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1Muzejní NEJ

Muzejní NEJ

Honosná spona z pravěkého pokladu
V minulém roce byl do sbírek šumperského mu-

zea zapsán unikátní soubor šesti bronzových před-
mětů, který byl nalezen v lese na Mohelnicku mimo 
jakoukoli známou archeologickou lokalitu. V zemi 
bylo na sobě naskládáno pět nákrčníků a pod nimi 
ležela obrovská honosná spona. V případě několika 
artefaktů uceleně nalezených na jednom místě ho-
voříme o tzv. depotu – tento termín používají ar-
cheologové pro jakýkoliv hromadný nález (sklad, 
poklad), čímž je myšlen soubor předmětů, záměrně 
shromážděný a jednorázově uložený.

Nejzajímavějším předmětem z celého souboru je 
jednoznačně ona velká dvoudílná tzv. štítová spona 
(délka přesahuje 30 cm!). Dvoudílná proto, že jehla 
má pod svou tzv. veslovitou hlavicí oko, kterým je 
volně provlečeno tělo vlastní spony. Robustní ši-
roce oblý štítek přechází na  koncích v  tyčinku 
svinutou do  spirálovitých růžic, jejíž závity jsou 
na určitých místech zdobeny skupinami příčných 
rýžek. Vnější strana štítku nese bohatou rytou a vy-
bíjenou výzdobu, ústředním motivem jsou kon-
centrické kružnice s drobnou pukličkou ve středu. 
Spona dle archeologické terminologie patří k  tzv. 
typu Křenůvky-Domaniža, který je chronolo-
gicky řazen na počátek pozdní doby bronzové (asi 
10. století př. n. l.). 

Všechny ostatní štítové spony tohoto období 
byly daleko menších rozměrů, délky pouze okolo 
15 cm a  sloužily ke  spínání svrchních částí oděvu 

na  principu zavíracího špendlíku. Obrovské roz-
měry, honosná výzdoba a  nízký počet exemplářů 
(z celé Moravy zatím známo pouze osm kusů) tak 
činí ze spon typu Křenůvky-Domaniža zcela výji-
mečný typ předmětu, o jehož ryze praktickém vý-
znamu coby prostého účelového spínadla je právem 
pochybováno (značná délka praktické nošení téměř 
znemožňovala). Otázkou tedy je, komu mohly tak 
obrovské spony patřit. Dle badatelky E. Makarové 
je musíme chápat nejspíše jako funkčně-dekorační 
součásti kultovního kroje používaného při různých 
ceremoniálech. Mohli je nosit významní jedinci, 
možná představitelé zastupující božstvo na  zemi, 
případně mohlo jít o  součást ozdoby kultovního 
roucha kněze nebo kněžky. Anebo dokonce patřily 
přímo bohům. Pokud měli bohové lidskou podobu 
(ale nadlidské rozměry), je víc než pravděpodobné, 
že i oni nosili v představách lidí šaty podobné těm 
lidským. Velké spony a jehlice, či další šperky nebo 
ozdoby záměrně ukládané do  země tedy mohly 
být dary pro bohy, aby si mohli své šaty sepnout či 
okrášlit – tedy podobně, jak bylo činěno v případě 
známých votivních depotů v chrámových okrscích 
ve starověkém Řecku, Itálii či na Předním Východě.

Honosná spona a  nákrčníky byly veřejnosti 
představeny na  výstavě Šperkovnice šumperského 
muzea a  více se lze k  tomuto zajímavému nálezu 
dočíst ve  vlastivědném sborníku Severní Morava 
(svazek č. 101/2015).  

J. Halama, Vlastivědné muzeum Šumperk
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v budově divadla na Hlavní třídě od úterý 6. pro-
since.

Vánočním koncertem letošní aktivity Šumper-
ského dětského sboru končí. Rádi bychom popřáli 
krásné a klidné vánoční svátky všem našim přízniv-

cům a velmi poděkovali těm, 
kteří se podíleli na uskuteč-
nění obou vrcholů tohoto 
úspěšného roku. K  zisku 
zlatých medailí v  meziná-
rodních soutěžích v  řecké 
Preveze a  katalánské Bar-
celoně rukou společnou 
a  nerozdílnou přispěly děti 
i  rodiny našeho sboru, přá-
telé sboru, Modré špend-
líky, obce Bludov, Bohdíkov, 

Pos třelmov a Rapotín, Středisko volného času Do-
ris Šumperk, Pramet Tools, s.r.o., město Šumperk, 
Olomoucký kraj a Ministerstvo kultury České re-
publiky. Vaší spolupráce si velmi vážíme a  jsme 
za ni vděční.  T. Motýl

ŠDS, Předplatné

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2017 nezmění. Předplatné tak činí 288 Kč 
na celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České 
pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč. Na stáncích přitom bude stát jedno 
číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.

Předplatitelé mohou vyhrát vstupenky na kulturní akce

Prosincové koncerty Šumperského dětského sboru

Série předvánočních vystoupení započne již 
o  první adventní neděli 27. listopadu koncertem 
v  bohdíkovském kostele. V  neděli 11. prosince 
v  17 hodin se s  námi posluchači mohou setkat 
při adventním zpívání v kostele v Novém Malíně. 
Hned následující den, v pondělí 
12. prosince, se zpěvem našich 
dětí rozezní šumperské náměstí 
Míru při tradičním zpívání ko-
led u radnice. Začínáme úderem 
páté podvečerní. Středa je dnem, 
kdy děti navštíví místo, kde jsou 
každým rokem dychtivě očeká-
vány ve zcela zaplněném kostele. 
Tímto místem jsou Želechovice 
nad Dřevnicí, rodiště zaklada-
tele sboru Aloise Motýla. Kon-
cert v kostele sv. Petra a Pavla začíná v 18 hodin. 
Tradiční Vánoční koncert Šumperského dětského 
sboru v Domě kultury Šumperk je připraven na so-
botu 17. prosince v 16 hodin. Předprodej vstupe-
nek tentokrát nově v Informačním centru Šumperk 

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 filmová představení v kině Oko či knihu Čítanka 
Ivana Krause, jež vyšla u příležitosti letošního festivalu 
Město čte knihu. Další ceny připraví Vlastivědné mu-
zeum Šumperk a také město Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci 
Kulturního života Šumperka, tel.  č. 583  214  193, 
724 521 552. Ti, kteří si koupí prosincové číslo Kul-

turního života Šumperka, mohou pouze vyplnit 
a  zaplatit přiloženou složenku. Částku lze uhradit 
i převodem na účet č. 3904041001/5500, variabilní 
symbol 002017, do  zprávy pro příjemce je nutné 
uvést jméno a  plnou adresu odesílatele. Pokud 
chcete dostat lednové číslo Kulturního života Šum-
perka, které vychází ještě před letošními Vánocemi, 
včas, je potřeba předplatné zaplatit do pátku 15. pro-
since 2016! Do slosování budou zařazeni předplatitelé, 
kteří zaplatí složenku do pondělí 2. ledna 2017. -zk-
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Vánoční Šumperk: adventní koncerty, Mikuláš, 
stylové trhy, Adventní dny splněných přání

Předvánoční atmosféru v  Šumperku umoc-
ňují letos opět dva stromy. Náměstí Míru u  rad-
nice ozdobila jedle ojíněná, menší smrk stříbrný 
pak „vyrostl“ na tzv. „Točáku“. Vánoční světélka se 
na obou stromech poprvé rozsvítí v pátek 2. pro-
since po  páté podvečerní. Příchozí se mohou bě-
hem slavnostního rozsvícení stromu zaposlouchat 
do  adventních písní v  podání pěveckého sboru 
Oculos meos.

Adventní koncertování začíná v neděli 
27. listopadu

Předvánoční čas prožijí obyvatelé Šumperka již 
poosmnácté s  cyklem adventních koncertů, které 
pořádají Centrum pro rodinu, o.s. ve  spolupráci 
s městem, domem kultury, Šumperským dětským 
sborem, místní římskokatolickou farností a sborem 
ČCE. Koncerty nabídnou nejen chvíle adventní 
pohody, ale také příležitost k pomoci a charitě.

„Šumperské adventní koncertování chce také le-
tos především podpořit neziskové organizace půso-
bící v našem městě,“ říká organizátorka adventních 
koncertů Hana Havlíčková. První koncert bude 
v  neděli 27. listopadu hostit evangelický kos-
tel na náměstí Svobody. Od 16 hodin zde zahraje 
na harmonium a zazpívá Jaroslav Svoboda. Výtěžek 
z  dobrovolného vstupného půjde Diakonii ČCE, 
středisku Sobotín.

O  týden později, v  neděli 4. prosince, roze-
zní od 16 hodin klášterní kostel Zvěstování Panny 
Marie varhany a  klavír v  podání Jana Horníčka, 
housle Heleny Kocůrkové a soubor Avonotaj. Vý-
těžek z koncertu půjde Klubu Čtyřlístek Šumperk, 
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR, z.s.

Dějištěm třetího adventního koncertu bude 
v neděli 11. prosince od čtvrté odpolední kostel 
svatého Jana Křtitele na  Kostelním náměstí. Vy-
stoupí zde Schola od  sv. Jana Křtitele, varhaník 
Marcel Poisl a zpěvačka Františka Nevrlá. Výtěžek 

z  koncertování je určen Základní škole a  střední 
škole Pomněnka o.p.s.

O den později je pak naplánováno tradiční zpí-
vání koled s dětmi Šumperského dětského sboru, 
které už nesmazatelně patří k  předvánoční atmo-
sféře ve městě. Uskuteční se v pondělí 12. prosince 
od 17 hodin na náměstí Míru. Výtěžek tohoto kon-
certu sbor každoročně věnuje místnímu Dětskému 
centru Ostrůvek. Vstupné na všechny koncerty je 
dobrovolné.

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

nice a na tzv. „Točáku“, ale také stylové trhy umocní 
v  Šumperku nadcházející předvánoční atmosféru. 
Na tzv. „Točáku“ v centru města pořádá od pátku 
2. prosince až do soboty 24. prosince do 14 hodin 
místní radnice trhy nazvané „Vánoce na Točáku“. 
Ve zmíněných dnech budou prodejci v dřevěných 
stáncích nabízet od deváté ranní do deváté večerní 
tradiční vánoční zboží, cukroví, grilované uzeniny, 
medovinu, punč, svařené víno a  další pochutiny. 
Obvyklá provozní doba bude letos nově v  pátky 
a na Mikuláše prodloužena do 23 hodin.

Ti, kteří si zamilovali speciální německé vá-

Peníze vybrané během adventních koncertů pomáhají 
místním neziskovým organizacím.  Foto: -pk-
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5. prosince přijede do města svatý Mikuláš
Dětské říkanky, písničky, radostné úsměvy a ob-

čas slzičky – atmosférou mikulášské nadílky ožije 
v  pondělí 5. prosince šumperské náměstí Míru. 
Do  města zavítá svatý Mikuláš doprovázený an-
dílky a  anděly. Neobvyklý průvod s  bryčkou ta-
ženou čerty vyrazí úderem sedmnácté hodiny 
od obchodní akademie na náměstí Svobody a vydá 
se pěší zónou na  náměstí u  radnice. Zde čeká ty 
„hodné“ sladká odměna a chybět nebudou ani čer-
tovský rej, andělské melodie a další překvapení, jež 
připravila šumperská Charita ve spolupráci s místní 
římskokatolickou farností.

Advent zpestří divadlo, vánoční dílničky
 i Adventní dny splněných přání

Město Šumperk letos poprvé ve spolupráci s Di-
vadlem Šumperk nabídne po  dva páteční podve-
čery 9. a 16. prosince od 16 hodin bohatý program 
na Hlavní třídě u divadla. V pátek 9. prosince za-
hájí program pěvecké sdružení TapTýda a následně 
se představí herci šumperského divadla, v  jejichž 
podání zazní nejen koledy a vánoční písně. Druhý 
páteční večer zahájí 16. prosince v 16 hodin kapela 
Flexible a poté vystoupí Faana – mladý talentovaný 
hudebník ze Šumperka, který svůj zpěv doprovodí 
kytarou. 

Další vánoční akci nazvanou Adventní dny spl-
něných přání letos nabídne Spodní prádlo Mertl 
ve spolupráci s městem v nedělní a pondělní odpo-

noční štoly, nepřijdou zkrátka ani letos. Origi-
nální německou vánoční dobrotu z  partnerského 
Bad Hersfeldu si budou moci lidé koupit v pátek 
9. a v sobotu 10. prosince právě v jednom ze stánků 
na  „Točáku“. Výtěžek z  prodeje půjde na  konto 
charitativních organizací. 

Stejně jako v uplynulých letech také letos pro-
voní náměstí Míru u  radnice pravá domácí za-
bijačka. Vánoční zabijačkové trhy proběhnou 
od pondělí 12. do středy 14. prosince vždy v době 
od 10 do 18 hodin. 

Dějištěm vánočních trhů letos nebude jen tzv. 
Točák, ale i Hlavní třída, konkrétně v části od ob-
chodního domu Jednota směrem k hotelu Grand. 
Dvoudenní Vánoční trhy pořádá místní radnice 
ve  spolupráci s  Lucií Hoškovou. Probíhat budou 
v pátek 16. prosince od 9 do 18 hodin a v sobotu 
17. prosince od 9 do 15 hodin. Aktuální seznam 
prodejců najdou zájemci na  www.farmarsketrhys-
umperk.cz a  na  https://www.facebook.com/Far-
marsketrhySumperk.

Vánoční Šumperk

Nazdobený strom na tzv. „Točáku“ se rozzáří v pátek 
2. prosince krátce po páté podvečerní, odstartují tra-
diční trhy.  Foto: -bv-

Mikuláš zavítá do Šumperka 5. prosince.  Foto: -pk-
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ledne 11. a 12. prosince. V neděli po slavnostním 
zahájení v 16 hodin vystoupí na pódiu u  radnice 
A.M. Úlet společně s  The Addams Sisters, kteří 
svůj adventní koncert spojí s povídáním o adventu, 
o jeho vzniku a tradicích. V 17.45 program zakončí 
promítaná pohádka. 

Pondělí nabídne na pódiu odpolední pásmo be-
sídek a  vystoupení mateřských a  základních škol 
ze Šumperka. O páté podvečerní pak již tradičně 
vystoupí pěvecký sbor Motýli u morového sloupu 
a  po  půl šesté ožije pódium hranou pohádkou 
na  rozloučenou. Závěrečnou vánoční tečkou pak 
bude hromadné vypouštění balonků přání.

Na  pondělí 12. prosince chystá Středisko vol-
ného času Doris na náměstí Míru tzv. vánoční díl-
ničky. Od 14 do 18 hodin zde budou připraveny 
aktivity s  vánoční tematikou. Zájemci si zde mo-
hou vyrobit vánoční ozdoby, drobné dárečky a na-
sát vánoční atmosféru. 

