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1Publikace

Vyšla kniha o šumperském klášterním kostele

Bývalý dominikánský klášterní komplex a především jeho kostel Zvěstování Panny Marie je prá-
vem považován za dominantu historické části Šumperka. Ačkoliv byl odborníky zkoumán během 
poslední rozsáhlé renovace v devadesátých letech minulého století, teprve nyní se tato významná 
kulturní památka regionu dočkala publikace, jež představuje široké veřejnosti historii, stavební 
vývoj a průběh rekonstrukce stavby.

Snaží se čtenáři rovněž přiblížit význam umělecké 
výzdoby kostela a  poukázat na proměny dochova-
ného mobiliáře, přičemž je využíváno v hojné míře 
porovnávání současných a  historických fotografií, 
které byly doposud publikovány jen namátkou v re-
gionálním tisku.

Kniha „Klášterní kostel v  Šumperku“ byla 

veřejnosti představena v úterý 6. prosince. Připra-
vilo ji Vlastivědné muzeum Šumperk ve spolupráci 
s městem a štíteckým nakladatelstvím Veduta Pavla 
Ševčíka. Publikace, jejímiž autorkami jsou Milena 
Filipová a Lenka Kirkosová, se prodává v informač-
ním centru na Hlavní třídě a  v  knihkupectvích 
Duha a Tón.  -lk, zk-

Klidné a krásné vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2017 přeje všem svým čtenářům 
redakční rada Kulturního života Šumperka

Autorkami publikace jsou Milena Filipová a Lenka Kirkosová (na snímku zprava).  Foto: P. Kvapil



2 Novoroční výstup na Háj

1. ledna 2017 se mohou příznivci turistiky ze Šumperka a okolí již pojedenačtyřicáté účastnit no-
voročního výstupu na Háj. Pořadatelé čekají všechny účastníky výstupu za každého počasí v době 
od devíti do patnácti hodin. Ti mohou kromě účastnického listu a příležitostného razítka získat 
rovněž Novoroční čtyřlístek.

Novoroční výstup na Háj se uskuteční již pojedenačtyřicáté

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

Masové turistické pochody se v  sedmdesátých 
letech těšily veliké oblibě a  výstup na Háj se stal 
velmi rychle významnou akcí. Počet podpisů na 
prezenčních listinách dosahoval v některých roční-
cích ke třem tisícovkám. Přicházeli Šumperané i tu-
risté ze širokého okolí, účast na výstupu byla nejen 
příjemnou procházkou, ale také možností pozdra-
vit se s řadou přátel a známých. V době vzniku vý-
stupu byl Háj kopcem, který nebyl nijak výrazněji 
navštěvován než ostatní lokality v okolí. O poloza-
pomenutých základech rozhledny Klubu českoslo-
venských turistů, která zde kdysi stávala, věděli jen 
pamětníci. 

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

Josef Janků se skupinou přátel z  oddílu znač-
kařů vyrobili maketu této rozhledny ve dvou 
velikostech a  ta se pak stala neodlučnou rekvizi-
tou mimo jiné právě při novoročních výstupech. 
Transport několikametrového modelu si vyžá-
dal velké úsilí a  nadšení pořadatelů, stejně jako 
vynesení ostatních pomůcek. Vše bylo potřeba 

dopravit na Háj v den výstupu na zádech a téměř 
jistě neprošlapanými cestami. Skupina pořadatelů 
odcházela na Háj v časných ranních hodinách a za 
každého počasí. 

Tradice novoročních výstupů pokračuje bez 
přerušení do dnešních dnů. Pořadatelem se stal 
Klub českých turistů, odbor Šumperk. V  roce 
1996 byla na Háji otevřena rozhledna, na je-
jíž výstavbě se podílely společně s městem Šum-
perkem také obce Bludov a Ruda nad Moravou, 
firmy Telecom a Eurotel a Okresní úřad Šumperk. 
Háj se tak stal pravidelným a  hojně navštěvo-
vaným cílem vycházek místních i  vzdálených 
účastníků. Na nový rok, ale stále vyráží kolem 
tisícovky turistů. Šťastnou cestu nejen na Háj 
v  pátek 1. ledna 2017, ale na všech toulkách 
přírodou přeje Klub českých turistů Šumperk. 
 Z. Daňková, předsedkyně KČT Šumperk

Kresba Háje očima dětí. 



3Novinka v kině Oko, Předsilvestrovská nostalgie

Předsilvestrovská nostalgie s Old Time Jazzbandem

V Oku budou moci sledovat filmy 
zrakově a sluchově postižení

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Roční předplatné činí 288 Kč pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje  

prostřednictvím České pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč.
Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka,  

tel.č. 583 214 193, 724 521 552.

Technologickou novinku, která zpřístupňuje filmy sluchově a zrakově postiženým divákům, nain-
staluje během prosince šumperské kino Oko. Zařadí se tak mezi několik biografů v republice vy-
bavených touto technologií, založenou na přenosu signálu pomocí infračerveného signálu. Na její 
pořízení získalo Oko stodesetitisícovou dotaci od Státního fondu kinematografie, dalších čtyřiade-
vadesát tisíc dofinancuje kino z vlastního investičního fondu.

Skryté titulky pro sluchově postižené obsahují 
v  současné době ze zákona pouze filmy vycházející 
na DVD a blu-ray discích. „Předpokládá se, že tato 
povinnost se bude brzy vztahovat na filmy při premi-
érovém uvedení do kin. Protože Státní fond kinema-
tografie přispívá nemalou částkou na vznik nových 
českých filmů, bude přidělení dotace  podmíněno 
výrobou doplňkových titulků a audiostop,“ říká ře-
ditel šumperského kina Oko Kamil Navrátil a při-
pomíná, že pilotním filmem, který nabídl kromě 
skrytých titulků i popisnou audiostopu pro neslyšící, 
byl snímek Jak básníci čekají na zázrak. „Stejný fond 
přispívá nemalou částkou na vznik nových českých 
filmů, takže se můžeme těšit, že kino bude přístup-
nější dalším obyvatelům Šumperka a  okolí. Kaž-
dopádně novou technologii docení i  nedoslýchaví, 
protože si mohou zvýšit v zapůjčených sluchátkách 
nezávisle hlasitost pro každé ucho zvlášť,“ zdůraz-
nil Navrátil. Lze podle něj předpokládat, že novou 

technologii by mohlo využívat v našem regionu na 
dva a  půl tisíce postižených osob, kromě nedoslý-
chavých také nevidomí, kteří budou mít k dispozici 
speciální sluchátka. Nedoslýchaví pak brýle se skry-
tými titulky nebo zobrazovač těchto titulků, jenž se 
upevní do držáku nápojů mezi sedadly. -zk-

Technologická novinka pro sluchově a zrakově posti-
žené se v Oku nainstaluje v nejbližších dnech. 

Předsilvestrovská nostalgie je název pořadu, který 
chystá na středu 28. prosince Old Time Jazzband 
z Loučné nad Desnou. Odehraje se v kavárně hotelu 

Grand v ulici 17. listopadu 1 od 17 do 20 hodin. 
Vstupné je sedmdesát korun. Místa si lze rezervovat 
v recepci hotelu Grand, tel.č. 583 212 220. -red-
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Španělská rovnice

Vrátili jsme se z Řecka, celí spokojení, že se dařilo, a pustili se do přípravy soustředění s nejas-
nou obavou, co to udělá, až se ve Švagrově sejde sbor oslabený o patnáct dětí, které letos docházku 
ukončily. Současně vyvstala obava zcela jasná, totiž jak si poradíme s přípravou soutěže říjnové, 
když na Řecko jsme měli pět měsíců, kdežto na Španělsko to budou pouhé dva. Popravdě jsem 
vděčně přijímal skutečnost, že to nejsem já, kdo musí soutěžní repertoár vybrat, osvojit si, se sbo-
rem nastudovat a posléze předvést na soutěžním pódiu. Má statečná kolegyně všechna rizika vzala 
na sebe a já se jenom mohl domnívat, na kolik bezesných nocí si tím zadělala. Bylo mi jasné, že 
poměr času a obtížnosti vybraných skladeb, dosazen do rovnice přípravy, by pro mě osobně před-
stavoval úlohu neřešitelnou.

Zahájení festivalu v Canta al Mar velkolepým průvodem  Foto: archiv ŠDS

Po dvou měsících jsme nasedli do autobusu s vě-
domím, že sbor patrně všechny soutěžní tituly do-
zpívá do konce, většinu z nich dokonce moc hezky, 
a vyrazili k západu. Očekával nás Tachovský dětský 
sbor a společný koncert v gotickém chrámu Nane-
bevzetí Panny Marie, zpívání v  papežském paláci 
v Avignonu, krátká zastávka v katedrále v Gironě 
a  zahajovací koncert festivalu v  letovisku Calella 
nedaleko Barcelony. Od počátku přípravy v srpnu 
ve Švagrově děti pracovaly s  úžasným nasazením 
a precizností. Stejně tak cestou, ať již na koncertech 

nebo kdykoliv se rozestavily k  improvizovanému 
vystoupení, které navštívená architektura nabídla. 
Tak se stalo, že v  posledních několika dnech do-
zrály i  skladby, o  nichž ještě při odjezdu pano-
valy určité pochybnosti. Bylo tedy možno si spolu 
s dětmi říci, že na obě soutěžní pódia vystoupíme 
v klidu, a budeme usilovat o  jediné: zazpívat tak, 
jak se nám podařilo soutěžní program připravit.

Pátý ročník festivalu „Canta al Mar Calella-Bar-
celona“ započal velkolepým průvodem téměř dvou 
tisíc zpěváků čtyřiceti devíti sborů z  dvaceti čtyř 
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Motýli právě dozpívali v kategorii sborů do devatenácti let.  Foto: archiv ŠDS

států a čtyř kontinentů. Průvod, pozdravovaný špa-
lírem diváků, došel do městského parku, kde po-
řádající agentura rozehrála osvědčený ceremoniál 
a  vbrzku přivedla všechny přítomné do varu. Ve-
čer nás očekával zahajovací koncert. Pár dní před 
odjezdem se pořadatel dotázal, zda jsme ochotni 
vystoupit, prý nás na základě zaslaných nahrávek 
vybrala umělecká rada, či kdo to tam takové věci 
provádí. Zpívání není nikdy dost, tak proč ne. Te-
prve na místě na nás dolehla odpovědnost – vy-
brané sbory byly pouze čtyři a zahajovací koncert 
jediný. Děti předvedly ukázkové vystoupení a pak 
už jsme jen tiše zírali, čeho lze ve sborovém kumštu 
dosáhnout. Po nás zpívali dokonalí Švédové a pak 
nastoupil univerzitní sbor z  Indonésie. Občas se 
podaří setkání s ansámblem, při jehož zpívání po-
svátně mrazí a  čas přestává existovat. Říkali jsme 
si, že jenom pro tuto chvíli stálo za to cestovat tak 
daleko. Ostatně jsme Indonésany ihned zařadili do 
kategorie mimozemšťanů a  přestalo nás zajímat, 
budou-li nám konkurovat nebo ne. Náklonnost 
byla patrně oboustranná, oba sbory se v průběhu 
festivalu ještě několikrát setkaly a vždy s mnohými 
projevy vzájemných sympatií. 

