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V uplynulém školním roce studentka propagačního 
výtvarnictví na Vyšší odborné a Střední průmyslové 
škole v Šumperku. V budoucnosti se chce věnovat stu-
diu dějin výtvarné kultury na vysoké škole, popřípadě 
pracovat v grafi ckém studiu. 

Klidné a krásné vánoční svátky 
a vše nejlepší v roce 2011 

přeje všem svým čtenářům 
redakční rada 

Kulturního života Šumperka
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ULETMÉ NAHLÉDNUTÍ 
DO SBORNÍKU O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: KOPANÁ

Jedním z nejpopulárnějších sportů je bezesporu kopaná. Její historie v připravovaném sborníku 
nebude, samozřejmě, chybět. V prosincovém a lednovém čísle vám nabídneme několik ukázek 

přibližujících období šedesátých let minulého století. Proč? Na tuto otázku odpoví autoři úryvků 
Drahomír Polách a Bořivoj Lešenar. 

Po sjednocení tělovýchovy a sportu v roce 1948 
se začaly na počátku 50. let utvářet i v Šumperku 
závodní sokolské jednoty (ZSJ), které se převáž-
ně věnovaly fotbalu. Tento trend pokračoval i po 
reorganizaci tělovýchovy, která byla schválena na 
konci roku 1952, kdy v následujícím roce začaly 
vznikat dobrovolné sportovní organizace (DSO). 
21. prosince 1953 referoval v radě Místního ná-
rodního výboru v Šumperku p. Soják  ve zprávě 
o tělovýchově v Šumperku mimo jiné, že je ve 
městě osm tělovýchovných jednot, přičemž „Nej-
rozšířenější jest kopaná, což jest velkým nedostat-
kem, jelikož jest třeba se zaměřiti i na jiné sporty. 
Šumperk  vlastní pro pořádání tělovýchovy pouze 
jedno hřiště.“  Pamětníci se shodují, že tento stav 

měl negativní vliv na kvalitu fotbalových mužstev, 
protože nejlepší hráči byli rozptýleni v různých 
oddílech a ty stěží soupeřily i s okolními venkov-
skými týmy. K zlepšení došlo až po roce 1956, kdy 
v Šumperku zůstaly pouze TJ - Lokomotiva, Ba-
ník a Dukla. Pokud jde o hrací plochy, na konci 
roku 1953 existovalo v Šumperku pouze jedno 
kvalitní fotbalové hřiště na Střelnici. Zlikvidováno 
bylo tehdy již hřiště u Benátek, fotbalové hřiště na 
Tyršově cvičišti teprve vznikalo a temenické hřiš-
tě získalo odpovídající parametry patrně až roce 
1955.

***
60. léta byla „zlatou“ érou šumperské kopané, 

ne snad kvůli její vysoké kvalitě, ale pro nezastupi-

Baník 27.3. 1955 v Postřelmově. Stojící zleva: M. Skoták (trenér), O. Batěk, Z. Holouš, Marek, R. Sochů-
rek, V. Paštika, A. Průcha, J. Večeř a L. Kopta, v podřepu Kouřil, Černý a M. Večeř.  
 Foto zapůjčeno od V. Paštiky
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Stadion na Střelnici na počátku 60. let.  
 Foto zapůjčeno od R. Brauna

telnou atmosféru šumperských derby, která spolu 
sváděla mužstva Baníku, Lokomotivy a Dukly. Tyto 
zápasy sledovaly dva tisíce i více diváků a fanoušci 
ještě několik dní rozebírali jejich průběh. Příz-
nivci Baníku stranili v derby Lokomotiva - Dukla 
vojákům, které pokládali tak trochu za svůj tým, 
protože funkcionáři TJ Baník jim poskytli domácí 
prostředí na stadionu na Střelnici. Mnozí fotbalis-
té Dukly, kteří se po skončení vojenské základní 
služby usadili trvale v Šumperku, hráli za Baník 
- např. A. Bielik, K. Raczek a jiní. Kádr mužstva 
Baníku postupně tvořili mimo jiných Dubnický, 
J. Kamler, J. Večeř, Hruška, Lokšík, Šlof, Melich, 
Halama, Tokys, Virag, Fiala, Rašner, Tesařík, Hru-
bý, Kalivoda, Čankin, Hruška, Zmunda, Hrnčíř 
(ve 2. polovině 60. let brankářská opora mužstva), 
Kariga, skvělý útočník Záblatský, Vondra, Světlík, 
Žajdík, Baťka, Hýbner, Mil, Mareš, Kunc, Lakomý, 
Šalamoun, Kotis, Hradecký, Žajtlík, Machačka. 
Trenérem byl např. Jaroslav Večeř. 

Na počátku roku 1967 přijal Baník nový ná-
zev TJ Pramet Šumperk. Mužstvo v té době hrálo 

pohledný fotbal, který lákal do hlediště nebývalý 
počet diváků. Krásné akce však velmi často kon-
čily bez gólového efektu, takže Pramet stále hrál 
I. A třídu. D. Polách a B. Lešenar 

 Pokračování příště

SVÁ PŘÁNÍ POVĚSÍ DĚTI NA SPECIÁLNÍ STROM

Již pátý ročník vánoční charitativní akce nazvané „Milý Ježíšku“ připravuje skupina nadšených 
dobrovolníků ze šumperského hnutí Mladá krev. Pomoci chce, stejně jako v uplynulých letech, Dět-

skému centru Pavučinka v Dolnomlýnské ulici, v němž našlo útočiště na dvacet dětí ve věku do tří let. 
Právě jim mohou lidé, kterým není lhostejný osud těch nejmenších, udělat radost dárečkem pod Strom 
splněných přání. Ten začátkem prosince opět vyroste na Hlavní třídě před knihkupectvím Tón.

Na stromě, který organizátorům daruje šum-
perská radnice, najdou „Ježíšci“ konkrétní přání, 
která nakreslili prvňáčci ze školy ve Vrchlického 
ulici. Lidé si tak mohou až do středy 22. prosin-
ce z přáníček vybrat, koupit dárek a odevzdat 
jej v knihkupectví Tón. Slavnostní předání dár-
ků je pak naplánováno na čtvrtek 23. prosince. 
„Kavárna Svět bude navíc po celý prosinec na-
bízet speciální menu, jehož výnos půjde na kon-
to Pavučinky a bude určen na zimní dovolenou 

dětí. Pokud tedy někdo nechce být vyloženě 
„Ježíškem“, může přispět na dobrou věc tím, že 
si pochutná na kávě a dezertu,“ uvedla organi-
zátorka akce Tereza Schreiberová z hnutí Mladá 
krev a dodala, že do projektu se letos zapojí opět 
i Staré Město pod Sněžníkem, v němž rovněž bu-
dou mít speciální vánoční strom s dětskými přá-
níčky. Současně připomněla, že bližší informace 
mohou zájemci získat na adrese milyjezisku@
centrum. cz. -zk-

Klub českých turistů Šumperk srdečně zve na
Novoroční výstup na Háj - 35. ročník
v sobotu 1. ledna 2011 od 9 do 15 hodin

Průchod Hájem + výstup na rozhlednu * Účastnický list + příležitostné razítko 
* Novoroční čtyřlístek na podporu konta Světluška
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Andělské zvonění, zpívání a rozdávání pa-
mlsků čeká zejména ty nejmenší v neděli 
5. prosince. V tento den zavítá již pojedenácté 
do Šumperka Svatý Mikuláš, kterého bude na 
cestě centrem města doprovázet nejen andělská 
družina, ale také praví pekelníci. Právě oni po-
táhnou bryčku, jež vyjede úderem páté hodiny 
podvečerní od Obchodní akademie na náměstí 

Svobody a vydá se po Hlavní třídě a ulicí Sta-
robranskou na náměstí u radnice.

Zde budou moci děti i jejich rodiče přivítat Sva-
tého Mikuláše v 17 hodin a 17 minut. Ti „hodní“ se 
tak mohou těšit na sladkou odměnu, „zlobiví“ pak 
na pokárání. Bohatý program, jehož součástí budou 
mimo jiné i čertovský rej či andělské melodie, připra-
vila již tradičně místní Římskokatolická farnost. -zk-

ADVENTNÍ KONCERTY PODPOŘÍ CHARITATIVNÍ PROJEKTY

Vánoce jsou svátky, jež vyzařují neopakovatelnou atmosféru spojenou s adventním časem. Ten si 
Šumperané připomenou již podvanácté cyklem koncertů, které pořádají místní Dům kultury, 

Vlastivědné muzeum, Centrum pro rodinu, Římskokatolická farnost a Sbor Českobratrské církve 
evangelické. Adventní koncertování přitom nabídne posluchačům nejen chvíle zklidnění, ale také 
příležitost k pomoci a charitě.

Stejně jako loni také letos podpoří jednotlivé 
koncerty zajímavé charitativní projekty. První 
koncert je naplánován na neděli 28. listopadu, 
kdy budou v kostele sv. Jana Křtitele od 16 ho-
din zpívat skupina mládeže místní Římsko-
katolické farnosti Spolczo a smíšený pěvecký 
sbor Carmen. Výtěžek z koncertování půjde na 
projekt Arcidiecézní Charity Olomouc Adopce 
na dálku - Haiti. „Výtěžek z našich adventních 
koncertů už v minulosti podpořil stavbu ško-
ly v haitské vesnici Bai de Henne, kde půso-
bí zábřežský rodák otec Roman Musil, a také 
projekt ACHO nazvaný Střecha nad hlavou, 
zaměřený na opravu chudinských domků. 
Tentokrát chceme přispět na známý projekt 
Adopce na dálku, který se realizuje v mnoha 
zemích světa,“ říká organizátorka adventních 
koncertů Hana Havlíčková a dodává, že prá-
vě po loňském zemětřesení se projekt Adopce 
stává na Haiti velmi aktuálním. „Je tu mnoho 
dětí, které přišly o celou rodinu a nemají vůbec 
nikoho, kdo by se o ně staral. Garantem adop-
ce a „školného“ pak musí být některá huma-
nitární organizace, jež se stává opatrovníkem 
dítěte,“ podotýká Havlíčková.

O týden později, v sobotu 4. prosince, 
vystoupí v 16 hodin v evangelickém koste-

le varhaník Jan Horníček, pěvecké sdružení 
Avonotaj a jeho hosté. Peníze, které vyzpívají, 
pomohou místní organizaci Ligy proti rakovi-
ně. Jejím cílem je kromě preventivní činnosti, 
spojené s propagací zdravého způsobu života, 
především zlepšování kvality života onkolo-
gicky nemocných a podpora výzkumu v oblas-
ti onkologie.

Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperské-
ho dětského sboru na náměstí Míru u radnice 
tentokráte výjimečně adventní koncertování ne-
uzavírá - proběhne totiž už v pondělí 13. pro-
since. Začíná v tradičních 17 hodin. Výtěžek 

Letošní adventní pohlednice je dílem Kamila Cou-
fala.
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Y tohoto koncertu sbor každoročně věnuje míst-
nímu Kojeneckému ústavu.

Poslední koncert, který je naplánován na 
neděli 19. prosince, nese ve svém názvu slo-
vo benefiční a jeho výtěžek pomůže Základní 
speciální škole Pomněnka o.p.s. Do Šumperka 
přitom po letech zavítá vynikající Schola Gre-
goriana Pragensis. „V rámci našich adventních 
koncertů jde o naprostou novinku. Pokud se 
Schola Gregoriana Pragensis, která dostává 
mnoho žádostí o uspořádání charitativních 
koncertů, rozhodne nějakou akci podpořit, 
vystupuje za běžných podmínek, ovšem ze 
svého honoráře poskytnou členové souboru 
dar podporované organizaci. Proto má koncert 

stopadesátikorunové vstupné - beneficium 
a na konto Pomněnky členové souboru darují 
částku deset tisíc korun,“ vysvětluje Havlíčko-
vá a dodává, že benefiční koncert nazvaný Ad-
ventu Domini začíná v 16 hodin v klášterním 
kostele.

Součástí adventního koncertování je i pro-
dej speciálních pohlednic od šumperských 
umělců. Autorem té letošní je fotograf Kamil 
Coufal. Prodávat se bude v knihkupectví Duha 
v ulici Čsl. armády, v Regionálním a měst-
ském informačním centru při místním muzeu 
a k dostání bude samozřejmě na adventních 
koncertech a prosincových akcích Domu kul-
tury. -zk-

HUDEBNÍ CYKLUS 
PŘEDSTAVÍ BACHŮV MARIÁNSKÝ CHVALOZPĚV

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v prosinci čtvrtou 
částí. Tentokrát nabídne Magnifi cat J.S. Bacha. 

„Magnifi cat je chvalozpěv zpívaný Pannou 
Marií při návštěvě u sv. Alžběty před narozením 
Ježíše Krista. Text je obsažen v Novém zákoně 
v Evangeliu sv. Lukáše. Jde o veršovanou pasáž, 
vloženou do prózou psaného textu. Formálně 
navazuje na tradici žalmů a je užíván v římsko-
katolické liturgii jako součást nešpor. Podobně 
je tomu v liturgii anglikánské,“ říká zakladatel 

cyklu Vít Rozehnal. Současně připomíná, že třetí 
setkání proběhne ve středu 1. prosince od 19 ho-
din ve zkušebně Scholy od Sv. Jana Křtitele ve 
Farním středisku na Kostelním náměstí 4. „Pro 
tento večer se pokusíme připravit DVD nahráv-
ku  rakouského dirigenta Nicolase Harnoncourta 
s orchestrem starých nástrojů Concentus Musi-
cus Wien,“ dodává Rozehnal. -red-

SBOROVÉ DĚTI ČEKÁ NÁROČNÝ PROGRAM

Opravdu nabitý mají letošní prosinec zpěvačky a zpěváci ze Šumperského dětského sboru. Po 
řadě vystoupení v Šumperku, Starém Městě a Zábřehu odjíždějí v polovině měsíce do Belgie.