Lidé si budou moci zazpívat s Deníkem koledy 
u divadla nebo u základní školy ve Sluneční

Šumperský a jesenický deník přispěje k vánoční 
atmosféře svou tradiční akcí Česko zpívá koledy. 
Projekt je unikátní v  tom, že se stejné tradiční 
vánoční písně zpívají na  nejrůznějších místech 
ve stejný čas. Letos to bude ve středu 14. prosince 
v 18 hodin.

„V Šumperku budeme tradičně zpívat na dvou 
místech – u divadla s hereckým souborem a  sku-
pinou O5 a  Radeček a  u  Sluneční školy,“ uvedla 
šéfredaktorka Šumperského a  jesenického deníku 
Soňa Singerová. Zdůraznila, že zájemcům, kteří se 
chtějí k  akci přidat, vše vysvětlí redakce Šumper-
ského a jesenického deníku na tel.: 602 384 657. 
„Je to opravdu jednoduché, stačí si určit místo 
a my vám poradíme, jak na to. Letos připravujeme 
zpěvníky s těmito nejoblíbenějšími koledami: Ne-
sem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem 
spolu do Betléma, Pásli ovce Valaši a Veselé vánoční 
hody. Těchto pět vánočních písní zazní ve stejný čas 
po  celé republice, pak už bude záležet na organi-
zátorech, čím si akci doplní,“ upřesnila Singerová.

K akci se opět přihlásila základní škola ve Slu-

neční ulici. Nebude se v  ní ovšem pouze zpívat. 
Od šesté ranní do sedmé podvečerní zde bude probí-
hat Vánoční den otevřených dveří, v jehož rámci škola 
nabídne ukázky všech možných aktivit, které provádí 
v rámci výuky či v mimoškolních činnostech. 

Svá přání pověsí děti na stromek 
v informačním centru

Charitativní akce nazvaná Strom splněných 
přání vstupuje letos do druhého desetiletí. V něm 
se jejího uspořádání nově ujala Lucie Hošková 
ve  spolupráci s  městem. Účelem je pomoci Dět-
skému centru Ostrůvek, detašovanému pracovišti 
Šumperk, v ulici Dr. E. Beneše, v němž pobývají 
děti ve  věku do  tří let, a  také dětem z  azylového 
domu pro osamělé rodiče s dětmi, který provozuje 
společnost Pontis. Právě jim mohou lidé, kterým 
není lhostejný jejich osud, udělat radost dárkem 
pod Strom splněných přání. Ten letos vyroste v In-
formačním centru Šumperk na Hlavní třídě a slav-
nostně se rozsvítí v pátek 2. prosince v 18 hodin. 
Na  stromku najdou „Ježíšci“ konkrétní přání, 
z nichž si až do středy 21. prosince mohou vybrat, 
koupit dárek a  předat jej v  informačním centru. 
To je otevřeno i  v  sobotu a  v  neděli. Dotazy zá-
jemců zodpoví organizátoři na  facebooku https://
www.facebook.com/stromprani/, kde je zveřejněn 
i seznam přání. Slavnostní předání dárků proběhne 
ve čtvrtek 22. prosince.  Zpracovala –zk-

Letos se budou zpívat koledy s  Deníkem ve  středu 
14. prosince.  Foto: Deník
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které však dávají tolik čerstvých nadějí do dnů příštích. 
Šumperský vánoční sbor a orchestr je netradiční 

těleso. Pracuje sice krátce v  roce, ale intenzivně. 
Má za sebou místní i zahraniční úspěchy. Nejraději 
však zpívá doma. A k tomuto zpívání vás chce po-
zvat. Kdo se přidá do sboru nebo orchestru, bude 
s radostí přijat. Kdo přijde na koncert, bude vážen 
a ctěn jako jeden z nás, jeden z těch, kdo o svátcích 
vánočních ctí křehkou lidskou pospolitost.

Kdo se chce přidat ke zpěvu a muzicírování, bude 
vítán na zkoušce v neděli 18. prosince v 19 hodin 
v  klášterním kostele. Koncertní provedení bude 
tradičně v neděli 25. prosince v 16.30 hod. v kos-
tele Zvěstování Panny Marie. Všichni jste zváni!  

V. Rozehnal 

I  v  tomto roce se chceme sejít v  klášterním kos-
tele Zvěstování Panny Marie v Šumperku, abychom 
v klidném odpoledni prvního svátku vánočního pře-
stali vnímat sebe a ponořili se do hloubek minulosti, 

Česká mše vánoční, Publikace

Už málokterý místní občan si dovede představit Vánoce bez hudby Jakuba Jana Ryby. Tuto touhu 
již několik let naplňuje Šumperský vánoční sbor a orchestr. Můžeme jet do Prahy, Brna či jiného 
velkého města, abychom slyšeli tóny českého učitele z Rožmitálu v provedení věhlasných sborů, or
chestrů, sólistů zvučných jmen. My v Šumperku jsme si však zvykli slyšet to naše domácí provedení. 
Nezpívají profesionálové, ale „jen“ učitelé, lékaři, obchodníci, úředníci, studenti, živnostníci, ře
meslníci. Jakoby ožila stará doba, kdy v dlouhých zimních nocích se lidé scházeli, aby hudbou, slo
vem, darovaným časem obohacovali sebe a druhé.

Bývalý dominikánský klášterní komplex a především jeho kostel Zvěstování Panny Marie je prá
vem považován za dominantu historické části Šumperka a jednu z nejvýznamnějších památek Se
verní Moravy.

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
Účinkuje: Šumperský vánoční sbor a orchestr se sólisty, diriguje: Vít Rozehnal
Kostel Zvěstování Panny Marie, 25. prosince v 16.30 hod. Vstupné 100 Kč

Česká mše vánoční zazní v klášterním kostele v neděli 
25. prosince.  Foto: archiv

Česká mše vánoční v Šumperku

Vychází kniha „Klášterní kostel v Šumperku“

Na  počátku devadesátých let minulého století 
byla započata rozsáhlá renovace kostela, během 
které byl chrám podrobně zdokumentován a  po-
stupně prozkoumán odborníky, jejichž zájem byl 
věnován historii klášterního kostela i umělecké vý-

zdobě interiéru. Výsledky jejich bádání vyústily 
v  řadu odborných i  popularizačních článků pub-
likovaných především v  regionálních periodikách. 
Dozajista nejcennější prameny pocházejí z  rukou 
šumperského historika Drahomíra Polácha, který 
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Celý život pracovala s dětmi, uspořádala první Den Země v Šumperku, s kolegou Petrem Konupčí
kem „rozjela“ cyklus komorních setkávání Tabu, později nazvaný Gemini a dnes známý jako Via 
Lucis, v roce 2006 obdržela Cenu města za pedagogickou činnost. Řeč je o Jarmile Švecové, jejíž 
jméno si vybaví všichni, kteří znají šumperskou „Dorisku“. V ní strávila většinu svého pracovního 
života a zůstává jí „věrná“ i po odchodu do důchodu, který si patřičně užívá. Velkou láskou paní 
Jarky je kromě turistiky literatura, v poslední době především severská. Přivedl ji k ní syn Michal, 
jenž překládá knihy z finštiny a je předsedou kulturního institutu Skandinávský dům. Začátkem 
října přijel do Šumperka a spolu s paní Jarkou ochotně souhlasili s rozhovorem pro Kulturní ži
vot Šumperka.

Nejen o severské literatuře 
s Jarmilou a Michalem Švecovými

se dějinám klášterního kostela dlouhodobě věno-
val. Stavebním vývojem dominikánského kláštera 
se zabýval obšírněji i historik umění Leoš Mlčák. 
Od počátku devadesátých let minulého století zdo-
kumentovala rovněž historička umění Milena Fili-
pová společně s  muzejním fotografem Jaromírem 
Maškem stav objektu, včetně jeho vybavení, a pub-
likovala řadu článků věnujících se hodnotným 
uměleckým realizacím v  interiéru kostela. Důleži-
tým zdrojem informací se staly i závěrečné zprávy 
všech restaurátorů, kteří se podíleli na obnově sva-
tostánku. 

Nicméně stále chyběla publikace shrnující na-
byté informace týkající se dějin klášterních budov, 
stavebního vývoje a průběhu poslední rozsáhlé re-
konstrukce objektu a představující zevrubně inte-
riér kostela. Teprve v tomto roce se jí tato významná 
kulturní památka regionu dočkala. V  hojné míře 
porovnává současné a  historické fotografie, které 
byly doposud publikovány jen namátkou v  regi-
onálním tisku, a  zároveň se snaží čtenáři přiblí-
žit význam umělecké výzdoby kostela i  po ukázat 
na proměny dochovaného mobiliáře.

Kniha „Klášterní kostel v  Šumperku“, která 
byla připravena ve  spolupráci Vlastivědného mu-
zea v Šumperku, města Šumperka a nakladatelství 

Pavel Ševčík – VEDUTA, bude veřejnosti předsta-
vena v úterý 6. prosince v 18 hodin v kapli sv. Jana 
Nepomuckého při klášterním kostele Zvěstování 
Panny Marie v  Šumperku. Společně s  uvedením 
publikace proběhne i  beseda s  autorkami tohoto 
knižního titulu Milenou Filipovou a Lenkou Kir-
kosovou. V tento den bude zahájen její prodej.  

L. Kirkosová

Kniha o šumperském klášterním kostele bude předsta-
vena v úterý 6. prosince. 

Na Šumpersku jste se sice nenarodila, ale jak sama ří-
káte, cítíte se být odtud.
To je pravda. Moje rodina pochází z  Českomo-

ravské vysočiny z  Nového města na  Moravě, ale 
od  mých dvou měsíců jsme bydleli v  Mostkově 
u Oskavy. Chodila jsem zde do školy a po studiu 
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Začínala jsem sama, časem přibyla další spolu-
pracovnice. I  my jsme rozjeli výukové programy 
v  oblasti ekologické výchovy, zaměřené na  děti 
od mateřských škol až po středoškoláky. Byla to za-
jímavá práce, která mě moc bavila a těšila a věřím, 
že přinášela nejen radost, ale i  spoustu poznatků 
také dětem.
A  když se tak ohlížím, vlastně jsem v  Šumperku 
uspořádala i první Den Země, k němuž mě inspi-
rovala Olomouc. Chtěla jsem, aby si veřejnost uvě-
domila, co pro nás všechny Země znamená. 

Nedílnou součástí Vaší práce bylo i pořádání letních 
táborů. Prozradíte, kolik jich bylo?
Spočítané je nemám, ale absolvovala jsem jich moc. 
Jeden, dva, někdy i  tři během léta. Počínaje těmi 
putovními, kdy jsme poznávali celou republiku, 
přes stálé tábory až po Švagrov, kde probíhaly i ty 
s výukou angličtiny. Byla to hodně náročná práce, 
ale ty zážitky s dětmi a úžasnými vedoucími stály 
za to.

Předpokládám, že Váš syn nemohl na táborech chybět.
Jezdil se mnou už od tří let a později mi s někte-
rými pomáhal. Vzpomínám na  tábor, který byl 
zaměřený na Egypt. Michal na něj přijel spolu se 
svým kamarádem, který je dnes egyptolog, a hodně 
nám pomohli. 

Jak vnímáte dnešní mladou generaci. Je jiná než ta 
předchozí?
Spousta mladých lidí dnes dělá zajímavé věci a neví 
se o nich. Mám radost, že se dnes objevují mladí 
lidé, kteří chtějí městu pomoci. Například v Šum-
perku mě zaujala kavárna Pikola, kde si sice, mezi 
těmi mladými, připadám jako stařena, ale mám 
zde pocit stejného nadšení, jako když jsme začínali 
na Vyhlídce. Vůbec bych tedy dnešní generaci ne-
zatracovala.

Nemohu se samozřejmě nezeptat na cyklus setkání Via 
Lucis, který jste rozjeli s Vaším dlouholetým kolegou 
Petrem Konupčíkem. 
S Petrem jsme spolu začínali už na Vyhlídce. Ná-

na  šumperském gymnáziu jsem se vrátila na  zá-
kladní školu do Oskavy, kde jsem čtyři roky učila 
a pracovala jako skupinová vedoucí. Díky svým ko-
legům jsem získala základní pedagogickou praxi 
a v roce 1968 jsem přešla do Šumperka do tehdej-
šího sdružení dětských mládežnických organizací. 
Tady jsem působila dva roky. Po  změně politické 
situace, která nepřála práci oddílům Junáka, přešla 
velká část junáckých oddílů do  skupiny na 1. zá-
kladní školu v Šumperku a já jsem zde začala praco-
vat jako skupinová vedoucí. Na tu dobu moc ráda 
vzpomínám, protože jsem měla kolem sebe kolek-
tiv úžasných lidí, kteří pracovali s  dětmi ve  svém 
volném čase, zcela zdarma a hlavně – pracovali srd-
cem. Se spoustou z nich se stále setkávám.

A  pak už přišel okresní dům pionýrů a  mládeže 
na Vyhlídce?
Úplně nejdřív jsem začínala v  domě dětí v  Jese-
níku, kam jsem jednou týdně dojížděla, a v Šum-
perku jsem dělala metodickou práci. Pak vznikl 
okresní dům dětí a  mládeže, který nejprve sídlil 
v Požární ulici. Už tehdy zde pracoval jako ředitel 
Radek Medlík, který pak „šéfoval“ i novému okres-
nímu domu pionýrů a mládeže na Vyhlídce. V té 
době jsem také dokončila studium na Pedagogické 
fakultě v Hradci Králové, obor přírodopis a mimo-
školní výchova. Po sametové revoluci jsme pak pře-
šli z Vyhlídky do Vily Doris. S výjimkou asi šesti let 
jsem tak celý pracovní život strávila v domě dětí, 
kde jsem nejdříve dělala metodičku, pak vedoucí 
oddělení přírodovědy a  nakonec zástupkyni ředi-
tele.

Musím na Vás prozradit, že jste stála u zrodu ekolo-
gického střediska při „Dorisce“.
Když jsem působila v  přírodovědném oddělení, 
měla jsem možnost objet republiku a  podívat se, 
kde to jak dělají. V té době bylo v republice asi de-
set středisek ekologické výchovy a mně se moc lí-
bil ten úžasný způsob ekologického vzdělávání dětí 
od  mateřských přes základní až po  střední školy. 
Takže jsme i v Šumperku založili středisko ekolo-
gické výchovy. 

Rozhovor
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pad, pořádat setkání se zajímavými lidmi, se zrodil 
v roce 1989. Nejprve se to jmenovalo Tabu, pak Ge-
mini a nakonec jsme dospěli k názoru, že by se cyk-
lus mohl podle Komenského jmenovat Cesta světla. 
Nikdy jsme si ale nemysleli, že bude mít takový 
úspěch. Moc nás oba těší, že je o něj stále zájem.