Soutěž kategorie sborů mládeže do devatenácti 
let proběhla v Mozartově sále města Calella, což je 

prostor sloužící divadelním inscenacím i filmovým 
projekcím. Zahájil „Mädchenchor Konservato-
rium Winterthur“ ze Švýcarska, následoval „He-
reford Cathedral Choir“ z  Velké Británie, potom 
naše ptáčátka, po obou sborech dívek maturitního 
věku opravdová drobotina, a nakonec opět Švýcaři, 
tentokrát sbor mladých mužů „Männerstimmen 
Konservatorium Winterthur“. Pohodlně usalašen 
v měkkém sedadle, vyslechl jsem všechna vystou-
pení a byl docela rád, že nesedím v porotě. Všechny 
výkony byly výborné, jen Angličanky zbabraly ná-
stup, byvše seřazeny přesně opačně, musely na je-
višti podstoupit potupný přeskupovací manévr. 
Sledoval jsem s  notnou škodolibostí a  současně 
hlubokou účastí, jsa s  podobnými situacemi do-
konale obeznámen. Rozpáleni výkonem, odebrali 
jsme se na mořský břeh, hodlajíce pořídit repliku 
fotografie sboru v koncertním oblečení po kolena 
v  moři, podobnou, jaká se nám podařila poprvé 
a  naposled v  roce 1981 v  Bulharsku. Počasí však 
bylo větrné a příboj neklidný. Nechtěli jsme risko-
vat nasolení zánovního, nákladně pořízeného oble-
čení a zůstali raději na souši.

Abychom se na festivalu nenudili, přihlásili jsme 
se ještě do kategorie interpretace duchovní hudby. 
Měla to být taková bokovka, těžko předpokládat 
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Nastala sobota, den posledních soutěží, den po-
uličních zpěvů a také den vyhlášení výsledků. Do-
poledne měly děti volno k  nákupům, ale mnohé 
spěchaly do kostela držet palce Indonésanům sou-
těžícím v  kategorii smíšených sborů, s  nimiž se 
právě zde před třemi dny setkaly na zahajovacím 
koncertě. Po poledni vystoupení na náměstí před 
kostelem a pak již plni napětí do prostorného sálu 
v  bývalém industriálním prostoru „Fabrica Llo-
bet“. Agentura, která podobných festivalů po světě 
uspořádala již asi sto sedmdesát, vybavena letitými 
zkušenostmi, také vyhlašovací ceremoniál náležitě 
vyšperkovala, takže ve chvíli, kdy se konečně zveřej-
ňovaly výsledky, bylo napětí v sále vyšroubováno až 
ke stropu. Spousty sborů v mnoha kategoriích defi-
lovaly před námi, až konečně došlo i na mládež do 
devatenácti let. Bylo to rychlé. Oba švýcarské sbory 
spolu s anglickými slečnami obdržely medaili stří-
brnou a naše děťátka si od srdce zajásala při vyhlá-
šení jediné medaile zlaté. Jásalo se i před Fabrikou, 
a  protože do vyhlašovacího pokračování zbývala 
ještě hodina, šlo se na zmrzlinu. Pak zase zpátky 
pro výsledek v kategorii duchovní hudby, bez val-
ného očekávání. Tentokrát to bylo rychlejší, naše 
kategorie přišla na řadu poměrně brzy, zato výsle-
dek na sebe nechal čekat patřičně dlouho. Nejprve 
uspokojení, že bronzy nás minuly bez povšimnutí. 
Pak očekávání, zda ve stříbrech budeme mezi těmi, 
co přečtou hned, nebo až později, blíže ke zlatu. 
Přečetli jich asi deset a my pořád nikde. Když padla 
první zlatá, zaduněly ty pověstné srdeční kameny 
a  opět nastalo napjaté očekávání. I  přečetli těch 
zlatých ještě hodně, a  když se ozvalo „Czech re-
public“, nebyla naše děťátka k utišení (autentický 
záznam a  mnoho dalších podrobností na www.
facebook.com/motyli.spk). Za námi pak četli již je-
nom jediný sbor – koho asi? No přece naše oblí-
bence z Indonésie – „Diponegoro University Choir 
Semarang“. Byli před námi o necelý bod z deseti, 
které příslušely zlatým medailím. Před Fabrikou 
pak další nekončící jásání, nejdříve sami, pak s ví-
tězi kategorie, u  nichž vyšlo najevo, že další den 
odlétají do Prahy na soutěž Praga cantat (vyhráli 
i  tady) a také k vystoupení na ambasádě, kde prý 

výrazně úspěšné umístění. Neplatí zde totiž vě-
ková omezení ani regule pro složení sboru, soutěží 
všichni se všemi a  takových, jak jsme krátce před 
odjezdem zjistili, se našlo celkem osmnáct. Tady 
pro nás více než kde jinde platilo obvyklé „zazpívej, 
jak nejlépe umíš a ničím dalším se netrap“. Bude-li 
kdos lepší, je hoden úcty, nikoli kyselých obličejů 
méně úspěšného sboru. Navíc tato soutěž probí-
hala v Barceloně, v gotickém chrámu Santa Maria 
del Pi, v  srdci Barrio Gotico, dvě minutky chůze 
od hlavní barcelonské tepny – proslulé třídy Ram-
bla. Kdo by si nechtěl zazpívat v Barceloně, že ano. 
Díky počtu přihlášených sborů soutěž v této kate-
gorii probíhala dva dny a díky pozdní hodině jsme 
ani nemohli naši polovinu vyslechnout do konce. 
Tři sbory, jejichž vystoupení jsem sledoval, na-
prosto neposkytovaly žádnou představu o tom, jak 
bychom si mohli stát. Také toto soutěžní vystou-
pení se našim dětem hodně podařilo, užívali jsme 
si dobrý pocit a nezabývali se spekulacemi o mož-
ném výsledku. 

Ostatně jiných zážitků bylo dost a  dost. Do-
polední výlet na Montserrat, kde jsme mohli být 
přítomni každodennímu kratičkému vystoupení 
legendárního chlapeckého sboru Escolania Mont-
serrat, odpolední procházka Gotickou čtvrtí v Bar-
celoně i doznívající dojmy ze včerejšího večera, kdy 
děti sledovaly soutěž v kategoriích jazz a pop. 

Ohlédnutí ŠDS

Opravdu hodně spokojené „zpěvule“.   
Foto: archiv ŠDS
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Čtvrtek 19. ledna od 18 hodin v klášterním kostele 
Koncert dechového orchestru 

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

Od 3. do 31. ledna v  Jižním křídle Domu kultury 
Šumperk
Výstava prací žáků ZUŠ Šumperk 

Pondělí 9. ledna od 18 hodin v koncertním sále zá-
kladní umělecké školy 
Hudební podvečer 

Ohlédnutí ŠDS, ZUŠ Šumperk

Koncem října už to na koupání nevypadá.  Foto: archiv ŠDS

mají zpívat českou hymnu. A  jestli bychom ne-
byli tak hodní a  nepředvedli ji, aby poznali, zda 
se dobře připravili. A  tak na schodech před kata-
lánskou fabrikou společně pěli Indonésané – zpola 
muslimové, zpola křesťané – společně s českými dě-
ťátky Kde domov můj. To nevymyslíte.

Pak již události nabraly rychlý spád. Závěrečná 
společná večeře dvou tisíc pěvců v  jediném sále 
(Fabrika těch rozlehlých komůrek měla víc), ráno 
zase do Barcelony, kde čekaly Sagrada Familia, Parc 
Güell, i kopec Montjuic s výhledy na sluncem za-
lité město i přístav. Na noc do Leridy, abychom si 
v pondělí, kdy památky mají tradičně zavřeno, vy-
zpívali přístup do okouzlujícího prostoru katedrály 
Seu Vella a užili si ji zcela liduprázdnou, pouze ve 
společnosti tří klíčníků, kteří s ohromením zírali na 

čtyřicítku dětí nemohoucích se nasytit úžasné ro-
mánské akustiky. Odpoledne středověké městečko 
Besalú a navečer k noclehu do Figueres, v napjatém 
očekávání zítřejší návštěvy muzea Salvádora Da-
lího. Plni surrealistických dojmů velkým skokem 
do středověkého Carcassonu a po dalším noclehu 
v Montpellier poslední pamětihodné místo – Pont 
du Gard. Poslední dva dny polykání kilometrů, 
krásného přivítání a závěrečné písně na dvoře Ko-
mína. Rovnice přípravy, uskutečňování i šťastného 
návratu byla bezezbytku vyřešena. Jejímu výsledku 
přispěli rukou společnou a  nerozdílnou sborové 
děti, jejich rodiny, Modré špendlíky, Pramet Tools, 
s.r.o., SVČ Doris, město Šumperk a  Olomoucký 
kraj. Poděkování srdečné, opravdové a  mnoho-
četné.  T. Motýl

ZUŠ Šumperk
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Šumperské proměny: Dům U Římanky, náměstí Míru 26

Nedávno opravená fasáda domu, jemuž se podle 
sochy ve výklenku říká U Římanky, se svým neo-
klasicistním pojetím a  neorenesančními ozdob-
nými prvky vymyká ze zástavby lemující šumperské 
náměstí Míru. K výjimečnosti stavby přispívá také 
socha Římanky, která byla v souvislosti s obnovou 
fasády opatřena ochranným voskovým nátěrem.