V úterý 7. prosince rozezpívají v 18 hodin 
Motýli spolu s francouzskou sopranistkou 
českého původu Stellou Maris Dvořáčkovou 
evangelický kostel na náměstí Svobody. Ve 
stejném čase budou mladší sborové děti zpívat 
v klášterním kostele pásmo koled se smyčco-
vým orchestrem ZUŠ. Společné koncertování 
nabídnou Motýli a francouzská sopranistka 
také ve Starém Městě pod Sněžníkem (8.12.) 

a v Zábřehu (9.12.). Tradiční Vánoční koncert 
ŠDS chystá sbor na sobotu 11. prosince od 
16 hodin v místním Domě kultury a v pondě-
lí 13. prosince proběhne od 17 hodin v rámci 
adventního koncertování tradiční zpívání ko-
led s dětmi Šumperského dětského sboru na 
náměstí Míru u radnice. V úterý 14. prosince 
pak odjíždějí Motýli na koncertní zájezd do 
Belgie. -red-
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Vánoční atmosféru umocní v Šumperku nejen nazdobené stromy na náměstí Míru u radnice a na 
tzv. Točáku, jež se rozzáří začátkem prosince, ale také stylové trhy. Naplánován je pátý ročník 

trhů nazvaných Vánoce na Točáku, jež by měly letos poprvé probíhat i mezi vánočními svátky a Sil-
vestrem, muzeum připravilo pro návštěvníky kromě výstavy nazvané Vánoční příběh a zajímavých 
přednášek také tradiční Vánoční jarmark a chybět samozřejmě nesmějí ani Vánoční zabijačkové 
trhy na náměstí u radnice. Ty se letos nově odehrají také na Hlavní třídě, v prostoru u městských 
úřadních desek v sousedství Sadů 1. máje. 

Vánoce na Točáku odstartují 4. prosince 

Tzv. Točák v centru města ožije nefalšovanou 
vánoční náladou v sobotu 4. prosince. Místní 
radnice zde až do čtvrtku 23. prosince pořádá 
trhy nazvané „Vánoce na Točáku“. Ve zmíně-
ných dnech budou prodejci v dřevěných stáncích 
a domcích nabízet od 9 do 20 hodin stylové vá-
noční zboží, počínaje jmelím přes svíčky, vánoční 
ozdoby, keramiku, bižuterii, perníčky, vizovické 
pečivo a drobné skleněné výrobky až po cukroví, 
grilované uzeniny, svařené víno, punč a další po-
chutiny. Atmosféru by měl umocnit i umělecký 
kovář, který obsadí místo u vánočního stromu.

„Z Bad Hersfeldu již tradičně dorazí do Šumper-
ka „náklaďák“ plný vánočních štol, koblížků a vína. 
Lidé si tyto laskominy budou moci koupit v pátek 
10. a v sobotu 11. prosince právě v jednom ze stán-
ků na Točáku. Výtěžek z prodeje půjde na charita-
tivní účely,“ prozrazuje tisková mluvčí šumperské 
radnice Andrea Jahnová a dodává, že pro období 

konání trhů schválili šumperští radní výjimku z vy-
hlášky, jež zakazuje požívání alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství. Dřevěné domky zřejmě 
zůstanou na tzv. Točáku i v době mezi vánočními 
svátky a Silvestrem a prodejci by v nich mohli nabí-
zet „něco malého“ k snědku a „něco“ pro zahřátí. 

V muzeu ožívá Vánoční příběh 

Vánoční atmosféra již nyní dýchá na návštěv-
níky místního muzea. V Galerii Šumperska je 
k vidění výstava nazvaná Vánoční příběh, která je 
koncipovaná jako drama o pěti dějstvích, jež při-
bližuje příběhy tří manželských párů spojených 
tajemným početím dětí „z Boží vůle“. „Všechny 
tyto „vymodlené“ děti, Marie, Jan a Ježíš, jsou 
hlavními hrdiny našeho příběhu. Příběhu, který 
si dodnes o Vánocích připomínáme,“ říká ředi-
telka muzea Marie Gronychová a podotýká, že 
v Galerii jsou vystaveny nádherné exponáty za-
půjčené například z Muzea umění v Olomouci, 
Muzea hlavního města Prahy nebo Arcibiskup-
ství olomouckého. Lidé tak mohou obdivovat 
například deskové malby z 15. a 16. století, ale 
i ruské ikony nebo dřevěný betlém z přelomu 
17. a 18. století z kláštera karmelitek na Malé 
Straně. „Výstava je vhodná i pro žáky základních 
a středních škol, jejichž učitelé si mohou objednat 
komentované prohlídky. Pro děti pak máme na-
chystané omalovánky a vystřihovánky a mohou 
si vyrobit různé vánoční předměty či poskládat 
betlém,“ láká na Vánoční příběh Gronychová. 
Současně dodává, že muzeum letos opět chystá 
tradiční Vánoční jarmark, zaměřený na prodej 
řemeslného a rukodělného zboží. Odehraje se 
v sobotu 18. prosince na nádvoří Pavlínina dvora 
v době od 9 do 16 hodin.

Hersfeldští budou letos v Šumperku opět nabízet 
německé vánoční dobroty a svařené víno.  Foto: -zk-
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Přemýšlíte, čím pod stromeček obdarovat své 
„-náctileté“ ratolesti? Zajímavým dárkem by 
mohla být publikace z cyklu „Děsivé dějiny“, kte-
rá nese podtitul „o čem se vám učitelé neodvažují 
říct“ a jenž je u mladých čtenářů velmi populární. 
Nejnovější titul se jmenuje Strašná škola a hroz-
ní učitelé. Kniha odhaluje krutou pravdu o tom, 
kdo vymyslel školu, jak to ve školách před mnoha 
a mnoha lety chodilo, jací byli učitelé, uklízečky 
i školníci a další nejtemnější podrobnosti ze škol-
ního prostředí, které učitelé nikdy nepřiznají.

Autorkou textu je Šumperanka Vladimíra 
Krejčí, která přizvala ke spolupráci při ilustrování 
Václava Roháče. Jde přitom již o jejich druhé spo-
lečné dílo. Ve stejné edici nakladatelství Egmont 
totiž vydali koncem loňského roku knihu Nebohé 
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E Zabijačka provoní náměstí i Hlavní třídu 

Stejně jako v uplynulých letech také letos provoní 
náměstí Míru u radnice pravá domácí zabijačka. Bě-
hem Vánočních zabijačkových trhů, které potrvají od 
pondělí 13. do středy 15. prosince, budou moci ná-
vštěvníci v době od 9 do 18 hodin opět ochutnat prde-
lačku, tlačenku, jitrnice, ovar a další speciality. Chybět 
nebude ani svařené víno, punč a medovina a trhovci 
zde budou nabízet tradiční řemeslné výrobky. Sváteč-
ní atmosféru umocní doprovodná vystoupení - místní 
mateřské školy nachystají ozdobené vánoční stromy, 

u nichž děti zazpívají, v pondělí 13. prosince budou na 
náměstí koncertovat v 17 hodin Motýli Šumperského 
dětského sboru a o den později se v 16 hodin předsta-
ví Dětský dechový orchestr ZUŠ Šumperk.

A na zabijačkových dobrotách si budou moci lidé 
pochutnat i v následujících dnech. Vánoční zabijač-
kové trhy se letos nově přesunou na Hlavní třídu, do 
prostoru u městských úřadních desek v sousedství 
Sadů 1. máje. Zabijačkový sortiment a další pochu-
tiny se tu budou prodávat od čtvrtku 16. do pondělí 
20. prosince denně vždy od deváté dopolední do šesté 
podvečerní. -zk-

TIP NA DÁREK PRO DĚTI: 
KNIHA O STRAŠNÉ ŠKOLE A HROZNÝCH UČITELÍCH

Nejnovější přírůstek ediční řady Děsných dějin 
nakladatelství Egmont - Strašná škola a hrozní 
učitelé.

Autorem dvou set ilustrací, které vtipně doplňují 
text, je místní výtvarník Václav Roháč.

čarodějnice a boží inkvizitoři. Bližší informaci při-
neseme v příštím čísle. -red-



7

O
H

L
É

D
N

U
T

Í

VE MĚSTĚ SE ČETLO BLUES, ZAUJALO I MLADÉ AUTORY

V „bluesovém“ duchu se nesl letošní ročník literárního a fi lmového festivalu Město čte knihu. 
Jeho pořadatelé se totiž nechali inspirovat patnáctiletým jubileem festivalu Blues Alive, jenž na 

„čtecí“ šestidenní akci bezprostředně navázal. Nejen v kulturních a společenských zařízeních města, 
ale také ve školách se tak hrálo blues a lidé se zaposlouchali nebo začetli do textů blues a o blues, 
jež vybrali a sestavili do knižní podoby Ondřej Bezr a Michal Šanda. Publikaci nazvanou „... a to 
je blues“, kterou doprovázejí snímky dvorních fotografů Blues Alive Ivana Prokopa, Tomáše Turka 
a Martina Sieberta, vydalo nakladatelství Veduta Štíty.

„O knize jsme poprvé hovořili před dvěma 
lety, kdy nás s tímto nápadem oslovila na Blues 
Alive ředitelka knihovny Zdeňka Daňková. In-
tenzivně jsme pak na ní pracovali poslední rok,“ 
řekl jeden z autorů knihy a dlouholetý dramaturg 
Blues Alive Ondřej Bezr a podotkl, že publika-
ci tvoří výběr z již existujících textů a také věci 
napsané přímo pro šumperskou knihu. „O jejich 
sepsání jsme požádali známé hudebníky a publi-
cisty. Přestože z této nabídky měli radost, s mno-
hými to nebylo jednoduché a z některých jsme 
text nedostali ani za tři čtvrtě roku. To asi bylo 
na celé tvorbě publikace to nejtěžší,“ přiznal spo-
luautor antologie Michal Šanda. Radost udělal 
oběma autorům, zejména pak Ondřeji Bezrovi, 
literát Petr Šabach, který své bluesové vyznání 
„Robertu Johnsonovi a všem ostatním“ napsal 
exkluzivně právě pro Šumperk. „Jednu esej nám 
předběžně slíbil i Jan Spálený, vzhledem k jeho 
časové zaneprázdněnosti to ale nakonec nevy-
šlo. To mě opravdu mrzí, protože jeho tvorba je 
naprosto unikátní,“ poznamenal Bezr. Ten spolu 

s Michalem Šandou skropil knihu temně zlata-
vým Jackem Danielsem během sobotního „čtecí-
ho“ podvečera v místním divadle, na který navá-
zal hudební happening v prostorách u Hrádku.

Stejně jako v předchozích ročnících i letos se po 
šest dnů četlo hned na několika improvizovaných 
„jevištích“ ve městě. Zatímco ve čtvrtek 11. října 
přivítalo posluchače komorní prostředí Rytíř-
ského sálu v muzeu, v němž herci Olga Kaštická 
a Petr Král nejen četli, ale za doprovodu Vítězsla-
va Pláška také zpívali, v pátek v Galerii Jiřího Jílka 
zdatně „sekundovali“ místním gymnazistům pod 
vedením Evy Pálkové členové šumperské kapely 
Flower Power. Sobotní skvělé čtení se odehrálo 
v režii několika členů místního hereckého ansám-
blu, Šandovy a Šofarovy texty pak zazněly v nedě-
li na Komíně z úst Petra Krále a Tomáše Krejčího 
a atmosféru tu okořenilo vystoupení bluesmana 
na slovo vzatého, klavíristy Jiřího Šlupky Svěráka. 
V pondělí se četlo v knihovně a závěrečnou tečku 
za letošním „čtecím bluesovým maratonem“ uči-

Prvního čtení se letos v Rytířském sále muzea 
„ujali“ herci Olga Kaštická a Petr Král. 

Jackem Danielsem pokřtili knihu „... a to je blues“ její 
autoři Michal Šanda a Ondřej Bezr (první dva zleva).
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Í nili v úterý 16. října v klášterním kostele Motýli. 
„Ukázalo se, že představit během šesti dnů texty 
různého charakteru není vůbec na škodu. Díky 
hudební části měly všechny podvečery velmi 
specifi ckou a příjemnou atmosféru,“ zhodnotila 
letošní akci Město čte knihu ředitelka knihovny 
Zdeňka Daňková.

Kromě čtení na pokračování provázely festival 
i přehlídka fi lmů s bluesovou tematikou v kině Oko 
a také výstavy. V Galerii J. Jílka se tak představili     
fotografové Ivan Prokop, Martin Siebert a Tomáš 
Turek a Rytířský sál muzea obsadily kresby Jiřího 
Šlitra. Zatímco první z výstav již 28. listopadu skon-
čila, výstava nazvaná „Kreslící hudebník“ je v muzeu 
k vidění až do 12. prosince. Na poslední třetí výstavě 
pak mohli návštěvníci divadla obdivovat nejlepší 
výtvarné práce mladých tvůrců, kteří se zapojili do 
literární a výtvarné soutěže vyhlášené knihovnou. 
Vybrané literární práce a také několik kreseb vyšly 
ve sborníku nazvaném Potkal jsem blues, který byl 

pokřtěn během Čtenářské štafety, jejímiž členy byli 
rovněž hudebníci ze Základní umělecké školy.

