. prosince od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů 

Čtvrtek 10. prosince od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Tři „K“.  Vstupné 40 Kč

Úterý 15. prosince od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Středa 16. prosince od 14 hodin v Kavárničce pro se-
niory
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 30 Kč

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

Každou středu vždy od 14.30 do 16.30 hodin
Mateřské centrum

Každé úterý od 13 do 15 hodin v sále Společenského 
střediska Sever 
Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna  Vstup volný

Každou středu od 10 do 11 hodin v Klubu důchodců
Aktivity pro seniory: Trénovaní paměti  Vstup volný

Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, 
tel. č.  583 211 766. Plavání kojenců v rodinách pro 
děti od narození do půl roku věku je stále v provozu 
- informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.
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Velký příběh o svobodě, lásce a zradě vypráví dnes již klasický český muzikál Balada pro banditu, který 
pro letošní sezonu připravilo šumperské divadlo. V hlavních rolích se představí Lenka Košťáková jako 
Eržika a Václav Vítek coby Nikola Šuhaj. Petr Král hraje hraje otce Eržiky Drače a diváci ho uvidí i v roli 
četníka Boudy.  Foto: I. Šimáček

Datum Titul Skupina Čas Cena
Pá 27.11. Koncert Teens Jazzband Velké Losiny (Hrádek) VK 19.00 70, 30 Kč
So 28.11. Balada pro banditu F, X, VK 19.30 130 Kč
Ne 29.11. Nebožka panina matka (Hrádek) Premiéra VK 19.30 50 Kč
St 2.12. Nebožka panina matka (Hrádek) VK 19.30 50 Kč
So 12.12. Mlsný drak a Čárymůra R+D,VK 15.00 60 Kč
Pá 18.12. Nebožka panina matka (Hrádek)  VK   19.30 50 Kč
So 19.12. Tři v tom P, VK 19.30 220 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, p. Zetochová. Další infor-
mace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla 
Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. 
Výstava v divadle: KRAJINÁŘI (Rambousková, Hladký, Kodrla) - výstava trvá do 15.12. 
Od 19.12. bude v divadle ke zhlédnutí výstava výtvarníka Milana Slámy z Velkých Losin nazvaná Abstraktní 
refl exe. Výstava potrvá do 10. února 2010.

DIVADLO
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NA DIVADELNÍCH PRKNECH V SOBOTU 19. PROSINCE

Jaroslav Vostrý napsal pro pražský Činoherní klub hru, která se inspirovala jedním z vrcholů li-
dového divadla - commedií dell´arte. Tam ji režíroval Jiří Menzel, který byl uveden i jako autor, 

protože Jaroslav Vostrý měl tehdy zákaz činnosti. Tato ztřeštěná komedie, která vyniká vtipem, zá-
pletkami, originálními gagy a množstvím fantazie, se zde úspěšně hrála mnoho sezon a po deseti 
letech se dočkala uvedení jména svého právoplatného autora.

Název Tři v tom vyjadřuje výchozí situaci celé 
komedie. Lucinda a Amélie, dvě sestry a jejich 
služka Colombina, zjistí, že jsou všechny v ji-
ném stavu. Otci, který je vychovává a hodlá je 
výhodně provdat, se svěřit nemohou, protože by 
všechny vyhodil na dlažbu. Rozhodnou se pro-
to předstírat nemoc, kterou se jejich otec snaží 
horlivě léčit. Do toho všeho se začnou vměšovat 
tři pánové, Horatio, Zanni a Ottavius, kteří mají 

těhotenství dívek na svědomí, takže o bláznivé 
zápletky a situace tu nebude nouze.

V šumperském divadle se režie ujal Michal Pr-
zebinda, výpravu má na starosti Marta Roszkop-
fová a v titulních rolích se můžete těšit na Petra 
Krále, Jiřího Konečného, Bohdanu Pavlíkovou, 
Vendulu Fialovou a Lenku Košťákovou. Jak to 
všechno dopadne, se dozvíte na třetí premiéře 
sezony v sobotu 19. prosince v 19.30 hodin. -vz-

DIVADLO NABÍZÍ NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÁREK

Stejně jako v uplynulých letech také letos 
přichází divadlo s nabídkou vánočního dár-
ku ve formě vstupenky na vybraná divadelní 
představení. Pokud se rozhodnete obdarovat 
své blízké tímto způsobem, vstupenky budou 
k dostání od úterý 1. prosince v pokladně di-
vadla, a to každý všední den od 15 do 17 ho-
din. Prodej potrvá tři týdny a skončí v úterý 
22. prosince.

Vánoční dárek v podobě vstupenky přitom 
mohou zájemci zakoupit na následující insce-
nace: 9. a 22. ledna v 19.30 hodin - Strange Love 
(klubové představení DS na Hrádku), 29. ledna 

v 19.30 hodin - Nebožka panina matka (klu-
bové představení na Hrádku),  13. a 23. ledna 
v 19.30 hodin - Tři v tom (komedie), 16. ledna 
v 19.30 hodin - Balada pro banditu (muzikál), 
20. ledna v 19.30 hodin - Balet Praha junior 
(balet), 30. ledna v 19.30 hodin - César a Dra-
na (klubové představení na Hrádku), 13. února 
v 19.30 hodin -  Mastičkář (muzikál), 20. února 
v 19.30 hodin - Případy Sherlocka Holmese (de-
tektivka), 27. února v 19.30 hodin - Hvězdy na 
vrbě (muzikál). Bližší informace a podrobnosti 
o představeních naleznete na webových strán-
kách divadla www.divadlosumperk.cz. -red-

Upozornění - Divadelní ples
Vstupenky na divadelní ples budou v prodeji od 4. ledna 2010 

v pokladně divadla nebo na obchodním oddělení divadla. 
Upozorňujeme všechny, kteří mají vstupenky rezervované, aby si je vyzvedli co nejdříve.

