
V  pondělí 1. ledna 2018 se mohou 
příznivci turistiky ze Šumperka a okolí 
již podvaačtyřicáté účastnit novoroč-
ního výstupu na Háj. Pořadatelé čekají 
všechny účastníky výstupu za každého 
počasí v  době od devíti do patnácti 
hodin. Ti mohou kromě účastnického 
listu a  příležitostného razítka získat 
rovněž Novoroční čtyřlístek.           -red-
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Novoroční výstup na Háj 
proběhne podvaačtyřicáté

V Jílkově galerii vystaví malby 
Michal Navrátil

Kouzlo fotografie ukážou 
v Galerii mladých

Svět Luboše „Dědka“ Hlavsy 
představí výstava

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v prvním měsíci nového roku

Novoroční výstup na Háj proběhne 
za každého počasí.              Foto: -pk-

Bez názvu, 2015, akryl, sololit, 
65 × 118 cm

Výstava představí fotografie růz-
ného žánru.                Foto: J. Pavlíček

Lubomír Hlavsa – hudebník, ilustrá-
tor, výtvarník, scenárista, kameraman 
a režisér. Už před revolucí působil jako 
výtvarník-ilustrátor. V letech 1987–1992 
kreslil komiksy pro časopisy ABC, 
Stezka, Čtyřlístek, Ilustrované sešity, 
Stopa, Aréna, Kometa a  slovenské  
Slniečko. V  roce 1992 založil vlastní 
produkční televizní společnost a v roce 
1997 začala jeho spolupráce s  Čes-
kou televizí, jež trvá dodnes. Jako 

režisér a scenárista pro ni vytvořil více 
než stovku dokumentárních pořadů 
a filmů. Od roku 2010 se pak začal vě-
novat především historickým tématům 
a polohrané dokumentární tvorbě. 

Diváci mohli vidět polohrané do-
kumenty Hrabě Zinzendorf – síla 
přesvědčení (2010), Pod ochranou Že-
rotínů (2013), David Zeisberger – apo-
štol indiánů (2014) a  Jan Hus – cesta 
bez návratu (2015). V  současnosti 
dokončuje své první celovečerní do-
kumentární drama Poslední útěk Jero-
nýma Pražského s Ondřejem Vetchým 
a Jitkou Čvančarovou v hlavních rolích. 

Luboš Hlavsa má zároveň potřebu se 
vyjadřovat k obyčejným věcem, jež nás 
potkávají v  běžném životě. Tak vznikl 
i  jeho YouTube kanál „Dědek a  jeho 
kreslený svět“, který pravidelně publi-
kuje na internetu. Jednotlivé díly do-
plňuje velmi podvedenými výstižnými 
ilustracemi. 

Městská knihovna se snaží představit 
celou jeho tvorbu, takže na výstavě bu-
dou k  vidění komiksy, ilustrace, kres-
lené vtipy, ale i  fotografie z  natáčení. 
Na osobní setkání s  autorem se mo-
hou zájemci těšit ve čtvrtek 1. března 
v 17 hodin.                                             -kš-

není veřejnosti příliš známá. Vystavené 
fotografie jsou různého žánru – por-
tréty, situační snímky, dětské motivy, 
fotografie z  výstavby města, záběry 
s humorným podtextem a také snímky 
z přírody zachycující i kouzlo zimního 
období. Výstava bude v Galerii mladých 
místního muzea zahájena ve čtvrtek 
4.  ledna a  potrvá do 25. února. -eš-

Josef Pavlíček byl veřejnosti dobře 
znám především jako fotograf, protože 
se s ním setkávala při mnoha společen-
ských událostech ve městě a vídala ho 
často v různých denních hodinách „lo-
vit“ to nejlepší osvětlení atraktivních 
či malebných míst Šumperka – města, 
jež se mu stalo domovem a  které mi-
loval. Výstava není zaměřena na jeho 
snímky šumperské architektury, ale po-
odhalí návštěvníkům spíše průřez jeho 
celoživotní tvorbou, jež v  současnosti 

Luboš „Dědek“ Hlavsa... a jeho svět... 
je název výstavy, kterou chystají na 
začátek roku šumperské knihovnice. 
Zahájena bude ve čtvrtek 11. ledna 
a potrvá do 1. března, kdy v 17 hodin 
proběhne její dernisáž.