Do světa dvaadevadesátiletého R. Johnsona, al-
koholem poznamenané  Janis Joplinové a také do 
Gracelandu Elvise Presleyho přenesli posluchače 
prostřednictvím rozhovorů L. Wooda herci šum-
perského divadla. Blues samozřejmě nechybělo.

Tmavomodrý svět, Klobouk v křoví a Život je jen náhoda. S těmito skladbami zavítal na Gymnázium 
i další školy band Kalamajka Mik Mik Mik 110, jehož členy byli především hudebníci z místní ZUŠ. 
Skupina doprovázela letošní Čtenářskou štafetu.
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Tomáš Žůrek, 7B, ZŠ Dr. E. Beneše

Blues je ranní vstávání do školy,
když si ráno za pět minut osm dopisuju úkoly.

Blues je, když dostanu pětku z písemky,
když při ní se mi z hlavy vypaří všechny myšlenky.

Blues je, když vzpomenu si na léto,
zrovna když učitelka v zemáku zeptá se: 
„Kde je to?“

Blues jsou hodiny strávené učením,
který jsou pro mě někdy opravdu mučením.

Blues je přemýšlení v češtině nad vzory,
vždyť všechno prý jednou přebolí.

Blues jsou všechny promarněný touhy a sny,
čas jim obětovanej ztracený.

Blues jsou všechny chyby, který jsem kdy udělal,
však vždy musím v životě obrátit list a jít prostě dál.

Blues jsou všechny věci, o kterých bychom radši ani 
nevěděli, 
nebo na ně aspoň pěkně rychle zapomněli.

Blues jsou prý všechny smutný věci,
podle mě jsou to ale  kecy.

Vždyť ve všem zlým je i něco dobrýho,
to jsou slova někoho chytrýho.

Záleží jen na člověku, jak si to přebere,
a když už žádnou světlou stránku nevidí, 
jak rychle se sebere. 

Vždyť nemůžem se zastavit, život jde furt dál.
Nám zbývá se prostě smířit s tím, že za vše, co nám 
dal, si i něco vzal.

Stejně jako loni i letos objely dvě skupiny slo-
žené z knihovnic, čtenářů a také hudebníků hned 
první den festivalu na kole všechny šumperské zá-
kladní školy, Gymnázium a „průmyslovku“. „Do 
Šumperka přijeli také školáci z Bludova. Všude 
vládla bezvadná atmosféra, hrálo se blues a školy 
si připravily vlastní program,“ připomněla začátek 
letošního festivalu Daňková, kterou nejvíce pře-

kvapilo, že téma blues školáky tak zaujalo. „Je to 
určitě i tím, že jim ho ve školách kantoři předsta-
vili,“ podotkla ředitelka a dodala, že velkou radost 
mají pořadatelé především z toho, že se do akce 
zapojili mladí autoři. Několik velmi povedených 
textů dorazilo do knihovny dokonce i po uzávěrce 
soutěže. Jeden z nich vám níže předkládáme. 
 Text a fota: Z. Kvapilová

Ti, kteří zamířili do Rytířského sálu muzea, mohli 
obdivovat kresby typicky „šlitrovského“ stylu. Vý-
stava, nazvaná „Kreslící hudebník“, je tu k vidění 
do 12. prosince.

Během svého putování odměňovali členové Čte-
nářské štafety nejúspěšnější studenty - mladé 
literáty, kteří se zúčastnili soutěže vyhlášené kni-
hovnou.
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A Q VOX PŘIVEZE VÁNOČNÍ SKLADBY

Předvánoční setkání úspěšného cyklu koncertů vážné hudby Klasika Viva chystají jeho pořada-
telé na úterý 14. prosince. Hudbymilovná veřejnost se přitom může těšit na vystoupení souboru 

Q VOX. Koncert začíná v 19 hodin v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie a v programu 
zazní evropské, české a světové vánoční skladby. O dva dny poději, ve čtvrtek 16. prosince, pak pro-
běhne koncert souboru Q VOX od 17 hodin také v kulturním domě v Loučné nad Desnou. Vstupenky 
v ceně sto a osmdesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regio-
nálním a městském informačním centru.

Umělecký soubor Q VOX byl založen v roce 
1997. Jeho členové jsou absolventy Janáčkovy 
akademie múzických umění v Brně a Akademie 
múzických umění v Praze. Působnost členů toho-
to souboru v oblasti umělecké je velmi široká. Tě-
leso je díky svému složení na naší profesionální 
scéně souborem ojedinělým, svou repertoárovou 
šíří a pódiovou atraktivitou naplňuje představu 
moderního souboru 21. století a přivádí do kon-
certních síní nejen tradiční posluchače klasické 
hudby, ale i širší spektrum publika, včetně mladé 
generace. Repertoár zahrnuje skladby renesanční, 
barokní, klasicistní, romantické, hudbu 20. století, 
tvorbu soudobých autorů, psanou mnohdy přímo 
pro Q VOX, umělecké zpracování lidových písní 
evropských národů, černošské spirituály a gospe-
ly a také úpravy písní ze zlatého fondu popmusic.

Z projektů rozhodně stojí za zmínku Filhar-
monický Q VOX, v němž ansámbl spolupracuje 
s dirigentem Milošem Machkem a našimi před-
ními symfonickými orchestry v programu sesta-
veném z amerických gospelů, hudby G. Gershwi-
na, S. Joplina, B. Martinů a dalších. Dále je třeba 
zmínit Kocourkovský Kabaret z Kufru, což je 
humorná scénická koláž z písní a textů 20.-30. let 
minulého století, připravená ve spolupráci s reži-
sérkou Magdalenou Švecovou a klavíristkou Jar-
milou Čéškovou-Mrazíkovou. Q VOX také často 
a rád koncertuje s okouzlující zpěvačkou a zná-
mou cembalistkou Zuzanou Lapčíkovou v pro-
gramu sestaveném z lidových písní v úpravách 
moravského génia Leoše Janáčka a také s popu-
lárním kytaristou Lubomírem Brabcem.

Své první profi lové album vydal soubor v roce 

1998 ještě pod původním názvem České mužské 
vokální kvarteto, v roce 2001 vyšel titul Ach, voj-
na, vojna už u společnosti Arco Diva, se kterou 
Q VOX spolupracuje dodnes. V roce 2004 násle-
dovalo CD Janáček-Křížkovský Choirs a v roce 
2006 publikem vděčně přijatý titul Spirituals and 
Songs. Toto album pokřtil při koncertě na jaře 
2007 jazzový a swingový zpěvák Laďa Kerndl, se 
kterým soubor  plánuje další spolupráci.

Soubor Q VOX funguje od svého počátku ve 
stejném složení: Petr Julíček - tenor, Tomáš Badu-
ra - tenor/baryton, Tomáš Krejčí - baryton, umě-
lecký vedoucí; pouze s jedinou změnou na postu 
basisty, kde zakládajícího Martina Šujana na pod-
zim 2002 nahradil Aleš Procházka. Q VOX pra-
videlně koncertuje na samostatných koncertech 
i v rámci hudebních festivalů v celé České repub-
lice, v zahraničí zatím vystoupil v Polsku, Francii, 
Německu, Estonsku a Izraeli. R. Janků

Soubor Q VOX zavítá do Šumperka v rámci cyklu 
Klasika Viva v úterý 14. prosince.  Foto: archiv

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Kontaktujte redakci KŽŠ, Z. Kvapilovou, tel.č. 583 214 193, 583 437 352, 724 521 552.
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Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční - Hej, mistře

v sobotu 25. prosince v 16.30 hod. v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Účinkuje: Schola od sv. Jana Křtitele se svými hosty, přáteli a všemi, 
kdo si přijdou s radostí zamuzicírovat ke slávě narození Syna Božího.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠUMPERK

Pátek 26. listopadu v 18 hodin v divadle
Koncert souborů ZUŠ

Neděle 5. prosince
Účinkování Dechového orchestru ZUŠ Šum-
perk v Mikulášském průvodu

Úterý 7. prosince v 18 hodin v klášterním kostele
Koncert Komorního smyčcového orchestru 
školy a Šumperského dětského sboru 

Bližší informace: Základní umělecká škola 
Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

SCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE ZVE KE ZPĚVU „RYBOVKY”

„Hej, Mistře, vstaň bystře …“ 
... zní před vánočními svátky z každého kou-

tu. Někdo říká, že už je přerybovkováno. Přesto 
- když na Boží hod vánoční zazní první tóny 
varhan a housliček - něco slavnostního se v nás 
otevře, něco velmi podivuhodného a jiskřivé-
ho, co nezažijeme žádný jiný den v roce. 

S dojetím posloucháme, jak se pastýři svolá-
vají k betlémským jesličkám. Nejsou to pastýři 
z daleké země, ale z důvěrně známých blízkých 
kopců, a nemíří do honosného města s palma-
mi. Tihle pastuškové nesou Jezulátku své vánoč-
ky, husy a hnětýnky ovčího sýra do obyčejného 
venkovského chléva.

Je to radostná a krásná hudba, voní jak květy 
na louce kdesi za Rožmitálem. Česká mše vá-
noční měla premiéru v noci ze soboty 24. na 
neděli 25. prosince roku 1796 ve starorožmi-
tálském kostele Povýšení svatého Kříže. Od té 
doby se v něm ozývá (a stejně tak po celé zemi 
a zhusta také ve světě) každým rokem. I v na-
šem malebném městě se už tradičně setkávají 
hudebníci, aby zapomněli na shon všedních dní 
a vrátili se do časů minulých k těm zástupům 
pěvců, hudců a pištců, kteří tak slavnostně vy-
tahovali své nástroje celý rok ležící ladem. S ra-
dostnou hudbou pospíchají k Betlému a jako 
tři králové se chystají, aby s radostí a veselostí, 

se srdcem spokojeným přichystali Děťátku uví-
tání. Aby přinesli dar zabalený do tónů hudby, 
do zářivé poezie, do radosti, že jsme se po roce 
opět sešli a otevřeli se jeden druhému, stali se 
na chvíli dětmi, které ještě umí žasnout. Všich-
ni jakoby v sobě cítili význam slov, které nám 
autor zachoval: „Ach, Bože, Ty Otče všeho, měl 
bys pohrdat našimi dětskými a důvěřivými mod-
litbami, díkůvzdáním, chvalozpěvy a uctíváním, 
které Ti vyzpěvujeme s veselou myslí, a to jen pro-
to, že projevují radost! - Ne! - Bože, ty chceš, aby-
chom Tě vzývali s dětskou, důvěřivou a srdečnou 
úctou a pokorou, abychom Tě uctívali a velebili 
zpěvem nevinného, radostného srdce, abychom 
před Tebou s dětskou láskou a prostotou svá srd-
ce otevřeli a s radostí je přinášeli k oběti. K tomu 
nás volá a vybízí celé Tvé stvoření.“ 

Přidat ke sboru se mohou všichni zájemci, 
pro které je zpěv a muzicírování radostí. Sta-
čí jen přijít na zkoušky. Ty jsou naplánovány 
na neděli 5. prosince v 19.15 hodin ve farním 
kostele sv. Jana Křtitele na Kostelním náměstí 
a na neděli 12. prosince v 18 hodin v klášter-
ním kostele Zvěstování Panny Marie. V sobotu 
18. prosince pak Schola zpívá na českém velvy-
slanectví ve Vídni a v pátek 24. prosince v rám-
ci půlnoční mše v kostele sv. Jana Křtitele. 

 Vítek Rozehnal
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Někdejší právovárečný dům ve Starobranské 
ulici č. 2, mimořádně hodnotný architektonicky 
a umělecko-historicky, zaujme kolemjdoucí pře-
devším svým arkýřem a výzdobou čelní fasády. In-
teriéry objektu jsou dokladem renesančního a ba-
rokního stavitelství. Sklepy a obvodové zdivo do 
výše prvního patra jsou renesanční. V barokním 
slohu byl dům přestavěn po ničivém požáru města 
v roce 1669. Toto období dokládají klenby průjez-
dů. V roce 1890 bylo přistavěno druhé patro.

Dům stojí na místě tří středověkých domů, 
které měly svoji samostatnou historii až do doby, 
kdy je Johann Siegl, obchodník s plátěným zbo-
žím, postupně koupil a spojil pro potřeby svého 
podnikání. První z nich s vchodem do ulice Sta-
robranské, tehdy nazývané Langegasse (Dlouhá), 
získal v roce 1800 kožišník Johann Vogel od pe-
kaře Matyáše Müllera. Mezi léty 1812 a 1814 ho 
Vogel prodal obchodníku Johannu Sieglovi. Nový 
majitel, který přišel do Šumperka z Libiny, byl 
zručným tkalcem, jeho podnikatelské aktivity se 
však zaměřily na obchod s plátnem. Uvědomil si, 
že domy za jeho nemovitostí v ulici tehdy i dnes 
zvané Úzká (Engegasse) mohou posloužit jako 
sklady i jako výrobna plátna. Ještě před rokem 
1817 koupil první z domů v uličce od rodiny Höt-
zelovy a zřídil v něm malou tkalcovnu s tehdy ještě 
ručními stavy, kam tkalcům dodával přízi.