Na místě nynějšího domu s uličním číslem 26 
stávaly původně domy dva. Jeden z  nich byl po 
delší dobu v majetku rodiny Prosingerů, od nichž 
ho ve druhé polovině 19. století koupil Wilhelm 
Kliegel. Dům „U  Hroznu“, jak oznamovalo do-
movní znamení, prodal Kliegel koncem šedesá-
tých let uvedeného století Carlu Wiatschkovi. 
Také sousední dům vlastnili v 18. století Prosin-
gerové, ale v době vlády Marie Terezie ho prodali. 
Následně se zde vystřídalo několik majitelů. V po-
lovině 19. století náležel Paulu Röhrichovi, od ně-
hož ho koupil jmenovaný Carl Wiatschka, nyní 
vlastník obou sousedních nemovitostí. V  roce 
1877 prošly oba domy stavebními úpravami po-
dle projektu šumperského stavitele Josefa Prosin-
gera, které zcela změnily vnitřní prostory. Oba 
objekty sjednotila neoklasicistní fasáda s  neore-
nezančními prvky ozdobená plastikou Římanky 
ve výklenku. Na jejím podstavci bylo možné číst 
„Zum Römerin“ (U  Římanky). Traduje se, že si 
Carl Wiatschka ze svých cest po Itálii přivezl man-
želku, a aby jí přiblížil její domov, volil právě onen 
antikizující styl fasády.

V přízemí domu Wiatschka provozoval obchod 
s koloniálním zbožím, kde prodával také pálenky 
a  likéry. Jeho nejstarší syn Josef šel ve šlépějích 
otce a ve vedlejších obchodních prostorách si zřídil 
v roce 1885 drogerii. Rozvoji jeho podnikání však 
nevelké místnosti po deseti letech nestačily a  Jo-
sef Wiatschka se ohlížel po jiném působišti. Na-
šel ho v nedaleko stojící budově na rohu náměstí 
a Schlossgasse (dnes Bulharská ulice). Starý objekt 
v roce 1898 přestavěl, zvláště podle potřeb budou-
cího obchodu, a  jeho štít nechal ozdobit reliéfem 

bílého psa se soudkem na krku. Drogerie U Bílého 
psa snad byla nejznámějším obchodem toho druhu 
v Šumperku.

V opuštěných prostorách bývalé drogerie si zaří-
dil obchod M. Passinger. Někdy počátkem 20. sto-
letí starý pán Wiatschka zemřel a  dědicové dům 
U Římanky prodali příbuznému Viktoru Schwen-
kovi, který v místnostech bývalé drogerie měl ob-
chod s destiláty.

Po první světové válce koupil nemovitost U Ří-
manky Viktor Richter. V  přízemí dál provozoval 
obchodní činnost Viktor Schwenk. Vedle destilátů 
zde prodával koloniální zboží a  zemědělské pro-
dukty. Největšího komerčního využití se dočkal 
dům U Římanky v meziválečném období. Viktor 
Janisch zde vyráběl destiláty a  likéry a provozoval 
obchod se smíšeným zbožím. Krátce zde sídlila fili-
álka Deutsche bank für Industrie i prodejna firmy 
Baťa. V domě bylo pánské krejčovství. To už byla 
majitelkou domu Marie Janischová.

Počátkem třicátých let se prodejna firmy Baťa 
přestěhovala na nynější Hlavní třídu a nahradil ji 
fotoateliér, jenž se zde nacházel ještě za války. Stá-
licí v domě byl obchod se smíšeným zbožím. Krej-
čovství zde existovalo až do počátku války a  po 
krátkou dobu tu byla i výrobna kravat, kterou na-
hradila specializovaná prodejna zavařovacích skle-
nic. Na počátku čtyřicátých let byl v domě obchod 
s  řeznickým nářadím a  stroji. Bohatému komerč-
nímu životu U Římanky učinilo konec vystěhování 
německých obyvatel města.

Před rokem 1948 byl v  domě dál v  provozu, 
jak dokládá fotografie z  té doby, pouze fotoate-
liér. Kromě šesti bytových jednotek v patrech bylo 
v  padesátých letech využito přízemí pro obchod 
s  potravinami a  nějakou dobu zde byla prodejna 
knih. Následně se do komerčních prostor nastěho-
vala prodejna oděvů, která zde existovala do rekon-
strukce objektu v polovině sedmdesátých let. Tehdy 
došlo k modernizaci celého domu. Po jejím skon-
čení se U Římanky chodilo nakupovat do prodejny 
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Dům U Římanky koncem 19. století, vlevo obchod s koloniálním zbožím a lihovinami Carla Wiatschky.  
Foto: sbírky VM Šumperk

Po odsunu německých obyvatel města se v přízemí domu nalézal pouze fotoateliér Štěpána Kryla.   
Foto: sbírky VM Šumperk
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Dům U Římanky v padesátých letech minulého století 
s prodejnou potravin a opuštěným knihkupectvím.  

Foto: spisovna odboru výstavby MěÚ Šumperk

Po rekonstrukci domu počátkem osmdesátých let 
20. století se v přízemí prodávala obuv a kožené vý-
robky.  Foto: spisovna odboru výstavby MěÚ Šumperk

Obnovení fasády domu U Římanky dalo vyniknout 
jejím antickým formám.  Foto: -zk-

Metr devadesát vysoká a šedesát kilogramů vážící 
socha Římanky, jež dala novorenesančnímu domu 
jméno, prošla rukama restaurátorů již před deseti 
lety a v roce 2016 pouze dostala nový voskový ná-
těr. Opravu  provedl restaurátor René Seifried z Olo-
mouce.  Foto: Deník

obuvi, kterou zde bylo možné najít i v dalším de-
setiletí. V  současnosti využívá prostory v přízemí 
prodejna spodního prádla.

Obnovení fasády domu U  Římanky dalo 

vyniknout jejím antickým formám a stalo se víta-
ným příspěvkem k  příjemnému vzhledu historic-
kého náměstí u radnice.  

Z. Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk
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Muzeum silnic ve Vikýřovicích láká 
na výstavu Fenomén Igráček

Historie této hračky se začala psát již v  roce 
1976, kdy byla vyrobena první postavička – zedník. 
Pak následovaly další profese, jako kuchař, stavbař, 
kominík, námořník, cestář či matka s dětmi. Vý-
roba byla soustředěna do závodu v Mnichovicích 
u Prahy, Igráčci se ale především rodili doma u do-
mácích pracovnic. Vyráběni byli v  různých mož-
ných variacích, a  to buď jako samostatná postava 
vykonávající nějaké povolání (policista, hasič, dok-
tor, zdravotní sestra, opravář, atd.) nebo s dopro-
vodnými postavami zvířat (kůň) i  složitějšími 
nástroji (povoz atd.). Po spuštění výroby byly každý  
rok uvedeny na trh přibližně čtyři nové modely 
a  celá sbírka má dnes přibližně padesát různých 
figurek

Hračka se stala známou a oblíbenou pro svůj jed-
noduchý design – jednotlivé figurky byly sestaveny 
ze stejných dílů a měnila se pouze vnější výbava po-
stavy. Figurky existují v mužské i  ženské podobě. 
Přibližně osmicentimetrové figurky mají pohyblivé 

ruce, které se dají dát do pozice předpažení nebo 
vzpažení, a  nohy pohyblivé v  oblasti kyčelních 
kloubů. Obě tyto části jsou pohyblivé pouze v jed-
nom směru. Hlavu je možné otáčet kolem dokola 
o 360°.

Uvedením podobných hraček zahraničních firem 
na český trh po roce 1989 ztratili Igráčci částečně 
svou přitažlivost. V devadesátých letech šel ale Igrá-
ček s  dobou. Na trhu se objevil i  skateboardista, 
středověký rytíř apod.  V prakticky nezměněné po-
době se vyráběl až do roku 2008. Vznikly i drobné 
úpravy potisky vest a kabátků. Přes všechnu snahu 
Igráček však ztrácel na popularitě. O  „znovuzro-
zení“ Igráčka se v září 2010 postaral český výrobce 
hraček společnost EFKO – karton, s.r.o. 

Výstavu, na které je možné si s figurkami i po-
hrát, případně si je také sestavit, zpestřuje i vysta-
vená kolekce Igráčků ze sbírky šumperské sběratelky 
Hany Turkové.

A. Turková, vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích

Ingráčci obsadili část vikýřovického muzea silnic.  Foto: archiv

Výstava Fenomén Igráček, kterou připravilo Technické muzeum v Brně a firma EFKO – karton, 
s.r.o., představuje nespočet malých plastových figurek – nejčastěji lidských postav, které zobrazují 
nejrůznorodější lidské činnosti. K vidění je do poloviny února ve vikýřovickém muzeu silnic.
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Dům kultury

Čtvrtek 12. ledna od 19 hodin v klášterním kostele
Irena Budweiserová
Na novoročním koncertu zpěvačky Ireny Budwei-
serové zazní ve velmi originálním aranžmá známé 
spirituály či gospely jak v českém, tak cizím jazyce.   

Vstupné v předprodeji 160 Kč, v den akce 190 Kč 

Sobota 21. ledna od 10 hodin v G-klubu
Zážitkový kurz první pomoci
Přijďte si s policistou, záchranářem a lektorem Rad-
kem Bendakovským teoreticky a hlavně prakticky 
ověřit své znalosti první pomoci. Za absolvování 
kurzu dostanete na závěr i certifikát. Svou přihlášku 
zašlete na e-mail kurzy@dksumperk.cz.   

Vstupné 700 Kč

Neděle 22. ledna od 16 hodin ve velkém sále DK
Karel Kahovec a  Viktor Sodoma se skupinou 
George & Beatovens
Nenechte si ujít koncert k významnému životnímu 
jubileu legendy českého bigbítu Karla Kahovce za 
doprovodu rockové skupiny George & Beatovens. 
Můžete se těšit na známé písně Paní v černém, Po-
prava blond holky, Povídej, Já budu chodit po špič-
kách nebo Hvězdičko blýskavá. Partnerem akce je 
Pivovar Holba.  Vstupné na sezení 150 Kč

Pátek 27. ledna od 19.30 hodin na jevišti velkého 
sálu DK
Koncert na jevišti: Pokáč
Jeden z nejúspěšnějších mladých písničkářů součas-
nosti, který se vyznačuje originálními a  vtipnými 
texty, zavítá na konci ledna do Šumperka. Můžete 
se těšit na známé hitovky Vymlácený Entry, Stere-
otypy nebo Zejtra je taky den. Hlediště bude navíc 
umístěno přímo na pódiu velkého sálu, tím je zaru-
čena autentická atmosféra celého koncertu.  

Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

PRO DĚTI
Neděle 29. ledna od 10 hodin ve velkém sále DK

Kouzelnické vystoupení
Vtipné, hravé a  interaktivní kouzelnické předsta-
vení, kdy se pobaví celá rodina. Kouzelník Michal 
Janza vás zavede do světa magie a kouzel. Na vlastní 
oči uvidíte, co jste ještě neviděli. Představení trvá 
jednu hodinu a je vhodné pro děti od 3 do 99 let.  

Vstupné 70 Kč

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

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
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. 

