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Kino oko uvádí v  prosinci komedii Špindl. 
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Baroko v Šumperku

Dvanáct apoštolů z poutního místa Hora Matky Boží 
Prosincová výprava za poznáním barokního 

umění v  Šumperku nás překvapivě dovede až do 
východních Čech. Věnovat se budeme sochařské 
kolekci dvanácti apoštolů, která je součástí sbí-
rek šumperského muzea od počátku 20. století 
a je dlouhodobě prezentována jak ve stálé expozici 
Vlastivědného muzea v Šumperku, tak při prohlíd-
kách zámku Jánský vrch v Javorníku. Nicméně její 
zrod leží úplně někde jinde.  

Až budete mít náladu ohřát se v  zimních mě-
sících v  prostorách Pavlínina dvora a  navštívíte 
stálou muzejní expozici, jistě si povšimnete ve-
dle regionálních maleb od Josefa Keila či Jana 
Kryštofa Handkeho dvou dřevěných skulptur vy-
tesaných v  životní velikosti, sv. Jana Evangelisty 
a apoštola, který není kvůli absenci atributu blíže 
určen. Sochy byly společně s dalšími polychromo-
vanými dřevořezbami zakoupeny mezi lety 1896–
1900 do sbírek někdejšího soukromého muzea 

Vážení čtenáři, vážení předplatitelé,
do rukou se vám dostává poslední vydání měsíčníku 

Kulturní život Šumperka, v němž jste byli zvyklí na 
vloženou složenku na předplatné v příštím roce. Ten-
tokrát ji už v čísle nenajdete, neboť vydávání tohoto 
periodika v letošním roce končí.

Měsíčník KŽŠ poskytoval po celých padesát devět let 
mnoho zajímavých a cenných informací z oblasti kul-
tury, historie i společenského dění ve městě Šumperku. 
Po celou dobu své existence se stal pro nás, čtenáře, cen-
ným zdrojem informací, průvodcem dění v Šumperku 
a častokrát i kronikou, z níž jsme čerpali zajímavé in-
formace z oblasti historie města. Doba, po jakou vy-
cházel, rovněž svědčí o  tom, že město Šumperk žilo 
a žije bohatým kulturním a společenským životem, na 
který můžeme být jako občané hrdí.

Od 1. ledna 2018 bude měsíčník nahrazen roz-
šířenou přílohou Šumperského zpravodaje. Osmi-
stránková příloha s  názvem Šumperk – Živá brána 
Jeseníků bude vycházet jedenkrát měsíčně společně se 

Šumperským zpravodajem. Dostane se tak zdarma do 
všech domácností v Šumperku. Příloha bude poskyto-
vat informační servis o kulturní, sportovní a společen-
ské nabídce ve městě, kalendář akcí, anotace z oblasti 
kultury, sportu a  společenského života ve městě, roz-
hovory se zajímavými osobnostmi, historické okénko 
a další zajímavá témata vztahující se k tematice kul-
tury, historie, sportu a společenského dění ve městě.

Důvodem tohoto nelehkého a dlouho odkládaného 
rozhodnutí je minimální počet odběratelů Kulturního 
života Šumperka. Vzhledem k tomuto poklesu vzrostly 
náklady na jeden výtisk na neúnosnou cenu. Rozhodli 
jsme se proto s těžkým srdcem tyto finance přesunout 
do jiných kulturních aktivit. Dobrou zprávou však je, 
že kulturní nabídka v našem městě rozhodně nebude 
ochuzena, právě naopak.

Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se 
v průběhu 59 let na vydávání měsíčníku Kulturní ži-
vot Šumperka podíleli, a samozřejmě vám, čtenářům, 
kteří jste měsíčníku zachovali přízeň.              Z. Brož

Hanse Höniga. Tuto akvizici lze dohledat v  pří-
růstkové knize psané Hönigem v  letech 1896–
1905, kde je rovněž uvedeno, že sochy do muzea 
v Šumperku prodal malíř Kunschner. V sedmde-
sátých letech minulého století renovovali díla re-
staurátoři a  zřejmě poté byla kolekce odvezena 
na již zmiňovaný zámek Jánský vrch v Javorníku, 
který byl v té době pod správou Okresního vlasti-
vědného muzea v Šumperku. I po delimitaci mu-
zejní instituce v devadesátých letech, kdy zámek 
přešel pod Národní památkový ústav, tu zůstalo 
deset skulptur dlouhodobě zapůjčeno a jsou k vi-
dění v rámci prohlídky zámeckého interiéru.

Ovšem původně tento cenný sochařský sou-
bor dvanácti polychromovaných dřevořezeb vznikl 
pro poutní místo Hora Matky Boží u Králík. Kde 
přesně byla díla v objektu umístěna, dnes nevíme. 
Nicméně musela být osazena na vyvýšeném místě 
v  interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie, jak 
napovídá kompozice jednotlivých figur, cíleně 
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Sochařská kolekce byla zhotovena v  první tře-
tině 18.  století neznámým umělcem, jenž po-
cházel z  okruhu následovníků barokního mistra 
Matyáše Bernarda Brauna. Fotografie zachycuje v de-
tailu sv. Pavla.  Foto: L. Kirkosová

Ve stálé expozici šumperského muzea je tento hodnotný soubor prezentován dvěma sochami. Dalších deset dře-
vořezeb je dlouhodobě zapůjčeno na zámek Jánský vrch v Javorníku.  Foto: L. Kirkosová

určená pro divákův pohled zezdola. Sochy vznikly 
v  první třetině 18. století společně se skulptu-
rami pašijových scén, které byly zhotoveny pro vý-
zdobu poutních kaplí postavených při křížové cestě 
ke klášteru. V  osmdesátých letech minulého sto-
letí byly tyto sochy přemístěny do barokního areá - 
lu Vraclav, kde si je můžeme prohlédnout i dnes. 