Jeho doménou však byl obchod s plátnem. 
Každou středu a sobotu přiváželi své výrobky na 
šumperský trh tkalci ze Šumperka a zvláště z oko-
lí. Siegl je skupoval, upravoval a přes jeho šumper-
ský sklad putovala plátna zvláště do Itálie. Po roce 
1849, kdy koupil starý papírenský mlýn u Schenk-
hofu a přestavěl ho na moderní chemické bělidlo, 
byla ze Šumperka expedovaná plátna kvalitně vy-
bělená i barvená. Ve stejném roce, kdy Siegl získal 
papírenský mlýn, koupil od kružítkáře Antona 

Heberleho další dům v Úzké ulici pro potřeby své-
ho podnikání. V něm pravděpodobně zřídil skla-
dy pro vykupovaná a upravená plátna. 

Johann Siegl zemřel v roce 1869 a obchod po 
něm převzal podnikatel Johann B. Schenk, který 
z obchodních důvodů nechal podniku původní 
název Johann Siegl u. Comp. V roce 1890 Schenk 
dům ve Starobranské zmodernizoval. Objekt byl 
zvýšen o jedno patro, v jeho interiérech byly upra-
veny skladovací prostory a kanceláře. Nová čelní 
fasáda s arkýřem měla důstojně reprezentovat 
sídlo fi rmy. Průčelí domu bylo pojato pseudore-
nesančně s barokními i jinými prvky a ozdobeno 
arkýřem.

Dům ve Starobranské 2 se stal ústředím fi rmy 
Johann Siegl u. Comp., později podniku Johann 
B. Schenk, Leinenwarenerzeuger. Před rokem 
1910 koupil podnikatel Schenk také sousední dům 
v nynější Starobranské od Dominika Kapse. Ulič-
ka Úzká byla přejmenována na Sieglovu (Sieglgas-
se). Některé prostory domu č. 2 byly pronajímány 
k různým podnikatelským aktivitám, například 
ve dvorním objektu přístupném z ulice Sieglovy 
byla ve třicátých letech 20. století stolařská díl-
na. Za druhé světové války vlastnili dům dědici 
J.B. Schenka. Po válce byl dům konfi skován a ně-
které jeho prostory upraveny pro bydlení.

Renesance se objekt dočkal v devadesátých 
letech 20. století poté, co získal nového majitele. 
V dvorním traktu byla zřízena restaurace U Septi-
ma, další interiéry byly upravovány pro kanceláře 
i jiné účely. V roce 2009 byla opravena čelní fronta 
domu. Došlo k obnově fasády a restaurování ka-
menických prvků, byla vyměněna okna a součas-
ně s tím rekonstruován byt v prvním patře. Dům 
se stal jednou z ozdob Starobranské ulice. Vždyť si 
to jako jeden z historicky a stavebně významných 
objektů ve městě zaslouží. Zdeněk Doubravský

Církev československá husitská v Šumperku pořádá
Adventní koncert houslového dueta a tria

ve čtvrtek 2. prosince od 16 hodin v modlitebně sborového domu v ulici Gen. Krátkého 14
Účinkují: houslový virtuos J. Trdla I. housle, I. Brázdová III. housle, P. Babničová II. housle

Program: J.Kř. Vaňhal, Ch. Dancla, F. Mazas, J.B. Foerster, A. Dvořák, A. Vivaldi a další
Vstupné dobrovolné
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Renesance se objekt dočkal v devadesátých letech 20. století poté, co získal nového majitele. V roce 2009 
byla opravena čelní fronta domu, který se stal jednou z ozdob Starobranské ulice.  Foto: -zk-

Nákres zamýšlené výzdoby čelní fasády domu fi rmy 
Joh. Singl. U. Comp. z roku 1890. Národní památkový 
ústav, ÚOP v Olomouci, pracoviště Šumperk.

Někdejší Sieglův dům (Starobranská 2) na půso-
bivém nočním snímku Antonína Suchana z roku 
1976.  Foto: archiv VM Šumperk
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É NA HRÁDKU BUDE KRALOVAT „KRÁL KLARINETISTŮ“

4. prosince, tedy netradičně v sobotu, se od 19.30 hodin uskuteční na Hrádku Divadla Šumperk 
další ze série koncertů s názvem Hrádek pro krále. Tyto akce pořádá Teens Jazzband Velké 

Losiny za účelem připomenutí významných jubileí jazzových legend. 

Tentokrát se pozornost velkolosinské kapely za-
měří na klarinetistu Artieho Shawa, který by se letos 
dožil sto let a jenž v mnoha ohledech výrazně kon-
kuroval svému o rok staršímu kolegovi, Bennymu 
Goodmanovi. V USA dokonce vznikaly fankluby 
těchto dvou muzikantů a poté, co Goodmanovi 
fanoušci nazvali svého oblíbence „králem swingu“, 
přispěchali honem příznivci Artieho Shawa s výro-
kem, že „je-li Benny Goodman králem swingu, pak 
je Artie Shaw králem klarinetu“.

Oba muzikanti se předháněli jednak v hráč-
ské technice, kterou zejména Artie Shaw dováděl 
k dokonalosti mimo jiné i hraním klasické hudby, 
ale oba si byli blízcí i snahou nalézt nové možnosti 
jazzu a swingu, a tak téměř v identickou dobu za-
kládali velké swingové orchestry, aby pak nakonec 
oba opět ve stejný čas přešli k vedení menších ja-
zzových kapel. A zejména druhé pole působnosti 
Artieho Shawa, tedy jeho malá formace „Gramercy 
Five“, bude tvořit základ pro hlavní repertoár kon-
certu, který zazní počátkem prosince na Hrádku. 
Nelehkého úkolu, kterým bude předvedení technic-
ky náročných kompozic a sól Artieho Shawa, se za 

PŘEDPLATITELÉ MOHOU VYHRÁT VSTUPENKY NA KULTURNÍ AKCE

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2011 nezmění. Předplatné tak činí 264 Kč na 
celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České 

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

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život Šumper-
ka předplatí, mohou stejně jako loni vyhrát volné 
vstupenky na některé pořady Domu kultury a Di-
vadla, na fi lmové představení v Kině Oko, knihu 
„... a to je blues“, jež byla vydána u příležitosti le-
tošního festivalu Město čte knihu a kterou do sou-
těže věnuje Městská knihovna. Další ceny připraví 
pro vylosované předplatitele Vlastivědné muzeum 
Šumperk a také Město Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat re-

dakci Kulturního života Šumperka, T. Domeslo-
vou, tel.č. 583 214 193, 583 437 352. Ti, kteří si 
koupí prosincové číslo Kulturního života, mohou 
pouze vyplnit a zaplatit přiloženou složenku. Po-
kud chcete dostat lednové číslo KŽŠ, které vychází 
ještě před letošními Vánocemi a jehož obálka bude 
dílem výtvarnice Zdeňky Rambouskové, včas, je 
potřeba předplatné zaplatit do 15. prosince 2010! 
Do slosování budou zařazeni předplatitelé, kteří 
zaplatí složenku do pondělí 3. ledna 2011. -zk-

doprovodu Teens Jazzbandu zhostí dva zkušení kla-
rinetisté - Jiří Sedláček ze Šumperka a host Michal 
Zpěvák z Prahy.  -ich-

Klarinetista Artie Shaw by se letos dožil stovky. 
Jeho osobnost připomene koncert velkolosinského 
Teens Jazzbandu.
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Sobota 27. listopadu od 16 hodin ve velkém sále DK
HOROVÁNÍ 2010
Setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů i přírody. 
Denisa Voleková: Severní pól, Libor Uher: Pákistán - Gasherbrumn I+II (již v 16 hod.!), Ondra Be-
neš: Venezuela, Alpy - Císařovy nové šaty, Katka Mandulová: Čína, Dušan Stoupa Janák: Erectissima. 
Fotografi cká výstava: Fratišek Lípa a Miroslav „Béďa“ Churavý. Moderuje Hanka Písková. Do-
provodný program: BOULDER SESSION! (od 9.30 hod. v prostorách 3. základní školy) - ne-
formální setkání lezců a veřejnosti na bouldrové stěně. Možnost sledovat a sám zkusit. Pro 
všechny lezením postižené aktivisty i pasivisty. Bez vstupného, bez ostychu a bez poražených. 
 Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč, děti do 6 let zdarma

Neděle 28. listopadu od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
I. ADVENTNÍ KONCERT:  Spolczo, Carmen
Zahajovací koncert XII. ročníku adventních koncertů v Šumperku. Výtěžek koncertu bude věnován 
na projekt  Arcidiecézní Charity Olomouc - Adopce na dálku - Haiti.  Vstupné dobrovolné

Pátek 3. prosince od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Mikulášská punková besídka: Punk Floid - křest CD, Houba, Volant, Hentai Corporation
Mikulášská veselice ve společnosti špičkových punkových souborů! Vedle jiných zahrají  v rámci ak-
tuálního republikového turné zábřežští Punk Floid, kteří během koncertu pokřtí album Underground 
a budou při koncertu natáčet záběry pro nový videoklip. Dvojice převlečená za Mikuláše, anděla nebo 
čerta zaplatí jen jednu vstupenku!  Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč 

Sobota 4. prosince od 18 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples Gymnázia 
Tradiční studentská slavnost spojená s plesovou zábavou. Hraje kapela Postylion.  Vstupné 150 Kč

Sobota 4. prosince od 16 hodin v evangelickém kostele
II. ADVENTNÍ KONCERT: Jan Horníček - varhany, Avonotaj a jeho hosté
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Lize proti rakovině Šumperk.

Pátek 10. prosince od 18 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples SOŠ
Tradiční studentská slavnost spojená s plesovou zábavou. Hraje Omicron.  Vstupné 160 Kč

Sobota 11. prosince od 16 hodin ve velkém sále DK
Vánoční koncert ŠDS
Vánoční komponovaný pořad Šumperského dětského sboru.  Vstupné 50, 60, 70 Kč

Pondělí 13. prosince od 17 hodin na náměstí Míru
III. ADVENTNÍ  KONCERT: Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Kojeneckému ústavu Šumperk.

Úterý 14. prosince od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Q VOX
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Viva.  Vstupné 80 Kč, studenti, důchodci 60 Kč

Čtvrtek 16. prosince od 19 hodin ve velkém sále DK
Jaromír Nohavica
Recitál folkového písničkáře. Prodej vstupenek bude zahájen 29. listopadu ve 14 hodin v pokladně 
DK Šumperk a množství bude omezeno na šest kusů na osobu. Lístky nelze telefonicky ani on-line 
rezervovat.  Vstupné 340, 360, 380 Kč

Neděle 19. prosince od 16 hodin v klášterním kostele
IV. ADVENTNÍ KONCERT: Schola Gregoriana Pragensis
Schola Gregoriana Pragensis uvádí úspěšný pořad Adventus Domini. Výtěžek ze vstupného bude 
věnován Základní speciální škole Pomněnka o.p.s.  Vstupné 150 Kč

▶ POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 28. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK
O Pračlovíčkovi
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale 
hlavně pořádně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit, 
k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno lépe. Hraje 
Divadlo Tramtárie Olomouc. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč  
                           
Neděle 12. prosince od 10 hodin ve velkém sále DK
Rozpustilý kabaret
Pásmo pohádkových příběhů na motivy Ezopových bajek. Představení plné pohádek s moudrým 
poučením, žertovných písniček, hádanek a hříček pro děti od 3 do 10 let ve stylu oblíbených tele-
vizních pohádkových kabaretů. Střídají se živě zpívané písničky s pohádkovými scénkami, v mezi-
hrách děti spolupracují. Hraje Liduščino divadlo Praha. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  
 Vstupné 50 Kč

▶ ZDRAVÝ POHYB
V neděli 12. prosince od 15 hodin a každé úterý od 15.30 hodin ve velkém sále DK
Nedělní zumba
Přijďte si zacvičit v latinskoamerickém rytmu! Oblíbené cvičení s lektorkou Šárkou Elsnerovou - 
hodinka intenzivního pohybu, který odstraní nejen nadbytečné kilogramy, ale také stres a nepoho-
du...  Vstupné 50 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 28. listopadu
Ivan Prokop, Martin Siebert, Tomáš Turek: „Ohlédnutí za Blues Alive“
Výstava fotografi í u příležitosti XV. ročníku festivalu Blues Alive. Výstavu i celý program Galerie 
fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.
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AOd 1. prosince do 2. ledna
Jana Bébarová: Keramika a porcelán
Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 1. prosince od 18 hodin za osobní účasti autorky. Galerie je 
přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové 
ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

▶ PŘIPRAVUJEME
18. ledna  EVA PILAROVÁ
22. ledna  PLES PRAMET TOOLS
27. ledna  CIGANSKI DIABLI
12. února  PLES DK A CK ANCORA
24. února  OZVĚNY HOROVÁNÍ: JAREK JAROŠ
5. března  KVĚTINOVÝ PLES A TANEČNÍ SOUTĚŽ

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

LÍSTKY NA NOHAVICU SE ZAČNOU PRODÁVAT 29. LISTOPADU
Vstupenky na prosincový koncert Jaromíra 

Nohavici v Šumperku budou k dostání od 29. lis-
topadu. Potvrdil to ředitel Domu kultury Vladi-
mír Rybička s tím, že počet lístků bude omezen 
na šest kusů pro jednu osobu.