Od 4. do 29. ledna
Jiří Kosík: „Malíř a básník“, malba na papíře
Tento rok zahájíme výstavou Jiřího Kosíka, autora, 
který si hraje s obrazy a slovy. Všechno, co ho kdy po-
tkalo i co se právě děje nebo co mu naskočí, je pro něj 
inspirací. Promění viditelné, slyšené i čtené v živoucí 
dotyky i  snivé vize. Vernisáž k výstavě se uskuteční 
ve středu 4. ledna od 18 hodin. Galerie je přístupná 
denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, 
který nad galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. 
Výstavu i  celý program galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Jižní křídlo DK 
Od 2. ledna do 15. března
Výstava výtvarných děl žáků Základní umělecké 
školy v Šumperku

PŘIPRAVUJEME
3. února  Koncert na jevišti: UVIRA TRIO
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18. března  BLUES APERITIV

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787  01 
Šumperk, tel. č.: 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 
tel. č. předprodeje vstupenek: 583  214  279 (od  14 
do  18  hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, 
www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz. Změna pro-
gramu vyhrazena!

8. února  LUCIE BÍLÁ
10. února  PLES RÁDIA HANÁ 
18. února  KELTSKÝ VEČER
19. února  KARNEVAL PRO DĚTI 
24. února  PAVEL CALLTA, LIGHT & LOVE
3. března  DYMYTRY, X-CORE, LOCO LOCO
4. března  TANEČNÍ SOUTĚŽ 
 A KVĚTINOVÝ PLES
5. března  ŠLÁGRPARÁDA: DUO JAMAHA

Šumperk zavzpomíná na zpěváka Petra Nováka

Nenechte si v neděli 22. ledna v Domě kultury Šumperk ujít koncert k významnému životnímu ju-
bileu legendy českého bigbítu Karla Kahovce za doprovodu rockové skupiny George & Beatovens 
a zpěváka Viktora Sodomy. Během vystoupení samozřejmě zavzpomínají na zpěváka a skladatele 
Petra Nováka a zazní všechny známé písně.

Karel Kahovec se poprvé objevil na českoslo-
venské rock´n´rollové scéně v  roce 1963 ve sku-
pině Hells Devils. Tato na naše poměry revoluční 
formace pronásledovaná komunistickým režimem 
ale neměla dlouhého trvání. Po následném dvoule-
tém působení ve skupině The Matadors, kde napří-
klad vznikly první Karlovy nahrávky Snad jednou 
ti dám a Sing A Song Of Sixpence, došlo k výměně 
s Viktorem Sodomou ze skupiny Flamengo.

Ve Flamengu společně s Petrem Novákem obo-
hatili bigbeatovou historii o  zásadní hity, které se 
dodnes hrají ve sdělovacích prostředcích i u tábo-
rových ohňů, aniž by mnozí věděli, kdo tyto písně 
napsal. Byl to Novákův Náhrobní kámen, Povídej, 
Hvězdičko blýskavá nebo Já budu chodit po špič-
kách a Kahovcova Paní v  černém, Poprava blond 
holky nebo Svou lásku jsem rozdal.

Od roku 1969 Karel Kahovec působil v Coun-
try Beatu Jiřího Brabce, kde po boku „zlaté slavice“ 
Naďy Urbánkové prožil velmi úspěšných deset let. 
S touto kapelou se dvakrát dostali i do amerického 
města Nashville, kolébky country hudby. Z tohoto 
období pochází jeho nesmrtelný hit Háj modřínů. 

Z mnoha dalších projektů, ve kterých se Karel 
objevil, stojí za zmínku především spolupráce se 
skupinou Golem. Kruh se uzavřel v roce 1995, kdy 

Koncert Karla Kahovce s Viktorem Sodomou a  sku-
pinou George & Beatovens proběhne v  neděli 
22. ledna.  Foto: archiv

se opět sešel s Petrem Novákem, tentokrát to bylo 
už v George & Beatovens. Tato spolupráce ale bo-
hužel netrvala moc dlouho a  po předčasné smrti 
Pavla Nováka v roce 1997 zůstal ve skupině už jen 
sám.

Protože Karel Kahovec již oslavil životní jubi-
leum, při této příležitosti připravil se skupinou 
George & Beatovens koncertní turné, kde se ná-
vštěvníci mohou těšit na všechny zde zmíněné 
písně. A nejen ty. Další bigbeatový i popový vete-
rán Viktor Sodoma spolupracuje s G&B už 10 let, 
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Jiří Kosík: „Malíř a básník“, malba
 
Samorostlý malíř a mile poťouchlý básník Jiří Kosík 

(*1951) z Brna-Líšně, v galerii další z „ryzích bláznů 
božích“, zahajuje její nový rok a je v ní radostně ví-
tán. Svobodně hraje si s obrazy a slovy, a všechno, co 
ho kdy potkalo i co se právě děje nebo co mu naskočí 
někde i letmo zaslechnuté, je trvale zdrojem obojího. 

Míchá rovnou jedno s  třetím nebo i  desátým, 
a  co mu na mysl přijde, ať už z  bludiště paměti 
anebo z běhu života samo se vynoří, padne mu do 
oka a  v hlavě uvízne, to bez zábran vypoví drsně 
a  laskavě zároveň. Nalezené téma zhruba navodí 
a nechá v  syrovém stavu, a  smysl výpovědi, často 
promísené s nesmyslem, zajiskří vtipem a pohladí.

Hravě vyřeší i  kvadraturu kruhu (sbírka „Ves-
mírný trpaslík“, str. 16) a  v  rytmu slov jeho „Li-
dové písně“ o  noze utnuté soustruhem zřetelně 

slyším, jak si pod nimi tiše zpívá trampskou Nia-
garu. Nic si neodepře a  s  bezmeznou otevřeností 
promění viděné, slyšené i přečtené v živoucí dotyky 
a  snivé vize. V  obrazech stavů své zjitřené mysli. 
Převrství je, zpochybní a znovu sváže různé v jedi-
ném. A ani zjevná znalost malby nebrzdí ho ve vý-
běru prostředků a  ve způsobu jejich použití. Rád 
podvolí se šťastné náhodě a  nemaří čas příliš čis-
tým rukopisem. 

Kreslí rychlým tahem štětce a jen zběžně vymezí 
jednoduchý tvar na ploše papíru, malbou uhně-
tené. Mění styly, techniku a způsob práce, a přece 
je všude a ve všem vyhraněný, na první pohled zře-
telně rozpoznatelný svým zkratkovitým předne-
sem. Je úplně svobodný a ničím nesvázaný, stejně 
tak, jako Petr Válek, Jan Kadubec nebo Dušan Ur-
baník v  Mapách myšlenek. Jako oni nic nepřed-
stírá, na nic si nehraje a s nikým nezápolí. Poddává 

a proto na koncertě uslyšíte jeho Zlatý důl, Kytaro 
hrej, Get Down From The Tree a další.

Koncertu Karla Kahovce s Viktorem Sodomou 
a skupinou George & Beatovens se dočkáte v neděli 

22. ledna od čtyř hodin odpoledne ve velkém sále 
domu kultury. Vstupenky na sezení zakoupíte za 
150 Kč. Více informací a on-line rezervace vstupe-
nek na www.dksumperk.cz. M. Horáková

Galerie J. Jílka

„Letecký den“, 2015, akryl, papír, 30 × 42 cm 
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Všechny známé skladby zazní navíc v  komor-
nější úpravě, kdy si návštěvníci budou moci naplno 
vychutnat krásu a sílu jejího hlasu, a to za dopro-
vodu našeho předního klavíristy Petra Maláska. Bez 
něho si, jak často zpěvačka říká, nedovede předsta-
vit žádné ze svých vystoupení, ať už jde o komorní 
recitál či mega koncert. 

„Není nikdo, s kým se cítím na jevišti tak oprav-
dově jako právě s Petrem Maláskem. Od prvního 
do posledního tónu jsme jedna bytost, jedna umě-
lecká duše a jen s ním můžu lidem říci, co cítím, co 
mě trápí, co mě dělá šťastnou. Už proto naše spo-
lečné koncerty zbožňuji,“ uvedla zpěvačka.

Lucie dominuje české pěvecké scéně po celá léta. 
Za svou kariéru vydala přes dvě desítky alb. Její hity 
jako Ave Maria, Láska je láska či Jsi můj pán ata-
kovaly horní příčky hitparád. Za osudové lze ozna-
čit setkání a  dlouholetou spolupráci s  autorskou 
dvojící Ondřej Soukup a Gábina Osvaldová nebo 
právě s Petrem Maláskem. Excelovala také v  řadě 
muzikálů jako Excalibur, Láska je láska nebo Car-
men. Za titulní roli v muzikálu Johanka z Arku zís-
kala v roce 2000 cenu Thálie. Zahrála si však nejen 
v divadelních rolích, ale ztvárnila také řadu filmo-
vých postav. Televizní diváci ji mohli vidět napří-
klad v  pohádkách Princezna ze mlejna, V  peřině 
nebo ve filmu Král Ubu. 

Šumperský koncert uvede pohodový, zábavný 
a  především pozoruhodný kněz Zbigniew Czen-
dlik. Na místě pak proběhne i autogramiáda jeho 
zbrusu nové knihy Postel, hospoda, kostel.

Diváci se mohou těšit na slavnostní večer plný 
známých hitů, osobitého humoru i vtípků v podání 

Jedna z nejúspěšnějších českých zpěvaček a několikanásobná vítězka ankety Český slavík Lucie 
Bílá se po sedmi letech vrací do Šumperka. Na nezapomenutelný koncertní recitál se můžete těšit 
ve středu 8. února.

Několikanásobná zlatá slavice zavítá do Šumperka

Lucie Bílá přijede do Šumperka 8. února. 

největší hvězdy současné české populární hudby. 
Předprodej vstupenek na recitál Lucie Bílé je již 
zahájen.