Na výstavě budou k vidění i kres-
lené vtipy.                  Autor: L. Hlavsa

V  současnosti dokončuje Luboš 
Hlavsa Poslední útěk Jeronýma 
Pražského.                  Foto: L. Pešková

Výstavu maleb Michala Navrátila 
(*1971) nazvanou „Vlastním tem-
pem“ chystá na leden Galerie Jiřího 
Jílka. Zahájena bude ve středu 3. ledna 
v 18 hodin a potrvá do 4. února.

Michal nespěchá, maluje vlastním 
tempem a  vystavuje málo. Do galerie 
vrací se bezmála po dvanácti letech. 
Obrazy rodí se mu zvolna, zrají v pro-
cesu malby a  náznak má přednost 
před dopovězením. Tušíme přítom-
nost tichých věcí domova a prvků živé 
přírody, uložených do vlastního časo-
prostoru obrazu s převahou lomených 
barev. Zšeřelé ticho je jednou z  pod-
stat Michalovy malby, která je sama už 
i obsahem výpovědi. Tíhnutí k dálno-
východním naukám vede ho k  hlub-
šímu ponoření a i váhavost v procesu 
malby je v  narůstajícím spěchu  
a  chaosu doby chvályhodná. Jejímu 

zrání zjevně prospívá. Jste zváni... Více 
na stránkách www.galerie-sumperk.cz

M. Koval



Vlastivědné muzeum 
 
Výstavní síň
▶ Vladimiro Miszak: „Díky, Šum-
perku“ (1969–2017) 
Výstava trvá do 28. 1.
Muzejíčko (Galerie Šumperska)
▶ Divadlo zrozené z vody aneb Loutky 
100× jinak 
Výstava trvá do 18. 3.
Hollarova galerie
▶ Vánoční ozdoby 
Výstava trvá do 4. 2.
Rytířský sál
▶ Duhové obrázky Ireny Šafránkové 
Výstava trvá do 21. 1.
Galerie mladých
▶ Josef Pavlíček – Kouzlo fotografie
Výstava bude zahájena 4. 1. a potrvá do 
25. 2.
Stálá expozice 
▶ Příroda a dějiny severozápadní Mo-
ravy
Bližší informace: VM Šumperk, Hlavní 
třída 22, tel.  č.: 583  363  070, tel., fax: 
583  214  908, e-mail: vmsumperk@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-
-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út–ne  
9–12  hodin, 12.30–17 hodin. Otevírací 
doba Muzejíčka (Galerie Šumperska): 
út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 hodin.

Kino Oko
Digitální 3D kino podle standardu DCI

▶ Úterý 2. ledna
Hrajeme pro děti: FERDINAND 3D 
ve 14.20 hod., USA, anim., rodinný, ČZ, 
STAR WARS: POSLEDNÍ Z  JEDIŮ 
3D v  16.30  hod., USA, akční, dobr., 
fantasy, ČZ, ŠPINDL v 19.30 hod., ČR, 
romant., komedie▶ Středa 3. ledna
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN v 17.30 hod., 