„Předprodej vstupenek na koncert Jaromíra 
Nohavici zahájíme poslední listopadové pondě-
lí ve 14 hodin v pokladně Domu kultury. Cena 
se pohybuje od 340 do 380 korun,“ sdělil ředitel 
Domu kultury Vladimír Rybička. 

Folkový písničkář Jaromír Nohavica vystoupí 

v Šumperku v narychlo sjednaném termínu ve 
čtvrtek 16. prosince. 

„O Nohavicův recitál usilujeme řadu let. Ně-
kolikrát už jsme málem nasmlouvali termín, ale 
vždy z toho sešlo. Písničkář koncertuje jen velmi 
málo, a proto jsme neváhali, když nyní Jaromír 
Nohavica potvrdil do Šumperka termín, i když 
se má koncert odehrát už za pár dní,“ podotkl 
Rybička a zdůraznil, že vstupenky na koncert 
Jaromíra Nohavici nelze telefonicky ani on-line 
rezervovat. -red-

Knihkupectví Librex a Dům dětí mládeže Vila Doris Šumperk
pořádají setkání s Pavlem Kosatíkem, spisovatelem a publicistou 

ke knize
Čeští demokraté

50 nejvýznamnějších osobností veřejného života
ve čtvrtek 9. prosince v 18 hodin v sále Vily Doris v ul. 17. listopadu 2

Pavel Kosatík představuje ve své nové knize Čeští demokraté nejvýznamnější demokratické 
představitele veřejného života. V padesáti esejisticky pojatých medailonech čtenáře seznámí 

s vrcholnými činy osobností, které se zasadily o rozvoj demokracie u nás. 
Vedle Františka Palackého, kterým kniha začíná, tak stojí státotvorné činy T.G. Masaryka, 

Edvarda Beneše či Václava Havla. Hlavní autorovou snahou je ovšem 
zachycení proměn a rozporů mezi slovy a činy těchto osobností.

Setkání je spojené s autogramiádou.
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Jana Bébarová, 
„Keramické a porcelánové objekty“

Jana (ročník 1949) je v Galerii po Adéle, po 
Josefu Šafaříkovi a svém muži Ottovi čtvrtá a ro-
dinný kruh výstav uzavírá. Na rozdíl od Otty 
věnuje se keramice výhradně, snad jen s výjim-
kou opuštěné grafi ky. Zkušenost s ní ale zúročila 
a grafi ckým vrypem člení vláčnou hlínu, vtisku-
je do ní přírodniny a textilie, vnáší stopy času, 
útržky paměti a snění. Zrcadlí v ní přírodu, která 
ji obklopuje, čerpá z ní a vypálené objekty s ní 
snoubí. Ty vymezují měkkým světlem proměnli-
vé místo a stávají se jeho ohniskem. V trávě polo-
žené, vrůstají do ní anebo se jinde nad ní vznáší.

Jemnými posuny stejnorodých prvků souznívá 
s přírodou i tam, kde se sytí krásou odložených 
věcí. Venkovský dům Bébarových v Horce nad 
Moravou, vzdušně v létě do zahrady otevřený 
a bezezbytku podřízený zaujaté práci obou, jimi 
přetéká. A tak jako před lety snímala Jana nervní 
otisky ze „ztraceného místa“ svých výtvarných 
studií a následného pedagogického působení, 
vtiskuje do průsvitné skořepiny zranitelně křehké 
porcelánové hmoty babiččiny háčkované krajky 
a v tajemných lampách křísí chvíle zapomenuté. 
Cestou zpátky ke kořenům, obecným i vlastním, 
navrací je životu.

Hranice mezi užitou a volnou keramikou ztrá-
cí u ní na významu; obojí se prolíná a všechno 
stejně jako její lampy je sošně i řemeslně ryzí. 
S chutí a v radosti, navzdory jizvám a hořkos-
tem dne, rukodělnou prací dotvrzuje pevnou 
víru v řád, veškeré přírodě vlastní a přítomný 
i hluboko v nás. Je jí měřítkem a nedostižným 
vzorem. „S měkkou hlínou v rukou a hudbou, 
která ji prostupuje“, spontánně se ho dohledává 

a těsněji se k němu přimyká. Vystavené objekty 
to dosvědčují. Rozsvícené lampy v čase advent-
ním  naladí Galerii tichým a pokojným duchem 
Vánoc, konzumním balastem nezatíženým. Sám 
se mi nabízí úryvek z básně Bohuslava Reynka, 
snad věčně aktuální, blahoslavený:
Věř, nevěř můře. 
Jdeme do Betléma.
Nikdo nic nemá.
Už nebude hůře.
Mamon nás neomámí.
Pokoj s námi.

Jste všichni zváni; přijďte. Miroslav Koval

Lampa, 2010, porcelán, 20 x 20 cm, výška 30 cm

Galerie Jiřího Jílka
do 28. listopadu

Ivan Prokop, Martin Siebert, Tomáš Turek: „Ohlédnutí za Blues Alive“
Výstava fotografi í u příležitosti XV. ročníku festivalu Blues Alive. Výstavu i celý program 

Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.
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Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena 

So 27.11.  Vánoční koncert 2010: Václav Hybš s orchestrem  F, VK  19.30 250 Kč
So 4.12.  Hrádek pro krále: Pocta Artimu Shawovi Koncert Teens jazzband  VK 19.30 70 Kč
Čt  9.12.  Revizor  S2, X, VK  17.00 130 Kč
So 18.12.  Hrdina západu   P, VK   19.30 220 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další infor-
mace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla 
Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.

V letošní sezoně uvádí šumperské divadlo mimo jiné i Gogolovu slavnou satirickou komedii Revizor. 
Na začátku hry se objeví informace, že je v městečku revizor, který má prověřit fungování státních úřed-
níků. Ti jsou v šoku, protože jim vždy šlo především o vlastní prospěch. Jenže Chlestakov, který se ubyto-
val v hostinci, nemá s revizorem nic společného. Brzy pochopí, že tohoto omylu může využít ve svůj pro-
spěch. Hejtman jej ubytuje ve svém domě a dokonce mu nabídne ruku své dcery... Režisér Ondřej Elbel 
obsadil do role Ivana Alexandroviče Chlestakova Tomáše Krejčího, hejtmanovu dceru Marju Antonovnu 
pak hraje Markéta Kalužíková.  Foto: Radek Nieč
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A REZERVOVANÉ VSTUPENKY NA MAŠKARNÍ PLES JE TŘEBA 
VYZVEDNOUT DO POLOVINY LEDNA

Pravidelný každoroční maškarní rej v divadle 
vypukne v pátek  4. února 2011. Rezervované 
vstupenky budou v prodeji již v prvním led-
novém týdnu v obchodním oddělení divadla. 

Upozorňujeme, že nevyzvednuté rezervace 
budou od 17. ledna 2011 nabídnuty k prodeji 
dalším zájemcům. Za pochopení děkujeme. 

 -vz-

PROSINCOVOU PREMIÉRU HRDINY ZÁPADU 
PŘIBLIŽUJE REŽISÉR JAN NOVÁK

V předvánočním čase, v sobotu 18. prosince, 
uvede šumperské divadlo premiéru hry Hrdina 
západu. Režisér Jan Novák, divákům známý 
z nedávné inscenace dramatu Jitřní paní, spolu-
pracoval s místním divadlem však již v dobách 
daleko starších. V roce 1971 zde režíroval Mo-
rálku paní Dulské, v titulní roli s Natašou Baže-
novovou. Shodou okolností to byla jeho první 
režie po absolutoriu na DAMU. Poté nastoupil 
do Horáckého divadla v Jihlavě, pak se jeho dal-
ší štací stalo na dlouhá léta pražské Divadlo Na 
Vinohradech.

Hrdinou západu je ve hře Johna Millingtona 
Synge mladý Christy Mahon. On i jeho vrstevníci 
žijí na vymezeném kusu země, jejich horizont ži-
vota je spíš užší než širší. Chtěli by prožít velkou 
lásku,velké hrdinství, protože hrdinové to mají 
v životě o tolik lehčí… Že je to v případě hlavní 
postavy hrdinství kontroverzní a že se najednou 
pravda stává lží, to vše byl záměr autora hry. Je 
v ní rozehrán humor situací ze života irských li-
diček, je směsicí slz a úsměvu. Na otázky k šum-
perské inscenaci režisér Jan Novák odpovídá:

▶ Pane režisére, proč jste sáhl zrovna po tomto ti-
tulu?

Dramaturgie divadla sleduje ve své koncepci 
určitou linii - představit několik hrdinů v růz-
ných dobových a společenských souvislostech. 
Welzl, Chlestakov, Christy Mahon, to mluvíme 
o postavách, které se objeví na jevišti šumperské-
ho divadla postupně v první části sezony. Všichni 
tři se po jevištně neobyčejně barvitých událostech 
dobývají čehosi, co vytvoří další etapu jejich ži-
vota, myšlenkové a citové bohatství, jejich lidský 
fundament. Pro Welzla a Christy Mahona to platí 

beze zbytku. Chlestakov a postavy z Revizora, to 
je přece jen jiný příběh.

Můj úkol, tedy hra Hrdina západu, je irského 
původu. Neměl jsem dosud tu čest se s irskou 
dramatikou setkat. A v divadelní práci je novost 
dar. A Irsko je země slibující i zaslíbená.

▶ Jak se vám pracuje se zdejším souborem?
Nevstupuji na půdu neznámou. S částí sou-

boru jsem se setkal už v inscenacích Měsíc pro 
smolaře a Jitřní paní. Bylo to pro mě setkání 
tvořivé a radostné, proto se také znovu za přáteli 
vracím. A ti, co jsou právě noví, co před rokem 
a nyní v září přišli, jak jsem napsal už v odstavci 
výš - novost je dar. Beru to jako možnost jejich 
poznání. Jsou nabití a touží po dobré práci, dou-
fám, že se Hrdinou západu budou těšit a že v tom 
dobrém slova smyslu režiséra a diváky překvapí.

▶ V jedné z menších rolí uvidíme alternovat tři ne-
herečky. Jak je připravujete na roli, máte na práci 
s neherci nějaké speciální postupy?

Zkoušet, zkoušet a zkoušet. Nejsou žádné spe-
ciální postupy. V představení Jitřní paní jsme 
vybrali šest dětí. Alternovaly ve dvojicích a své 
úkoly odvedly báječně. Dokonce jeden z kritiků 
je zahrnul velkou chválou. Doufám, že se to bude 
opakovat a děvčata se blýsknou!

▶ Premiéra hry se uskuteční těsně před vánočními 
svátky. Mohu se zeptat, jak trávíte Vánoce vy?

Těším se, že jako vždy s rodinou, v Praze-
Modřanech. Mějte Vánoce ÚTULNÉ, tak jako je 
budeme mít my! 
 Děkuji za rozhovor,

 Veronika Zetochová
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Tom Hrubý se narodil v roce 1969. Až do roku 
1979 žil s rodiči a sestrami v Havířově, poté se ro-
dina přestěhovala do Olomouce. Po maturitě na 
gymnáziu hodlal studovat design nábytku na VŠLD 
ve Zvolenu, ale skutečnost se podstatně rozcháze-
la s představami, takže po dvou semestrech školu 
opustil. Zájem o interiérovou architekturu jej ale 
provází celoživotně, takže prostřednictvím svých 
obrazů se k ní oklikou opět vrací.

Po několikaletém vnitřním boji se odvážil reali-
zovat první veřejnou výstavu až v roce 2002 a po-
vzbuzen úspěchem i zájmem jich do dnešních dní 
připravil asi jednu desítku (např. 2002 Olomouc - 
Galerie Skácelík, 2004 Znojmo - Galerie Kruh, 2004 
Praha - Jindřišská věž - „Nejvyšší čas na piknik“, 
2004 Olomouc - Muzeum umění - „Kulisy loňského 
léta“, 2005 Třebíč - Galerie Anděl - „Andělé a ti dru-
zí“, 2008 Olomouc - Moravské divadlo - „Všechno je 
v zahradě“).  -vz-

V sobotu 18. prosince, v den premiéry hry Hrdina západu, bude vernisáží v 18 hodin zahájena 
další výstava sezony, na níž se představí Tom Hrubý. Nese název Několik vět (aneb krátký au-

toportrét).

T. Hrubý: A sen se rozplynul III.

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ TVÁŘE DIVADLA: 
ROZHOVOR S VENDULOU NOVÁKOVOU

▶ Jak se vám líbí Šumperk jako město a jakou atmo-
sférou na vás „dýchlo“ místní divadlo?

Šumperk je příjemné malé městečko, které ne-
ustále poznávám. Každý den objevím něco nového. 
A co je pro mě jako Ostravačku záviděníhodné, je 
ten čerstvý vzduch a hory kolem.

▶ Vy máte k našemu divadlu docela blízký vztah, že? 
Můžete prozradit proč?

Ano, mám. A překvapuje mě, že se to doneslo 
i k vám. Jde o to, že Šumperk byla první „štace“ 
mého tatínka, herce. Poté odešel do Olomouce 
a pak následovala Ostrava. Uvidíme, zda půjdu 
striktně v jeho šlépějích. Tatínek je Josef Novák-
Wajda, nyní člen ostravské operety.