Koncertní recitál Lucie Bílé s Petrem Maláskem 
se uskuteční ve středu 8. února od sedmi hodin ve-
čer ve velkém sále domu kultury. Vstupenky na se-
zení zakoupíte za 590 Kč, 690 Kč a 790 Kč. Více 
informací a on-line rezervace vstupenek na www.
dksumperk.cz. M. Horáková

se malbě, noří se do ní uvolněně, s  chutí a  bez 
ohledu na odezvu, jen pro ni samou. Nic lepšího 
mu snad ani nelze přát. Přijďte na krásnou první 

výstavu v  novém roce. Jste zváni. Zahájená ve 
středu 4. ledna v 18 hodin za přítomnosti autora, 
potrvá do neděle na konci měsíce. M. Koval
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Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
St 4. 1. Evergreeny… Vzpomínky nám 

zůstanou Foyer 
VK 19.00 100 Kč

Pá 6. 1. „Na tělo…“ Hrádek, talk show VK 19.00 70 Kč
So 7. 1. Dokonalá svatba B, VK 19.00 150–170 Kč
Út 10. 1. Perníková chaloupka školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
St 11. 1. Cyrano z Begeracu školy, dopr. volných míst 11.00 150–170 Kč
Čt 12. 1. Dokonalá svatba C, VK 17.00 150–170 Kč
Pá 13. 1. Cyrano z Begeracu školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
Pá 13. 1. LiStOVáNí.cz: Láska a tělo 

(Arnošt Lustig) 
Scénické čtení na jevišti 

VK 17.00 100 Kč

So 14. 1. Manon Lescaut VK 19.00 150–170 Kč
Út 17. 1. Malý Nemo v krajině snů školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
St 18. 1. Dokonalá svatba  A, VK 19.00 150–170 Kč
Čt 19. 1. Cyrano z Begeracu C, VK 17.00 150–170 Kč
So 21. 1. Mord, mošt a Columbo Hrádek VK 19.00 70 Kč
Út 24. 1. Manon Lescaut školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
St 25. 1. Brouk v hlavě 

Městské divadlo Brno 
VK 19.00 250 Kč

Divadlo

Divadlo

Slavnou komedii Robina Hawdona Dokonalá svatba nastudoval se šumperskými herci režisér Roman Gros-
zman.  Foto: P. Veselý
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Datum Titul Skupina Čas Cena
Pá 27. 1. Malý Nemo v krajině snů školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Út 31. 1. Cyrano z Begeracu školy, dopr. volných míst 11.00 150–170 Kč

Divadlo, LiStOVáNí.cz, Hostující soubor

Evergreeny… Vzpomínky nám zůstanou
středa 4. ledna od 19 hodin ve foyer divadla

Zpívají O. Kaštická, P. Král, K. Hýsková, T. Wurst, 
klavírní doprovod J. Macek a baskytara Z. Wlk Vlček.

LiStOVáNí.cz nabídne Lásku a tělo Arnošta Lustiga

Brněnské městské divadlo přijede s Broukem v hlavě

V jedné z posledních knih se Arnošt Lustig pokusil o konečné zúčtování s  tématy, která pozna-
menávají celou jeho tvorbu – nepochopitelnost nacistické myšlenky na vyhlazení Židů na straně 
jedné a láska k životu a ke všemu tělesnému na straně druhé. Lukáš Hejlík přijede s touto knihou 
v lednu do šumperského divadla.

Nejhranější hra francouzského dramatika Georgese Feydeaua, rozpustilá fraška Brouk v hlavě, 
patří nejen k vrcholům tvorby samotného autora, ale je zároveň shrnutím všeho, čeho francouzské 
divadlo od doby Moliérovy tvorby dosáhlo. Autor komedie s ironií, vtipem a šarmem rozehrává 
jednoduchý příběh o domnělé nevěře v hotelu U Galantní kočičky, do kterého jsou postupně zata-
hovány všechny postavy hry.

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel. č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.di-
vadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla po–pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstupenek 
vždy hodinu před začátkem představení. Výstava: Výstava fotografií „Šumperk našima očima“ bude za-
hájena 17. 12. v 17 hodin a potrvá do 5. 2. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. Změna programu vyhrazena!

Hlavní představitelé, mladí lidé plní tělesných 
tužeb Gabriela Lágusová a  Josef Reinisch, proží-
vají v  terezínském ghettu svou zakázanou lásku. 
Transport může přijít každým dnem, a  tak útě-
chu nacházejí hrdinové knihy pouze jeden v dru-
hém. Žijí naplno a vyslovují věci, které by, nebýt 
tlaku okolností, ze sebe možná nikdy nevypustili. 

V inscenaci Brouka v hlavě na scéně Městského di-
vadla Brno v režii, choreografii a úpravě Gustava Skály 
a  překladu Marie Veselé-Dugrangee, tak rozhodně 

Přežívají, dokud mají tělo toho druhého. Výsled-
kem je příběh plný milostných vyznání i esejistic-
kých podobenství o  smyslu života. Knihu vydalo 
nakladatelství Mladá fronta

Účinkují Bára Jánová, Lukáš Hejlík, Zdeněk 
Černín (alt. Alan Novotný). V šumperském diva-
dle v pátek 13. ledna od 17 hodin. -red-

není nouze o skvělou zábavu. V Šumperku se na ni 
můžete těšit ve středu 25. ledna. Vstupenka v  ceně 
250 Kč je dotována Olomouckým krajem. -red-
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krysáckého večerníčku, na oblíbené interaktivní 
hry a nechybí ani nabídka tematických suvenýrů. 
Výstava trvá do 9. března. 

RYTÍŘSKÝ SÁL 
Adolf Born – Obrázky na přebalech knih
Výstava v  rámci dvanáctého ročníku festivalu 
Město čte knihu představuje knižní obálky malíře, 
ilustrátora, scénáristy, kostýmního výtvarníka, sta-
romilce a monarchisty, Adolfa Borna. Výstava trvá 
do 31. prosince. 

GALERIE MLADÝCH 
Obrazy mezi řádky
A. Příhodová se ve své tvorbě snaží zachytit ta-
jemství a  rozměr času, její přístup k malbě ovliv-
nila práce na restaurování fresek. L. Voráčková 
ráda kombinuje malbu s otiskem, ornament s jed-
noduchým tvarem a  náhodu s  přísným řádem. 
K. Voráčková doplňuje barevný svět svých starších 
kolegyň o filigránskou černobílou kresbu a kombi-
naci malby a kaligrafie. Jak vyplývá z názvu výstavy, 
většina děl má původ v literární inspiraci. Výstava 
trvá do 31. prosince. 

Retrospektiva
Výstava představuje retrospektivní průřez tvorbou 
umělce Pavla Alexandra Taťouna. Obrazy a kresby 
jsou inspirovány cestami do rovníkových destinací, 
kde autor studuje mizející flóru a faunu. Vernisáž 
výstavy proběhne ve čtvrtek 5. ledna v  17 hodin 
a výstava potrvá do 29. ledna.

VÝSTAVNÍ SÍŇ
Divoká krása Jeseníků
Návštěvníci výstavy mohou obdivovat divokou 
krásu Jeseníků na fotografiích Ondřeje Bačíka 
a na přírodninách z muzejního sbírkového fondu, 
jež dokumentují jesenickou přírodu: na vzor-
cích hornin, dermoplastických preparátech ptáků 
a  savců a  na herbářových položkách rostlin. Bě-
hem výstavy je promítán film Divoké Jeseníky 
z  cyklu České televize Krajinou domova a  bude 
probíhat program pro děti od předškolního věku. 
Součástí doprovodného programu je také před-
náška O. Bačíka o  jesenické přírodě. Výstava je 
k vidění do 2. března. 

HOLLAROVA GALERIE
Vánoční tradice a zvyky v Evropě
Jiný pohled na Vánoce, jejich tradice a  zvyky na-
bízí výstava, kterou připravilo Vlastivědné muzeum 
v Šumperku. Dozvíte se, jak slaví Vánoce např. ve 
Francii, Chorvatsku, Itálii, Řecku, Rakousku, Ma-
ďarsku nebo na Slovensku, co mají společného 
nebo čím se liší od našich Vánoc, jaké je jejich tra-
diční jídlo, kde vznikla tradice zdobení vánočního 
stromečku, kdo nosí dětem dárky, kde bydlí Santa 
Claus nebo jak podle pohanských zvyků vyhnat zlé 
síly z domu. K výstavě probíhají komentované pro-
hlídky a pro děti mateřských a základních škol jsou 
připraveny dílny. Výstava trvá do 5. února. 

MUZEJÍČKO (GALERIE ŠUMPERSKA)
Krysáci
Také do Muzejíčka zavítala na svém putování 
mimo televizní obrazovky sestava svérázných lout-
kových zvířátek v čele s valašskými krysáky Hoda-
nem a Hubertem a pražským potkanem Edou. Na 
výstavě Krysáci jsou představeny atraktivní scény 
z oblíbeného animovaného Večerníčku, které při-
bližují život na malém smetišti blízko Vizovic, kde 
v šuplíku šicího stroje bydlí dva krysáci. Zejména 
malí návštěvníci se mohou těšit na projekci epizody 

Vlastivědné muzeum v Šumperku

K výstavám Vánoční tradice a zvyky v Evropě, 
Divoká krása Jeseníků a Krysáci 

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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s medvědy a bizony. Přednáška mapuje současný ži-
vot indiánů a velkou slavnost Pow-Wow. Přednáší 
Ondřej Bačík ze Společnosti přátel Jeseníků.

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

Informace: tel. č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 
908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, 
www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út–ne 
9–12  hod., 12.30–17 hod. Otevírací doba Muze-
jíčka: út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 hodin. Změna 
programu vyhrazena! 24., 25., 26. a 31. prosince 
a stejně tak i 1. ledna bude Vlastivědné muzeum 
v Šumperku uzavřeno.

PŘEDNÁŠKA
Třiadevadesátníci na frontách první světové 
války v roce 1914
Severomoraváci za Velké války. Do Vánoc jsme 
zpátky… je název první části trilogie o  osu-
dech 93. pěšího pluku a 13. zeměbraneckého pě-
šího pluku v roce 1914 na frontách první světové 
války. Publikace bude oficiálně představena v úterý 
17. ledna v 17 hodin v přednáškovém sále šumper-
ského muzea. Následovat bude přednáška Zdeňka 
Doubravského Třiadevadesátníci na frontách první 
světové války v roce 1914.

Kanada: v divočině a mezi indiány
Jedinečná přednáška o nejkrásnějších místech ka-
nadské divočiny proběhne v  úterý 24. ledna od 
17 hodin v přednáškovém sále muzea. Neobvyklá 
výprava do národních parků Banff, Jasper, Koo-
tenay, Yoho a  Waterton Lakes, včetně nejvyšší 
hory kanadských Skalistých hor. Blízká setkání 

Krysáci Hodan a Hubert v doprovodu laboratorního potkana Edy obsadili prostory šumperského Muzejíčka.  
Foto: P. Kvapil
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monitorech pak unikátní videa ze života divokých 
zvířat zachycených prostřednictvím fotopastí Spo-
lečnosti přátel Jeseníků. 

Velkoformátové fotografie a  průvodní texty 
představují evropskou výjimečnost přírody Jese-
níků a rovněž její ohroženou a mizející krásu. Po-
odhalují málo známá místa hor, nevšední scenerie 
a překvapí návštěvníky zachovalostí místní přírody. 
Výstava má čtyři tematické části podle klenotů je-
senické přírody: horská rašeliniště, přirozené hor-
ské lesy a pralesy a vysokohorská tundra (bezlesí). 
Doplňující závěrečná část informuje o vlivu člověka 
na přírodu Jeseníků. 