Přejeme všem našim příznivcům veselé Vánoce,
v novém roce 2010 hlavně hodně zdraví a štěstí

a mnoho pěkných zážitků v našem divadle.
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MVLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstava v Hollarově galerii přibližuje období 
bezprostředně předcházející listopadu roku 1989 
a události následující v dalších měsících. U prv-
ních návštěvníků, mezi nimiž nechyběli bývalí 
ani současní zastupitelé města, se setkala s velkým 
ohlasem.  Foto: -zk-

Výstavní síň
▶ Stromy jako domy
Výstava představuje naše stromy nejen jako rost-
linné jedince či druhy, ale především jako domov 
pro četné druhy dalších živých organismů. Mno-
hé druhy hmyzu, ptáků nebo savců vázaných na 
stromy jsou na výstavě prezentovány prostoro-
vými exponáty, menší organismy si pak můžete 
prohlédnout pod lupou či mikroskopem. U ně-
kterých živočichů si můžete poslechnout také 
jejich hlasy. 
Výstava je připravena ve spolupráci s Dětským 
muzeem Brno a Vilou Doris Šumperk a v rámci 
výstavy jsou připraveny komentované prohlídky 
a dílny. Výstava trvá do 18. ledna 2010.

Rytířský sál a předsálí
▶ Čas vánoční
V pátek 4. prosince bude v 9 hodin zahájena vý-
stava přibližující zvyky a tradice nejoblíbenějšího 
svátku v roce. Výstava potrvá do  31. ledna 2010.

Hollarova galerie
▶ Jaký byl listopad 1989.
Výstava, díky zachovaným dokumentům šum-

perského Občanského fóra, dnes uloženým ve 
Státním okresním archivu v Šumperku, a mate-
riálům z dramatických dnů roku 1989 v muzejních 
sbírkách představuje listopad 1989 v našem regio-
nu. Výstava trvá do 15. ledna 2010.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá 
expozice se jako první muzejní expozice v ČR 
může pochlubit unikátním produktem - zcela 
automatickým audioprůvodcem GuidePORT, 
který oživí exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Galerie Šumperska 
a nádvoří Pavlínina dvora

▶ O lásce a milování, aneb Erotika v muzejních 
sbírkách
Volné pokračování úspěšného cyklu Ars longa, 
vita brevis představuje nejen sexuální výjevy 
a symboly, ale také milostné náměty ve výtvar-
ném umění a vše co s erotikou, láskou a touhou 
souvisí. V rámci výstavy jsou na objednávku při-
praveny komentované prohlídky. Výstava trvá do 
31. ledna 2010.
▶ Vánoční zvyky a tradice
V pátek 18. prosince budou ve 13, 14, 15, 16 
a 17  hodin probíhat přednášky o vánočních zvy-
cích, včetně praktických ukázek. Pro návštěvníky 
bude nachystáno malé pohoštění.
▶ Vánoční jarmark v muzeu
Tradiční akce bude probíhat na nádvoří Pavlíni-
na dvora a ve výstavních prostorách muzea v so-
botu 19. prosince od 9 do 17 hodin.
▶ Přednáškový sál - Studijní cesty Albrechta 
Bukůvky z Bukůvky aneb Jak se rodili rene-
sanční kavalíři Přednáška Z. Doubravského 
proběhne v úterý 8. prosince v 17 hodin.
- Architektura v Šumperku 1909-1989 Před-
náška M. Filipové proběhne v úterý 15. prosince 
v 17  hodin.
Akce v klášterním kostele: 1.12. v 19 hod. - kon-
cert, 6.12. v 16 hod. - II. Adventní koncert, 7.12. 
v 19 hod. - koncert z cyklu Klasika Viva, 10.12. 
v 17 hod. - koncert MŠ Veselá školka, 14.12. 
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15.12. v 15.30 hod. - koncert MŠ Pohádka, 16.12. 
v 18 hod. - koncert smyčcového orchestru ZUŠ, 
17.12. v 18 hod. - koncert dechového odděle-
ní ZUŠ, 21.12. v 18.00 hod. - Vánoční setkání 
s hudbou, 22.12. v 19 hod. - koncert učitelů po-
bočky ZUŠ Hanušovice 
Informace: nové tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz, otevře-
no celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 
9-13 hod., ne 13.15-17 hod. V měsících listopadu 
a prosinci je klášterní kostel pro veřejnost otevřen 
pouze při kulturních akcích, slavnostních příleži-
tostech a ve svátek, objednávky pro skupiny nad 
10  osob na tel.č. 603 174 499. Otevírací doba Ga-
lerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17  ho-
din, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Zábřeh
▶ Půjdem spolu do Betléma
Výstava představuje betlémy ze sbírek Městského 
muzea z České Třebové a šumperského muzea. 
Výstava trvá do 30. ledna 2010.
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@ mu-
zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 
13-16 hod.

Mohelnice
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové 
soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní vý-
stavou roku 2005! 
▶ Krása, která hřeje - Gotické a renesanční 
kachle Moravy a Slezska
Putovní výstava keramických kachlů, zapůjče-
ných u několika desítek moravských muzeí je 
významným výstavním počinem. Instalace je 
doplněna místními nálezy kachlů z Mohelnic-
ka, Zábřežska a Šumperka a také stojící repli-
kou gotických kamen, sestavených podle nálezů 
získaných archeologickým výzkumem v 90. le-
tech v suterénu budovy muzea. Výstava trvá do 
31.  ledna 2010.

▶ Gotické a renesanční kachle Moravy a Slez-
ska Přednáška Petra Kováčika, Archaia Olomouc, 
proběhne v pátek 4. prosince v 17 hodin.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sum-
perk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 
13-16 hod.

Loštice
▶ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které 
proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ O perníku
Výstava prezentuje historii perníkářského řemes-
la na Moravě. Výstava trvá do 16. ledna 2010.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-
kladů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 
A.  Kašpara. V podkroví domu se nachází Mis-
trův ateliér. Expozice seznamuje také s historií 
Loštic, včetně tragického osudu místní židovské 
komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@ 
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12  hod., 
13-16 hod.

Otevírací doba 
o svátcích

Ve čtvrtek 24. a v pátek 25. prosince jsou 
všechna zařízení muzea uzavřena, od soboty 
26. prosince jsou Muzeum Šumperk a Galerie 
Šumperska (vstup přes výstavní síň) otevřeny 
od 9 do 13 hod., muzeum Mohelnice, Zábřeh, 

Památník A. Kašpara 
od 9 do 12 hod. a od 13 do 16 hodin. 