▶ V jakém jste narozena znamení?

Jsem Blíženec.

▶ Myslíte si, že mělo nějaký vliv na vaše rozhodnutí 
stát se herečkou?

Je to možné. Blíženců - herců je spousta. Jsme 
takové rozdvojené osobnosti a myslím, že je nám 
připisována i velká kreativita.

▶ Můžete prozradit, jak se vám nyní pracuje ve va-
šem novém působišti?

Klepu na dřevo, zatím dobrý! Ne, vážně, okolo 
mě je spousta skvělých lidí, navzájem se podporuje-
me a jsme zkrátka skvělý kolektiv. Díky za něj!

▶ Existuje nějaká role, po které moc toužíte, nebo na-
opak taková, ze které máte respekt?

Na každou roli se těším a zároveň mám z každé 
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A respekt. Ráda bych si zahrála v Divotvorném hrnci 
pánů Voskovce a Wericha.

▶ Můžete stručně zrekapitulovat vaše dosavadní pů-
sobení na předchozích scénách, či vaše role ve škole, 
fi lmu, televizi, rozhlase…

Jé! Když stručně, tak stručně. Na škole toho byla 
spousta, z mých nejoblíbenějších to byla Luciet-
ta z Poprasku na laguně či různé „fi gurky“ ze hry 
Neila Simona Hodný pan doktor. Začínala jsem 
v ostravské Aréně rolí obživlé fi guríny Evy v Příbě-
zích obyčejného šílenství. Zařádila jsem si v Šaka-
lích létech. Byla jsem Uršulou v Bambini di Praga. 
A teď si užívám v Divadle loutek ve hře Z deníku 
Ostravaka.

▶ Pokuste si vzpomenout na okamžik, kdy jste se 
rozhodla věnovat náročnému hereckému povolání 
a proč?

Přesný okamžik si nevybavím. Ale vždycky mě to 
ke „kumštu“ táhlo. Může za to má herecko-baletní 
rodina.

▶ Můžete  prozradit čtenářům vaši oblíbenou knihu, 
fi lm, hudbu?

Milan Kundera: Nenesitelná lehkost bytí, zbož-
ňuju Světáky a ostravského barda Jarka Nohavicu. 
Ale to je opravdu jen stručný výčet!

▶ Jaká kuchyně vás nejvíc oslovuje?
Vaření miluju, to mohou posoudit i mí ko-

legové a zkouším vše nové! Ale samozřejmě, že 
česká domácí kuchyně je ta nej!!

▶ Co byste na závěr našeho rozhovoru vzkázala šum-
perskému divákovi?

Těším se na další setkání, milí diváci, přijďte do 
divadla a nebojte se smát, plakat a tleskat! Jsme tu 
pro vás. Děkuji za rozhovor, Veronika Zetochová

V. Nováková   Foto: archiv DŠ

DIVADLO NABÍZÍ NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÁREK

Stejně jako v uplynulých letech také letos při-
chází divadlo s nabídkou vánočního dárku ve 
formě vstupenky na vybraná divadelní předsta-
vení. Pokud se rozhodnete obdarovat své blízké 
tímto způsobem, vstupenky si od 1. prosince mů-
žete koupit v pokladně divadla, a to každý všední 
den od 15 do 17 hodin. Prodej skončí těsně před 
Štědrým dnem - ve čtvrtek 23. prosince.

Vánoční dárek v podobě vstupenky přitom 
mohou zájemci zakoupit na následující inscena-
ce: 5., 13. a 15. ledna v 19.30 hodin - Hrdina zá-
padu, 8. ledna v 19.30 hodin - Revizor,  19. února 
v 19.30 hodin - Calandriáda. Bližší informace 
a podrobnosti o představeních naleznete na 
webových stránkách divadla www.divadlosum-
perk. cz. -red-

Přejeme všem našim příznivcům veselé Vánoce,
v novém roce 2011 hlavně hodně zdraví a štěstí

a mnoho pěkných zážitků v našem divadle.
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Výstavní síň
▶ Chléb náš vezdejší - od zrnka k bochníku
Etnografi cká výstava představuje historické formy 
pěstování a zpracování obilí a pečení chleba i jiného 
pečiva. Výstava trvá do 31. ledna 2011.

Hollarova  galerie
▶ Nechte na hlavě
Výstava nejrůznějších klobouků, čapek a dalších 
nápaditých pokrývek hlavy. Výstava trvá do 28. lis-
topadu.
▶Betlémy srdcem - keramické betlémy z tvorby 
Miloslavy Vašíčkové
Výstava, která představí betlemářskou tvorbu au-
torky z Třeštiny, bude zahájena vernisáží ve středu 
15. prosince v 17 hodin. Výstava potrvá do 17. ledna 
2011.

Rytířský sál
▶ Kreslící hudebník
Výstava obrázků Jiřího Šlitra v rámci 6. ročníku akce 
Město čte knihu. Výstava trvá do 12. prosince.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ 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.

Galerie Šumperska 
▶ Vánoční příběh
Výstava koncipovaná jako drama o pěti dějstvích 
přibližuje příběhy tří manželských párů, které 
spojuje tajemné početí dětí „z Boží vůle“. A všech-
ny tyto „vymodlené“ děti - Marie, Jan a Ježíš, jsou 
hlavními hrdiny našeho příběhu, příběhu, který si 
dodnes o Vánocích připomínáme. Na výstavě jsou 
nádherné exponáty zapůjčené např. z Muzea umě-
ní v Olomouci, Muzea hlavního města Prahy nebo 
Arcibiskupství olomouckého. K výstavě lze objednat 
komentovanou prohlídku po telefonické domluvě  
u A. Navrátilové na čísle 583 363 072. Výstava trvá 
do 16. ledna. 

Galerie mladých
▶ Dobrou chuť
Výstava fotografi í Petra Kobylky. Výstava trvá do 
19. prosince.
▶ Akce v klášterním kostele: 5.12. v 19 hod. - 
PS PALORA při GJO Litovel - adventní koncert, 
7.12. v 18 hod. - ZUŠ Šumperk - koncert smyčco-
vého orchestru a ŠDS, 8.12. v 18 hod. - DDM Vila 
Doris - Via Lucis, 14.12. v 19 hod. - Koncert z cy-
klu Klasika Viva, 15.12. v 17 hod. - koncert MŠ Ve-
selá školka, 19.12. v 16 hod. - Adventní koncert, 
21.12. v 18 hod. - Vánoční setkání s hudbou, 25.12. 
v 16.30 hod. - Rybova mše vánoční

Mikulášský den
v úterý 7. prosince od 9 do 16 hodin

V tento den budou probíhat komentované 
prohlídky výstavy Vánoční příběh. Vánoční dílna 

nabídne výrobu ozdob, vánočních přáníček a pro 
malé i velké bude připraveno vánoční pečení.

Vánoční jarmark v muzeu
Tradiční akce bude probíhat na nádvoří Pavlínina 
dvora v sobotu 18. prosince  od 9 do 16.30  hodin.
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MVLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň šumperského muzea patří až do konce 
ledna příštího roku chlebu.  Foto: -pk-
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583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  ote-
vřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 
hod., so 9- 13 hod., ne 13.15-17 hod. Klášterní 
kostel je v listopadu a prosinci pro veřejnost 
uzavřen, otevřen je jen při kulturních akcích 
a slavnostních příležitostech. Otevírací doba 
Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-
17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Zábřeh
▶ O perníku
Výstava  z historie pernikářského řemesla 
představuje sbírku pernikářských forem Vla-
stivědného muzea v Šumperku i současnou 
výrobu perníčků v okolí Zábřeha. Výstava trvá 
do 8. ledna 2011.
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, 
Jan Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského 
muzea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.
cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 
hod., 13-16 hod.

Mohelnice
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové 
soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní 
výstavou roku 2005! 
▶ Betlémy - ze sbírek VM v Šumperku

Vánoční atmosféru přinese návštěvníkům 
mohelnického muzea výstava, která předsta-
ví sbírku lidových betlémů VM v Šumperku. 
Několik betlémů zapůjčilo také České sdruže-
ní přátel betlémů - regionální pobočka v Mo-
helnici. Zahájení výstavy proběhne v pátek 
3. prosince od 9 hodin. Výstava potrvá do 
22. ledna 2011.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-
sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sum-
perk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 
9-12 hod., 13-16 hod.

Loštice
▶ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které 
proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, 
Z pokladů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 
A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mis-
trův ateliér. Expozice seznamuje také s historií 
Loštic, včetně tragického osudu místní židov-
ské komunity.
▶ Čas vánoční
Výstava představuje sbírky, které se vážou ke 
slavení adventu a vánočních svátků v lidových 
tradicích a obyčejích. Výstava trvá do 15. led-
na 2011.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.losti-
ce@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sum-
perk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 
9-12 hod., 13-16 hod.

Otevírací doba Vlastivědného muzea v Šumperku 
a na jeho detašovaných pracovištích o vánočních svátcích

V pátek 24. a v sobotu 25. prosince, v pátek 31. prosince 2010 a v sobotu 1. ledna 2011 
budou všechna zařízení VM Šumperk zavřena.

Otevírací doba v neděli 26. prosince 2010 a v neděli 2. ledna 2011: 
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 13.15-17.00 hod.

Muzea Zábřeh, Mohelnice a PAK Loštice budou 26.12. otevřena 9-12, 13-16 hod., 
2.1. 2011 budou muzea uzavřena.

Pracovníci muzeí vám přejí krásné Vánoce a úspěšný rok 2011, ve kterém vás čekají bohaté, 
a jak doufáme zajímavé muzejní programy.
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HV GALERII ŠUMPERSKA 
DÝCHÁ NA NÁVŠTĚVNÍKY KOUZLO VÁNOČNÍHO PŘÍBĚHU

Krásnou vánoční atmosféru si mohli prožít návštěvníci vernisáže výstavy Vánoční příběh, která 
proběhla ve středu 10. listopadu v prostorách Galerie Šumperska. Před návštěvníky se, během 

vyprávění autorky výstavy M. Gronychové, odvíjelo pět dějství dramatu, kterým vánoční příběh ve 
skutečnosti byl a který se postupně stal příběhem o naději a splněných přáních. Leitmotivem osudů 
lidí, kteří sehráli hlavní roli ve vánočním příběhu, je touha po narození dítěte. Všechny tři páry 
(Anna a Jáchym, Marie a Josef, Zachariáš a Alžběta) spojuje tajemné početí dětí „z Boží vůle“, které 
oznamuje Archanděl Gabriel. Tyto děti - Marie, Ježíš a Jan - ovlivnily významnou měrou osudy 
lidstva.

O příběhu samotném podávají působivou vý-
pověď umělecké předměty zapůjčené z římskoka-
tolických farností, z Arcibiskupství olomouckého, 
muzeí v Olomouci, Jeseníku, Moravské Třebové, 
Přerově a v Praze. Jako příklad můžeme uvést olejo-
malby a  dřevořezby z římskokatolických farností 
ze Starého Města pod Sněžníkem, Nového Malína, 
Sobotína, Šternberka, Branné, Zábřehu nebo Vel-
kých Losin. Své exponáty, např. olejomalbu z konce 
18. století Výchova Panny Marie a Zvěstování Pan-
ně Marii z první poloviny 17. století či ruskou ikonu 

ze století devatenáctého, zapůjčilo Muzeum umění 
Olomouc. Soubor třinácti jesličkových fi gurek ko-
lem roku 1800 z kláštera karmelitek na Malé Straně 
zapůjčilo Muzeum hlavního města Prahy, liturgická 
roucha Římskokalolická farnost v Moravičanech.

Chybět na výstavě nemohou ani tolik oblíbené 
betlémy, kterých uvidí návštěvník hned několik. 
Africký z Římskokatolické farnosti v Zábřehu, vy-
řezávaný betlém z 19. století z Muzea Komenského 
v Přerově nebo betlémy Romany Krestýnové či Jo-
sefa Schwarze.

Výstava Vánoční příběh, jež je v Galerii Šumperska k vidění až do 16. ledna, je koncipovaná jako drama 
o pěti dějstvích a přibližuje příběhy tří manželských párů, které spojuje tajemné početí dětí „z Boží vůle“.
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Z uměleckých sbírek muzea v Šumperku zhléd-
ne návštěvník Wiesnerovu Matku z roku 1942, ole-
jomalbu R. Kutry Mateřství z roku 1956 (Muzeum 

umění Olomouc) a Madonu D. Koverdynské z ro-
ku 2005.

Výstava Vánoční příběh, kterou můžete zhléd-
nout v Galerii Šumperska do 16. ledna, je určena 
návštěvníkům všech věkových kategorií. Je možné 
objednat si také komentované prohlídky a na své si 
přijdou i nejmenší návštěvníci. Jsou pro ně připra-
veny kvizy, vystřihovánky, omalovánky i betlém, 
který si mohou sami dotvářet.

Výstava potrvá do 16. ledna 2011. Více na www.
muzeum-sumperk.cz. Realizační tým pod vedením 
M. Gronychové se těší na vaši návštěvu. 

 M. Berková, foto M. Stuchlá

Krásnou vánoční atmosféru si mohli prožít návštěvníci vernisáže výstavy Vánoční příběh, která proběhla 
ve středu 10. listopadu v prostorách Galerie Šumperska.