Expozici tvoří sada zhruba osmdesáti jedineč-
ných fotografií z dílny Ondřeje Bačíka a dále pří-
rodniny z muzejního sbírkového fondu a z archivu 
Společnosti přátel Jeseníků, jež dokumentují je-
senickou přírodu. Jde např. o vzorky hornin, roz-
sáhlou sbírku exponátů ptáků a  savců žijících 
v  Jeseníkách nebo o  herbářové položky rostlin. 
Sada paroží jesenických jelenů ukazuje vývoj je-
jich růstu až do úctyhodné velikosti. Pozoruhodná 
je i vzácná sbírka map a publikací o Jeseníkách od 
padesátých let 20. století až do současnosti. Bě-
hem výstavy je promítán také film Divoké Jeseníky 
z cyklu České televize Krajinou domova a na třech 

Výstava

Divoká krása Jeseníků zaplnila výstavní síň

Vlk, rys nebo kapitální jelen šestnácterák z muzejního sbírkového fondu přivítali zhruba stovku 
návštěvníků Divoké krásy Jeseníků. Vernisáž stejnojmenné výstavy se uskutečnila 24. listopadu 
za velkého zájmu veřejnosti. V reprezentativních prostorách výstavní síně muzea si účastníci akce 
prohlédli ukázky nejcennějších pokladů jesenické přírody a poctili je slavnostním přípitkem. Na 
vernisáž pak plynule navázala přednáška Ondřeje Bačíka, jednoho z autorů výstavy.

Návštěvníci výstavy mohou obdivovat divokou krásu Jeseníků na fotografiích Ondřeje Bačíka a na přírodninách 
z muzejního sbírkového fondu.  Foto: M. Stuchlá
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Kanada: v divočině a mezi indiány

První část trilogie „Severomoraváci za Velké války“
 bude představena 17. ledna 2017

Jak se zachovat, když stojíte tváří v tvář medvědici s mláďaty? Kdo je to rosomák? Jak vypadají 
nejkrásnější místa kanadské divočiny? Co je to Místo bizoního skoku? Jak dnes žijí původní oby-
vatelé a jakou životní moudrost a filozofii nám předá Malý list z národa Černonožců?

Pod názvem Severomoraváci za Velké války. Do 
Vánoc jsme zpátky… vydává Vlastivědné muzeum 
v  Šumperku první část pojednání o  bojové cestě 
šumperského 93. pěšího pluku za první světové 
války s  přihlédnutím k  tehdejšímu působení olo-
mouckého 13. zeměbraneckého pěšího pluku. Vá-
lečné děje čtenáře zavedou do roku 1914, kdy oba 
pluky bojovaly na východní frontě. Pozornost je vě-
nována také 1. praporu 93. pěšího pluku, jenž se 
uvedeného roku nacházel v sestavě 12. horské bri-
gády v Srbsku.

Informace o hospodářských a politických příči-
nách vzniku prvního velkého světového konfliktu 
navozují atmosféru posledních měsíců a  týdnů 
před zahájením válečných operací. Osudy mužů 
obou pluků jsou poté zakomponovány do váleč-
ných tažení rakousko-uherských armád, s  nimiž 
Severomoraváci sdíleli dobré i zlé za prvních ofen-
ziv a ústupů v roce 1914. Čtenáři, jejichž předkové 
působili v řadách 93. pěšího a 13. zeměbraneckého 
pluku na východní nebo srbské frontě, zde najdou 
informace, kde bojovaly prapory jejich dědečků 
a pradědečků v  té které době a  jaké bojové úkoly 
plnily. Snahou a  přáním autora textu, Zdeňka 
Doubravského, je, aby se nezapomnělo na oběti, 
které muži ze severomoravských měst a vesnic při-
nesli na bojištích první světové války.

Publikace bude představena veřejnosti 17. ledna 
1917 v  17 hodin v  přednáškovém sále šumper-
ského muzea. Následovat bude přednáška Zdeňka 
Doubravského Třiadevadesátníci na frontách první 
světové války v roce 1914. Z. Doubravský

Během výstavy probíhá doprovodný program 
pro děti od předškolního věku a  komentované 
prohlídky. Zdarma jsou pro veřejnost k  dispozici 
pěkné materiály o přírodě hor a k zakoupení rov-
něž fotografie z výstavy. „Jsme moc rádi, že vernisáž 

přilákala tolik lidí. Je vidět, že téma našich hor ve-
řejnost zajímá. Příroda Jeseníků je zkrátka výji-
mečná a  zaslouží si naši pozornost a  také lepší 
péči,“ uvedl k výstavě Ondřej Bačík a dodal, že vý-
stava potrvá do 2. března. E. Šebestíková
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Retrospektiva Pavla Alexandra Taťouna

Středisko volného času Doris

Ve čtvrtek 5. ledna  v 17 hodin bude vernisáží v Galerii mladých zahájena retrospektivní výstava 
obrazů a kreseb Pavla Alexandra Taťouna.

To a mnohem více se dozvíte na přednášce o ne-
obvyklé výpravě do provincií Britská Kolumbie 
a  Alberta. Zveme vás do národních parků Banff, 
Jasper, Kootenay, Yoho a  Waterton Lakes. Vy-
dáme se na treky do několika míst, která patří do 
seznamu deseti nejkrásnějších míst kanadské di-
vočiny. Zblízka si prohlédneme také nejvyšší vr-
chol kanadských Skalistých hor. Nahlédneme do 

dnešního života původních obyvatel Ameriky a zú-
častníme se velké tradiční taneční slavnosti Pow-
-Wow v  Kamloops. Uvidíme mimořádné záběry 
a  videa. Po přednášce bude možnost „ochutnat“ 
vůni pralesa a podívat se i na zajímavé trofeje z di-
vočiny. To vše s Ondřejem Bačíkem ze Společnosti 
přátel Jeseníků v úterý 24. ledna od 17 hodin ve vý-
stavní síni muzea. -red-

Pavla A. Taťouna můžeme řadit ke generaci vý-
tvarných umělců tzv. druhé kultury, za jejíž mani-
fest lze považovat prohlášení Ivana Martina Jirouse 
ze 70. let 20. století. V období normalizace Taťoun 
jako malíř odmítal tvorbu tzv. socialistického reali-
zmu. Inspiraci nacházel v tvorbě surrealistů a sym-
bolistů, realizoval se v abstraktním umění. Základem 
jeho uměleckého vidění je však kresba, ve které je 
velmi zručný. Učil se od J. Velčovského, M. Matrona 
a J. Vyleťala, přitom ale zůstával vždy svůj. 

Na Taťounových obrazech z  doby před rokem 
1989 se v tmavých pozadích a podkladech objevují 
barevné skvrny symbolizující naději budoucí svo-
body. A opravdu. Po čtyřletém zákazu začíná autor 
po roce 1989 opět vystavovat na veřejnosti. Prv-
ním městem, které Taťounovi po revoluci nabídlo 
možnost uspořádat výstavu, byl Šumperk. Záro-
veň mu Šumperk udělil i čestné uznání za výtvar-
nou tvorbu. Je proto příhodné, že se retrospektivní 
výstava tohoto umělce koná právě zde. V současné 

Na výstavě představí své obrazy a  kresby Pavel Ale-
xandr Taťoun. 

době je dílo P. A. Taťouna inspirováno cestami do 
rovníkových destinací, v nichž autor studuje mize-
jící flóru a faunu.  

Výstava s  názvem Retrospektiva bude k  vidění 
v Galerii mladých a potrvá do 29. ledna.  

P. Hajtmarová

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 ba-
zén, trampolína, molitanová stavebnice, hračky… 

Možnost uvařit si kávu, čaj. Informace Eva Pšen-
číková, tel. č. 731 186 053, psencikova@doris.cz.  

Cena 40 Kč

Sobota 7. ledna od 9 do 14 hodin v AD na „K“
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Městská knihovna

Knihovna láká na Kaleidoskop Jana Rejžka

Poslechový klubový pořad nazvaný Kaleidoskop Jana Rejžka chystají na středu 25. ledna šumper-
ské knihovnice. Beseda začíná v půjčovně pro dospělé v ulici 17. listopadu v 18.30 hodin a vstupné 
je šedesát korun.

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 14. ledna od 10 do 18 hodin v AD a v AT 
na „K“
Zima v teple
Zimní tvořivá dílna pro děti. Informace Hana Janů, 
tel. č. 725 003 982, janu@doris.cz.  Cena 80 Kč 

Středa 18. ledna od 17.15 do 20.15 hodin v AT na „K“
Sedánky pro mamky
Výtvarné tvoření všeho druhu pro ženy každého 
věku. Informace Eva Pšenčíková, tel. č. 731 186 
053, psencikova@doris.cz.  Cena 80 Kč

Pátek 20. ledna od 13 hodin ve Vile Doris
Ptačí dílna
Navštivte ptačí dílnu, kde se dozvíte zajímavosti 
z ptačí říše. Jak a čím krmit ptáky v zimě. Odborná 
diskuze s  ornitologem. Výroba budky, krmítka...
Informace Soňa Vávrová, vavrova@doris.cz, tel. č. 
725 005 783.  Cena 40 Kč 

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

Jan Rejžek, přední český kritik a publicista, volně 
navazuje na programy, které připravoval za minu-
lého režimu po celé republice. Těšit se můžete na:
 – Ukázky z  domácí tvorby, která žel takřka ne-
zní v  rozhlase veřejnoprávním, natož komerč-
ním (např. alternativní kapely jako Zrní, DVA, 

Květy, Jananas, Yellow Sisters, Sestry Steinovy, 
ale též Markéta Irglová, Tomáš Hanák, Jiří Kon-
vrzek, Petr Lutka aj.).

 – Výročí týdne (aktuální vzpomínka či miniprofil 
právě zesnulé osobnosti hudebního světa, nebo 
naopak oslava narozenin).

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.
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V knihovně vystaví své fotografie Monika Paulová

V knihovně Sever vystavují paličkovanou krajku, 
proběhne i beseda

 – Zámek hrůzy (připomenutí největších „perel“ 
strašidel normalizačního popu, která se kupo-
divu vracejí…).

 – Nepovinná četba – upozornění na zajímavý 
knižní titul v záplavě novinek, jež vycházejí.

 – Historický kalendář (téměř každý den je ně-
jaké zajímavé hudební výročí, takže pro uve-
dení do souvislostí a  konstatování, jak čas 
letí…).