USA, muzikál, drama, životop., Art-
večer – FK: TA, KTERÁ ODEŠLA 
v 19.45 hod., Filipíny, drama▶ Čtvrtek 4. ledna
Hrajeme pro děti: ČERTOVINY 
v  15.40  hod., ČR, pohádka, KOLO 
ZÁZRAKŮ v 17.50 hod., USA, drama, 
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN ve 20  hod., 
USA, muzikál, životop. drama ▶ Pátek 5. ledna
Hrajeme pro děti: ČERTOVINY 
v  15.20  hod., ČR, pohádka, IN-
SIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ 
v  17.30  hod., USA, Kanada, drama, 
horor, mysteriózní, VELKÁ HRA ve 
20 hod., USA, životop. drama▶ Sobota 6. ledna
Hrajeme pro děti: ČERTOVINY 
v 15 hod., ČR, pohádka, VELKÁ HRA 
v  17.10  hod., USA, životop. drama, 
INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ ve 
20  hod., USA, Kanada, drama, horor, 
mysteriózní▶ Neděle 7. ledna
Hrajeme pro děti: ČERTOVINY 
v 15 hod., ČR, pohádka, VELKÁ HRA 
v  17.10  hod., USA, životop. drama, 
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN ve 20  hod., 
USA, muzikál, životop. drama▶ Pondělí 8. ledna
KOLO ZÁZRAKŮ v 17.30 hod., USA, 
drama, VELKÁ HRA v  19.40  hod., 
USA, životop. drama▶ Úterý 9. ledna
INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ 
v 17.30 hod., USA, Kanada, drama, ho-
ror, mysteriózní, KOLO ZÁZRAKŮ ve 
20 hod., USA, drama▶ Středa 10. ledna
OKO SENIOR: MILADA v 15.10 hod., 
ČR, životop. drama, historický, 
Hrajeme pro děti: ČERTOVINY 
v 17.50 hod., ČR, pohádka, Artvečer – 
FK: CESTA ČASU ve 20  hod., Fr., 

Něm., USA, dokument. drama▶ Čtvrtek 11. ledna
Hrajeme pro děti: ČERTOVINY 
v  15.30  hod., ČR, pohádka, NEJ-
TEMNĚJŠÍ  hodINA v  17.40  hod., 
VB, drama, historický, válečný, MO-
TORHEAD: CLEAN YOUR CLOCK 
ve 20  hod., VB, hudební, dokumen-
tární▶ Pátek 12. ledna
Hrajeme pro děti: ČERTOVINY 
v 15.30 hod., ČR, pohádka, NEJTEM-
NĚJŠÍ  hodINA v  17.40  hod., VB, 
drama, historický, válečný, ZMENŠO-
VÁNÍ ve 20 hod., USA, drama, kome-
die, sci-fi▶ Sobota 13. ledna
Hrajeme pro děti: ČERTOVINY 
v 15.05 hod., ČR, pohádka, ZMENŠO-
VÁNÍ v  17.15  hod., USA, drama, ko-
medie, sci-fi, ŠPINDL ve 20 hod., ČR, 
romant. komedie▶ Neděle 14. ledna
Hrajeme pro děti: ČERTOVINY 
v 15.05 hod., ČR, pohádka, ZMENŠO-
VÁNÍ v  17.15  hod., USA, drama, ko-
medie, sci-fi, INSIDIOUS: POSLEDNÍ 
KLÍČ ve 20 hod., USA, Kanada, drama, 
horor, mysteriózní
Bližší informace: Kino Oko, Masary-
kovo nám. 3, tel.  č.: 583  212  000, pro-
gram na internetových stránkách www.
kinosumperk.cz, změna programu vy-
hrazena. ČZ = české znění, 3D = 3D pro-
jekce. KE VŠEM PROJEKCÍM MÁME 
K  ZAPŮJČENÍ SLUCHÁTKA PRO 
NEDOSLÝCHAVÉ. 
Rezervace a prodej vstupenek přes in-
ternet na  webových stránkách kina. 
Předprodej v pokladně denně od 14 ho-
din. Přijímáme platební karty. Plat-
nost rezervací vstupenek hodinu 
do  začátku představení. Změna pro-
gramu vyhrazena!

Dům kultury

▶ Sněhová královna 
Pohádka, hraje divadlo ArtWay Theatre
14. 1. od 10 hod. ve velkém sále DK 
▶ Milan Bureš – Severní Korea 
Přednáška
16. 1. od 17 hod. v G-klubu 
▶ Eva Holubová, Bob Klepl: Zůstane 
to mezi námi 
Talkshow
19. 1. od 19 hod. ve velkém sále DK 
▶ Trio Inflagranti a Josef Vojtek 
Koncert
23. 1. od 19 hod. ve velkém sále DK 
▶ Koncert na jevišti: Lubomír Brabec
25. 1. od 19 hod. na jevišti velkého sálu 
DK
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel. č.: 
583 214 276, tel./fax: 583 214 287, před-
prodej vstupenek tel. č.: 583  214  279 
(po–čt od 14 do 18 hodin), www.dksum-
perk.cz, www.bluesalive.cz. Změna pro-
gramu vyhrazena!