Na výstavě jsou k vidění umělecké předměty zapůjčené z římskokatolických farností, z Arcibiskupství 
olomouckého, muzeí v Olomouci, Jeseníku, Moravské Třebové, Přerově a v Praze.     
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Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna 

na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

V KNIHOVNĚ SE BUDE MLUVIT O VIETNAMU

Přednášku Vojty Bendy a Martina Záruby 
nazvanou Viet Nam... pořádá ve středu 8. pro-
since Městská knihovna v ulici 17. listopadu 6. 
Zajímavá akce začíná v 18.30 hodin. 

Na ty, kteří přijdou, čekají druhou prosinco-
vou středu fotografi e a povídání o cestě z delty 
Mekongu, skrze deštný prales, přes mnohami-
lionová města, po stopách strýčka Ho, občas na 
kole, někdy na sloním hřbetu a nakonec pěšky 
až na nejvyšší vrchol Indočíny. A také vyprávě-
ní o kávě, o čaji, o rýži a spoustě dalších chutí 
a vůní Vietnamu. Vstupné je čtyřicet korun.
 -red-

Přednášku Vojty Bendy a Martina Záruby nazva-
nou Viet Nam... dokreslí i fotografi e.

Půjčovní doba v závěru roku 2010

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po 20.12. - St 22.12. 8-11   12-18 12-17 10-12  13-18

Čt 23.12.  - Ne 27.12. zavřeno

Po 27.12.  - St 29.12. 8-11   12-18 12-17 10-12   13-18

Čt 30.12 - Ne 2.1. zavřeno
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Třetí setkání již pátého ročníku Klubu podve-
černího čtení Leporelo chystá na prosinec Měst-
ská knihovna Šumperk. Setkání dětí, rodičů nebo 
prarodičů s dětskou literaturou na téma Třebe-
chovický betlém proběhne ve čtvrtek 2. prosince 

v 17 hodin v prostorách knihovny Sever v Teme-
nické ulici 5. Číst budou Alena Laštůvková a Bo-
humil Ramert, vánoční koledy zahraje Vojtěch 
Šálek. Více informací na www.knihovnaspk.cz/
sever/.  -red-

PŘEDVÁNOČNÍ ČTENÍ POHÁDKOVÉ BABIČKY
ve středu 15. prosince od 16 hodin v Městské knihovně v ul. 17. listopadu 6 

Pohádky pro nejmenší posluchače bude číst Helena Horská. 

Městská knihovna v ul. 17. listopadu zve na
VÝSTAVU

Irena Slavíková
APTÁK 

Snaž se, ať nás najdou!

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Dětské Centrum - Ústav sociální péče 

pro mládež Vikýřovice
Výrobky klientů centra

Výstava probíhá od 2. do 22. prosince

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 2. prosince od 14 hodin
Mikulášská zábava
Hraje Mirox.  Vstupné 40 Kč

Úterý 7. prosince od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 9. prosince
Výlet na výstavu betlému řezbáře J. Beneše 
v Lošticích
Přihlášky M. Schmoranzerová, tel. 583 211 766 
do 6.12.

Čtvrtek 9. prosince od 14 hodin 
Setkání Městského svazu DIA
Hrají Vašek a Petr.  Vstupné 50 Kč

Pátek 10. prosince od 14 hodin v Kavárničce pro 
seniory
Taneční odpoledne
Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 40 Kč

Středa 15. prosince od 9 hodin v Kavárničce pro 
seniory
Vánoční posezení
Vystoupení dětí ZŠ.  Vstup zdarma

Čtvrtek 16. prosince od 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

Úterý 21. prosince od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Pátek 31. prosince od 20 hodin 
Řecká zábava

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

Každé pondělí od 9 hodin v „KD“ 
Aktivity pro seniory: Angličtina pro seniory
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Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory

Každé sudé úterý od 9 hodin v „KD“ 
Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
30.11. - ubrousková technika, 14.12. - drátkování

Každou středu od 10 hodin v „KD“
Aktivity pro seniory: Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Trénování paměti

Každý druhý čtvrtek (2.12., 16.12) od 15 hodin 
v „KS“
Aktivity pro seniory: Aranžování rostlin 

Bližší informace k akcím: V. Schlemmerová, tel.č. 
583 211 766. Plavání kojenců v rodinách pro děti od 
narození do půl roku věku je stále v provozu - infor-
mace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, „KS“ = 
Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců.

DDM U RADNICE

Úterý 30. listopadu od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže  Vstup volný

Středa 1. prosince od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru 
ve 3. patře
Základy uměleckých řemesel - Vánoční ozdoby
Výroba drobných dekorací z drátů a korálků. 
 Vstupné 50 Kč

Středa 1. prosince od 16 do 18 hodin v herně TTC 
v areálu kasáren
Pojď si pinknout!
Stolní tenis od 8 let, přezůvky s sebou! Vstup volný

Čtvrtek 2. prosince od 15 do 17 hodin v dílně
Železniční modelářství
Pro kluky i tatínky.  Vstup volný

Sobota 4. prosince od 9 do 14 hodin v keramické   
dílně ve 2. patře 
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč

Sobota 4. prosince od 9 do 14 v ateliéru ve 3. patře 
Šperkování 
Výroba šperků z korálků.  Vstupné 50 Kč

Sobota 4. prosince od 9 do 11 hodin
Tribal Dance s Lucillou
Seminář tancování, technika práce s pažemi v tan-
ci aneb Rukám zdar, inf. a přihl.: PetraUngerova@
seznam.cz.  Vstupné 200 Kč

Sobota 4. prosince od 10 do 12 hodin v tělocvičně 
ve Vikýřovicích
Fit sobota pro ženy
Inf: V. Skývová, tel. 604 323 400.  Vstupné 60 Kč

Pondělí 6. prosince od 16 do 17 hodin v učebně PC 
v přízemí
PC - Učím se 
Volný internet pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 7. prosince od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže  Vstup volný

Středa 8. prosince od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru 
ve 3. patře
Základy uměleckých řemesel - Filcování
Výroba drobného šperku nebo taštičky metodou 
mokrého fi lcování.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 9. prosince od 15 do 17 hodin v dílně 
Stavíme modelovou železnici 
Rady a nápady pro mladé modeláře.  Vstup volný

Sobota 11. prosince od 9 do 10 hodin a od 10.30 
do 11.30 hodin v DK Zábřeh
Jumping pro všechny 
Trampolíny s hudbou, inf. V. Formánková, tel. 
604 614 104.  Vstup volný

Pondělí 13. prosince od 16 do 17 hodin v učebně PC 
v přízemí
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Volný internet pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 14. prosince od 15 do 17 hodin v dílně
Modelářství od A do Z
Náměty a rady pro kutily.  Vstup volný

Středa 15. prosince od 15 do 18 hodin v herně TTC 
v areálu kasáren
Předvánoční stolní tenis
Stolní tenis od 8 let, přezůvky s sebou!  Vstup volný

Středa 15. prosince od 17.30 do 20.30 hodin v atelié-
ru ve 3. patře
Základy uměleckých řemesel - Filcování jehlou

Výroba drobné hračky nebo dekorace metodou 
suchého fi lcování.  Vstupné 50 Kč

Pondělí 20. prosince od 16 do 17 hodin v učebně PC 
v přízemí
PC - Učím se 
Volný internet pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 21. prosince od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže  Vstup volný

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Rad-
nice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

VILA DORIS

Neděle 28. listopadu od 16 do 19 hodin v tělocvič-
ně na „K“
Čertoviny
Odpoledne plné her a soutěží s čerty, anděly 
a Mikulášem, čertovská muzika, andělská tombo-
la, Mikulášovo občerstvení…; s sebou přezůvky, 
dobrou náladu… pozor, soutěžíme o nejhez-
čího čertíka a čertici!!! Informace Jiří Kamp, 
tel. č. 583 214 213, 731 501 319, kamp@doris.cz.  
 Rodinné vstupné 50 Kč (jednotlivec 20 Kč)

Neděle 28. listopadu od 10 hodin na krytém ba-
zénu Aquatoll
Odyssea - plavání
Prezence v 9.30 hod. ve vestibulu, informace Petr 
Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, ko-
nupcik@doris.cz.

Do 22.12. každé pondělí od 15 do 18 hodin v MC 
na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Do 22.12. každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC 
na „K“
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.  Vstupné 50 Kč

Do 22.12. každou středu od 10 do 11 hodin v MC 
na „K“
Cvičení pro ženy - bodybuilding
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Vstupné 30 Kč

Do 22.12. každou středu od 15 do 18 hodin v MC 
na „K“ 
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Do 22.12. každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC 
na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Do 22.12. každý pátek od 15 do 18 hodin v MC 
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.  Vstupné 40 Kč
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v 1. patře na „K“
Kurz angličtiny pro rodiče na MD a další zájemce 
z řad veřejnosti, kteří již zvládli základy AJ
Maximálně 10 účastníků ve skupině, 60 lekcí - 1x týd-
ně 2 hodiny, učebnice: New English fi le pre-interme-
diate, lektor: B. Šedivý, informace S. Marková, tel.č. 
737 384 948, markova@doris.cz.  Cena 2000 Kč

Středa 8. prosince v 18 hodin v klášterním kostele
VIA LUCIS: „Na Vánoce, dlouhé noce...“
Pořad sestavený z textů klasiků vánoční poezie, pró-
zy a lidových říkadel. Host Alfred Strejček, rezervace 
vstupenek a inf. Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 

731 610 037, konupcik@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Sobota 11. prosince od 9.30 do 12 hod. a od 14 do 17 
hod. na „K“
Vánoce na Komíně
Rukodělné dílny s vánoční tematikou, otevřená her-
na, informace Ivana Šilhanová, tel. č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  
 Cena za jednotlivé dílny a hernu 20 Kč na osobu

Středa 15. prosince od 17 do 20 hodin v MC na „K“
Sedánky pro mamky
Výroba zvonku z pediku, inf. E. Pšenčíková, 
tel. č. 731 186 053, psencikova@doris.cz.  Vstupné 60 Kč

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Na Vánoce, dlouhé noce…

ve středu 8. prosince v 18 hodin v klášterním kostele 

Host večera - ALFRED STREJČEK  

Pořad sestavený z textů klasiků vánoční poezie, prózy a lidových říkadel.
Alfred Strejček vystudoval herectví na brněnské JAMU a prošel řadou pražských i mimopražských 
divadel. Hrál postupně v Divadle O. Stibora v Olomouci, v Divadle Jiřího Wolkera v Praze, v Divadle 

Maringotka, ve Státním divadle v Brně, v Divadle E.F. Buriana a v Divadle Za branou u Otomara 
Krejči. Je stálým hostem Lyry Pragensis a dlouhá léta vystupoval i v pražské poetické vinárně Viola. 

Pět let působil jako pedagog uměleckého přednesu na pražské konzervatoři. 
Patří mezi špičkové interprety poezie a prózy, je několikanásobným laureátem soutěží 

profesionálních umělců v uměleckém přednesu a držitelem nejvyššího ocenění v tomto oboru 
- Křišťálové růže. Přednáší též v latině, angličtině, němčině, španělštině a italštině. Má za sebou 

řadu fi lmových a televizních rolí a je vyhledávaným interpretem melodramatických děl. 
Alfred Strejček spolupracuje s našimi nejvýznamnějšími hudebními tělesy i sólisty a jeho hlas 

se vepsal do povědomí posluchačů rozhlasu i televize. 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 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz.

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

- diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN, 
Salón Zdena - Ruda nad Moravou, Petr Viktorín - zámečnické a svářečské práce - Nový Malín, 

Penzion LEOŠ HALTMAR - Ramzová, www.haltmar.cz.
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18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky
8 lekcí po 2 hod., program: první krok s po-
čítačem, Microsoft Windows Vista, Microsoft 
Office Word 2007, Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, In-
ternet a elektronická pošta, informace Broni-
slav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 610 031, 

vavrusa@doris.cz.  Cena 1100 Kč

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. listopa-
du 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.
č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 
583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komín-
kov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, 
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

KINO OKO

ROMÁN PRO MUŽE
Pondělí 29., úterý 30. listopadu a středa 1. prosince jen v 17.45 hodin
ČR, 2010, hořká komedie, 105 minut, od 12 let, širokoúhlý, digitální projekce
Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Táňa Pauhofová a Jan Budař v hlavních 
rolích příběhu natočeného podle románu Michaela Viewegha. Režie Tomáš Bařina.  Vstupné 85 Kč

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT 
Pondělí 29., úterý 30. listopadu a středa 1. prosince jen ve 20.00 hodin
USA, 2010, romantický, dobrodružný, 140 minut, mládeži přístupný, digitální projekce, titulky
Julia Robertsová v hlavní roli moderní ženy, která se rozhodne úplně změnit svůj dosavadní život 
a v naprostém rozporu se svými životními zásadami riskuje vše pro to, aby znovu našla sama sebe.
Bere si roční dovolenou, kterou postupně tráví na třech zajímavých místech světa - v Itálii, Indii 
a na Bali… Natočeno podle skutečného příběhu spisovatelky Elizabeth Gilbertové. Dále hrají Javier 
Bardiem, James Franko a další.  Vstupné 80 Kč

MEGAMYSL 3D  Hrajeme pro děti 3D
Čtvrtek 2. prosince jen v 17.00 hodin, pátek 3., sobota 4. a neděle 5. prosince jen v 16.30 hodin
USA, 2010, 96 minut, rodinný fi lm v českém znění
Animovaná komedie o padouchovi, který po porážce svého úhlavního nepřítele není ve své kůži, 
protože život bez protivníka pro něho nemá smysl. Tak si vytvoří nového superhrdinu Titana, jenže 
ten se rozhodne rovnou zničit celý svět…  Vstupné 130 Kč