 – Letem světem – aneb průřez nejzajímavějšími za-
hraničními alby poslední doby a nejpestřejšími 
styly a žánry, takže namátkou:
 – africká hudba (např. Staff Benda Bilili, Ama-
dou a Mariam, Baaba Maal aj.),

 – irský folk (The Chieftains, Kate Rusby aj.),

 – klezmer (Klezmatics, Brave Old World aj.),
 – evropská etnická hudba (Le Assurd, Warsaw 
Village Band aj.),

 – americký folk (Carolina Chocolate Drops aj.),
 – latinsko-americká a kubánská hudba (Joaquín 
Diaz, Cachaito Lopez aj.),

 – žánrově nezařaditelní zpěváci a  písničkáři 
(Frank Ocean, Emeli Sandé, Sufjan Stevens, 
Magnetic Fields aj.),

 – objevy anglo-americké rockové scény (Jack 
White, The Black Keys, Alt-J. aj),

 – a  ovšem ukázky z  kvalitních novinek nestár-
noucích veteránů formátu Boba Dylana, 
Roberta Planta či vzpomínka na Leonarda Co-
hena.                                                  K. Šeligová

V knihovně vystaví své fotografie Monika Paulová. 

Po nebi se mraky honily je název výstavy fotografií 
Moniky Paulové, jež bude v knihovně v ulici 17. lis-
topadu 6 k vidění od 5. ledna do 8. března. Zahájena 
bude první lednový čtvrtek v 17 hodin.

Soubor amatérských fotografií zachycuje pro-
měnu ranní a večerní oblohy při pohledu z okna. Na 
snímcích se střídá atmosféra, mění se barvy, nálady, 
slunce i mraky. Místa (okna), z kterých byly fotogra-
fie pořízeny, ale zůstávají neměnná, a o to je výsledek 
zajímavější. 

Monika Paulová vystudovala SOŠ památkové péče 
v Šumperku a dále VOŠ stavební v Náchodě. Už při 
studiích se začala věnovat fotografování. Zpočátku se 
jednalo o focení architektury pro potřeby studia. Po-
stupem času se okruh zájmu rozšířil na vše, co upoutá 
její pozornost. Dnes fotí především přírodu, detaily 
a oblohu. „Pohled na to, co dokáže vykouzlit sama 

příroda, mě nepřestává fascinovat.“ A  toto motto ji 
provází na každém kroku. K. Šeligová

Výstava z  cyklu Šikovné ruce – Paličkovaná 
krajka je až do 15. února k vidění v knihovně Sever 
v Temenické ulici. Své ruční práce zde představují 

ženy z Loučné nad Desnou.
V  souvislosti s  výstavou proběhne v  knihovně 

Sever tvůrčí dílna na téma Tajemství paličkované 
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Čtvrtek 5. ledna od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje V + H Retro.  Vstupné 50 Kč

Pátek 13. ledna od 14 do 18 hodin v „S“
Taneční odpoledne pro seniory
Hraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 17. ledna od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Čtvrtek 19. ledna od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Úterý 31. ledna od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů

Každé pondělí od 13 hodin v „P“
Konverzace v němčině pro seniory – mírně po-
kročilí 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 flexi-barem 

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

krajky. Posezení s  autorkami paličkovaných kra-
jek a  dalších ručních prací, které jsou součástí 

probíhající výstavy, se odehraje v  úterý 17. ledna 
od 14.30 hodin. Vstup je zdarma. -kš-
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Pondělí 2. ledna
ANDĚL PÁNĚ 2 v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 
90 minut, mládeži přístupný  Vstupné 100 Kč
ASSASSIN’S CREED v 17.30 hodin
USA, Velká Británie, 2016, akční, dobrodružný, 
sci-fi, 115 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky
Film Assassin’s  Creed vznikl na základě stej-
nojmenné slavné herní série a  vedle Michaela 
Fassbendera se ve filmu představí další uznávaní 
herci Marion Cotillardővá, Jeremy Irons a Brendan 
Glee son.  Vstupné 120 Kč
MANŽEL NA HODINU v 19.40 hodin
ČR, 2016, komedie, 105 minut, nevhodný pro 
děti do 12 let
Pokračování úspěšné komedie s Bolkem Polívkou, 
Davidem Matáskem, Davidem Novotným, Luká-
šem Latinákem, Evou Holubovou.  Vstupné 110 Kč

Úterý 3. ledna
MANŽEL NA HODINU v 17.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 105 minut, nevhodný pro 
děti do 12 let  Vstupné 110 Kč
PASAŽÉŘI v 19.40 hodin
USA, 2016, sci-fi, dobrodružný, 116 minut, ne-
vhodný pro děti do 12 let, titulky
Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou 
dva hibernovaní pasažéři kosmické lodi následkem 

poruchy probuzeni o 90 let dříve, než bylo pláno-
váno. Zatímco se Jim (Chris Pratt) a Aurora (Jenni-
fer Lawrence) smiřují se skutečností, že budou 
nuceni prožít zbytek života na palubě luxusní lodi, 
zjišťují, že mezi nimi vzniká cosi více než přátelství. 

Vstupné 120 Kč

Středa 4. ledna
PASAŽÉŘI v 17.30 hodin
USA, 2016, sci-fi, dobrodružný, 116 minut, ne-
vhodný pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
TŘI GENERACE v 19.55 hodin      Artvečer - FK
USA, 2015, komedie, drama, 92 minuty, ne-
vhodný pro děti do 12 let, titulky
V každé etapě našeho života bojujeme s tím, aby-
chom byli sami sebou. Své o tom ví Ray, teenager 
z New Yorku, který prochází změnou pohlaví. Jeho 
matka Maggie je svobodná a sama se hledá. Tříge-
nerační rodinu doplňuje Rayova netradiční babička 
Dolly, která neví, jestli být víc zoufalá z rozhodnutí 
svého vnuka nebo ze životní nerozhodnosti vlastní 
dcery. Všichni tři se tak musejí poprat se svými za-
žitými způsoby, přijmout změny a  začít fungovat 
jako rodina.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

Čtvrtek 5. ledna
LA LA LAND v 17.30 hodin
USA, 2016, drama, komedie, muzikál, romantický, 
127 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Moderní pojetí klasického hollywoodského 

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“ 
Flexi-bary 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.tereza@pontis.
cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo 
Pontis, Gen. Svobody 68. Permanentky se zvýhod-
něním a kupony na jednotlivé aktivity je nutné 
uhradit na recepci nebo pokladně v  Gen. Svo-
body 68. Informace o dalších aktivizačních progra-
mech získáte na www.pontis.cz.
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milostného románu umocněné skvělými písnič-
kami doprovázenými velkolepými tanečními čísly 
líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení 
rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých 
ambicí.  Vstupné 110 Kč
ASSASSIN’S CREED 3D ve 20.00 hodin
USA, Velká Británie, 2016, akční, dobrodružný, 
sci-fi, 115 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky  Vstupné 140 Kč

Pátek 6. ledna
LA LA LAND v 17.30 hodin
USA, 2016, drama, komedie, muzikál, romantický, 
127 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 3D ve 20.00 hodin
USA, Čína, 2016, akční, dobrodružný, myste-
riózní, 94 minuty, nevhodné pro děti do 12 let, 
české znění

Její tvůrci museli mít dobrý důvod, proč z ní udě-
lali největší stavbu na světě. Velká čínská zeď je 
opředena mnoha mýty. Jednoho z  nich se chopil 
legendární režisér Čang Yimou, který s  pomocí  
Matta Damona natočil velkolepé dobrodružné fan-
tasy, v němž nepůjde o nic menšího než o záchranu 
lidské civilizace.  Vstupné 150 Kč

Sobota 7. ledna
ANDĚL PÁNĚ 2 ve 13.30 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 
90 minut, mládeži přístupný  Vstupné 100 Kč
MANŽEL NA HODINU v 15.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 105 minut, nevhodný pro 
děti do 12 let  Vstupné 110 Kč
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ v 17.45 hodin
USA, Čína, 2016, akční, dobrodružný, myste-
riózní, 94 minuty, nevhodné pro děti do 12 let, 

Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami doprovázenými vel-
kolepými tanečními čísly, to je snímek La La Land.  Foto: archiv
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titulky  Vstupné 120 Kč
LA LA LAND ve 20.15 hodin
USA, 2016, drama, komedie, muzikál, romantický, 
127 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč

Neděle 8. ledna
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, děti 110 Kč 
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 3D v 17.30 hodin
USA, Čína, 2016, akční, dobrodružný, myste-
riózní, 94 minuty, nevhodné pro děti do 12 let, 
české znění  Vstupné 150 Kč
PŘÍCHOZÍ ve 20.00 hodin
USA, 2016, drama, mysteriózní, sci-fi, thriller, 
117 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné 
lodě, dojde k sestavení elitního týmu – v čele s od-
bornicí na lingvistiku Louise Banksovou (Amy 
Adamsová) – s cílem zjistit, jaké mají mimozemš-
ťané úmysly.  Vstupné 90 Kč

Pondělí 9. ledna
PASAŽÉŘI 3D v 17.30 hodin
USA, 2016, sci-fi, dobrodružný, 116 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
Jennifer Lawrence a Chris Pratt představují dva pa-
sažéry vesmírné lodi, která je má dopravit na jinou 
planetu, kde by měli začít nový život. Když je jejich 
hibernační kóje za záhadných okolností probudí 
o 90 let dříve, než loď dosáhne svého cíle, mění se 
ale rutinní cesta v souboj o přežití.  Vstupné 140 Kč
COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE 
v 19.50 hodin
USA, 2016, drama, 94 minuty, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky
V době, kdy úspěšný vedoucí pracovník newyorské 
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

Úterý 10. ledna
LA LA LAND v 17.30 hodin

V lednu bude mít premiéru film Velká čínská zeď.  Foto: archiv
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které Rammstein zahráli osmnáct písní, je podle 
zasvěcených jednou z nejlepších v celé jejich dosa-
vadní kariéře.  Vstupné 160 Kč

Sobota 14. ledna
OZZY v 15.45 hodin                   Hrajeme pro děti
Španělsko, Kanada, 2016, animovaný, 90 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění  Vstupné 110 Kč
VŠECHNO NEBO NIC v 17.45 hodin
ČR, 2017, komedie, romantický, 107 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
POD ROUŠKOU NOCI ve 20.00 hodin
USA, 2016, krimi, drama, 129 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky
Děj filmu je zasazen do bouřlivých 20. let mi-
nulého století, kdy ani prohibice nezastavila tok 
kořalky v ilegální síti gangstery provozovaných ná-
leven.  Vstupné 110 Kč