V  současnosti již jste v  důchodu. Máte v  něm čas 
na své koníčky?
Mám hrozně ráda turistiku, v mládí jsem dokonce 
dělala i horolezectví. V posledních letech jsem ale 
měla velké problémy s  koleny, takže jsem se to-
muto koníčku nemohla věnovat. Dnes už mám oba 
klouby vyměněné, a tak bych chtěla Jeseníky ale-
spoň trochu obejít. Letos jsem začala Rešovskými 
vodopády, na které jsem chodila s dětmi z Oskavy. 
Ráda bych se znovu podívala na  Ztracené skály, 
na hřebenovku a další místa, kde jsme dříve cho-
dívali. To je takové moje přání. A samozřejmě ces-

tovat. Podařilo se mi projet severské státy, moje 
životní cesta byla na  Island. Jsem vlastně úplně 
obyčejný člověk. Turistika, cestování, čtení, to mě 
hrozně baví. 

Zmínila jste čtení. Čtete i knihy, které přeložil Váš syn?
Teď čtu poslední díl trilogie Prokletí městečka Pa-
lokaski, kterou mi přivezl, a musím říct, že se mi 
líbí. Hodně mě pak zaujala Strážkyně pramene.
Přiznávám, že v  minulosti mě severská literatura 
nijak zvlášť neoslovovala, neměla jsem o ní pově-
domost. Přivedl mě k ní právě až syn a jeho přítel-
kyně, která překládá norskou literaturu. 

Michal Švec vystudoval na  Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy finštinu a klasickou archeo
logii. Působí jako překladatel a  tlumočník. 
Od roku 2006 pracuje ve Skandinávském domě, 
jehož je od roku 2008 předsedou. Od téhož roku 

Rozhovor

Jarmila Švecová se synem Michalem.  Foto: Z. Kvapilová
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je také lektorem finštiny ve Skandinávské jazy
kové škole. V  roce 2014 vyšla v  jeho překladu 
kniha Strážkyně pramene od  Emmi Itäranty, 
o  rok později pak první dva díly trilogie Pro
kletí městečka Palokaski J. K. Johanssona. Třetí 
díl vyšel letos, stejně jako syrový text Dopis pro 
mou ženu finského spisovatele Penttiho Saari
koskiho.

Co vás přivedlo ke studiu finštiny? 
Byla to vlastně náhoda. Před dvaceti lety jsem jel 
jako dítě do Finska na  tábor. Byla to taková exo-
tika, protože v devadesátých letech se jezdilo hlavně 
do Itálie, do Španělska, ale do Finska nejezdil skoro 
nikdo. Rád na to vzpomínám, bylo to něco úplně 
jiného, než jsem do té doby znal. Pak jsem tam jez-
dil víceméně náhodou každý druhý rok, buď jako 
vedoucí na  tábory nebo pracovně a  později stu-
dijně.
 
Finština působí jako poměrně složitý jazyk. Je sku-
tečně taková?
Ona není až tak složitá, ale její systém je úplně jiný. 
Pokud se chcete naučit finsky, nepomůže vám zna-
lost žádného dalšího cizího jazyka. Vyžaduje od-
lišný přístup, je třeba jinak myslet. Nemyslím si ale, 
že je složitá, je prostě jiná.

Jak vůbec probíhá proces od  obdržení originálu 
po odeslání českého překladu nakladateli?
Záleží samozřejmě na knize a na nakladateli. Na-
bídka může přijít buď přímo od nakladatele, jenž 
chce vydat nějakou knihu česky, nebo si překlada-
tel nějakou knihu vyhlédne a  osloví nakladatele, 
které zná. Já jsem si prošel obě cesty. Rád si vybí-
rám texty, jež mě baví, a snažím se je doporučit na-
kladateli. 
A pokud se týká samotného procesu, ta hlavní část, 
kdy sedíte doma a překládáte, trvá hodně dlouho. 
Klidně i půl roku. Nejprve vytvoříte překlad, pak ho 
po sobě mnohokrát čtete, spolupracujete s redakto-
rem, který překlad a češtinu kontroluje, a teprve poté 
se text posílá do sazby. Vysázenou knihu ještě před 
vlastním tiskem musíte samozřejmě opět pročíst.

V  dnešní době někteří nakladatelé bohužel chtějí 
celý proces hodně urychlit, takže občas vznikají 
spíše paskvily. V případě finštiny máme výhodu, že 
nás překladatelů není moc, takže můžeme o pod-
mínkách s nakladateli diskutovat.

Koncem minulého roku vyšel český překlad románu 
mladé finské prozaičky Eliny Hirvonenové Až vyprší 
čas, který ve  Finsku vzbudil velmi pozitivní ohlas. 
Ve své kritice jste tento překlad doslova strhal a označil 
ho za jednoznačného kandidáta na anticenu Skřipec.
V posledních letech u nás zažívá překlad z finštiny 
opravdový boom. Finskou literaturu vydávají na-
kladatelé, kteří se o  ni dříve vůbec nezajímali, 
a ke slovu se dostává poměrně hodně mladých pře-
kladatelů. Má to ovšem svá úskalí. Opravdu dobrý 
překlad může vzniknout nejen za předpokladu vý-
borných jazykových znalostí překladatele, ale té-
měř nutností je i kvalitní redakce, které by se měl 
nejlépe věnovat člověk znalý výchozího i cílového 
jazyka. A právě v případě románu Až vyprší čas na-
kladatel redakční práci zcela zanedbal. To, že se 
tento český překlad skoro nedá číst, tedy není jen 
chyba překladatelky, kdy navíc šlo o její prvotinu. 
Ani ti nejzkušenější překladatelé nejsou tak dobří, 
aby bez pomoci někoho druhého dokázali vydat 
perfektní text. 
I proto píšeme kritiky, snažíme se tak kultivovat ne-
jen překlad, ale i  samotnou češtinu, protože když 
špatně přeloženou knihu čtenáři čtou, tak jí nejen 
nerozumí, ale kazí si i vlastní jazyk a vnímání češ-
tiny, což je velká škoda.

Někteří překladatelé si vybírají knihy, ke kterým mají 
osobní vztah, tedy že je pro ně snazší překládat text, 
ve kterém se mohou ztotožnit například s postavami. 
Podle jakého klíče si vybíráte autory Vy?
Spolupracuji rád například s vydavatelstvím Dyb-
buk, které se zaměřuje na  literaturu spíše pro ná-
ročnějšího čtenáře. Právě taková vydavatelství si 
nechají spíš doporučit konkrétní titul od překlada-
tele, protože vědí, že mají hodně načteno a  že se 
v dané literatuře vyznají. V tomto případě dávám 
tipy velmi rád a rád tyto nekomerční tituly překlá-

Rozhovor
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Prvním knižním překladem Michala Švece byla 
Strážkyně pramene od Emmi Itäranty. 

dám. Překladatel ale samozřejmě musí z něčeho žít, 
takže překládám i detektivky a literaturu, která mi 
není až tak blízká.

Který překlad byl pro Vás zatím největším oříškem?
Těžká byla určitě Strážkyně pramene, protože šlo 
o můj první knižní překlad. Obtížné bylo přede-
vším to, jak se s těmi třemi sty stranami časově vy-
pořádat, jak pracovat s  češtinou a k  tomu se učit 
překladatelskou práci. Navíc je tato kniha velmi 
poetická. V tom to bylo určitě značně náročné.
No, a  překlad knihy Dopis pro mou ženu, kte-
rou jsem si sám vybral, byl hodně těžký vzhledem 
k náročnému stylu textu. Je to proud vědomí bez 
jediného odstavce. Navíc autor byl v lecčems srov-
natelný s  beatniky, takže dost často sám nevěděl, 
co píše. Na  to, jak je ta kniha tenká, je to jedna 

z těch obtížných, neboť je v ní obsažena řada od-
kazů na světovou literaturu, na tehdejší situaci po-
litickou i  kulturní a  je v  ní neskutečné množství 
odkazů na Bibli.

Maminka na  Vás prozradila, že překládáte nejen 
prózu, ale také básně. V čem je to jiné?
Poezii jsem měl vždycky rád, rád ji čtu i překládám. 
Většina překladatelů se do poezie nechce moc pouš-
tět, protože říkají, že to neumí. Má samozřejmě 
určitá pravidla, která musíte znát, a důležité je při-
stupovat k ní tvůrčím způsobem jinak než k próze.

Měl jste možnost se s některým z autorů, jež překlá-
dáte, setkat osobně?
Z  těch, které jsem přeložil, je bohužel jeden již 
mrtvý klasik a  detektivní trilogii Prokletí měs-
tečka Palokaski píše neznámý kolektiv pod pseu-
donymem. Ale s  autorkou Strážkyně pramene 
Emmi Itärantou jsem se setkal. Vzhledem k tomu, 
že pracuji v pražském Skandinávském domě, který 
pořádá hodně akcí, potkal jsem se za  svoji kari-
éru s desítkami severských spisovatelů a  s někte-
rými z nich mám velice dobré pracovní i přátelské 
vztahy.

Můžete čtenářům přiblížit činnost Skandinávského 
domu?
Jde o českou neziskovou organizaci, kterou v roce 
2005 založili studenti, absolventi severských ja-
zyků, aby propagovala kulturu zemí evropského se-
veru. Fungujeme v Praze, máme pobočku v Brně 
a  působíme prakticky v  celé republice. Pořádáme 
například literární akce, filmová promítání, besedy 
s autory, odborné a populární přednášky, výstavy, 
koncerty a další vzdělávací i osvětové aktivity.

Zájem českých čtenářů o severskou literaturu je v po-
sledních letech obrovský. Čím si to vysvětlujete?
Severská literatura byla u  nás hodně populární 
už od  19. století, připomeňme namátkou klasiky 
Hen rika Ibsena či Augusta Strindberga. Spousta 
severské literatury vycházela i v meziválečném ob-
dobí a v dnešní době se vydává neuvěřitelné množ-
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Vánoční setkání s hudbou
v pátek 16. prosince od 19 hodin v klášterním kostele 

Zpěv: Yvona Jurčíková, Veronika Mráčková Fučíková, Jiří Pospíšil, Lukáš Rozsíval, 
klavírní doprovod: Danuta Davidová, Jan Remeš

ství překladů ze severských jazyků, z nichž více než 
polovinu tvoří detektivky. Jde víceméně o  spo-
třební literaturu, i když i mezi ní se dá najít kvalita. 
Pokud se týká finské literatury, ta teď zažívá ab-
solutní rekord, možná je to i novou generací pře-
kladatelů a obecně zájmem o literaturu, která má 
pořád co nabídnout. Je dost neobjevená a  ročně 
vychází kolem deseti překladových titulů, což je 
na  tak malou literaturu naprosto neuvěřitelné 
číslo.

Co byste tedy z finské literatury čtenářům doporučil? 
Z finských detektivek bych snad nedoporučil nic, 
protože ve  srovnání s  těmi švédskými nebo nor-
skými tak dobré nejsou. Na vzestupu je teď ale na-
příklad finská fantastika. Sci-fi fantasy, magický 
realizmus – úžasné knihy, které přinášejí úplně 
jiný rozměr, než na  jaký je člověk zvyklý. Určitě 
mohu doporučit nedávno vydané Jádro slunce 
od  Johanny Sinisalo, nebo i  zmíněnou Strážkyni 
pramene. Tipem pro ty, kteří mají rádi jednodu-
chou syrovou severskou literaturu, pak mohou být 
úžasné knihy v překladu Vladimíra Piskoře.

Co čtete Vy sám? Máte čas i na jinou než finskou li-
teraturu?
Severská literatura se samozřejmě nedá číst neu-
stále. Překladatel musí hlavně umět výborně česky, 
takže musí načítat i českou literaturu. Přiznávám, 
že to moc nedělám, ale snažím se číst celou škálu 
světové literatury.

Vystudoval jste klasickou archeologii, věnujete se to-
muto oboru?
Klasická archeologie je spíš takový koníček. Musím 
ale říct, že klasické vzdělání, znalost antiky, klasické 
latiny, řečtiny je naprosto základní pro pochopení 
kultury a pro práci překladatele, protože antika je zá-

kladní kámen naší evropské kultury. A když ji ne-
znáte, tak v tom plavete a spoustu věcí nepochopíte.

Na čem pracujete nyní? 
Teď pracuji na  jednom velmi rozsáhlém románu 
od Jussiho Valtonena. V češtině je pracovně nazván 
Nevědí, co dělají a  je to kniha z prostředí neuro-
vědy a  amerických univerzit. Jde o  vztahový ro-
mán, který má díky své délce hodně propracované 
postavy. V roce 2014 dostal nejprestižnější finskou 
Cenu Finlandia, takže se ho český nakladatel roz-
hodl vydat. Vyjít by měl příští rok.

Překládají se i čeští autoři do finštiny?
Překládají, ale velmi málo. Je to i literárním trhem, 
protože ve Finsku je tradice, že se vydává hlavně do-
mácí literatura, která tvoří víc než polovinu vyda-
ných titulů. U nás je to naprosté minimum a hlavní 
část tvoří literatura překladová. 

Nemrzí vás, že je práce překladatele poněkud nedoce-
ňována čtenáři?
Existuje kampaň Neviditelný překladatel, která se 
snaží upozornit na to, že překladatel je velice důle-
žitý tvůrce knihy a že ji vlastně píše znovu ve svém 
jazyce. Myslím, že se to zlepšuje, že lidé si daleko víc 
všímají překladatelů, už jenom vzhledem k  široké 
nabídce a rozličné kvalitě knih. Jen bych dodal, že 
ještě neviditelnější profesi, která má obrovskou zá-
sluhu na konečné podobě knihy, vykonávají redak-
toři, jichž si v tiráži nevšimne téměř nikdo. To jsou 
lidé, díky kterým jsou texty dobré, kvalitní a  od-
povídají originálu a  zároveň jsou psané výbornou 
češtinou. Dobrý redaktor je podle mě pro překlad 
leckdy možná důležitější než dobrý překladatel.

Děkuji za rozhovor.
Z. Kvapilová
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Linha Singers vystoupí s Václavem Postráneckým

V  letošním roce je tomu již 53 let, co se sou-
bor Linha Singers věnuje originálnímu způsobu 
interpretace instrumentální hudby. Každý zpěvák 
souboru zastupuje nějaký hudební nástroj, takže 
všichni dohromady tvoří malý komorní orchestr. 
Nejde o karikaturu či lacinou zábavu, naopak, lid-
ský hlas ve  své osobité kráse dokáže často vyjád-
řit autorovy myšlenky mnohem přesvědčivěji než 
nástroj, kterému byly věnovány. Věříme, že „Lin-
hovci“ vás o tom přesvědčí. 

Rodinné stříbro Linha Singers tvoří typické vo-
kální transkripce drobných děl velkých mistrů  
17.–19. století. Aranžmá z pera zakladatele a dopo-
sud uměleckého vedoucího Jiřího Linhy získávají 
jako vždy svou lehkost na  swingovém tepu do-

provodné kapely. Těšit se můžete na autory zvuč-
ných jmen (W. A. Mozart, F. Schubert, A. Rejcha, 
J. A. Benda, B. Marcello a další).