Všechna zařízení jsou dále uzavřena 
ve čtvrtek 31. prosince a v pátek 1. ledna.

Pracovníci muzeí Vám přejí krásné Vánoce 
a úspěšný rok 2010, ve kterém Vás čekají 
bohaté, a jak doufáme zajímavé muzejní 

programy.
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Výstava Čas vánoční bude otevřena v Rytířském sále a v jeho předsálí v pátek 4. prosince od 9 ho-
din a přiblíží tradice oslav jednoho z největších svátků v roce. Představí předvánoční období, 

které charakterizuje jak církevně stanovený advent s očekáváním příchodu Vykupitele, tak i lidové 
obyčeje, které se vztahovaly k církevním svátkům sv. Barbory, sv. Mikuláše a sv. Lucie. Návštěvníci 
a zejména děti si budou moci vyzkoušet kostýmy a masky a sami provádět známé i neznámé ad-
ventní obyčeje. 

Vánoční čas budou na výstavě dokumentovat 
předměty související s lidovými zvyky a pově-
rečnými praktikami. První část bude patřit vá-
nočnímu stromku a jeho proměně od poloviny 
19. století, kdy se poprvé objevil i v českých do-
mácnostech. Druhá část bude věnována  štědro-
večernímu stolu a všemu, co souvisí se stravou 
v tento sváteční den. K vidění budou vyřezávané 
dřevěné historické perníkářské formy i ukázky 
současného perníkářství.

K Vánocům neodmyslitelně patří i betlémy, 
které se v českých a moravských domácnostech 
stavěly již od 18. století a později je nahradily prá-
vě vánoční stromky. V poslední části výstavy si 

návštěvníci budou moci podle rad našich předků 
předpovědět, co je čeká v příštím roce. Výstavu 
doplní výtvarná díla ze sbírek Vlastivědného mu-
zea, která souvisejí s vánočním časem.

Výstava je určena všem návštěvníkům, kteří 
si budou chtít připomenou tradiční Vánoce, pro 
děti bude zajímavá i tím, že si budou moci vy-
zkoušet nejen masky, ale i výrobu vánoční ozdoby 
či zdobení perníku. Pro objednané skupiny dětí 
Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci 
s Domem dětí U radnice připravilo i tvořivé dílny 
s výrobou předmětů souvisejících s Vánocemi.

Výstava potrvá do 31. ledna 2010. 
 Mária Kudelová

MUZEJNÍCI LÁKAJÍ NA ZAJÍMAVÉ PŘEDNÁŠKY

Hned dvě přednášky přichystalo na prosinec Vlastivědné muzeum v Šumperku. První z nich 
se bude zabývat studijními cestami Albrechta Bukůvky z Bukůvky, druhá pak architekturou 

v Šumperku v minulém století.

Studijní cesty Albrechta Bukůvky z Bukůvky 
aneb jak se rodili renesanční kavalíři je název 
přednášky Zdeňka Doubravského, jež proběhne 
v úterý 8. prosince v přednáškovém sále muzea. 
Zahraniční studijní cesty, fenomén předbělohor-
ského vzdělávání šlechtických a měšťanských 
synků, byly odlišné od dnešní výuky. Zachovalo 
se však málo podrobných zpráv o jejich průběhu. 
Ani u tak výrazné osobnosti, jako byl Karel starší 
ze Žerotína, nejsme o náplni studia a jeho průbě-
hu informováni a jsme odkázáni na nepřímé pra-
meny. Jeden z mála šlechticů, jehož studijní cesta 
ve společnosti dalších urozených mladíků byla 
zdokumentována a zachována dnešku, byl syn 
Jana Bukůvky z Bukůvky na Třemešku a Ivano-
vicích, Albrecht. Na jeho pouti Evropou se ocit-
neme v devadesátých letech 16. století, v nichž se 

rodily politické vztahy, které předznamenaly čes-
ké stavovské povstání. Navštívíme rudolfínskou 
Prahu a další místa v Říši, potkáme významné 

Centrum Basileje na počátku 17. století, jak ho znal 
Albrecht Bukůvka z Bukůvky.  Zdroj: Wikipedia
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doprovodí dobová zobrazení míst, která Albrecht 
navštívil, a portréty významných osob, se který-
mi se setkal. Přednáška začíná v 17 hodin.

O týden později, v úterý 15. prosince, bude 
Milena Filipová od 17 hodin hovořit v před-
náškovém sále na téma Architektura Šumperka 
1909-1989. V pořadí již čtvrtá přednáška o sta-
vebním vývoji města Šumperka od středověku do 
závěru 20. století bude věnována období překot-

ného rozvoje Šumperka ve 20. století, který sou-
visel jak s rozvojem průmyslu, tak s významem 
města jako správního centra regionu. Pozornost 
bude věnována významným architektonickým 
počinům i řadové a drobné individuální výstav-
bě. Přednáška přinese i srovnání původní staré 
zástavby s novou v místech, kde došlo k roz-
sáhlým asanacím, dále bude možné zhlédnout 
snímky původních lokalit tam, kde se stavělo na 
zelené louce. -zd, fá-

V GALERII ŠUMPERSKA VYSTAVUJÍ PÁS CUDNOSTI

Řadu zajímavých přednášek připravují v rámci výstavy O lásce a milování, aneb Erotika v mu-
zejních sbírkách šumperští muzejníci. Zatímco v říjnu uspořádali tzv. Srdíčkový den, kterým 

připomněli srdce jako symbol lásky, v listopadu zaměřili svoji pozornost na pás cudnosti. A návštěv-
níkům dokonce toto mnoha mýty opředené zařízení představili.