Neděle 15. ledna
ZPÍVEJ v 15.30 hodin                Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, muzikál, komedie, ro-
dinný, 110 minut, přístupné bez omezení, české 
znění
Od tvůrců Já, padouch.  Vstupné 120 Kč
PROČ PRÁVĚ ON? v 17.45 hodin
USA, 2016, komedie, 110 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč
VŠECHNO NEBO NIC ve 20.00 hodin
ČR, 2017, komedie, romantický, 107 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč

Pondělí 16. ledna
VŠECHNO NEBO NIC v 17.30 hodin
ČR, 2017, komedie, romantický, 107 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
LA LA LAND v 19.45 hodin
USA, 2016, drama, komedie, muzikál, romantický, 
127 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč

Úterý 17. ledna
VŠECHNO NEBO NIC v 17.30 hodin
ČR, 2017, komedie, romantický, 107 minut, 
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USA, 2016, drama, komedie, muzikál, romantický, 
127 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ ve 20.00 hodin
USA, Čína, 2016, akční, dobrodružný, mysterió-
zní, 94 minuty, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky  Vstupné 120 Kč

Středa 11. ledna
LA LA LAND v 17.30 hodin
USA, 2016, drama, komedie, muzikál, romantický, 
127 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky  

Vstupné 110 Kč
AGNUS DEI ve 20.00 hodin            Artvečer - FK
Francie, Polsko, 2016, drama, 100 minut, pří-
stupné od 15 let, titulky
Poválečný příběh řeholnic z benediktinského kláš-
tera v Polsku, které otěhotněly po znásilnění vojáky 
vítězné Rudé armády. Přijmou odpovědnost mateř-
ství nebo děti zrozené z hříchu opustí? 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 12. ledna
VŠECHNO NEBO NIC v 17.30 hodin
ČR, 2017, komedie, romantický, 107 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let
Film Všechno nebo nic – český Deník Bridget Jo-
nesové?  Vstupné 120 Kč
PROČ PRÁVĚ ON? v 19.45 hodin
USA, 2016, komedie, 110 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky
Milující otec Ned je v šoku z toho, že jeho zetěm by 
se měl stát až brutálně upřímný, bezstarostný a pří-
močarý počítačový multimilionář Laird, který po-
strádá jakékoliv zábrany a který všechny problémy 
řeší tím, že si jich nevšímá nebo je prostě převál-
cuje. A  teď chce během vánočních svátků získat 
požehnání od rodičů své milé, ještě než ji požádá 
o ruku…  Vstupné 120 Kč

Pátek 13. ledna
RAMMSTEIN IN AMERICA v 18.00 hodin
2015, dokumentární, hudební, 224 minuty
Koncertní show z Madison Square Garden, během 
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Xander Cage (Vin Diesel), zvaný též xXx, je naživu. 
To ale není ta nejdůležitější zpráva. Hlavní je to, 
že je zase v dokonale vyladěné formě a připravený 
s pomocí svých vymazlených ale hlavně dokonalých 
adrenalinových kousků a triků nabančit všem největ-
ším hnusákům na světě.  Vstupné 150 Kč

Pátek 20. ledna
MANŽEL NA HODINU v 17.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 105 minut, nevhodný pro 
děti do 12 let  Vstupné 110 Kč
ROZPOLCENÝ v 19.45 hodin
USA, 2016, thriller, horor, 116 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky
V  Kevinovi se skrývá 23 různých osob. Každou 
chvílí se má objevit čtyřiadvacátá.  Vstupné 120 Kč

Sobota 21. ledna
DIVOKÉ VLNY 2 v 15.35 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 85 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění

Kino Oko

nevhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
POD ROUŠKOU NOCI v 19.45 hodin
USA, 2016, krimi, drama, 129 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Středa 18. ledna
VŠECHNO NEBO NIC v 17.30 hodin
ČR, 2017, komedie, romantický, 107 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
PATERSON v 19.45 hodin                Artvečer - FK
USA, 2016, drama, 113 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky V stupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

Čtvrtek 19. ledna
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ v 17.30 hodin
USA, Čína, 2016, akční, dobrodružný, mysteri-
ózní, 94 minuty, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky  Vstupné 120 Kč
XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 3D 
ve 20.00 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, thriller, 105 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky

Xander Cage, zvaný xXx, je naživu a připraven „nabančit“ všem největším „hnusákům“ na světě.  Foto: archiv
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105 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky  
Vstupné 120 Kč 

LOĎ KOMEDIANTŮ v 19.30 hodin
San Francisco, romantické drama, opera, záznam, 
120 minut
Opravdová klasika amerického hudebního divadla, 
tento příběh života na Mississippi od roku 1880 
do 1920 je zároveň dojemnou love story a  silnou 
připomínkou hořkého dědictví rasismu. 

Vstupné 250 Kč, držitelé abonmá 200 Kč 

Středa 25. ledna
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ v 17.30 hodin
USA, Čína, 2016, akční, dobrodružný, myste-
riózní, 94 minuty, nevhodné pro děti do 12 let, 
české znění  Vstupné 120 Kč
JE TO JEN KONEC SVĚTA v 19.55 hodin  

Artvečer - FK
Francie, Kanada, 2016, drama, 97 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
Mladý úspěšný dramatik se po 12 letech prožitých 
ve velkoměstě vrací domů za rodinou, aby oznámil 
svou blížící se smrt. Svět kosmopolitního muže je 
však členům rodiny příliš vzdálený a nepředstavi-
telný, než aby mohlo dojít ke smíření a naplňují-
címu prožití posledních společných chvil. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

Čtvrtek 26. ledna
MILUJI TĚ MODŘE v 17.30 hodin
ČR, 2017, romantický, komedie, 90 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let
Český film režiséra Miloslava Šmídmajera podle 
scénáře Jaroslava Papouška. Pojednává o  mladém 
malíři a kunsthistorikovi, který žije s matkou. Jed-
noho dne potká dívku Terezu a utká se o její přízeň 
s jejím přítelem Igorem.  Vstupné 120 Kč
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA 
v 19.35 hodin
Německo, Austrálie, 2016, thriller, horor, sci-fi, 
105 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Alice (Milla Jovovichová) jako jediná přežije klí-
čový střet s  nemrtvými, který měl rozhodnout 
o  osudu lidstva. Nyní se Alice musí vrátit tam, 
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Surfaři ve fraku jsou zpět!  Vstupné 110 Kč
VŠECHNO NEBO NIC v 17.45 hodin
ČR, 2017, komedie, romantický, 107 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE ve 20.00 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, thriller, 105 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Neděle 22. ledna
DIVOKÉ VLNY 2 v 15.35 hodin  

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 85 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč
XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 3D 
v 17.45 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, thriller, 105 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 150 Kč
ROZPOLCENÝ v 19.55 hodin
USA, 2016, thriller, horor, 116 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Pondělí 23. ledna
XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE v 17.30 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, thriller, 105 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
STRNADOVI v 19.45 hodin            Artvečer - FK
ČR, 2017, dokumentární, 102 minuty, přístupné 
bez omezení
Majitele prodejny s nábytkem Ivanu a Václava Str-
nadovy sleduje režisérka Helena Třeštíková v rámci 
projektu Manželské etudy už od roku 1980. Její 
nový celovečerní dokumentární film o Strnadových 
na televizní filmy tohoto cyklu navazuje, především 
ale ukazuje další překvapivé zvraty, které život man-
želů a jejich dětí přinesl. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

Úterý 24. ledna
XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE v 17.15 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, thriller, 
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nevhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč

Sobota 28. ledna
PSÍ POSLÁNÍ ve 14.00 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2017, komedie, drama   Vstupné 110 Kč
MILUJI TĚ MODŘE v 16.10 hodin
ČR, 2017, romantický, komedie, 90 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA 3D 
v 18.15 hodin
Německo, Austrálie, 2016, thriller, horor, sci-fi, 
105 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 140 Kč
SPOJENCI ve 20.30 hodin
USA, 2016, drama, romanticky, thriller, 124 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Neděle 29. ledna
PSÍ POSLÁNÍ v 15.30 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2017, komedie, drama   Vstupné 110 Kč

kde celá katastrofa začala - do podzemního kom-
plexu Hive v  Raccoon City, kde společnost Um-
brella Corporation hromadí své síly a chystá finální 
útok proti posledním hrstkám lidí, kterým se apo-
kalypsu dosud podařilo přežít.  Vstupné 120 Kč

Pátek 27. ledna
PSÍ POSLÁNÍ v 15.25 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2017, komedie, drama 
Všichni psi jednou přijdou do nebe... Ale nejprve 
musejí splnit své poslání.  Vstupné 110 Kč
SPOJENCI v 17.30 hodin
USA, 2016, drama, romantický, thriller, 124 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Rok 1942. Špión britské rozvědky Max se na misi 
v  Casablance zamiluje do francouzské kolegyně, 
která je podezřelá ze spolupráce s nacisty. Max do-
stane za úkol podezření potvrdit či vyvrátit a pří-
padně zrádkyni potrestat.  Vstupné 120 Kč
MILUJI TĚ MODŘE ve 20.00 hodin 
ČR, 2017, romantický, komedie, 90 minut, 

Všichni psi jednou přijdou do nebe... Ale nejprve musejí splnit své poslání. Foto: archiv
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MILUJI TĚ MODŘE v 17.40 hodin
ČR, 2017, romantický, komedie, 90 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
SPOJENCI v 19.45 hodin
USA, 2016, drama, romanticky, thriller, 124 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Pondělí 30. ledna
MILUJI TĚ MODŘE v 17.30 hodin
ČR, 2017, romantický, komedie, 90 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
POD ROUŠKOU NOCI v 19.35 hodin
USA, 2016, krimi, drama, 129 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Úterý 31. ledna
MILUJI TĚ MODŘE v 17.30 hodin
ČR, 2017, romantický, komedie, 90 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
MRTVÝ MUŽ v 19.30 hodin            Artvečer - FK
USA, Německo, Japonsko, 1995, western, drama, 
fantasy, 121 minuta 
Existenciální psychedelický western sleduje ho-

mérské putování mladého muže napříč americ-
kým západem devatenáctého století. Těžce zraněný 
a bloudící William Blake (Johnny Depp) potká od-
vrženého indiána jménem Nikdo (Gary Farmer). 
Navzdory Blakeově přirozené povaze jej okolnosti 
přetváří v pronásledovaného psance, zabijáka a člo-
věka, kterému život pomalu protéká mezi prsty. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu!

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

*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT, slevy platí do vyčerpání pro prvních 
100 diváků.

Americké drama Spojenci uvádí kino v závěru ledna.  Foto: archiv
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