Větší část koncertu je věnována kantorské vá-
noční muzice. V dějinách české hudby je zvláštní 
kapitola, kterou ostatní evropské země postrádají. 
V 18. století, kdy především z náboženských dů-
vodů opustili českou zem skladatelé věhlasných 
jmen, vznikla u  nás tzv. „kantorská hudba“, díla 
vesnických učitelů, kteří dělili svou pozornost mezi 
školu, církev a  šlechtu. Byli to výborní hudeb-
níci, kteří vedli chrámové sbory a orchestry a hráli 
v  zámeckých kapelách. Jejich skladby jsou jedno-
duché, zpěvné a  hlavně velmi optimistické. Toto 
údobí je reprezentováno jmény jako T. Kolovrá-
tek, T. N. Koutník, J. I. Linek, K. V. Holan Roven-
ský, J. J. Ryba, J. Schreier a další. Snad i vám jejich 
skladby přinesou radost a vánoční náladu. R. JankůLinha Singers.  Foto: archiv

Václav Postránecký Foto: archiv

Poslední koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Ro
mana Janků, naplánovali organizátoři na úterý 13. prosince. V tento den bude od 19 hodin pat
řit klášterní kostel souboru Linha Singers a Václavu Postráneckému. Posluchači se mohou těšit 
na komponovaný pořad plný klasických skladeb a vánočních písní v originálním swingovém pro
vedení, které svým hlasem dokreslí vynikající český herec Václav Postránecký. Vstupenky za dvě stě 
korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk.
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zásahová vozidla a  vysokozdvižnou techniku, pří-
padně pro další speciální vozidla, pokud nejsou 
zaparkována v  jiných garážích. K  údržbě vozidel 
slouží montážní jáma, mycí box a další příslušen-
ství. Pro technickou službu jsou vyčleněny další 
prostory v  přízemí, kde vedle jiných zařízení na-
jdeme i speciální myčku hadic, kterou jsou dopo-
sud vybaveny jen dvě stanice v  republice. Kromě 
uvedeného zaujímají část prvního podlaží sklady 
pro humanitární pomoc a tzv. chemická služba vy-
bavená ultrazvukovou pračkou a dalším zařízením.

Druhé patro náleží výjezdové jednotce. Zde jsou 
kanceláře velitelů, prostory pro pobyt příslušníků 
jednotky, kuchyň, jídelna a další zázemí. V nejvyš-
ším třetím patře sídlí ředitelství územního odboru 
Hasičského záchranného sboru Olomouckého 
kraje a pracovníci státního požárního dozoru, pre-
vence a ochrany obyvatelstva. K dispozici jsou zde 
zasedací místnosti. Na dvoře se nachází sklad po-
honných hmot, pneumatik a nebezpečných látek. 
Vedle energetického bloku přispívá k  zabezpečení 
soběstačnosti sboru. Nechybějí garáže pro kontej-
nery a osobní vozidla.

Celý komplex hasičské stanice patří k  nejmo-
dernějším toho druhu v České republice. Najdeme 
v  něm také tělocvičnu s  lezeckou stěnou a  posi-
lovnou pro fyzickou přípravu hasičů a na volném 
prostranství samozřejmě cvičnou věž, zde s tartano-
vou dráhou. Moderní budova, která na první po-
hled působí stroze, byla vyprojektována hasičům 
na míru a slouží všem jejich potřebám nezbytným 
k výkonu jejich práce. Popřejme jim v nových pro-
storách úspěchy v práci a mužům z jednotky, aby se 
ze zásahů vraceli vždy v pořádku.

Z. Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk
Závěrečná poznámka: Za  poskytnuté informace 
k článku děkuji Martinu Žaitlikovi, řediteli územ-
ního odboru Hasičského záchranného sboru Olo-
mouckého kraje, a  Zuzaně Kvapilové, redaktorce 
Kulturního života Šumperka.

Zásadní proměnou nedávno prošla budova cen-
trální stanice a sídla územního odboru hasičského 
záchranného sboru v  Šumperku. O  její nejstarší 
historii, kdy sloužila jako městská střelnice, bylo 
pojednáno v říjnovém čísle Kulturního života Šum-
perka v roce 2015. Vraťme se do padesátých let mi-
nulého století, kdy objekt bývalé střelnice převzal 
profesionální hasičský sbor města Šumperka. Stalo 
se tak již v  roce 1954, ale s adaptací stávající bu-
dovy pro provozní potřeby požárního sboru a s pří-
stavbou garáží a  zasedacího sálu s  byty nad nimi 
bylo započato až v roce 1958. V této době využívali 
členové sboru dočasně objekty bývalé textilky Kor-
hoň a Pospíšil v sousedství (nynější firma DOLS). 
Ačkoliv byla výstavba nové hasičské stanice dokon-
čena až v roce 1961, požární sbor se do ní musel 
přestěhovat již o rok dříve a jeho členové byli tehdy 
nuceni strávit jednu zimu v nedostatečně vytápě-
ných prostorách. Další nová garáž pro umístění 
vysokozdvižné techniky byla postavena na  pro-
stranství dvora na počátku druhé poloviny sedmde-
sátých let a společně s ní byly přistavěny další dvě 
garáže pro osobní automobily a opravárenská dílna.

Přes další dílčí modernizace a  stavební úpravy 
objekt zastarával a přestal vyhovovat potřebám pro-
fesionální zásahové jednotky, pracovníků odbor-
ných služeb a výkonu státní správy v oblasti požární 
ochrany. Původní plány na adaptaci stávajícího ob-
jektu pro uvedené potřeby byly později opuštěny, 
stará budova byla zbořena a podle nového projektu 
na  jejím místě během třinácti měsíců vystavěna 
nová stanice a 10. listopadu 2016 předána do uží-
vání. Příslušníci zásahové jednotky, státní správy, 
integrovaného záchranného systému a  všichni 
ostatní se rádi vraceli do nového objektu z náhrad-
ních prostor, které doposavad sdíleli.

Areál moderní hasičské stanice tvoří komplex tří 
budov. Do Nemocniční ulice vyjíždějí zásahová vo-
zidla a k tomuto účelu byla upravena komunikace 
před garážemi, v nichž najdeme pět stání pro dvě 

Šumperské proměny

Šumperské proměny: 
Nová budova profesionálních hasičů v Nemocniční ulici
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Centrální stanice a sídlo územního odboru hasičského záchranného sboru v Šumperku na počátku 21. století.  
Foto: Z. Kvapilová

Areál moderní hasičské stanice tvoří komplex tří budov. Do užívání byl profesionálním hasičům slavnostně pře-
dán letos 10. listopadu.  Foto: P. Kvapil
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ZUŠ Šumperk

Vyšla kniha Vzpomínky zůstaly od Víta Lucuka

Pondělí 12. prosince od 18 hodin v koncertním sále 
ZUŠ 
Hudební podvečer 

Pondělí 12. prosince od 18 hodin v klášterním kostele 
Koncert pěveckého oddělení „Vánoční zpěvy“

Pondělí 19. prosince od 18 hodin v kapli klášterního 
kostela 
Vánoční koncert dechového oddělení 

Úterý 20. prosince od 18 hodin v klášterním kostele 
Vánoční koncert Komorního smyčcového or
chestru 

Středa 21. prosince od  17 hodin na  školní zahradě 
ZUŠ
Zpívání u stromečku 

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, 
Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

Knihu „Vzpomínky zůstaly“ od  historika Víta 
Lucuka z  Vikýřovic vydalo v  listopadu naklada-
telství Pavel Ševčík – VEDUTA. Vypráví o  jedi-
nečných osudech jedenačtyřiceti lidí z  Jesenicka, 
Javornicka, Vidnavska, Žulovska a  Šumperska 
v období druhé světové války, komunizmu, sovět-
ské okupace.

Příběhy vycházejí z  autentických výpovědí pa-
mětníků, které navazují na  projekt občanského 
sdružení Post Bellum. Přečtete si v ní o sudetských 
Němcích, vojácích Wehrmachtu, o lidech pomáha-
jících partyzánům za druhé světové války, účastní-
cích domácího odboje, volyňských Češích, lidech, 
kteří prošli koncentračními tábory nebo komunis-
tickými lágry, o vystěhovaných rodinách „kulaků“, 
lidech perzekvovaných kvůli víře a dalších. Jde na-
příklad o Jiřího Fišera, kterého si společně se svým 
jednovaječným dvojčetem Jiřím pro své zvrhlé vý-
zkumy vybral v Osvětimi Josef Mengele, nebo ko-
munistickou justicí neprávem odsouzenou Helenu 
Kociánovu, jež při nehodě v nápravně pracovním 
táboře přišla v jedenadvaceti letech o nohu.
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Elvíra Rábková z  Hraniček, Erwin Rieger z  Hra-
ničné a Margareta Riegerová z Nových Chaloupek. 

Kniha je volným pokračováním knih Přežili svou 
dobu a  Zapomenutí svědkové a  obsahuje desítky 
dokumentačních fotografií. V prodeji je v knihku-
pectvích na Jesenicku a Šumpersku a ve všech vět-
ších internetových prodejnách. P. Ševčík

Tématem jsou také příběhy obyvatel zaniklých 
osad po druhé světové válce. Domy sice již dnes ne-
stojí, ale osady tvořili především lidé, kteří v nich 
prožívali své osudy. Své vzpomínky v knize vyprá-
vějí Ingeborg Bahrová, Ela Hadwigerová a  Ma-
rie Elšíková z osady Kamenné, Alžběta Blahutová 
z  osady Růženec, Elisabet Klamertová z Hřibové, 

Publikace, Dům kultury

Neděle 4. prosince od 16 hodin v klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie
II. ADVENTNÍ KONCERT: Jan Horníček (var
hany, klavír), Helena Kocůrková (housle), Avo
notaj
Výtěžek ze vstupného bude věnován na dobročinné 
účely pro Klub Čtyřlístek Šumperk, Asociace ro-
dičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.  

Vstupné dobrovolné

Sobota 10. prosince od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Mandrage, Holden
Nenechte si ujít koncert jedné z nejpopulárnějších 
českých kapel současnosti v rámci Všechny kočky 
tour part II. Přijďte si naživo užít hity, jako Hledá 
se žena, Na  dlani, Šrouby a  matice, Františkovy 
lázně, Tanči, dokud můžeš, Travolta a  další. Jako 
svého hosta si Mandrage pozvali rockovou partičku 
Holden. Partnerem akce je Pivovar Holba.   

Vstupné v předprodeji 300 Kč, v den akce 350 Kč

Neděle 11. prosince od  16 hodin v  kostele sv. Jana 
Křtitele
III. ADVENTNÍ KONCERT: Schola od sv. Jana 
Křtitele, Marcel Poisl (varhany), Františka Ne
vrlá (zpěv)
Výtěžek ze vstupného bude věnován na dobročinné 
účely pro Základní školu a střední školu Pomněnka 
o.p.s.  Vstupné dobrovolné

Pondělí 12. prosince od 17 hodin na náměstí Míru 
(u radnice)
IV. ADVENTNÍ KONCERT: Tradiční zpívání 

koled s dětmi Šumperského dětského sboru
Výtěžek ze vstupného bude věnován na dobročinné 
účely pro Dětské centrum Ostrůvek, detašované 
pracoviště Šumperk.  Vstupné dobrovolné

Úterý 13. prosince od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Linha Singers & Václav Postrá
necký
V prosincové části cyklu Klasika Viva se můžete tě-
šit na komponovaný pořad plný klasických skladeb 
a vánočních písní v originálním swingovém prove-
dení od Linha Singers, které svým hlasem dokreslí 
vynikající český herec Václav Postránecký.   

Vstupné 200 Kč

Středa 14. prosince od 19 hodin ve velkém sále DK 
Janek Ledecký
Přijďte si vychutnat pravou sváteční atmosféru 
na  vánoční koncert populárního zpěváka Janka 
Ledeckého, kde za  doprovodu předního českého 
smyčcového kvartetu M. Nostitz Quartet zazní jak 
klasické vánoční písničky, tak i hity Budu všechno, 
co si budeš přát, Proklínám nebo Pěkná, pěkná, 
pěkná. A  samozřejmě se dočkáte známé skladby 
Sliby se maj plnit o Vánocích. Partnerem akce je 
Pivovar Holba.  Vstupné 270 Kč, 320 Kč a 370 Kč

Sobota 17. prosince od 16 hodin ve velkém sále DK
Vánoční koncert ŠDS
Vánoční komponovaný pořad Šumperského dět-
ského sboru. 

Vstupenky za 50 Kč, 60 Kč a 70 Kč 
zakoupíte v Informačním centru Šumperk

Dům kultury
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Galerie J. Jílka

PRO DĚTI
Neděle 4. prosince od 15 hodin ve foyer DK
Mikulášský mejdan s Trochou klidu
Mladá šumperská kapela Trocha klidu se představí 
tentokrát dětem a  jejich rodičům. Můžete se těšit 
na známé koledy, ale i na autorské písně. Zábavné 
odpoledne pro celou rodinu plné tance, zpěvu 
a mikulášských, andělských a čertovských her.  

Vstupné 70 Kč

Neděle 11. prosince od 10 hodin ve velkém sále DK
Barbucha 
Pohádka o  medvědáři jménem Kuba Kubikula, 
kterého doprovází na  cestách medvídek Kubula, 
velký neposeda. Kuba si s  ním mnohdy už neví 
rady, a  tak na  jeho nezbednosti vymyslí medvědí 
strašidlo Barbuchu. A  jak to všechno dopadne? 
Z medvídka a strašidla se nakonec stanou nejlepší 
kamarádi, kteří společně zažijí plno dobrodružství. 
Hraje 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 4. prosince
Dalibor Bednář (*1960): „Se Sudkem za zády“, 
fotografie   
Dalibor Bednář fotografuje z čisté radosti a vnitřní 
nezbytnosti. I v digitálním čase trvá na analogové 
podobě, staví na jejích nenahraditelných kvalitách 

a vlastnoručním zpracování v  temné komoře. Vý-
stavu i  celý program galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 7. prosince do 1. ledna
Vladimír Véla (*1980): „Vzhůru srdce“, malba
Vladimír Véla svými obrazy oživuje vzpomínku 
na čirý úžas v čase dětství, na první tajemné uvidění 
věcí. Abstraktní obrazy jsou zajímavé svým intui-
tivním zpracováním a  celým procesem zrání. Vý-
stava je výraznou závěrečnou větou končícího roku. 
Vernisáž k  výstavě se uskuteční ve  středu 7. pro-
since od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí 
jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad ga-
lerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý 
program galerie finančně podporuje Ministerstvo 
kultury ČR a Olomoucký kraj.