„Zřejmě vás trochu zklamu, protože tento 
pás nepoužívala žádná žena ve středověku. Po-
chází z druhé poloviny 19. století a zřejmě se 
jedná o import z Francie. Tento exemplář nám 
zapůjčil zámek v Opočně a původnímu maji-
teli mohl sloužit jako zajímavá kuriozita nebo 
sexuální hračka,“ vysvětlila během přednášky 
ředitelka muzea Marie Gronychová. Okolnosti 
vzniku i účelu pásu cudnosti nejsou podle ní 
zcela jasné a ani historikové nemají konkrétní 
důkaz, že by toto uzamykatelné zařízení sku-
tečně střežilo počestnost ženy. „Zmínky ve 
starověké řecké literatuře nepotvrdil žádný ná-
lez. Těžký železný pás cudnosti se patrně nikdy 
nepoužíval ani ve středověku a je pouze dílem 
fantazie pozdější doby, která jeho počátky za-
sadila do doby křižáckých výprav. Důvěryhod-
né důkazy však neexistují,“ podotkla ředitelka 
a připomněla, že jiné hypotézy přisuzují pou-
žívání pásu středověkým Florenťanům, kteří 
takto chránili ctnost svých manželek v době 
dlouhých obchodních cest. 

Od 17. století až do třicátých let století dva-
cátého však plnil pás cudnosti i jinou funkci. 
Lékaři pro děti a mládež je doporučovali jako 
ochranu před sebeukájením. „Masturbace do-
spívajících chlapců a dívek byla tehdy považo-
vána za škodlivou, speciální pásy jí měly zabrá-
nit. Americký úřad pro udělování patentů byl 

v těch letech doslova zahlcen žádostmi o patent 
na prostředky zabraňujícími masturbaci,“ do-
dala Gronychová.

Ti, kteří si nechali zajímavou listopadovou 
akci v muzeu ujít, nemusejí smutnit. Železný 
pás cudnosti si mohou na výstavě v Galerii 
Šumperska spolu s dalšími exponáty přibližu-
jícími erotiku prohlédnout až do konce ledna 
příštího roku. -zk-

Opravdovou raritu, pás cudnosti, si mohou pro-
hlédnout návštěvníci Galerie Šumperska. Pochází 
z druhé poloviny 19. století a zřejmě se jedná o im-
port z Francie.  Foto: -pk-
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Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Vánoce v knihovně
1. - 23. prosince

Tradiční prodej výrobků handicapovaných spoluobčanů z centra Oáza - Charita Zábřeh.

Půjčovní doba v závěru roku 2009

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

Po 21.12., 
Út 22.12., St 23.12.

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

Čt 24. - Ne 27.12. zavřeno

Po 28.12., 
Út 29.12., St 30.12.

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

Čt 31.12. - Ne 3.1. zavřeno

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

MUZEUM PŘIPOMENE VÁNOČNÍ „PARTNERSKÉ“ ZVYKY 
A PŘÍBĚHY SLAVNÝCH MILENCŮ

Šumperské muzeum nachystalo na adventní 
čas další doprovodný program k výstavě O lásce 
a milování, aneb EROTIKA v muzejních sbírkách. 
V pátek 18. prosince odpoledne (ve 13., 14, 15, 16 
a v 17 hodin) a v sobotu 19. prosince, v rámci mu-
zejního jarmarku, si budou zejména zamilovaní 
návštěvníci muzea moci vyzkoušet tradiční „part-
nerské“ vánoční zvyky a zjistit, zda jim láska vydr-
ží, zda se dívky vdají a vůbec, co je čeká a nemine 
v roce 2010. Jako bonus si připomeneme osudy 

slavných milenců, kteří jsou na výstavě Erotika 
v muzejních sbírkách zobrazeni. Milostné avantý-
ry vládce bohů Dia, boha Herma či krásné Venuše, 
dojemná láska Amora a Psýché, Máří Magdalény 
nebo Romea a Julie jsou věčná a nesmrtelná témata 
a určitě stojí za to si je v předvánočním láskyplném 
čase znovu přiblížit. Těšíme se na všechny zamilo-
vané i na ty, kteří lásku teprve hledají. Přijďte si do 
muzea zavěštit a potěšit duši příběhy o věčné lásce. 
Těšíme se na Vás! M. Berková
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Den pro dětskou knihu pořádá poslední listopadovou sobotu Městská knihovna v Šumperku. 
V jeho rámci čeká na děti zajímavý program.

Po celou sobotu 28. listopadu od 9 do 15 ho-
din, s výjimkou přestávky mezi 12 a 13 hodinou, 
bude v knihovně v ulici 17. listopadu probíhat 
řada akcí. Od 9 do 10.30 hodin a od 13. do 13.30 
hodin v rámci akce nazvané Pojď si hrát předsta-
ví členové Klubu Knižníků dětem soutěže, kvizy 
a stolní hry z časopisu Pojď si hrát na téma ces-
tování. Děti, které přijdou do knihovny poprvé, 
se budou moci po celé dopoledne na jeden rok 
zdarma zaregistrovat coby malí čtenáři. Prodávat 
se budou rovněž knihy, kalendáře a pohlednice 
Vítězslavy Klimtové, knihy z nabídky knihovny 
a dárky z charitního centra Oáza Zábřeh.

V době od 10.30 do 12 hodin se mohou zá-

jemci setkat v rámci akce nazvané Cesta kolem 
světa se „skoro Jamesem Cookem“ dvanáctiletým 
Vojtou Mikulenkou. Jeho vyprávění nejen o Aus-
trálii zakončí soutěž v pojídání citrónů v rámci 
boje proti kurdějím a chřipce všeho druhu. Ve 
13.30 hodin pak odstartuje Štafeta v Naganu 
spojená s autogramiádou - konkrétně setkání 
s hokejistou a nositelem ceny Fair Play Davidem 
Ohnutkem, který nesl štafetu s olympijským 
ohněm v Naganu. O půl hodiny později vyhlásí 
pořadatelé vítěze výtvarné soutěže Záložky do 
knihy se sportovní tematikou a předají jim ceny. 
Zajímavou akci uzavře ve 14.30 hodin čtení po-
hádky na rozloučenou. -red-

Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu zve na výstavu
Město čte knihu na fotografi ích a grafi ce Honzy Valchaře

Výstava potrvá do pondělí 7. ledna 2010.