Divadlo Šumperk

▶ Dobrodružství mořského vlka 
Pohádka
4. 1. v 10 hod.  školy, dopr. volných míst 
▶ Klapzubova jedenáctka

Vladimiro Miszak:
„Díky, Šumperku“ 1969–2017

Divadlo zrozené z vody
aneb Loutky 100× jinak Vánoční ozdoby

KULTURNÍ SERVIS

Od 15. ledna do 31. března 
připravujeme první etapu 

rekonstrukce kina. 
Téměř po padesáti letech se 

opraví rozvody vody a elektřiny. 
Proměnou projde vstupní hala, 

kavárna i foyer. Na opravu čekají 
oponové technologie. Těšte se na 
revoluční zvuk Dolby ATMOS. 

Z technických důvodů bude kino 
během rekonstrukce uzavřeno.

Velká hraČertovinyŠpindl

Josef Pavlíček: Kouzlo fotografie

Kolo zázraků



6. 1. v 19 hod.  B, VK 
▶ Klapzubova jedenáctka
9. 1. v 10 hod.  školy, dopr. volných míst
▶ Sex na vlnách
10. 1 v 19 hod.  A, VK 
▶ Klapzubova jedenáctka
11. 1. v 10 hod.  školy, dopr. volných 

míst
▶ Tulák Charlie Chaplin 
Divadlo Hysterie
13. 1. v 19 hod. na Hrádku
▶ Duhová zahrada 
Pohádka
16. 1. v 10 hod.  školy, dopr. volných míst 
▶ Klapzubova jedenáctka
17. 1. v 10 hod.  školy, dopr. volných míst
▶ Klapzubova jedenáctka
18. 1. v 19 hod.  D, VK 
▶ Láska mezi nebem a zemí
19. 1. v 19 hod.  VK
▶ Sex na vlnách

20. 1 v 19 hod.  VK 
▶ Duhová zahrada 
Pohádka
23. 1. v 10 hod.  školy, dopr. volných 

míst 
▶ Klapzubova jedenáctka
24. 1. v 10 hod.  školy, dopr. volných 

míst
▶ Sex na vlnách
25. 1. v 17 hod.  C, VK 
▶ Noc na Karlštejně 
Slezské divadlo Opava, muzikál
27. 1. v 19 hod.  P, VK
▶ Sex na vlnách
31. 1. v 11 hod.  školy, dopr. volných 

míst 
Bližší informace: Divadlo Šumperk, 
Komenského 3, tel.  č. 583 214 062, 
731 655 847, www.divadlosumperk.cz. 
Předprodej vstupenek v pokladně po–pá  
od 15 do 18 hod., doprodej vždy hodinu 

před začátkem představení. Změna 
programu vyhrazena!

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Michal Navrátil: „Vlastním tem-
pem“, malba
Výstava bude zahájena 3. 1. v  18 hod. 
a potrvá do 4. 2.
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel. č.: 
583 214 276.
Městská knihovna 
▶ Luboš „Dědek“ Hlavsa... a  jeho 
svět... 
Výstava bude zahájena 11. 1. a potrvá 
do 1. 3.
Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 
tel. č.: 583 214 588, www.knihovnaspk.cz.
Divadlo Šumperk
▶ „Procházka v čase“

Obrazy a  fotografie Nadi Cermanové 
a Jiřího Jareše, výstava trvá do 5. 2.
▶ Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk
Bližší informace: Divadlo Šumperk, Ko-
menského 3, tel. č. 583 214 061.
Eagle Gallery 
▶ Jiří Brázda: „Příběhy“ (grafika, 
malba)
Výstava trvá do 15. 2.
Bližší informace: Nemocniční ul. 8a, 
tel.č. 777 700 740, www.eaglegallery.cz, 
výstava otevřena po, st 8–16.30, út, čt, 
pá 8–16 hod., so, ne, svátky na  objed-
návku – tel. 777 700 740.
Kavárnička Lalala
▶ Jarmila Krňávková: „Když láska 
přichází…“ 
Výstava obrazů trvá do 30. 1.
Bližší informace: středisko Sever, Teme-
nická 5, tel. č. 583 211 766, e-mail: simo-
nova.pavla@pontis.cz, www.pontis.cz.