PŘIPRAVUJEME 
21. ledna  PLES PRAMET TOOLS 
27. ledna  POKÁČ – koncert na jevišti
18. února  KELTSKÝ VEČER
24. února  PAVEL CALLTA, LIGHT & LOVE
3. března  DYMYTRY, XCORE, LOCO LOCO
4. března  TANEČNÍ SOUTĚŽ 
 A KVĚTINOVÝ PLES
5. března  ŠLÁGRPARÁDA: DUO JAMAHA
18. března  BLUES APERITIV

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787  01 
Šumperk, tel. č.: 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 
tel. č. předprodeje vstupenek: 583 214 279, e-mail: dk-
sumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.
bluesalive.cz. Změna programu vyhrazena!

Vladimír Véla: „Vzhůru srdce“, malba
„Neřeším až zas tak formu, ale zajímá mě, kam až 

se člověk může promalovat, aby se v tom objevilo 
něco ryzího a pravdivého.“ (V. V.)   

Vladimír Véla (*1980) se tu prvně přestavil v Ga-

lerii Šumperska na společné výstavě dvanácti mla-
dých malířů (Paintomorrow) už v roce 2012 třemi 
obrazy (Zvonice, E a Krmelec) z roku 2011. Zaujal 
na první pohled hutně malířskou formou lapidár-
ních tvarů. Jsou oživenou vzpomínkou na čirý úžas 
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předchozích let a nových maleb na papíře vyzařuje 
do  prostoru galerie přesvědčivou sílu výmluvného 
ticha. K  mé radosti... Zahájena 7. prosince v  ob-
vyklých 18 hodin za  přítomnosti autora, potrvá 
do 1. ledna nového roku. Přijďte.  M. Koval 

z času dětství, na první tajemné uvidění obyčejných 
věcí ještě, anebo znovu bezejmenných a ve skrytosti 
až magicky působících. Vratkost pojmu abstrakce 
je zřejmá, jde jen o míru zobecnění očividně zná-
mého, kdysi kdesi i právě teď prožívaného a dotý-
kaného. 

Malba je mu mírou zobrazení věci v  podobě 
redukovaného zlomku výchozího motivu, třeba 
i  prostého a  nahodilého. Kotví a  zraje v  intuitiv-
ním zpracování jejím procesem a je ve volném pro-
pojení se skutečností dovedena do chvíle, kdy sama 
řekne, že je obraz hotový a něčím vzrušující. 

Obraz je pak vytušeným znamením. Stal se své-
bytným znakem nové skutečnosti. Je sám sebou 
a nám protějškem v  živém setkání tváří v  tvář. Je 
bytostí a zve k rozhovoru. Jeho častá osová souměr-
nost tvaru k němu vyzývá. Navozuje vstřícnost po-
hledu, neúhybně, z očí do očí. Řečí beze slov, jinak, 
a přece shodně s meditacemi uhlových kreseb Jiřího 
Kornatovského, vtahuje do sebe. Utlumením tónu 
barev zesiluje pocit posvátna a  k  ponoru v  něm 
vybízí podobně jako Boštíkovy kruhy nebo disky 
Zeit hammlovy.

Výstava je výraznou závěrečnou větou skladby 
končícího roku. Souborem pláten převážně ze dvou 

Z ateliéru Vladimíra Vély, 2016 

Janek Ledecký v rámci jubilejního vánočního turné
zazpívá i v Šumperku

Klasické vánoční písničky, ale i hity jako Budu 
všechno, co si budeš přát, Proklínám nebo Pěkná, 
pěkná, pěkná a samozřejmě Sliby se maj plnit o Vá-
nocích. To je program, se kterým populární zpě-
vák Janek Ledecký dokáže vždy před Vánocemi 
vyprodávat sály v Česku. Na sklonku letošního 
roku se s populárním programem vrátí do českých 
měst podvacáté. Při této příležitosti zavítá ve středu 
14. prosince také do Šumperka.

Navíc letos uplyne i  dvacet let od  vydání alba 
Sliby se maj plnit o  Vánocích a  devět dalších. 
Na jednotlivých zastávkách turné bude možné kou-
pit i reedici této nahrávky. 

Vánoční turné nabízí sérii koncertů s  pravou 
Janek Ledecký přijede do Šumperka 14. prosince.  

Foto: T. Nosil



20 Koncerty

Nenechte si ujít poslední turné 
skupiny Mandrage před pauzou

sváteční atmosférou. Ani letošní rok se tradice ne-
změní. V každém městě navíc přivítáme speciální 
hosty – přední český smyčcový kvartet M. Nostitz 
Quartet, baskytaristu Davea Mendéze a bubeníka 
Hanze Sedláře. 

„Za  jejich hudebního doprovodu návštěvníci 

deji činí 300 Kč, v  den akce podraží o  50 korun. 
Více informací a  on-line rezervace vstupenek na-
jdete jak na www.dksumperk.cz, tak zároveň i v síti 
TICKETSTREAM, včetně cestovních kanceláří 
ČEDOK, FIRO-tour. -mh-

Je to tak! Jedna z  nejpopulárnějších českých 
skupin současnosti je opět na  turné. Druhá část 
jarního Všechny kočky tour se zastaví celkem v se-
dmnácti městech v Čechách a na Moravě. Aktuální 
program, se kterým se Mandrage v Šumperku před-
staví 10. prosince, je postavený jak na nových pís-
ničkách z alba Potmě jsou všechny kočky černý, tak 
i  na největších hitech Hledá se žena, Františkovy 
Lázně nebo Šrouby a matice. 

Doprovodí ho výpravná scéna, laděná do  stří-
brné barvy, se sedmdesátkovými disko koulemi, zr-
cadly, blýskavými kostýmy a dalšími efekty.

V  roli předkapely se na  Všechny kočky tour 
part.  II. představí někdejší kapela Holden Cau-
field, která si nedávno zkrátila název na  Holden 
a po dvou letech vydává novou desku v češtině. 

Společné turné kapel Mandrage a  Holden vy-
vrcholí v  sobotu 10. prosince od  půl osmé večer 
ve velkém sále domu kultury. Vstupné v předpro-

Vstupenka jako milý vánoční dárek pro vaše blízké
Nedávejte svým blízkým k Vánocům jen dárek, věnujte jim rovnou skvělý kulturní zážitek v po
době vstupenek na některé z pořadů konaných v Domě kultury Šumperk v roce 2017.

Skupina Mandrage přijede do Šumperka v blýskavých 
kostýmech.  Foto: archiv

koncertu uslyší všechny zásadní hity, můžete se 
proto těšit na nezapomenutelný kulturní zážitek,“ 
uvádí produkční domu kultury Michaela Horá-
ková. Vzápětí dodává, že vánoční koncert Janka 
Ledeckého se uskuteční ve  středu 14.  prosince 
od sedmi večer ve velkém sále domu kultury.  -red-

Ve  čtvrtek 12. ledna na  novoročním koncertu 
zpěvačky Ireny Budweiserové v klášterním kostele 
zazní ve velmi originálním aranžmá známé spiritu-
ály či gospely. Můžete se tak těšit na skladby ze staré 
Anglie, Francie či Španělska.

Nenechte si v neděli 22. ledna ujít koncert k vý-
znamnému životnímu jubileu legendy českého bigbítu 

Karla Kahovce za doprovodu rockové skupiny George 
& Beatovens. Ta vstoupila do  povědomí fanoušků 
především díky zpěvákovi a skladateli Petru Novákovi. 
V programu zazní jeho největší hity. Poté jeho pozici 
převzali právě Karel Kahovec a Viktor Sodoma, který 
také bude hostem na šumperském koncertu. 

Jedna z nejúspěšnějších českých zpěvaček a ně-
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kolikanásobná vítězka ankety Český slavík Lucie 
Bílá se po sedmi letech vrací do Šumperka, kde vy-
stoupí ve středu 8. února. Všechny známé skladby 
zazní v komornější úpravě za doprovodu předního 
českého klavíristy Petra Maláska, díky čemuž si 
budete moci naplno vychutnat krásu a  sílu jejího 
hlasu. Předprodej vstupenek na  tento jedinečný 
koncert již odstartoval!

„Samozřejmě myslíme i  na  mladé publikum. 
Proto se v pátek 24. února dočkáte skvělého kon-
certu Pavla Callty s kapelou a Light & Love. Ti si 
získali pozornost mnoha fanoušků a  jejich písně 
patří k  těm nejhranějším na  televizních a hudeb-
ních stanicích,“ uvedla produkční domu kultury 

Michaela Horáková. 
V  neděli 5. března si užijete tříhodinovou ta-

neční zábavu ve společnosti nejúspěšnější hudební 
skupiny televizní stanice Šlágr. Přijďte se na začátku 
jara pobavit a prožijte pohodové odpoledne ve spo-
lečnosti populárních hudebníků Duo Jamaha. 

Nečekaný pohled do  soukromí populárního 
herce, baviče a uznávaného režiséra Ondřeje Sokola 
a  téměř všech umělců v České republice nabídne 
ve  středu 15. března vtipné stand-up představení 
Celebrity od Studia DVA divadlo.

Rádi vám vystavíme i dárkové poukazy pro vaše 
blízké. Pro více informací o připravovaných pořa-
dech navštivte www.dksumperk.cz. -mh-

Divadlo

Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
Čt 1. 12. „Na tělo… s Kryštofem Grygarem“ 

Hrádek, talk show 
VK 19.00 70 Kč

Pá 2. 12. Manon Lescaut školy, dopr. 
volných míst

10.00 150–170 Kč

Pá 2. 12. Hereckoimprovizační trio IMPRA Hrádek VK 19.00 100 Kč

Cyrana z Bergeracu hraje divadlo v prosinci hned třikrát. Hlavní roli ztvárnil Matěj Kašík.  Foto: P. Veselý
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Datum Titul Skupina Čas Cena
So 3. 12. Cyrano z Begeracu B, VK 19.00 150–170 Kč
St 7. 12. Manon Lescaut A, VK 19.00 150–170 Kč
Pá 9. 12. Vánoce na Hlavní třídě u divadla 

Vystoupení TapTýda a herců 
DŠ 16.00  Vstup volný

So 10. 12. Perníková chaloupka 
Po pohádce přijde do foyer Mikuláš s čerty 
a anděly 

VK 16.00 70 Kč

Út 13. 12. Manon Lescaut školy, dopr. 
volných míst 

10.00 150–170 Kč

St 14. 12. Česko zpívá koledy 
Zpívání s Deníkem před divadlem 

18.00 Vstup volný

Čt 15. 12. Mord, mošt a Columbo Hrádek VK 19.00 70 Kč
Pá 16. 12. Vánoce na Hlavní třídě u divadla 

Vystoupení Fleksible a Faana (Fr. Soukup) 
16.00  Vstup volný

So 17. 12. Dokonalá svatba P, VK 19.00 240–260 Kč
Út 20. 12. Cyrano z Begeracu školy, dopr. 

volných míst 
11.00 150–170 Kč

St 21. 12. Dokonalá svatba G, VK 17.00 150–170 Kč
Čt 22. 12. Manon Lescaut školy, dopr.

volných míst 
11.00 150–170 Kč

Čt 29. 12. Cyrano z Begeracu D, VK 17.00 150–170 Kč
So 31. 12. Silvestr 2016: Dokonalá svatba

Po představení zahraje skupina Fleksible, 
v Opeře DJ Řehůřek 

VK 18.00  1100 Kč

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 vstu-
penek vždy hodinu před začátkem představení. Výstava: Výstava fotografií Petra Veselého „Hledání vý
razu“ – výstava trvá do 11. 12. Výstava fotografií „Šumperk našima očima“ bude zahájena 17. 12.  
v 17 hodin a potrvá do 5. 2. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. Změna programu vyhrazena!
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Idyla anglického venkova. Apartmá malebného ho-
telu. Ráno. Bill se probouzí po náročné noci – loučil se 
se svobodou – dnes se v místním kostele žení. Bere si 
Ráchel. Všechno je připravené, domluvené, ta svatba 
bude dokonalá… Po probuzení ovšem Bill s hrůzou 

Na  Hrádku se mohou diváci pravidelně setkávat 
s herci a osobnostmi divadla, které střídavě zpovídají 
zmíněné herečky. Ve čtvrtek 1. prosince se mohou di-

Buď svědkem vzniku neopakovatelných příběhů, 
situací, písní a mnoho dalšího ve spojení s improvi-
zovaným multi-instrumentálním doprovodem. Vše 
vznikající z  prvotních impulzů, přímo na  jevišti. 

V secesním sále bude k poslechu a tanci hrát popu-
lární skupina Fleksible a v restauraci Opera zajistí hu-
dební produkci DJ Řehůřek. Po celou silvestrovskou 
noc bude pro všechny k dispozici bohatý raut, pro kaž-

zjišťuje, že v posteli není sám… V roli nevěsty Ráchel 
se představí jako host Simona Benáčková, ženicha Billa 
hraje Vít Pištěcký. V roli svědka Toma mu bude sekun-
dovat Kryštof Grygar a další postavy ztvární Karolína 
Hýsková, Lucie Šmejkalová a Olga Kaštická. -red-

váci těšit na setkání s hercem Kryštofem Grygarem. 
Ptát se můžete i vy. Vždyť podtitul této talk show je: 
„Zákaz tabu“. Začíná úderem sedmé večerní. -red-

Zažij dosud nepoznané. To vše v pátek 2. prosince 
od  19 hodin na  Hrádku. Vstupné je sto korun. 
Odkaz na sestřihy našich představení: https://www.
youtube.com/user/impraofficial. -tm-

dého návštěvníka je připravena lahev sektu a  dárek. 
Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek a přijďte osla-
vovat do Divadla Šumperk. Vstupenky je možné za-
koupit v pokladně divadla do 9. prosince. T. Mládková

Letošní třetí premiérou šumperského divadla je slavná komedie Robina Hawdona Dokonalá 
svatba. Režie se tentokrát ujal  Roman Groszmann. Premiérová opona se zvedne v sobotu 17. pro
since od 19 hodin. Po premiéře je připraveno posezení s hudbou v Zrcadlovém sále a ve foyer.

Jednou z novinek letošní sezony v repertoáru šumperského divadla je talk show nazvaná Na tělo… 
Projekt vznikl z iniciativy hereček Lucie Šmejkalové a Karolíny Hýskové.

Chceme být obětí stereotypu, nebo zažít neopakovatelné momenty? Chcete být součástí stáda, nebo 
tvůrčími individualitami? NEBUĎME OVCE, nová tour projektu IMPRA ve vybraných devíti 
městech České republiky.

V sobotu 31. prosince se poprvé otevře Divadlo Šumperk silvestrovským oslavám a přivítání no
vého roku 2017. Večer začíná v 18 hodin slavnou komedií Robina Hawdona Dokonalá svatba 
v režii Romana Groszmanna, který v nedávné minulosti úspěšně inscenoval ve zdejším divadle ko
medii 1+1=3. Po představení se rozběhne zábava ve všech prostorách divadla a v restauraci Opera.