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

Třetí setkání Klubu podvečerního čtení Lepore-
lo chystá na prosinec Městská knihovna Šumperk. 
Setkání dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou li-
teraturou, věnované tentokrát knize Pradědovy 
pohádky aneb pohádkový cestopis do Jeseníků, 

proběhne ve čtvrtek 10. prosince v 17 hodin v pro-
storách knihovny Sever v Temenické ulici 5. Hos-
tem bude a své nové pohádky představí šumperský 
básník a spisovatel Miroslav Kubíček. Více infor-
mací na www.knihovnaspk.cz/sever/.  -red-

JAROSLAVA VYSLOUŽILOVÁ 
SE ZAČTE DO RUKOPISU BOHUMILY GRÖGEROVÉ 

Básnická skladba Bohumily Grögerové Ru-
kopis se v letošním roce stala absolutním vítě-
zem cen Magnesia Litera. Autorka za ni dostala 
Literu za poezii i hlavní cenu za knihu roku. 
Tento nádherný, emotivní text měli šumperští 
milovníci poezie příležitost vyslechnout v po-
dání Jaroslavy Vysloužilové již v květnu, a to 
v Galerii Jiřího Jílka v rámci volného cyklu ve-
čerů poezie Aleše Kauera (viz. KŽŠ č.5/Večer 

poezie/článek Aleše Kauera Jaroslava Vyslou-
žilová přednese Rukopis Bohumily Bohumily 
Grögerové, který byl nedávno vyhlášen knihou 
roku).  Městská knihovna nabízí v adventním 
čase další příležitost k setkání s poezií Bohu-
mily Grögerové, a to opět v podání Jaroslavy 
Vysloužilové. Ta se do Rukopisu začte ve čtvr-
tek 3. prosince v 16.30 hodin v půjčovně v ulici 
17. listopadu 6. -zd-
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Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.    Vstupné 50 Kč

Každé úterý od 18 do 20 hodin v IT na „K“
Geocaching klub
Otevřený klub pro zájemce o geocaching, praktické se-
známení s turistickou, navigační a trochu i internetovou 
hrou pro mládež, rodiče s dětmi a dospělé ze Šumperka 
a okolí (GPS přístroj není podmínkou). Informace Bro-
nislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 6100 31, vavru-
sa@doris.cz.  Vstupné 20 Kč/schůzka

Každou středu od 9 do 12 hodin a od 15 do 17 hodin 
v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 

psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Každou středu od 17.45 do 19.45 hodin v AD na „K“
Keramický klub pro dospěláky
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz. 
 Vstupné 90 Kč, studenti 65 Kč

Každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dětmi.   
 Vstupné 40 Kč

Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

K2 - CESTA DO TRAMTÁRIE 

Film z drsného prostředí nejtěžší hory světa s komentářem Libora Uhra, druhého Čecha na K2.
V úterý 8. prosince od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Libor Uher je český horolezec, aktivní sportovec a automechanik žijící ve Frýdku-Místku. 
20. července 2007 v 13:45 SELČ jako druhý Čech v historii, při expedici na osmitisícovky K2 a Broad Peak 

vedené Leopoldem Sulovským, vystoupil na K2, druhou nejvyšší horu světa. 
Při sestupu z K2 ho zastihly problémy s dehydratací a omrznutím pravé ruky a přežil pravděpodobně jen 

díky pomoci americké expedice. Sám se později vyjádřil, 
že na K2 se již nikdy nebude snažit vystoupit.

Krásu hor poznal poprvé při vysokohorské turistice se svým švagrem. Brzy ale zjistil, že mu turistika 
nestačí a svou touhu zdolávat nejvyšší vrcholy zpečetil vstupem do Horolezeckého oddílu Frýdek-Místek. 
Vedle hor je jeho druhou vášní horské kolo, na kterém se pravidelně účastní MTB maratonů. Je členem 
reprezentačního teamu Tilak/Opavanet v Adventurerace. V roce 2004 se stal absolutním mistrem ČR 
v extrémním závodě jednotlivců - Jesenický tvrďák, o dva roky později pak mistrem ve své kategorii. 

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 
tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. Pozor - omezený počet míst!

Šumperské setkání sponzorují: Agritec Šumperk, Irea, s.r.o., DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, 
Petr Waniek, rozvoz květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografi cké práce, Ruční papírna 

Velké Losiny a.s., Město Šumperk,  Vápenka Vitošov, VÚCHS Rapotín s.r.o., Urdiamant s.r.o. Šumperk 
- diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN, Salón Zdena - Ruda nad 

Moravou, Petr Viktorín - zámečnické a svářečské práce - Nový Malín, Penzion LEOŠ HALTMAR - 
Ramzová, www.haltmar.cz.
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Církev československá husitská v Šumperku, ul. Gen. Krátkého 14, zve na
Koncert houslového dueta

na první adventní neděli 29. listopadu v 16.30 hodin
Účinkují: houslový virtuóz J. Trdla a jeho žákyně P. Babničová

Program: J.Kř. Vaňhal, J.V. Kalivoda, W.A. Mozart, K. Stamic, A. Dvořák a další
Úvodní slovo J. Sladovník, průvodní slovo P. Babničová. Vstupné dobrovolné

s dětmi.    Vstupné 40 Kč

Pátek 27. listopadu od 14.30 do 16.30 hodin v AD na „K“
Keramika pro veřejnost - volná keramická tvorba
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Pátek 27. listopadu od 15 do 19 hodin v sále Vily Doris
Adventní dílna
Výroba adventních věnců, svícnů a jiných vánočních 
dekorací. Materiál na výrobu možné vzít s sebou, nebo 
zakoupit na místě. Informace Lenka Kampová, tel. č. 
733 712 901, kampova@doris.cz.  Vstupné 20 Kč

Pátek 27. listopadu od 18 hodin v sále Vily Doris
Čína 2009
Cvičení TAJ-ČI v taoistickém klášteře, plavba po Vel-
ké řece, Tři soutěsky - největší vodní elektrárna na 
světě, Šanghaj, Peking. Přednáší Jaroslav Voráč, trenér 
TAJ-ČI. Informace Vratislav Šula, tel.č. 583 214 214, 
731 186 059, sula@doris.cz.  Vstupné 10 Kč

Neděle 29. listopadu od 16 do 19 hodin v tělocvičně na „K“
ČERTOVINY
Odpoledne plné her a soutěží s čerty, anděly a Mikulá-
šem, čertovská muzika, andělská tombola, Mikulášovo 
občerstvení… Pozor, soutěžíme o nejhezčího čertíka 
a čertici! S sebou přezůvky, dobrou náladu. Informace 
Jiří Kamp, tel.č. 731 501 319,  kamp@doris.cz.  
  Rodinné vstupné 50 Kč, jednotlivec 20 Kč

Neděle 29. listopadu  od 9.30 hodin na krytém bazénu 
v Šumperku
Odyssea - plavání
Podrobnosti k celé soutěži na www.odyssea-spk.cz, in-
formace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, 
konupcik@doris.cz.