Tulák Charlie Chaplin

Basketbal

Lubomír Brabec

Luboš „Dědek“ Hlavsa... a  jeho 
svět...

Informační centrum Šumperk
sídlí v budově divadla 

na Hlavní třídě 14, 
otevřeno po–pá 8–17 hodin,

so a ne 9–12 hod. a 13–17 hod. 
Telefon: +420 583 214 000

E-mail: ic@sumperk.cz 
 Web: www.infosumperk.cz

Středisko volného času Doris uvádí 
z cyklu komorních pořadů Via Lucis

FENOMÉN ROBOT A UMĚNÍ 
ve čtvrtek 25. ledna v 18.30 hodin 

v sále Vily Doris

Host večera: Ing. Otto Stoupa, 
učitel odborných předmětů 

na SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové 
zabývající se robotikou a stavbou 

mini robotů

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze 
zakoupit, případně rezervovat 

ve Vile Doris, P. Konupčík, 
tel. č. 731 610 037, 
konupcik@doris.cz.

Klapzubova jedenáctka

Hokej

Sex na vlnách

SPORTOVNÍ SERVIS
FbC Asper Šumperk B – JAMAJKA 
Kojetín
14. 1. od 12.15 hod. v SHG 
FbC Asper Šumperk B – SK K2 Pro-
stějov B 
2. liga dorostenci 
20. 1. od 9.30 hod. v SHG 
FbC Asper Šumperk – FBC Přerov 
20. 1. od 14.10 hod. v SHG 
FbC Asper Šumperk – SK K2 
Prostějov  
1. liga dorostenky 
21. 1. od 8.30 hod. v SHG 
FbC Asper Šumperk – 1. SC TEM-
PISH Vítkovice 
21. 1. od 12.20 hod. v SHG 
FbC Asper Šumperk – FBC Ossiko 
Třinec 
Bližší informace: 
www.asper.cz, „SHG“ = sportovní hala 
gymnázia, „SH“ = sportovní hala ZŠ 
8. května 63. 

Hokej
6. 1. v 17 hod. 
Draci Šumperk – HC Bobři Valašské 
Meziříčí 
13. 1. v 17 hod. 
Draci Šumperk – HC Tatra Kopřivnice 
17. 1. v 18 hod. 
Draci Šumperk – HC RT Torax Poruba
24. 1. v 18 hod. 
Draci Šumperk – SHK Drtiči Hodonín
27. 1. v 17 hod. 
Draci Šumperk – HC Slezan Opava
Bližší informace: 
www.hokejsumperk2003.cz.

Basketbal
Junioři U19
20. 1. od 14 hod. a od 16 hod.na „TS“ 
TJ Šumperk – Poděbrady 
Starší minižáci U13 
20. 1. od 10, od 11 a od 12 hod. na „TS“ 
TJ Šumperk – Zlín 

Mladší minižáci U12
13. 1. od 10 a od 12 hod. na „TS“ 
TJ Šumperk – Mohelnice
Bližší informace: 
www.basketbalsumperk.cz, „TS“ = Tyr-
šův stadion.

Florbal
Divize muži 
6. 1. od 18 hod. v SHG 
FbC Asper Šumperk – FBC Letka 
7. 1. od 14 hod. v SHG 
FbC Asper Šumperk – FBC ORCA 
Krnov 
20. 1. od 18 hod. v SHG 
FbC Asper Šumperk – FbC KOVO 
KM Frýdek-Místek 
21. 1. od 15 hod. v SHG 
FbC Asper Šumperk – 1. FBK Eagles 
Orlová 
Olomoucká liga muži 
14. 1. od 8.30 hod. v SHG 
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Chaplina hraje člen šumperského 
souboru Kryštof Grygar. 