Prosincovou premiérou je Dokonalá svatba

Na tělo…, v prosinci s Kryštofem Grygarem

Herecko-improvizační trio IMPRA zavítá na Hrádek

Silvestrovská noc poprvé v šumperském divadle
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Vlastivědné muzeum v Šumperku
Muzejíčko (Galerie ŠuMperska)

Krysáci
Také do Muzejíčka zavítá na svém putování mimo 
televizní obrazovky sestava svérázných loutko-
vých zvířátek v  čele s  valašskými krysáky Hoda-
nem a  Hubertem a  pražským potkanem Edou. 
Na výstavě Krysáci budou představeny atraktivní 
scény z  oblíbeného animovaného večerníčku, 
které přiblíží život na malém smetišti blízko Vizo-
vic, kde v šuplíku šicího stroje bydlí dva krysáci. 
Zejména malí návštěvníci se mohou těšit na pro-
jekci epizody krysáckého večerníčku, na oblíbené 
interaktivní hry a nebude chybět ani nabídka te-
matických suvenýrů. Výstava bude otevřena 
na Mikuláše, tedy 6. prosince, od 9 hodin a po-
trvá až do 9. března. 

Galerie Mlaých 
Obrazy mezi řádky
Anna Příhodová se ve své tvorbě snaží zachytit ta-
jemství a  rozměr času, její přístup k malbě ovliv-
nila práce na restaurování fresek. Lucie Voráčková 
ráda kombinuje malbu s otiskem, ornament s jed-
noduchým tvarem a náhodu s přísným řádem. Kája 
Voráčková doplňuje barevný svět svých starších ko-
legyň o  filigránskou černobílou kresbu a  kombi-
naci malby a kaligrafie. Jak vyplývá z názvu výstavy, 
většina děl má původ v  literární inspiraci. Verni-
sáž výstavy, která potrvá do 31. prosince, proběhne 
ve čtvrtek 27. října v 17 hodin. 

Přednáška
Představení knihy „Klášterní kostel v  Šum
perku“ s besedou
6. prosince v 18 hodin v klášterním kostele

VýstaVní síň
Divoká krása Jeseníků
Návštěvníci výstavy mohou obdivovat divo-
kou krásu Jeseníků na fotografiích Ondřeje Ba-
číka a na přírodninách z muzejního sbírkového 
fondu, jež dokumentují jesenickou přírodu: 
na  vzorcích hornin, dermoplastických prepará-
tech ptáků a savců a na herbářových položkách 
rostlin. Během výstavy je promítán film Divoké 
Jeseníky z  cyklu České televize Krajinou do-
mova a probíhá program pro děti od předškol-
ního věku. Součástí doprovodného programu je 
také přednáška O. Bačíka o  jesenické přírodě. 
Výstava je k vidění do 2. března roku 2017. 

hollaroVa Galerie
Vánoční tradice a zvyky v Evropě
Jiný pohled na Vánoce, jejich tradice a zvyky na-
bízí výstava, kterou připravilo Vlastivědné mu-
zeum v Šumperku. Dozvíte se, jak slaví Vánoce 
v  okolních zemích, co mají společného nebo 
čím se liší od  našich Vánoc, jaké je jejich tra-
diční jídlo, kde vznikla tradice zdobení vánoč-
ního stromečku, kdo nosí dětem dárky, kde bydlí 
Santa Claus nebo jak podle pohanských zvyků 
vyhnat zlé síly z domu. K výstavě se konají ko-
mentované prohlídky a pro děti mateřských a zá-
kladních škol jsou připraveny dílny. Výstava trvá 
do 5. února.

rytířský sál 
Adolf Born – Obrázky na přebalech knih
Výstava v  rámci dvanáctého ročníku festivalu 
Město čte knihu představuje knižní obálky ma-
líře, ilustrátora, scénáristy, kostýmního výtvar-
níka, staromilce a  monarchisty, Adolfa Borna. 
K výstavě jsou připraveny komentované prohlídky 
a programy pro děti mateřských škol, žáky základ-
ních škol i studenty středních škol. Výstava potrvá 
do 31. prosince. 

K výstavám Adolf Born a Vánoční tradice 
a zvyky v Evropě vám nabízíme možnost 

objednat si komentované prohlídky a dílny. 
Máte-li o naši nabídku zájem, pište, prosím, 
na e-mail vmsumperk@muzeum-sumperk.cz.
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vštěvníky vánoční pozdrav v několika cizích jazy-
cích, který se může hodit při posílání vánočních 
přání. Chybět nebudou tradiční anglické máslové 
sušenky, které děti nechávají na  stolečku u  krbu 
Otci Vánoc za to, že jim naplní ponožku dárečky. 
Pro rodiče bude připraven vánoční punč. 

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 automatic-
kým audioprůvodcem guidePORT, který oživí ex-
ponáty hned ve čtyřech jazycích. 
Informace: tel. č.: 583  363  070, tel., fax: 
583  214  908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celo-
ročně: út–ne 9–12 hod., 12.30–17 hod. Otevírací 
doba Muzejíčka: út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 ho-
din. Změna programu vyhrazena!

Dominanta historické části Šumperka, klášterní 
kostel Zvěstování Panny Marie, se konečně doč-
kala knihy, která provází čtenáře historií a staveb-
ním vývojem, dochovanou uměleckou výzdobu 
a průběhem poslední rozsáhlé rekonstrukce stavby. 
Publikace bude veřejnosti představena v  úterý 
6. prosince v 18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuc-
kého při klášterním kostele. Společně s uvedením 
knihy proběhne i beseda s autorkami tohoto kniž-
ního titulu, Milenou Filipovou a Lenkou Kirkoso-
vou.

Akce
Advent v muzeu
U  příležitosti výstavy Vánoční tradice a  zvyky 
v  Evropě se bude konat ve  středu 14. prosince  
od 9 do 16 hodin adventní tvoření v muzeu. Přijďte 
se seznámit s vánočními tradicemi evropských zemí 
a  zkusit si vytvořit např. papírovou hvězdu nebo 
hodnou italskou čarodějnici Befanu. Naučíme ná-

Vlastivědné muzeum

Na výstavě v Hollarově galerii se návštěvníci dozví, jak slaví Vánoce v okolních zemích, co mají společného nebo 
čím se liší od těch našich.  Foto: VM Šumperk
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Výstava v  Hollarově galerii se nese ve  znamení Vá-
noc.  Foto: VM Šumperk

Rytířský sál hostí výstavu knižních obálek Adolfa 
Borna.  Foto: VM Šumperk

Výstavy

V Hollarově galerii se představují vánoční tradice  
a zvyky v Evropě
Jiný pohled na Vánoce, jejich tradice a zvyky nabízí výstava, kterou připravilo Vlastivědné mu
zeum v Šumperku. Instalována je v Hollarově galerii.

Adolf Born – Obrázky na přebalech knih

Jak slaví Vánoce v okolních zemích, co mají společ-
ného nebo čím se liší od našich Vánoc, jaké je jejich 
tradiční jídlo, kde vznikla tradice zdobení vánoč-
ního stromku, kdo nosí dětem dárky, kde bydlí Santa 
Claus nebo jak podle pohanských zvyků vyhnat zlé síly 
z domu, se dozvíte na výstavě v Hollarově galerii. Za-
stoupeny jsou severské země, jako jsou Finsko a Švéd-
sko, blízké sousedy reprezentují Německo, Rakousko 
a Polsko, z jihu Evropy jsme vybrali Itálii a Španělsko. 
Pravoslavné Vánoce slaví v Řecku a neopomněli jsme 
ani Velkou Británii, Francii a Slovensko. K výstavě pro-
bíhají komentované prohlídky a pro děti mateřských 
a základních škol jsou připraveny dílny. P. Janíčková

Výstava knižních obálek Adolfa Borna (1930–
2016) – malíře, ilustrátora, scénáristy, kostýmního 
výtvarníka, staromilce a monarchisty je do konce 
prosince k vidění v Rytířském sále muzea. Výstava 
je pořádána v rámci festivalu Město čte knihu.

V  Rytířském sále jsou prezentovány přebaly, 
které pro knihy Ivana Krause navrhl Adolf Born. 
Nejstarší obálka je z  roku 1994 a  všechny knihy 
vydalo nakladatelství Academia. V předsálí si pak 
návštěvníci prohlédnou dvacet pět obálek dětských 
knih vydaných v nakladatelství Albatros. K výstavě 
jsou připraveny komentované prohlídky a  prog-
ramy pro děti z mateřských škol, žáky základních 
škol i studenty středních škol.  I. Tylová

Změna otevírací doby během vánočních svátků
Ve dnech 24., 25., 26. a 31. prosince a 1. ledna bude Vlastivědné muzeum v Šumperku uzavřeno.

Pracovníci Vlastivědného muzea v Šumperku vám přejí krásné vánoční svátky 
a v roce 2017 hodně zdraví a osobního štěstí.
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Osada Josefová od západu, 30. léta 20. století.  
Foto: archiv P. Mareše

Severní Morava, Výstava

Muzejíčko obsadí Krysáci

Vyšel 102. svazek Severní Moravy

Rázovití valašští krysáci Hodan a Hubert v doprovodu světáckého kamaráda, pražského labo
ratorního potkana Edy opustili bezpečí šuplíku šicího stroje na vizovickém smetišti a rozhodli se 
prozkoumat prostory šumperského Muzejíčka. Tato delegace hlodavců je už v muzeu netrpělivě 
očekávána a pastiček na myši se rozhodně obávat nemusí.

Historii sklárny, založené kolem roku 1732, 
která se nacházela v dnes již zaniklé osadě Josefová 
nedaleko Branné, se věnuje Pavel Mareš v Zajíma-
vostech vlastivědného sborníku Severní Morava, 
jenž právě vyšel a který lze zakoupit v recepci mu-
zea v Šumperku, a to za sympatických 87 Kč. Časo-
pis, obsahově nabitý články z archeologie, historie, 
architektury a  botaniky, přináší řadu podnětných 
recenzí i  přehled vydaných regionálních publi-
kací, a je možné objednat si jej také u Evy Petrášové 
na adrese eva.petrasova@muzeum-sumperk.cz.  

M. Berková

Rázovití valašští krysáci Hodan a Hubert v doprovodu pražského laboratorního potkana Edy prozkoumají pro-
story šumperského Muzejíčka.  Foto: VM Šumperk

Pokud vám jména Hodan, Hubert a Eda (či sád-
rový trpaslík Ludvíček) nic neříkají, pak se zeptejte 
dětí. Ty budou určitě vědět, že se jedná o  hlavní 

postavičky oblíbeného loutkového večerníčku s ná-
zvem Krysáci, kterým svůj hlas propůjčili známí 
herci Bolek Polívka a Jiří Pecha. 
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večerníčku a na interaktivní hry. Chybět nebude ani 
nabídka tematických suvenýrů. Výstava může za-
ujmout i milovníky animované tvorby. Tento večer-
níček byl v  roce 2008 mimo jiné oceněn televizní 
cenou Elsa za nejlepší animovaný televizní pořad. 

Výstava Krysáci bude otevřena v  úterý 6. pro-
since v 9 hodin a potrvá až do 9. března.  

P. Hajtmarová

Výstava, pojmenovaná jednoduše Krysáci, na-
bídne pohled do zákulisí natáčení populárního ve-
černíčku. K vidění budou trojrozměrné aranžované 
scény, které představí život televizních hlodavců 
na  malém smetišti blízko Vizovic. Celou výstavu 
budou doplňovat fotografie a  texty, jež přiblíží vý-
robu a natáčení Krysáků. Zejména malí návštěvníci 
se pak mohou těšit na projekci epizody krysáckého 

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

Bližší informace: tel. č.: 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz.

Městská knihovna

Neznámou íránskou poušť představí Jiří Sladký

Cestovatel Jiří Sladký, autor dvou knih ze současného Íránu, který zemi navštívil čtrnáctkrát, za
vítá ve čtvrtek 1. prosince do šumperské knihovny v ulici 17. listopadu 6. Se zájemci se setká na be
sedě nazvané Neznámá íránská poušť. Začíná v 17 hodin a vstupné je padesát korun.

Promítání z  expedičního putování přes dvě 
pouště východního Íránu se věnuje jejich přírodní 
tváři, ale i  obyvatelům, etnografickým poznat-
kům a málo známým archeologickým objevům. 
Zavede na neprobádaná místa, z nichž máme do-
sud jen minimálně zpráv. Mnohá témata možná 
u  nás ještě nebyla prezentována – nejžhavější 

poušť světa a její roztodivná příroda, mrtvá a živá 
sídla v poušti, život v oázách založených na pod-
zemních přivaděčích, královské sídlo z  doby 
bronzové, návštěva u  liliputů… Přednášku do-
plní krátký videosnímek z výstavy Lidé z pouště, 
která proběhla v Městské knihovně v Hodoníně.  

K. Šeligová

Výstava v Městské knihovně Šumperk
Alena Crhonková: „Setkávání s krajinou“ 

Výstava je k vidění v půjčovně v ulici 17. listopadu 6 do 4. ledna.
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skladatele zcela propadla a nastudovala výběr z Ja-
náčkovy Moravské lidové poezie v písních, lidových 
balad a Slezských písní.

Dodnes Marta Töpferová vydala sedm alb, čtyři 
ve  španělštině, dvě v češtině a  jedno v angličtině, 
obsahujících převážně její vlastní tvorbu.

V  klášterním kostele Marta Töpferová před-
staví moravskou lidovou poezii a  lidové balady 
ve  skladbách Leoše Janáčka a  také skladby Bohu-
slava Martinů za doprovodu vynikajícího předního 
českého klavíristy Jana Bartoše. K. Šeligová 

Pátek 9. prosince od 14 do 18 hodin v „S“
Taneční odpoledne pro seniory
Hraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Marta Töpferová je jednou z  nejzajímavějších 
zpěvaček a písničkářek své generace. V mládí zpí-
vala osm let klasickou a  lidovou hudbu ve  sbo-
rech v Čechách a ve Spojených státech. Po emigraci 
do USA v  roce 1987 se naučila plynně španělsky 
a prosadila se jako osobitá umělkyně a skladatelka 
latinskoamerické hudby. London Times popsal 
Martu jako „jednu z  nejpůvabnějších interpretek 
lidové hudby Latinské Ameriky“. Martin hluboký 
hlas, lyrické písně a  unikátní doprovod na  čtyř-
strunné cuatro a kytaru zaujaly posluchače po ce-
lém světě. Etablovala se na hudební scéně v New 
Yorku a spolupracuje s nejlepšími hudebníky z ob-
lasti latiny, jazzu i  vážné hudby, a  tato zkušenost 
se odráží v  jedinečném stylovém mixu její vlastní 
tvorby. V roce 2012 se Marta vrátila do Čech a za-
čala psát písně v rodném jazyce inspirované morav-
ským folklorem a slovanskou hudbou pro její nový 
soubor Milokraj. Kromě autorských textů Marta 
zhudebnila básně Věry Provazníkové, Jana Zahrad-
níčka a dalších. Tato nová hudba je navíc v rukou 
výtečných spoluhráčů a  to kytaristy Davida Do-
růžky, cimbalisty Marcela Comendanta, houslity 
Stanislava Palúcha a kontrabasisty Roberta Ragana. 
Milokraj byl nominován na cenu Anděl v kategorii 
World Music (2014) za své první CD. 