Pátek 4. prosince od 14.30 do 16.30 hodin v AD na „K“
Keramika pro veřejnost - volná keramická tvorba

Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Úterý 8. prosince od 18.30 hodin v sále Vily Doris
VIA LUCIS: K2 - Cesta do Tramtárie 
Film z drsného prostředí nejtěžší hory světa s komentá-
řem Libora Uhra, druhého Čecha na K2. Pozor - ome-
zený počet míst! Rezervace vstupenek a informace Petr 
Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@
doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Středa 9. prosince od 17 do 20 hodin v MC na „K“
Sedánky pro mamky
Tvořivá dílna pro maminky i babičky, výroba zvonku 
z pediku, vánoční dekorace a jiných milých věcí, poví-
dání, sdílení se. Informace a rezervace Eva Pšenčíková, 
tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Vstupné 60 Kč

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

Sobota 12. prosince od 9.30 do 12 hodin a od 14 do 17 
hodin na „K“
Vánoce na Komíně
Rukodělné dílny s vánoční tematikou, otevřená her-
na. Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036,  silhanova@doris.cz.  
 Vstupné za jednotlivé dílny a hernu 20 Kč/osoba

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC
17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 
(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 
(Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.
cz, http://www.doris.cz
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Sobota 28. listopadu od 9 do 14 hodin v keramické dílně 
ve 2. patře
Adventní věnce
Výroba adventních věnců. S sebou podložku na vě-
nec, držáčky na svíčky, stuhy na dekoraci, sušené plo-
dy.     Vstupné 50 Kč 
  
Sobota 28. listopadu od 9 do 13 hodin v ateliéru 
ve 3. patře
Malba
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Nutná re-
zervace. Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 
777 216 332, romana.vecerova@seznam.cz.  
 Vstupné 300 Kč

Neděle 29. listopadu od 16.30 hodin v sále v 1. patře
Adventní spirála
Vkročení do adventního času. Informace R. Večeřo-
vá, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, romana.vecerova@
seznam.cz.  Vstup volný

Úterý 1. prosince od 18 do 19 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbalová hodinovka
Tradiční zabíračka pro muže.   Vstup volný

Středa 2. prosince od 17 do 18 hodin v herně TTC
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou!  
 Vstup volný

Pátek 4. prosince až úterý 22. prosince v muzeu
Vánoční dílny v muzeu
Dílny spojené s prohlídkou výstavy Čas vánoční, pro 
žáky 1.-4. tříd ZŠ, termín a přesnou hodinu dílny je 
nutné předem objednat. Informace R. Večeřová, tel.č. 
777 216 332, romana.vecerova@seznam.cz.
 
Sobota 5. prosince od 9 do 14 hodin v keramické dílně 
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč 
   
Sobota 5. prosince od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 3. pa-
tře
Šperkování
Výroba šperků z drátů a korálků, vánoční ozdoby. 
 Vstupné 50 Kč 

Úterý 8. prosince od 15 do 17 hodin v dílně 
Modelářství od A do Z
Rady a nápady pro kluky a tatínky.  Vstup volný

Čtvrtek 10. prosince od 15 do 17 hodin v dílně 
Stavíme modelovou železnici  Vstup volný

Sobota 12. prosince od 9 do 14 hodin v DDM
Vánoční balení dárků
Přineste s sebou dárek, který budete chtít zabalit. In-
formace R. Večeřová, tel.č. 777 216 332, romana.vece-
rova@seznam.cz.  Vstupné 50 Kč

Pondělí 14. prosince od 16 do 17 hodin v učebně PC 
v přízemí 
PC - internet
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Pondělí 14. prosince od 14 do 17.30 hodin v keramické dílně 
Svíčky
Svíčky máčené, lité, stáčené z včelího vosku.  
 Vstupné 50 Kč

Středa 16. prosince od 17 do 18 hodin v herně TTC 
v areálu kasáren
Stolní tenis pro děti
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou!   
 Vstup volný

Středa 16. prosince od 14 do 16 hodin v keramické dílně 
Vánoční ozdoby
Ozdoby z drátu a korálků.  Vstupné 50 Kč 

Čtvrtek 17. prosince od 15 do 17 hodin v dílně 
Železniční modelářství od A do Z
Praktické rady a nápady pro kluky a tatínky.  
 Vstup volný

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

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Rad-
nice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.mddm.adam.cz. 
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VÁNOČNÍ KOLEDA 
Sobota 28. a neděle 29. listopadu jen v 15.15 hodin  
USA, rodinný fi lm, 2009, 120 minut, české znění
Filmová adaptace knihy Charlese Dickence. Duchařská fantasy o napravení jednoho starého sobce, 
kterému se na Štědrý den zjeví duch jeho zemřelého obchodního společníka…  Vstupné 75 Kč

TWILIGHT: NOVÝ MĚSÍC
Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28., neděle 29., pondělí 30. listopadu, úterý 1. a středa 2. prosince v 17.30 
a ve 20.00 hodin
USA, romantický horor, 2009, 100 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Strhující milostná upírská sága pokračuje… V hlavních rolích opět Robert Pattinson a Kristen Ste-
wartová.  Vstupné 80 Kč