Foto: archiv

V lednu zavítá do Šumperka kyta-
rista Lubomír Brabec.  Foto: archiv

Známý muzikál Noc na Karlštejně 
přiveze opavské divadlo. 

Foto: archiv

Markéta Pilátová představí novou 
dětskou knížku Papírový Pepino.

Markéta Pilátová přijela na několik 
zimních měsíců z Brazílie, kde působí 
jako krajanská učitelka češtiny, aby 
v  šumperské knihovně uvedla svou 
novou dětskou knížku Papírový Pe-
pino. Návštěvníci akce se mohou ve 
čtvrtek 11. ledna od 16.30 hodin těšit 
na příjemné povídání, čtení a  sklá-
dání origami s autorkou knihy, jež má 
v Šumperku velký okruh čtenářů mezi 
dětmi i  dospělými. Vstupné je pro  
dospělé 50 Kč, pro děti od 6 let 20 Kč.

Papírový Pepino je skřítek, který se 
narodil v papírnictví zesnulé paní Mr-
zenové. Její manžel, mrzout pan Mr-
zena, ho málem zaplácne plácačkou na 
mouchy, a tak se Papírový Pepino raději 
vydá do světa, kde provádí svá papírová 
kouzla a pomáhá lidem i zvířatům po-
mocí papírových skládaček. Nakonec 
se ale vrátí, aby pomohl samotnému 
panu Mrzenovi, který má problémy se 
srdcem a se životosprávou. Papírový Pe-
pino mu pomůže nejen k novému srdci 
z papíru, ale i k lepšímu vztahu k lidem.

Každá kapitola knihy je věnovaná 
jedné papírové origami skládačce, k níž 
se váže příběh, jenž papírový skřítek 

Ti, kteří zavítají v úterý 23. ledna do 
velkého sálu Domu kultury Šumperk, 
se mohou od 19 hodin těšit na skvělý 
hudební zážitek. Koncert dívčího elek-
trického smyčcového tria Inflagranti, 
jež má v  repertoáru slavné rockové, 
popové a muzikálové melodie v instru-
mentálních úpravách, doprovodí spe-
ciální host – frontman skupiny Kabát 
Josef Vojtek.

Trio úspěšně působí na české popové 
scéně již třináct let. Dámy v úpravě pro 
dvoje housle a  violoncello interpretují 
ve vlastních instrumentálních úpra-
vách nejen klasické skladby od Bacha 
nebo Vivaldiho, ale i  hity kapel jako 
jsou Metallica, Europe nebo Queen. 
Ruší tak hranice mezi žánry a vytvořily 
„nový kabát“ už nejednomu hitu. Teď 
se dokonce rozhodly pozvat si kus Ka-
bátu na své turné. 

„Přizvat Pepu jako hosta na naše 
turné byl můj nápad. Moc se mi líbí 
jeho zpěv a celkový projev. Navíc jsem 
ho viděla zpívat i v muzikálu a zaujalo 
mě, jak široký má rejstřík a  dokáže 
skvěle zazpívat cokoli. A  tak mě na-
padlo, že bychom to spojení se smyčci 
mohli zkusit,“ vysvětlila houslistka 
a  umělecká vedoucí Inflagranti Mar-
kéta Muzikářová. „Výjimečnost pro-
jektu spočívá v  netradičním spojení 
rockového slavíka a  něžných smyčců. 
Koncert upoutá svým aranžmá 