V  poslední době se Marta obeznámila také 
s písňovou tvorbou Leoše Janáčka, kouzlu tohoto 

Čtvrtek 1. prosince od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Další pořad v rámci cyklu Poezie a hudba chystá na prosinec šumperská knihovna. V klášterním 
kostele přivítá ve čtvrtek 8. prosince od 18 hodin zpěvačku Martu Töpferovou, kterou doprovodí 
klavírista Jan Bartoš. Nabídnou moravskou lidovou poezii v písních, lidové balady a výběr klavír
ních skladeb Leoše Janáčka a také skladby Bohuslava Martinů. Vstupenky v ceně 100 Kč se prodá
vají v půjčovně pro dospělé v knihovně v ulici 17. listopadu.

Pořad Poezie a hudba přivítá Martu Töpferovou

Pontis Šumperk – Univerzita volného času

Marta Töpferová vystoupí v klášterním kostele v rámci 
pořadu Poezie a hudba.  Foto: VM Šumperk
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Úterý 13. prosince od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Čtvrtek 15. prosince od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Ivan Zela.  Vstupné 50 Kč

Úterý 20. prosince od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů

Každé pondělí od 13 hodin v „P“
Konverzace v němčině pro seniory –  
mírně pokročilí II

Každé pondělí od 15 hodin v „P“
Konverzace v němčině pro seniory – pokročilí

Každé pondělí od 14 hodin v „P“
Konverzace v angličtině – mírně pokročilí I

Každou středu od 11 hodin v „P“
Konverzace v angličtině – 
mírně pokročilí II

Každý pátek od 13 hodin v „P“
Konverzace v angličtině – pokročilí

Každou středu od 14 hodin v „S“
Konverzace v ruštině – mírně pokročilí

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

Každé pondělí od  19 hodin v  „S“, každý čtvrtek 
od 10 hodin v „P“
Cvičení s flexibarem 

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

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 10 hodin v „S“
Zdravotní a rehabilitační cvičení

Každé úterý od 14 hodin v „S“
Zdravotní cvičení

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 „S“
Trénování paměti

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

Každou středu od 18 hodin v „S“
Jóga IV

Každý čtvrtek od 8 hodin v „P“
Počítačový kurz   Cena za jednu lekci 50 Kč

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

Každý čtvrtek (lichý týden) od 13.30 hodin v „P“ 
Sdělujeme pocity malbou

Každý čtvrtek od 17 hodin v „S“ 
Flexibary pro ženy

Každý čtvrtek od 18.30 hodin v „S“ 
Harmonizační cvičení
Bližší informace k  akcím: T. Moravcová, 
tel.  č.  606  756  770, 583  211  766, moravcova.te-
reza@pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, 
„P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. Permanentky 
se zvýhodněním a kupony na jednotlivé aktivity 
je nutné uhradit na recepci nebo pokladně v ulici 
Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních 
programech získáte na www.pontis.cz.
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pravené budou zajímavé hry a  soutěže, čertovská 
muzika, andělská tombola, Mikulášovo občerstvení 
a taneční vystoupení. A možná přijde i opravdový 
Mikuláš s plným pytlem dárků pro radost a štěstí. 
S sebou: přezůvky, dobrou náladu, oblek čertíka či 
čertice (není podmínkou pro vstup). Pozor, soutě-
žíme o nejhezčího čertíka a čertici! Informace Jiří 
Kamp, tel. č. 774 908 122, kamp@doris.cz.  

Rodinné vstupné 60 Kč, jednotlivec 30 Kč

Pondělí 5. prosince od 17 hodin v klášterním kostele
Via Lucis: Vivat Carolus Quartus, pocta Karlu IV.
Hosty budou A. Strejček a Š. Rak. Informace a rezer-
vace míst – P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, konup-
cik@doris.cz.  Vstupné 80 Kč, senioři a mládež 60 Kč

Neděle 11. prosince od 17 hodin v kostele Narození 
Panny Marie v Novém Malíně
Adventní koncert
Zpívají Motýli. Informace Ivana Žurková, tel. č. 
725 012 639, zurkova@doris.cz. 

Pondělí 12. prosince od  14 do  18 hodin na  nám. 
Míru u radnice
Vánoční dílničky

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 3. prosince od 9 do 14 hodin v AD na „K“
Keramika pro každého
Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 
Informace Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@
doris.cz.  Cena 50 Kč 

Sobota 3. prosince – neděle 4. prosince v „SEV“ Švagrov
Těšení se na Vánoce I.
Víkendový pobyt pro ženy, dívky a  také tatínky, 
kteří chtějí nasát atmosféru Vánoc a adventu, projít 
si cestu adventní spirály a vyrobit si dárky z netra-
dičních materiálů… Informace Lenka Krahulcová, 
tel. č. 725 058 172, krahulcova@doris.cz. 

Neděle 4. prosince od 16 do 18 hodin v tělocvičně na „K“
Čertoviny
Odpolední setkání malých i  velkých čertíků. Při-

Středisko volného času Doris

Středisko volného času Doris pořádá v rámci cyklu komorních pořadů Via Lucis
A. Strejček a Š. Rak – VIVAT CAROLUS QUARTUS, pocta Karlu IV.

pondělí 5. prosince od 17 hodin v klášterním kostele
 

Hudbu složil Štěpán Rak, historicky první vysokoškolský profesor kytary České republiky, jenž si své 
posluchače podmaňuje intenzitou prožitku, interpretačním mistrovstvím a absolutním splynutím in-
terpreta a skladatele v jedné osobě, s duší hudby. Z Moralit Karla IV. sestavil a průvodní slovo, s vy-
užitím motivů z prací Jindřicha Pecky a Františka Kožíka, napsal Alfred Strejček, který patří mezi 

špičkové interprety poezie a prózy a je několikanásobným laureátem soutěží profesionálních umělců 
v uměleckém přednesu. Je držitelem nejvyššího ocenění v tomto oboru – Křišťálové růže. Společně se 
Štěpánem Rakem je nositelem ceny UNESCO za koncertní projekt Vivat Comenius, se kterým oba 

umělci vystoupili na více než šesti stovkách koncertů ve dvaatřiceti zemích čtyř kontinentů.
Vstupenky v ceně 80 Kč (senioři a mládež 60 Kč) si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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Navštivte náměstí Míru (u  radnice), kde pro vás 
a celou rodinu budou připraveny aktivity s vánoční 
tematikou. Společně si zde můžete vyrobit vánoční 
ozdoby, drobné dárečky a nasát vánoční atmosféru. 
Informace Soňa Vávrová, tel. č. 725 005 783, vav-
rova@doris.cz.  Vstup zdarma

Pondělí 12. prosince od  17 hodin na  nám. Míru 
u radnice
Zpívání koled u radnice
Zpívají Barevné děti, Plameňáci a  Motýli. Infor-
mace Ivana Žurková, tel. č. 725 012 639, zurkova@
doris.cz.  Vstupné dobrovolné

Středa 14. prosince od  18 hodin v  kostele sv. Petra 
a Pavla v Želechovicích pod Dřevnicí
Adventní koncert

Středa 14. prosince od 17.15 do 20.15 hodin v AT 
na „K“
Sedánky pro mamky
Výtvarné tvoření všeho druhu pro ženy kaž-
dého věku. Informace Eva Pšenčíková, tel. č. 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena 80 Kč

Sobota 17. prosince od 16 hodin ve velkém sále domu 
kultury
Vánoční koncert
Zpívají Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci a Mo-

týli. Informace Ivana Žurková, tel. č. 725 012 639, 
zurkova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč, 60 Kč, 70 Kč 

Sobota 17. prosince – neděle 18. prosince v  „SEV“ 
Švagrov
Těšení se na Vánoce II.
Víkendový pobyt rodičů s dětmi, příprava na na-
stávající svátky se všemi tradicemi, které k  Vá-
nocům patří. Tvoření, divadlo s  dětmi a  výroby 
ozdob na  vánoční stromeček, to a  mnohem víc 
ve Švagrově… Informace Lenka Krahulcová, tel. č. 
725 058 172, krahulcova@doris.cz. 

Čtvrtek 22. prosince od 14 hodin v Šumperku a jeho 
přilehlém lese
Vánoční stromeček pro zvířátka
Ve  spolupráci s  ČSOP Šumperk je pro veřejnost 
připravena vycházka do  lesa, zpívání koled a zdo-
bení stromečku pro zvířátka… Informace Marcel 
Minář, tel. č. 725 083 206, minar@doris.cz. 

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.

Kino Oko

Čtvrtek 1. prosince
ANDĚL PÁNĚ 2 v 17.10 hodin  

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 
90 minut, mládeži přístupný
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je 
přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný 
pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. 
Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vě-
dět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání 
bude volná.  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 

SANTA JE POŘÁD ÚCHYL v 19.10 hodin
USA, 2016, komedie, 92 minuty, přístupné bez 
omezení, titulky
Odpudivě neodolatelný kasař Willie je stále alko-
holik, pořád děvkař a už zase na dně. Znovu tedy 
obléká santovský oblek a neochotně spojí síly s bý-
valým parťákem Markusem, aby na  Vánoce vy-
kradli centrálu určitě zkorumpované chicagské 
charity.  Vstupné 110 Kč
 
Pátek 2. prosince
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Pokračování české filmové pohádky Anděl Páně bude mít v kině Oko premiéru 1. prosince.  Foto: archiv

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O  KONCI 
SVĚTA 3D v 15.30 hodin           Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, akční, dobrodružný, 
103 minuty, přístupné bez omezení, české znění
Od tvůrců Zootropolis a Ledového království. Ne-
bojácná dospívající dívka Vaiana se vydává na ne-
bezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou 
potkává kdysi mocného poloboha Mauiho. Spo-
lečně se plaví přes širý oceán a zažívají nebezpečná 
a úžasná dobrodružství.   

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
ANDĚL PÁNĚ 2 v 17.50 hodin  

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 
90 minut, mládeži přístupný  

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
SANTA JE POŘÁD ÚCHYL v 19.45 hodin
USA, 2016, komedie, 92 minuty, přístupné bez 
omezení, titulky

Vstupné 110 Kč

Sobota 3. prosince
ČERVENÁ ŽELVA ve 14.30 hodin  

Hrajeme pro děti
Japonsko, 2016, animovaný, fantasy, 80 minut, 
přístupné bez omezení 
Příběh trosečníka na  tropickém ostrově, obydle-
ném želvami, kraby a ptáky, je zároveň univerzál-
ním příběhem všech zásadních okamžiků v životě 
člověka. O sebepoznání, lásce, rodičovství i střídání 
generací vypráví oscarový režisér Michaël Dudok 
de Wit beze slov, jen s pomocí řemeslně dokonalé 
animace.  Vstupné 100 Kč, děti 80 Kč 
ANDĚL PÁNĚ 2 v 16.15 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 
90 minut, mládeži přístupný  

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU v 18.10 hodin
ČR, 2016, komedie, 97 minut, přístupné bez ome-
zení
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V hlavní roli Ondřej Vetchý a Petra Hřebíčková. 
Vstupné 100 Kč

HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY 
ve 20.10 hodin
USA, Austrálie, 2016, drama, válečný, životopisný, 
131 minuta, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 100 Kč

Neděle 4. prosince
ANDĚL PÁNĚ 2 v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 
90 minut, mládeži přístupný  

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O  KONCI 
SVĚTA v 17.30 hodin                 Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, akční, dobrodružný, 
103 minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A  KDE JE NAJÍT 
3D v 19.50 hodin
Velká Británie, USA, 2016, dobrodružný, rodinný, 
fantasy, 133 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 150 Kč

Pondělí 5. prosince
NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM v 17.30 hodin
ČR, 2016, dokumentární, 90 minut, přístupné bez 
omezení
Pět obdivuhodných dětí, jež společnost shodně 
opatřila nelichotivou nálepkou „autista“. 

Vstupné 110 Kč
ANDĚL PÁNĚ 2 v 19.25 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 
90 minut, mládeži přístupný  

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 

Úterý 6. prosince
ANDĚL PÁNĚ 2 v 17.00 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 
90 minut, mládeži přístupný  

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 

SANTA JE POŘÁD ÚCHYL v 18.55 hodin 
USA, 2016, komedie, 92 minuty, přístupné bez 
omezení, titulky Vstupné 110 Kč

Středa 7. prosince
BABY OKO: BEZVA ŽENSKÁ NA  KRKU 
v 10.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 97 minut, přístupné bez omezení

Vstupné 100 Kč, 
mamky, taťkové, babičky a dědové s miminy 60 Kč 

ANDĚL PÁNĚ 2 v 18.00 hodin 
Hrajeme pro děti

ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 
90 minut, mládeži přístupný  

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
PUNK’S NOT DEAD ve 20.00 hodin 

Artvečer  FK
Makedonie, Srbsko, 2011, komedie, drama, 
100 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Jak po sedmnácti letech najít a přesvědčit všechny 
členy skupiny, aby se sešli a znova nazkoušeli svůj 
repertoár? Úkol je ztížen tím, že jsou roztroušeni 
po  všech bývalých jugoslávských zemích. Mirza 
a  jeho spoluhráči, které po  strastiplné cestě Bal-
kánem nakonec objeví a přesvědčí k hraní, se do-
stávají do  paradoxní situace – oni, pankáči, mají 
sloužit jako kladný příklad. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

Čtvrtek 8. prosince
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY v 17.30 hodin
USA, 2016, akční, horor, 120 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky 
Pokračování úspěšné filmové série Underworld, 
s podtitulem Krvavé války, sleduje osudy upíří smr-
tonošky Selene (Kate Beckinsale), která se brání 
nemilosrdným útokům jak ze strany lykanů, tak 
i upířího rodu, který ji zradil. Za pomoci svých je-
diných spojenců Davida (Theo James) a  jeho otce 
Thomase (Charles Dance) musí zastavit odvěkou 
válku mezi lykany a upíry i za cenu, že bude nucena 
za mír položit tu nejvyšší oběť.  Vstupné 120 Kč
PAŘBA O VÁNOCÍCH v 19.55 hodin
USA, 2016, komedie, 110 minut, nepřístupné pro 
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děti do 15 let, titulky
Když vedoucímu pobočky jeho upjatá sestra 
ve  funkci generální ředitelky společnosti pohrozí, 
že jeho pobočku zavře, rozhodne se zachránit situ-
aci velkolepým vánočním večírkem, na kterém by 
ulovil významného klienta, ale večírek se mu poně-
kud vymkne z rukou.  Vstupné 110 Kč

Pátek 9. prosince
LICHOŽROUTI v 15.45 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, rodinný, 83 minuty, pří-
stupné bez omezení, české znění
O malých tvorech, kteří žijí s námi lidmi a mohou 
za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zů-
stane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! 