HRDINOVÉ Z DARANU  Hrajeme pro děti
Pátek 4., sobota 5. a neděle 6. prosince jen v 15.30  hodin
Holandsko, dobrodružný, dětský, 2008, 89 minut, rodinný fi lm v českém znění
Napínavý dobrodružný příběh o přátelství, o víře v sebe sama, o snaze něco dokázat a někomu po-
moci. Jedenáctiletý anglický chlapec, jeho africká kamarádka a bílá mluvící žirafa se snaží zabránit 
válce dvou afrických kmenů…  Vstupné 70 Kč

KINO OKO

Jedenáctiletý anglický chlapec, jeho africká kamarádka a bílá mluvící žirafa jsou hrdiny z Daranu. Kino 
Oko uvádí tento rodinný fi lm začátkem prosince.
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2012
Čtvrtek 3. prosince jen v 17.00 hodin, pátek 4., sobota 5. a neděle 6. prosince v 17.15 a ve 20.15 ho-
din, pondělí 7. a úterý 8. prosince jen ve 20.00 hodin, středa 9. prosince jen v 17.00 hodin
USA, katastrofi cký, 2009, 158 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Před mnoha staletími nám po sobě Mayové zanechali svůj kalendář s jasným datem konce světa 
a popisem toho, co se odehraje. Katastrofa biblických rozměrů, která na naši planetu čeká v roce 
2012, ve vynikajícím velkofi lmu Rolanda Emmericha. V hlavní roli John Cusack, který se mezi 
zemětřeseními, výbuchy sopek a ničivými vlnami snaží zachránit svoji rodinu.  Vstupné 80 Kč

WHISKY S VODKOU  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 3. prosince jen ve 20.15 hodin
Německo, 2009, 108 minut, od 12 let, titulky
Stárnoucí populární herec Otto pije, bilancuje a bojuje o roli, ale i o srdce a těla žen. A je to jeho 
nadměrné pití, které přivádí na scénu jeho dublera  Arna… Inteligentní melancholický humor v ně-
mecké komedii Andrease Dresena vás naladí asi tak, jako byste si dali panáka namíchaného z teku-
tin obsažených v názvu fi lmu…   Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ
Pondělí 7., úterý 8. prosince jen v 18.00 hodin
USA, romantická komedie, 2009, 96 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Otestujte si, který je ten pravý… Katherine Heiglová a Gerard Butler v hlavních rolích romantické 

Vynikající velkofi lm Rolanda Emmericha vypráví o katastrofě biblických rozměrů, která na naši planetu 
čeká v roce 2012.
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sexy komedie o svádění a o tom, jak silně se mohou přitahovat i ty největší protiklady…  
 Vstupné 75 Kč

FAMU UVÁDÍ…    Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 9. prosince jen ve 20.00 hodin
Premiéra fi lmu Tragedie z operačního střediska, který byl natáčen v reálném prostředí šumperské 
hasičské stanice. Operační důstojník hasičského sboru musí projít krutou zkouškou, která otestuje 
jeho morální pevnost… Ze šumperských herců uvidíme Petra Komínka a Lukáše Matěje. Naším 
hostem bude režisér fi lmu Jaroslav Žváček, který s sebou přiveze tvorbu i některých dalších mladých 
režisérů - Zahradník roku, Kafk afi lm, Hlavní odjezdy a Zabijačka.  Vstupné 50 Kč

ASTRO BOY   Hrajeme pro děti
Čtvrtek 10., pátek 11. sobota 12. a neděle 13. prosince jen v 16.00 hodin
Hongkong, USA, Japonsko, 2009, 94 minuty, rodinný fi lm v českém znění
Hlavním hrdinou akčního sci-fi  fi lmu pro děti je mechanický kluk, jehož táta, slavný vědec Tenma, 
mu dal do vínku super sílu, rentgenové paprsky, rychlost a schopnost létat nad oblaky. Když se jeho 
rodina a přátelé ocitnou v nouzi, je to on, kdo se musí pokusit o jejich záchranu…  Vstupné 70 Kč

3 SEZÓNY V PEKLE
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12. a neděle 13. prosince jen ve 20.15 hodin, pondělí 14. a úterý 15. pro-
since jen v 17.45 hodin
ČR, SR, Německo, milostné drama, 2009, 110 minut, od 12 let, širokoúhlý
Dokud sníš, nejseš mrtvej! Velká milostná romance na pozadí dramatických historických změn 
roku 1947 přináší herce Kryštofa Hádka v jeho nejlepší roli od Svěrákova Tmavomodrého světa. 
Dále hrají Karolina Gruszka, Jan Kraus, Martin Huba, Miloslav Krobot, Táňa Pauhofová a další.  
Režie Tomáš Mašín.  Vstupné 80 Kč

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12. a neděle 13. prosince jen v 17.45 hodin, pondělí 14., úterý 15. a stře-

Vilma Cibulková, Tereza Voříšková a Dana Marková se představí v hlavních rolích autenticky vyprávě-
ného příběhu nazvaného Zemský ráj to napohled. Kino Oko ho promítá od 10. do 16. prosince.
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ČR, mrazivá komedie, 2009, 127 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý
Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se nenechat zmrazit… Vilma Cibul-
ková, Tereza Voříšková a Dana Marková v hlavních rolích autenticky vyprávěného příběhu, který 
zaujme svou pravdivostí a jemným vnitřním dramatem a který zároveň rozveselí a dojme. Hlavní 
linkou fi lmu je příběh matky a jejích dvou dospívajících dcer - a jejich postupně přicházejících 
a odcházejících „tatínků“ v podání Jiřího Dvořáka, Miroslava Etzlera a Ondřeje Vetchého. Scénář 
Tereza Boučková, režie Irena Pavlásková.  Vstupné 80 Kč

AVATAR
Čtvrtek 17., pátek 18., sobota 19., neděle 20. a pondělí 21. prosince jen v 17.30 hodin, úterý 22. a stře-
da 23. prosince jen v 17.00 hodin
USA, akční sci-fi , 2009, 166 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie! Nejnovější fi lm Jamese Camerona nás zavádí na mí-
rumilovnou planetu Pandoru, jejíž obyvatelé žijí v naprostém souladu s její divukrásnou vegetací. 
Posádka vyslaná ze Země, která zde objevila obrovské přírodní bohatství, se tady snaží  získat pro-
stor pro diplomatickou misi. Pandořané se ale rozhodně nehodlají nechat kolonizovat…  
 Vstupné 80 Kč