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 2. prosince jen v 19.00 hodin
ČR, 105 minut, od 12 let, digitální projekce
Sen je druhý život. A stárnoucí plešatý ženáč se v něm zamiloval do krásné mladé dívky v červeném 
a tvrdošíjně trvá na svém „vztahu“ a odmítá se vrátit do skutečného života… Jeden z nejzábavněj-
ších fi lmů Jana Švankmajera, který sklidil obrovský úspěch na letošním 67. ročníku MFF v Benát-
kách.  Vstupné 80 Kč, členové FK 75 Kč

TACHO - DOTKNI SE DUHY
Pátek 3., sobota 4. a neděle 5. prosince jen v 18.15 hodin, pondělí 6., úterý 7. a středa 8. prosince jen 
v 19.30 hodin
ČR, 2010, černá komedie, 102 minuty, od 12 let, digitální projekce
Život je přece o každém okamžiku… Daniel Landa v hlavní roli černé komedie o úspěšném automo-
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bilovém závodníkovi a jeho životním závodu. Dále hrají Olga Lounová, Rudolf Hrušínský, Kamila 
Magálová a další. Režie Miriam Landová.  Vstupné 80 Kč

MACHETE
Pátek 3., sobota 4. a neděle 5. prosince jen ve 20.15 hodin 
USA, 2010, akční thriller, 105 minut, od 18 let, titulky, digitální projekce
Dostal nabídku, která se neodmítá… Krátce po Postradatelných je tu další pecka pro milovníky 
plnokrevných, poctivých béček, tentokrát režírovaná mistrem žánru Robertem Rodriguezem. A ne-
méně povedená. V hlavní roli Danny Trejo, dále hrají Robert De Niro, Jessica Alba, Steven Seagal 
a další.  Vstupné 80 Kč

PIKO
Pondělí 6., úterý 7. a středa 8. prosince jen v 18.00 hodin  
ČR, 2010, drama, 80 minut, od 12 let, digitální projekce
Hlavní hrdina fi lmu Pavel se v 70. letech dostal do malé komunity lidí experimentujícími s omamný-
mi látkami a později stál u zrodu krystalické formy pervitinu. Praha se stala Amsterodamem výcho-
du, Pavel jeho vůdčí osobou… Režisérem tohoto skutečného příběhu je Tomáš Řehořek. Hrají Rosťa 
Novák, Miloslav König, Vanda Hybnerová, Adam Kraus a další.  Vstupné 80 Kč, členové FK 75 Kč

LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA 3D     3D
Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11., neděle 12., pondělí 13., úterý 14. a středa 15. prosince jen v 17.00 hodin

Snímek Tacho - dotkni se duhy s Danielem Landou v hlavní roli vypráví o úspěšném automobilovém 
závodníkovi a jeho životním závodu.
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O Velká Británie, 2010, dobrodružný, fantasy, 114 minut, širokoúhlý, rodinný fi lm v českém  znění

Děti jsou nečekaně zavolány znovu do Narnie, kde se opět setkají se svým přítelem Kaspianem, 
který je nyní už králem, a společně se vydávají na dobrodružnou výpravu, jejímž cílem je záchrana 
sedmi ztracených pánů z Narnie.  Vstupné 130 Kč

RODINKA - SITCOM PRO NEDOČKAVÉ
Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11., neděle 12., pondělí 13., úterý 14. a středa 15. prosince jen v 19.30 ho-
din
ČR, 2010, komedie, 90 minut, mládeži přístupný, digitální projekce
Taková normální rodinka je po čtyřiceti letech zpět. I s raubíři a želvičkami… Její hrdinové zdědili 
originální smysl pro legraci, milou ujetost, zálibu ve ztřeštěných nápadech i schopnost tolerance. 
Zkrátka jde pořád o malou komunitu lidí, kteří se mají rádi a pro které je rodina a vzájemná sou-
držnost na prvním místě. Z původní sestavy televizního seriálu z roku 1970 se na plátně objeví Jana 
Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík a Petr Forman, novými tvářemi jsou Lucie Von-
dráčková, Lenka Vlasáková, Tereza Kostková, Josef Polášek, Petr Kostka a další. Režie Dušan Klein. 
Film je vlastně sestřihem nového  televizního seriálu, který by měl být uveden v České televizi příští 
rok, a vzhledem k tomu, že je uváděn v týdnu FILMMÁNIE (9.-15.12. 2010), ve kterém  mohou 
všechna kina hrát 2D fi lmy za 50 Kč, nabízíme vám tento fi lm za tuto cenu.  Vstupné 50 Kč

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
Čtvrtek 16. a pátek 17. prosince jen v 18.00 hodin 
USA, Španělsko, 2010, romantická komedie, 98 minut, od 12 let, titulky
Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Naomi Wattsová a další herecké hvězdy v romantické kome-
dii o manželství, rozvodech a nevěře. Režie Woody Allen.  Vstupné 80 Kč, členové FK 75 Kč

PROJEKT FRANKENSTEIN   Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 16. prosince jen ve 20.00 hodin
Maďarsko, 2010, 105 minut, od 12 let, titulky
Sedmnáctiletý Rudi přichází, aby hledal lásku, místo toho rozsévá zlo… Film inspirovaný gotickým 
románem spisovatelky Mary Shelleyové Frankenstein (r. 1818) natočil uznávaný maďarský režisér 
Kornél Mundruzcó. Strhující, výtvarně působivý fi lm o nutné zodpovědnosti, rebelství vůči společ-
nosti i o nevyhnutelnosti osudu byl uveden v soutěžní sekci letošního MFF v Cannes. 
 Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

RED: VE VÝSLUŽBĚ A EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÍ 
Pátek 17. prosince jen ve 20.00 hodin, sobota 18. a neděle 19. prosince jen v 19.00 hodin, pondělí 
20. prosince jen v 17.30 hodin
USA, 2010, 115 minut, akční komedie, od 12 let, digitální projekce, titulky
Bruce Willis v důchodu rozdává rány jako zamlada. 115 minut zábavy a akce! Název fi lmu je zkrat-
kou označení Retired Extremely Dangerous (v důchodu, extrémně nebezpečný) a vypráví příběh 
penzionovaného agenta CIA, kterého chce nové vedení CIA zlikvidovat. Jeho parťáky v boji se 
zabijáky se stanou členové jeho starého týmu - Morgan Freeman, Helen Mirrenová a John Malko-
vich - a výstřednější, ale zároveň více okouzlující partu byste hledali opravdu těžko... Filmový hit 
letošního podzimu.  Vstupné 80 Kč

VÁNOČNÍ SEN   Hrajeme pro nejmenší
Sobota 18. a neděle 19. prosince jen v 15.30 hodin
ČR, 69 minut
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OPásmo pohádek: Vánoční sen, Trápení medvídka Brumly, Jak šli nadělovat, Vánoce u zvířátek, 

O Maryšce a vlčím hrádku, Krtek o Vánocích, Paraplíčko.  Vstupné 30 Kč

JÁ, PADOUCH 3D   Hrajeme pro děti 3D
Sobota 18. a neděle 19. prosince jen v 17.00 hodin, pondělí 27., úterý 28., středa 29. a čtvrtek 30. 
prosince jen v 16.00 hodin 
USA, 2010, 95 minut, rodinný animovaný, české znění
Chtěl ukrást Měsíc, ale nakonec získal mnohem víc… Příběh největšího darebáka na světě a jeho 
tří malých svěřenkyň  je ve skutečnosti roztomilým a velmi zábavným fi lmem pro celou rodinu. 
Neodcházejte z kina během závěrečných titulků!!  Vstupné 130 Kč 

TRON LEGACY 3D 3D   
Pondělí 20., úterý 21. a středa 22. prosince jen ve 20.00 hodin, pondělí 27., úterý 28., středa 29. 
a čtvrtek 30. prosince jen ve 20.00 hodin
USA, 2010, akční sci-fi , mládeži přístupný, cca 120 minut, titulky 
V roce 1982 Kevin Flynn, největší světový tvůrce videoher, záhadně zmizel ve virtuálním světě ve 
fi lmu Tron. V tomto  pokračování se tatáž věc stane jeho synovi, když je sám ve snaze zjistit něco 
o svém otci vtažen do virtuálního světa, kde se seznámí nejen s rodinnou historií, ale i s novou 
počítačovou hrozbou… 3D high-tech dobrodružství zasazené do digitálního světa, který je úplně 
odlišný od čehokoli, co jste již na velkém plátně viděli.  Vstupné 165 Kč

HABERMANNŮV MLÝN
Úterý 21. a středa 22. prosince jen v 18.00 hodin
ČR, 2010, drama, 104 minuty, od 15 let, širokoúhlý, digitální projekce
Filmový příběh volně inspirovaný osudem německého průmyslníka Augusta Habermanna, který 
žil v nedalekém Bludově, otevírá jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin - poválečný 
odsun Němců. Režie Juraj Herz. Uvádíme naposledy!  Vstupné 80 Kč

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI  - 1. část 
Čtvrtek 23., sobota 25. a neděle 26. prosince jen v 17.00 hodin
USA, 2010, fantasy, dobrodružný, 153 minuty, od 12 let, širokoúhlý, digitální projekce, české znění
Harry, Ron a Hermiona se v první části závěrečného dílu potterovské ságy vydávají na nebez-
pečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti. Harry Potter je 
tak každý den blíž k úkolu, na který byl připravován od prvního dne, kdy vstoupil do Bradavic… 
V hlavních rolích Daniel Radcliff e, Rupert Grint a Emma Watsonová. Tvůrci nestihli do premiéry 
převést fi lm do formátu 3D, nakonec jde do všech kin pouze ve formátu 2D.  Vstupné 85 Kč

DOMŮ NA VÁNOCE 
Čtvrtek 23. prosince jen ve 20.00 hodin
Norsko, Německo, Švédsko, 2010, tragikomedie, 85 minut, od 12 let, titulky
Láska ve všech jejích aspektech, fázích a věku je hlavním tématem šestého celovečerního snímku 
norského režiséra Benta Hamera (např. Povídky z kuchyně). Příběh několika obyvatel zasněženého 
norského městečka, kterým se Štědrý večer tak úplně nevydařil…  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 3D Hrajeme pro děti 3D 
Pátek 24. prosince jen ve 14.00 hodin
Belgie, 2010, 85 minut, animovaný, české znění
Za svůj život uplavou mořské želvy tisíce kilometrů… Dobrodružný příběh želváka Sammyho a je-
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O ho kamarádů, jehož ústředním motivem je láska, odvaha a přátelství a taky ochrana přírody. To vše 

v úžasné 3D animaci! Vhodné i pro malé děti.  Vánoční dárek pro děti od kina Oko - vstupné jen 50 Kč

FOTŘI JSOU LOTŘI
Pondělí 27., úterý 28., středa 29. a čtvrtek 30. prosince jen v 18.00 hodin
USA, 2010, komedie, 105 minut, od 12 let, digitální projekce, české znění
Již třetí pokračování příběhů rodiny Jebalových, která se mezitím rozrostla o dvojčata a která se právě 
chystá slavit Vánoce… V hlavních rolích opět Robert De Niro a Ben Stiller, dále hrají Owen Wilson, 
Jessica Alba, Barbra Streisandová, Laura Dernová, Dustin Hoff mann a další.  Vstupné 80 Kč

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ 3D 3D
Pátek 31. prosince jen v 16.00 hodin
USA, 2009, komedie, 90 minut, rodinný animovaný fi lm v českém znění
Repríza fi lmového hitu tentokrát ve 3D.  Malý dárek od nás - Vstupné zdarma 

ŽENY V POKUŠENÍ
Pátek 31. prosince jen v 18.00 hodin
ČR, 2010, komedie, 118 minut, mládeži přístupný
Nejúspěšnější komedie letošního roku s Eliškou Balzerovou v hlavní roli. Uvádíme naposledy! 
 Vstupné 75 Kč
 
Připravujeme na leden: Bastardi, Benga v záloze, Záměna, Dívka, která si hrála s ohněm, Opravdová 
kuráž, Nevinnost, Hezké vstávání, Gulliverovy cesty 3D, Dívka, která kopla do vosího hnízda

Změna programu vyhrazena. 
Program kina také na www.kinosumperk.cz. 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prosto-
rový vjem, samostatný basový kanál 1000 W. DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI. 
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prv-
ního představení. Vstupenky na všechna prosincová představení jsou v prodeji od 1. prosince 2010.

KINO OKO NOVĚ NABÍZÍ MOŽNOST REZERVACE VSTUPENEK PŘES INTERNET.

Kino Oko nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapozitivů i projekci re-
klamních videoklipů. V případě zájmu vám zprostředkujeme výrobu diapozitivů i klipů. Větší obraz, vyšší 
kvalita a dobré ozvučení! Bližší informace na telefonu 583 212 000. Průměrná měsíční návštěva kina je 
6000 diváků. Cena za diapozitiv/10 s/3000 Kč, za videoklip/30 s/5000 Kč měsíčně.

Kino Oko děkuje svým příznivcům za úžasnou návštěvnost 
v letošním roce a do dalšího roku přeje všem hodně zdraví, 

pohody a lásky a krásných fi lmových zážitků. 
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