V knihovně uvítají Papírového 
Pepina Markéty Pilátové

Trio Inflagranti a Josef Vojtek 
nabídnou výjimečný koncert

Lubomír Brabec odehraje 
koncert na jevišti

Knihovna chystá besedu 
s Pjérem la Šé’zem

Vyšel sborník Severní Morava, 
letos slaví 60 let

Slezské divadlo přiveze 
Noc na Karlštejně

Do šumperského divadla zavítá 
Charlie Chaplin

Kytarista Lubomír Brabec patří ke 
špičkovým českým interpretům, svou 
hrou na klasickou kytaru dobývá úspě-
chy na nejvýznamnějších pódiích doma 
i ve světě a veřejnost vždy zaujme vyso-
kou uměleckou úrovní. Šumperské pub - 
likum se o  tom bude moci přesvědčit 
ve čtvrtek 25. ledna od sedmé večerní. 
Hlediště bude navíc umístěno přímo 
na pódiu velkého sálu domu kultury, 
tím je zaručena autentická atmosféra 
celého koncertu.                                    -mh-

Noc na Karlštejně se odehraje na 
prknech šumperského divadla. S  kul-
tovním dílem Karla Svobody, Jiřího 
Štaidla, Eduarda Krečmera a  Zdeňka 
Podskalského v  novém hávu přijede 
v  sobotu 27. ledna opavské Slezské 
divadlo. Dějová fabule muzikálu těží 
ze zákazu vstupu žen na hrad Karl-
štejn, který nechal panovník Karel IV. 
postavit, aby se zde mohl v  klidu vě-
novat práci a  odpočinku. Tento zákaz 

poruší mladá dívka Alena a  královna 
Eliška Pomořanská. Představení začíná 
v 19 hodin.                                            -red-

Známý psycholog, hudebník a  herec 
Pjér la Šé’z, který dlouhodobě spolu-
pracuje s  Jaroslavem Duškem v divadle 
Vizita a  v  představeních Čtyři dohody 
a Pátá dohoda, zavítá ve středu 31. ledna 
do šumperské knihovny. V 18.30 hodin 
zde začíná beseda nazvaná Osud – vlastní 
„já“ v neznámé podobě. Předprodej vstu-
penek za sto korun bude zahájen v úterý 
2. ledna v  Městské knihovně Šumperk 
v ulici 17. listopadu 6.

Předmětem přednášky budou úvahy, 
nakolik si vlastně dokážeme uvědo-
mit dosah a smysl vlastní životní cesty 
a nejpodstatnějšího směřování, zda ně-
kdy v zajetí pouhého přizpůsobování se 
životním okolnostem nezapomínáme 
na podstatnější příčiny své přítom-
nosti na tomto světě. Pokud ano, je tu 
naštěstí vždy cosi, čemu říkáme osud. 
A  síly osudu na taková pozapomenutí 
vždy odpoví...                                       -kš-

Na světě je 103. svazek sborníku Se-
verní Morava, který si po 60 let drží svou 
kvalitu, originalitu a  pestrost. Kromě 
řady odborných článků v  něm nechy-
bějí rubriky Zajímavosti a Recenze. Zá-
věr patří tradičně přehledu a fotogalerii 
nejzajímavějších událostí ze života šum-
perského muzea v roce 2016. Sborník lze 
koupit za 89 korun v  recepci šumper-
ského muzea a na jeho pobočkách.  -mb-

prožívá. Přivádí děti ke starobylé tra-
dici skládání z papíru, učí je trpělivosti 
a  představivosti. Kniha je praktická 
a  kouzelná zároveň, plná návodů na 
skládání, křehkosti a  pevného odhod-
lání malého skřítka, který se ničeho ne-
zalekne a má dar vidět lidi takové, jací 
opravdu jsou.                                       -kš-

Brněnské divadlo Hysterie přiveze 
v  sobotu 13. ledna do šumperského 
divadla hru režiséra Štěpána Gajdoše 
Tulák Charlie Chaplin. Nese podtitul 
„Život je pes, ale žít je psina!“ a odehraje 
se od 19 hodin na Hrádku. V  hořké 
komedii o  životě slavného filmového 
herce, scenáristy, režiséra, producenta 
a  skladatele se v  hlavní roli představí 
člen souboru Divadla Šumperk Kryš-
tof Grygar, v dalších rolích pak Štěpán 
Gajdoš a Simona Benáčková.             -zk-

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v prvním měsíci nového roku
a  výpravnou vizualizací scény,“ dopl-
nila produkční domu kultury Michaela 
Horáková.                                           -red-