PARANORMAL ACTIVITY
Čtvrtek 17., pátek 18., sobota 19., neděle 20. a pondělí 21. prosince jen ve 20.45 hodin
USA, horor, 2009, 86 minut, od 15 let, titulky 
Jeden z nejděsivějších fi lmů všech dob! Mladý pár se nastěhuje do nového domu v Sant  Diegu. Za 
krátký čas začne mít Katie pocit, že v domě nejsou sami, věci se pohybují a z různých míst se ozývají 
divné  zvuky. Micah si myslí, že se jí jen něco zdá, a tak nainstaluje do ložnice  kameru… Inteligent-
ní, perfektně vystavěný a skutečně děsivý horor.  Vstupné 80 Kč

BRATŘI BLOOMOVI
Úterý 22. a středa 23. prosince jen ve 20.15  hodin
USA, dobrodružná krimi komedie, 2009, 113 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Nikdy by nedopustili, aby je rozdělila pravda… Co si jen pamatují, byli bratři Bloomovi vždy od-
kázáni jeden na druhého, od dětství v ponurých sirotčincích až po luxusní život mezinárodních 
podvodníků. Až se jednoho dne jeden z nich rozhodne z tohoto  kolotoče vystoupit… Příběh dvou 
velkolepých podvodníků a jedné mladé bohaté dědičky nabízí pohodovou  atmosféru, vtipné a ne-
otřelé scény, skvělou  hudbu a vynikající herecké obsazení: Adrien Brody, Rachel Weiszová a Mark 
Ruff alo.  Vstupné 75 Kč

MIKULÁŠOVY PATÁLIE  Hrajeme pro celou rodinu
Čtvrtek 24. prosince jen ve 14.00 hodin, pátek 25., sobota 26. a neděle 27. prosince jen v 15.00 hodin, 
pondělí 28., úterý 29. a středa 30. prosince jen v 16.00 hodin
Francie, 2009, 91 minuta, rodinný fi lm, české znění
Na plátna kin se poprvé dostává hraný fi lm o malém Mikulášovi, titulní postavě populárních dět-
ských knížek Mikulášovy patálie, s nimiž vyrostly i generace českých dětí. Film začíná zápletkou 
kolem nového přírůstku do Mikulášovy rodiny, což v malém rebelovi vyvolává nemalé obavy… 
Velice milá a jemná komedie  pro celou rodinu, která nás zavádí do doby, kdy se lidé sice  hádali, ale 
nerozváděli. A dětský svět byl krásný…  Vstupné 70 Kč
Ve čtvrtek 24. prosince ve 14.00 hodin je vstupné pro všechny zdarma. Za fi nanční dar na štěd-
rovečerní představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
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Pondělí 28., úterý 29. a středa 30. prosince jen v 17.45 hodin
Polsko, hudební, taneční, 2009, 123 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
U zrodu celého příběhu stojí tanec, jenž nenávratně změní osudy všech hrdinů… Hudba, vášeň 
a exploze energie v hudebním tanečním fi lmu vynikajícího polského choreografa Jareka Staniaka. 
Nadčasový fi lm, který se odehrává v současné Varšavě, zobrazuje téma lásky, přátelství a odpouště-
ní, a to ve světě, kde rytmus, pohled a pohyb znamenají víc než slova…  Vstupné 75 Kč

DISTRICT 9
Pondělí 28., úterý 29. a středa 30. prosince jen ve 20.00 hodin
USA, akční sci-fi  thriller, 2009, 112 minut, od 15 let, titulky
Před více než dvaceti lety došlo k prvnímu kontaktu mimozemské civilizace s lidstvem. Žádné hrozby, 
krize ani války se nekonaly, neboť Oni na Zemi pouze ztroskotali. A tak byl milion neagresivních, ale 
ohavných hmyzích stvoření, zvaných kreveťáci, ubytován v jakémsi ghettu v jihoafrickém Okrsku 9. 
Po dvaceti letech ale začínají být lidstvu na obtíž, a tak jsou svěřeni do „péče“ soukromé organizace, 
která se tajně specializuje na výrobu mimozemských zbraní…  Začínající režisér Neill Blomkamp 
prolomil hned několik omletých žánrových klišé a díky svěží fantazii a řemeslné zručnosti natočil 
pozoruhodné dílo, které se řadí mezi nejlepší snímky letošního roku.  Vstupné 75 Kč

MUŽI V ŘÍJI
Čtvrtek 31. prosince jen v 17.30 hodin
ČR, komedie, 2009, 114 minut, mládeži přístupný
Mistrovství Evropy ve vábení jelenů v podání našich předních herců Jaroslava Plesla, Jaromíra Han-
zlíka, Jiřího Lábuse a Pavla Zedníčka. Dále hrají Igor Bareš, Marta Vančurová, Eva Vrbková a další. 
 Vstupné 60 Kč

Připravujeme na leden: Zoufalci, Můj život v ruinách, Bejvalek se nezbavíš, Kawasakiho růže, Oko 
ve zdi, Samec, Planeta 51, Sherlock Holmes, Princezna a žabák, Země Zombie, Zakletý v čase, Do-
konalý únik, Imaginárium Dr. Parnasse
Filmový klub: Na velikosti záleží, Ať vejde ten pravý, Projekt 100

Změna programu vyhrazena.
Program kina také na www.kinosumperk.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!   
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý pro-
storový vjem, samostatný basový kanál 1000 W.
Kino promítá všechny fi lmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem 
prvního představení. Vstupenky na všechna představení jsou v prodeji od 1. prosince 2009.

Kino Oko nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání 
diapozitivů i projekci reklamních videoklipů. V případě zájmu vám zprostředkujeme 

výrobu diapozitivů i klipů. Větší obraz, vyšší kvalita a dobré ozvučení! Bližší informace 
na telefonu 583 212 000.Průměrná měsíční návštěva kina je 6000 diváků.
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