Vstupné 100 Kč
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY 3D 
v 17.35 hodin
USA, 2016, akční, horor, 120 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky   Vstupné 140 Kč
PAŘBA O VÁNOCÍCH ve 20.00 hodin
USA, 2016, komedie, 110 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Sobota 10. prosince
ANDĚL PÁNĚ 2 v 15.35 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 
90 minut, mládeži přístupný  

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY 3D 
v 17.35 hodin
USA, 2016, akční, horor, 120 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky   Vstupné 140 Kč
PAŘBA O VÁNOCÍCH ve 20.00 hodin
USA, 2016, komedie, 110 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Neděle 11. prosince
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O  KONCI 
SVĚTA 3D v 15.00 hodin            Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, akční, dobrodružný, 103 
minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
ANDĚL PÁNĚ 2 v 17.20 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 
90 minut, mládeži přístupný  

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
PAŘBA O VÁNOCÍCH v 19.15 hodin
USA, 2016, komedie, 110 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Pondělí 12. prosince
ANDĚL PÁNĚ 2 v 17.15 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 
90 minut, mládeži přístupný  

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY v 19.10 hodin
USA, 2016, akční, horor, 120 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky   Vstupné 120 Kč

Úterý 13. prosince
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY v 17.30 hodin
USA, 2016, akční, horor, 120 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky   Vstupné 120 Kč
PAŘBA O VÁNOCÍCH v 19.55 hodin
USA, 2016, komedie, 110 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Středa 14. prosince
ČERVENÁ ŽELVA v 17.30 hodin 

Hrajeme pro děti
Japonsko, 2016, animovaný, fantasy, 80 minut, 
přístupné bez omezení  

Vstupné 100 Kč, členové FK a děti 80 Kč
ADELE: ŽIVĚ Z  ROYAL ALBERT HALL 
v 19.15 hodin                           Živě (nejen) v Oku
Velká Británie, 2011, koncert, 90 minut
Božská Adele Adkins, držitelka Grammy v katego-
rii pop/soul zpívá v Royal Albert Hall v Londýně. 
Splnila si tak svůj sen.  Vstupné 110 Kč

Čtvrtek 15. prosince
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D v 16.00 
hodin
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USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
133 minuty, české znění
Příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají 
dohromady, aby splnili odvážný a  zdánlivě ne-
možný úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti. 

Vstupné 150 Kč
NETOPÝR v 19.30 hodin        Živě (nejen) v Oku
Vídeňská státní opera, 180 minut, titulky 
Ideální směs vídeňského šarmu, humoru a nepře-
konatelné radosti ze života, to jsou přednosti této 
operety, která se zabydlela na jevištích takřka celého 
světa.  Vstupné 250 Kč, držitelé abonmá 200 Kč 

Pátek 16. prosince
OKO SENIOR: BEZVA ŽENSKÁ NA  KRKU 
ve 14.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 97 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč
ČERVENÁ ŽELVA v 16.00 hodin 

Hrajeme pro děti
Japonsko, 2016, animovaný, fantasy, 80 minut, 
přístupné bez omezení   Vstupné 100 Kč, děti 80 Kč

ROGUE ONE: STAR WARS STORY 
v 17.45 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
133 minuty, české znění  Vstupné 150 Kč
INKARNACE ve 20.30 hodin
USA, 2016, thriller, horor, 86 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky
Jedenáctiletý Cameron se znenadání začíná chovat 
podivně. Uzavírá se ve svém pokoji, mluví zvlášt-
ními pradávnými jazyky a vykazuje i další příznaky 
posedlosti.  Vstupné 110 Kč

Sobota 17. prosince
ANDĚL PÁNĚ 2 ve 14.00 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 
90 minut, mládeži přístupný  

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D 
v 15.55 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
133 minuty, české znění  Vstupné 150 Kč

Operetu Netopýr přenáší kino Oko živě z Vídeňské státní opery 15. prosince.  Foto: archiv
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INKARNACE v 18.35 hodin
USA, 2016, thriller, horor, 86 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 
ve 20.30 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
133 minuty, české znění  Vstupné 130 Kč

Neděle 18. prosince
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O  KONCI 
SVĚTA v 15.00 hodin                  Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, akční, dobrodružný, 
103 minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 
v 17.20 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
133 minuty, české znění  Vstupné 130 Kč
INKARNACE ve 20.00 hodin
USA, 2016, thriller, horor, 86 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Pondělí 19. prosince
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 
v 17.20 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
133 minuty, titulky  Vstupné 130 Kč
INKARNACE ve 20.00 hodin
USA, 2016, thriller, horor, 86 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Úterý 20. prosince
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 
v 16.50 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
133 minuty, české znění  Vstupné 130 Kč
LOUSKÁČEK Z  MARIINSKÉHO DIVADLA 
3D v 19.30 hodin                      Živě (nejen) v Oku
Vůbec první 3D zpracování slavného díla. Nesmr-
telná a populární hudba P. I. Čajkovského, velko-
lepá scéna a ohromující kostýmy jsou zárukou, že 
představení Mariinského divadla bude skutečně 
stát za to.  Vstupné 250 Kč, držitelé abonmá 200 Kč 

Americký snímek Rogue One: Star Wars Story uvádí kino Oko od 15. prosince hned několikrát.  Foto: archiv
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přehlédnou...  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 22. prosince
ZPÍVEJ 3D v 15.45 hodin          Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, muzikál, komedie, ro-
dinný, 110 minut, přístupné bez omezení, české 
znění
Celý svět je doslova poblázněný pěveckými soutě-
žemi, proto se nikdo nemůže divit, že tento sou-
časný fenomén pohltil i zvířecí říši. Každý tvoreček, 
a je jedno, jestli se jedná o myš, nebo o slona, by se 
chtěl stát vítězem výběrové soutěže. A není to jen 
kvůli výhře 100 000 dolarů. Tento veselý animo-
vaný příběh ze života zástupců rozsáhlé živočišné 
říše přinášejí tvůrci Já padouch. 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE 
v 18.00 hodin 
USA, 2016, drama, 94 minuty, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky
V době, kdy úspěšný vedoucí pracovník newyorské 

Středa 21. prosince
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D 
v 17.20 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
133 minuty, české znění  Vstupné 150 Kč
PLANETÁRIUM ve 20.00 hodin    Artvečer  FK
Francie, Belgie, 2016, drama, 110 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
Paříž, konec 30. let. Laura (Natalie Portmanová) 
a Kate (Lily-Rose Deppová) jsou sestry, které pro-
vádějí veřejné spiritualistické seance a právě končí 
svoje světové turné. Upoutají pozornost Andrého 
Korbena (Emmanuel Salinger), vlivného produ-
centa, vlastnícího jedno z největších filmových stu-
dií. I  přes svůj skeptický pohled si André vyžádá 
osobní seanci. Výsledek ho natolik překvapí, že dív-
kám nabídne možnost bydlet v jeho vile. Je pevně 
rozhodnutý změnit svět kinematografie, a tak sestry 
obsadí do úplně prvního duchařského filmu. Laura 
však brzy pochopí, že André má i postranní úmysly, 
které se ve víru filmování a nových pocitů snadno 

Kino Oko

Hlavní roli v americkém dramatu Collateral Beauty: Druhá šance ztvárnil Will Smith.  Foto: archiv
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reklamní agentury (Will Smith) prožívá hlubokou 
osobní tragédii a  zcela se stahuje do ústraní, jeho 
kolegové vymyslí drastický plán, jehož cílem je při-
nutit ho překvapivým a hluboce lidským způsobem 
se vyrovnat se svým žalem.  Vstupné 110 Kč
MANŽEL NA HODINU ve 20.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 105 minut, nevhodný pro 
děti do 12 let
Pokračování úspěšné komedie s  Bolkem Polívkou, 
Davideme Matáskem, Davidem Novotným, Luká-
šem Latinákem, Evou Holubovou...  Vstupné 120 Kč

Pátek 23. prosince
ZPÍVEJ 3D v 15.00 hodin          Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, muzikál, komedie, ro-
dinný, 110 minut, přístupné bez omezení, české 
znění   Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D 
v 17.20 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
133 minuty, české znění  Vstupné 150 Kč
MANŽEL NA HODINU ve 20.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 105 minut, nevhodný pro 
děti do 12 let  Vstupné 120 Kč

Úterý 27. prosince
ZPÍVEJ v 15.00 hodin                Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, muzikál, komedie, ro-
dinný, 110 minut, přístupné bez omezení, české 
znění   Vstupné 130 Kč 
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 
v 17.20 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
133 minuty, české znění  Vstupné 130 Kč
COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE 
ve 20.00 hodin
USA, 2016, drama, 94 minuty, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Středa 28. prosince
ZPÍVEJ 3D v 15.30 hodin          Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, muzikál, komedie, ro-
dinný, 110 minut, přístupné bez omezení, české 
znění   Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 

MANŽEL NA HODINU v 17.50 hodin
ČR, 2016, komedie, 105 minut, nevhodný pro 
děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
ZAČÍT ZNOVU ve 20.00 hodin       Artvečer  FK
Francie, Německo, 2016, drama, 100 minut, pří-
stupný bez omezení, titulky
Nathalie je profesorkou filozofie v  jednom paříž-
ském lyceu. Svou práci miluje a  snaží se studen-
tům především předat zálibu v myšlení. Jako vdaná 
matka dvou dětí dělí svůj čas mezi rodinu, bý-
valé žáky a  svou značně majetnickou matku. Jed-
noho dne jí manžel oznámí, že odchází k jiné ženě. 
Nathalie získává novou svobodu a přebuduje svůj 
život od základů.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 29. prosince
ZPÍVEJ v 15.00 hodin                  Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, muzikál, komedie, ro-
dinný, 110 minut, přístupné bez omezení, české 
znění   Vstupné 130 Kč 
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 
v 17.20 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
133 minuty, titulky  Vstupné 130 Kč
ASSASSIN’S CREED 3D ve 20.00 hodin
USA, Velká Británie, 2016, akční, dobrodružný, 
sci-fi, 102 minuty, nevhodné pro děti do  12 let, 
titulky
Film Assassin’s Creed vznikl na  základě stej-
nojmenné slavné herní série a  vedle Michaela 
Fassbendera se ve  filmu představí další uznávaní 
herci Marion Cotillardová, Jeremy Irons a Brendan 
Glee son.  Vstupné 140 Kč

Pátek 30. prosince
ZPÍVEJ v 15.00 hodin                Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, muzikál, komedie, ro-
dinný, 110 minut, přístupné bez omezení, české 
znění   Vstupné 130 Kč 
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D 
v 17.20 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
133 minuty, české znění  Vstupné 150 Kč
ASSASSIN’S CREED ve 20.00 hodin
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USA, Velká Británie, 2016, akční, dobrodružný, 
sci-fi, 102 minuty, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky  Vstupné 120 Kč

Sobota 31. prosince
ZPÍVEJ ve 13.00 hodin                Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, muzikál, komedie, ro-
dinný, 110 minut, přístupné bez omezení, české 
znění   Vstupné 130 Kč 
MANŽEL NA HODINU v 15.20 hodin
ČR, 2016, komedie, 105 minut, nevhodný pro 
děti do 12 let  Vstupné 120 Kč

Od  1. prosince zahajujeme předprodej vstu
penek i  s dárkovým voucherem na Padesát od
stínu temnoty (premiéra 9. 2.) a  na  koncertní 
show Rammstein America (jediný den v kinech 

13. 1.). V pokladně nabízíme dárkové poukazy 
v hodnotě 200 Kč, 500 Kč a 1 000 Kč. 

Připravujeme: Miluji tě modře, Rammstein in 
America, La La Land, Ozzy, Velká čínská zeď, Spo-
jenci, XXX: Návrat Xandera Cage.
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 začát-
kem prvního představení. Přijímáme platební karty. 
Platnost rezervací vstupenek hodinu do  začátku 
představení. Bližší inf. na  telefonu 583  212  000. 
Změna programu vyhrazena. *Za finanční dar dě-
kujeme firmám SHM a PLATIT, slevy platí do vy-
čerpání pro prvních 100 diváků. 

VÝSTAVA
Moje rodina a já 

Výstava prací z výtvarné a literární soutěže v rámci Město čte knihu trvá do 31. prosince.

Především děti se mohou těšit na veselý animovaný příběh ze života zástupců rozsáhlé živočišné říše nazvaný 
Zpívej.  Foto: archiv
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VÁNOCE V ŠUMPERKU

Vánoce na Točáku
2. - 24. prosince 2016 

tradiční vánoční setkávání v srdci města, v nabídce svařené víno, vánoční punč, občerstvení, vánoční sortiment
Otevírací doba po-čt, so-ne 9:00-21:00 hod. · pá 9:00-23:00 hod.

Doprovodný program Vánoc na Točáku:

 2. prosince · 17:00 hod. · Točák

 Rozsvícení vánočního stromu
 vystoupí smíšený pěvecký sbor Oculos meos

 9. prosince · 9:00-21:00 hod. · Točák

 Prodej vánočních štol z Bad Hersfeldu
 výtěžek z prodeje poputuje na dobročinné účely

 9. prosince · 16:00 · Hlavní třída u divadla

 Adventní podvečer s divadlem
 vystoupí TapTýda a Divadlo Šumperk

 11.-12. prosince · nám. Míru u radnice

 Adventní dny splněných přání
 a zabíjačkové trhy
 11. prosince od 16:00 vystoupí A.M.Úlet a The Addams Sisters
 12. prosince od 15:00 vystoupí děti mateřských a základních škol

 16. prosince · 16:00 · Hlavní třída u divadla

 Adventní podvečer s divadlem
 vystoupí skupina Fleksible a hudebník Faana

 16.-17. prosince · Hlavní třída (mezi obchodním domem a Hotelem Grand)

 Vánoční trhy s regionálními    
 potravinami a vánočními produkty
 Otevírací doba: pá 9:00-18:00 hod. · so 9:00-15:00 hod.

Další vánoční akce v Šumperku:
 od 16. listopadu ·  Vlastivědné muzeum v Šumperku

 Výstava Vánoční tradice a zvyky v Evropě
 27. listopadu · 16:00 · evangelický kostel

 I. adventní koncert
 4. prosince· 16:00 · klášterní kostel

 II. adventní koncert
 5. prosince· 17:00 · Hlavní třída a nám. Míru

 Setkání se sv. Mikulášem
 10. prosince· 16:00 · Divadlo Šumperk

 Pohádka Perníková chaloupka a setkání s Mikulášem
 11. prosince· 16:00 · kostel sv. Jana Křtitele

 III. adventní koncert
 12. prosince · 17:00 · nám. Míru u radnice

 IV. adventní koncert
 17. prosince · 16:00 · Dům kultury Šumperk

 Vánoční koncert Motýlů Šumperk
 14. prosince · 19:00 · Dům kultury Šumperk

 Vánoční koncert Janka Ledeckého

změna programu vyhrazena · www.sumperk.cz · www.infosumperk.cz 

Pořádá město Šumperk ve spolupráci s Divadlem Šumperk,
Spodním prádlem Mertl a Ing. Lucií Hoškovou