Po porovnání „šumperských“ apoštolů s někte-
rými skulpturami umístěnými ve Vraclavi dojdeme 
k  jednoznačnému názoru, že autorem je tentýž 
umělec. Je pozoruhodné, že se kolekcím apoštolů 
odborná literatura až na výjimky nevěnuje, pokud 
ano, tak velmi stručně.  Nicméně druhá skupina již 
bez povšimnutí nezůstala. Podle Mojmíra Horyny 
vytvořil sochy před rokem 1740 sochař z okruhu 
východočeských následovníků barokního mistra 
Matyáše Bernarda Brauna.

Skupinu apoštolů utváří dvanáct Ježíšových učed-
níků šířících evangelium, kteří bývají zobrazováni 
se svými příslušnými atributy. V západoevropském 
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Vánoční Šumperk: koncerty, trhy, Mikuláš, výstavy, 
Via Lucis, Adventní dny splněných přání

Předvánoční atmosféru v  Šumperku umocňují 
letos opět dva stromy. Náměstí Míru u radnice oz-
dobila jedle, menší smrk stříbrný pak „vyrostl“ na 
tzv. „Točáku“. Na něm se vánoční světélka poprvé 
rozsvítí v pátek 1. prosince po páté podvečerní. Bě-
hem slavnostního rozsvícení stromu se příchozí 
mohou zaposlouchat do koled v podání dětí z ma-
teřské školky Borůvka, poté vystoupí mladá šum-
perská kapela Trocha klidu.

Adventní koncertování začíná v neděli 3. prosince
Předvánoční čas prožijí obyvatelé Šumperka již 

podevatenácté s  cyklem adventních koncertů. Ty 
nabídnou nejen chvíle adventního pohody, ale také 
příležitost k pomoci a charitě.

První koncert bude v  neděli 3. prosince hos-
tit od 16 hodin klášterní kostel v  Kladské ulici. 
„Koncert bude tradiční a netradiční zároveň. Tra-
dičně v  něm podpoříme místní speciální školu 
Pomněnku a  poněkud netradičně přivítáme sbor 
Motýli, který se speciálně připraveným adventním 
repertoárem koncertuje každoročně na různých 
místech u nás i v zahraničí, ale v Šumperku jsme si 
jejich adventní koncert už dlouho neměli možnost 
vyslechnout,“ říká organizátorka adventních kon-
certů Hana Havlíčková.

O týden později, v neděli 10. prosince, rozezní 
od 16 hodin kostel sv. Jana Křtitele na Kostelním ná-
městí Petr Lutka a Markéta Procházková-Lutková. 

„Petr Maria Lutka je folkový písničkář a muzikant, 
člen sdružení Šafrán, který se v posledních letech za-
bývá především duchovní hudbou. Na koncertech 
ho doprovází jeho žena Markéta Procházková-Lut-
ková, klavíristka, varhanice, improvizátorka a skla-
datelka, známá ale více jako básnířka,“ přibližuje 
umělce organizátorka koncertů a dodává, že výtě-
žek z koncertu půjde místní oblastní odbočce Sjed-
nocené organizace nevidomých a slabozrakých, z.s.

Dějištěm třetího adventního koncertu bude 
v neděli 17. prosince od čtvrté odpolední evange-
lický kostel na náměstí Svobody. Vystoupí zde sou-
bor Avonotaj a  jeho hosté. Peníze z  koncertování 
jsou určeny komunitnímu centru Armády spásy.

Peníze vybrané během adventních koncertů pomáhají 
místním neziskovým organizacím.  Foto: -pk-

umění to většinou bývá sv. Petr, zachycován jako 
stařec s  klíčem, sv. Pavel s  plným tmavým plno-
vousem, knihou a mečem, sv. Ondřej s křížem ve 
tvaru X, sv. Jan Evangelista, mladý a bezvousý muž, 
sv. Filip, jehož atributem je hůl a kříž, sv. Bartolo-
měj s kůží, sv. Tomáš s kopím, sv. Šimon s pilou, sv. 
Jakub Mladší s valchařskou holí, sv. Matouš s měš-
cem, sv. Juda Tadeáš s kyjem či halapartnou a  sv. 
Jakub Větší, poutník s holí. U šumperské kolekce 
je identifikováno prozatím několik postav. U řady 

dalších je přesné určení velmi obtížné, jelikož vět-
šina figur se dochovala poškozená, bez atributů, 
v některých případech s ulomenými konečky prstů 
či celou rukou. 

Kolem uskupení nadále zůstává několik nezod-
povězených otázek, které se časem jistě podaří roz-
luštit. Jedno je však jisté. Ve sbírkách šumperského 
muzea je uchováván cenný soubor zachycující dva-
náct apoštolů v životní velikosti, který by neměl být 
v českém baroku opomíjen. L. Kirkosová
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O den později je pak naplánováno tradiční zpí-
vání koled s  dětmi Šumperského dětského sboru. 
Uskuteční se v pondělí 18. prosince od 17 hodin 
na náměstí Míru. Výtěžek tohoto koncertu sbor 
kaž doročně věnuje místnímu Dětskému centru Os-
trůvek. Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné.

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

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

Ti, kteří si zamilovali speciální německé vá-
noční štoly, nepřijdou zkrátka ani letos. Origi-
nální německou vánoční dobrotu z partnerského 
Bad Hersfeldu si budou moci lidé koupit v  pá-
tek 8. prosince právě v  jednom ze stánků na 
„Točáku“. Výtěžek z prodeje půjde na konto cha-
ritativních organizací. 

Stejně jako v uplynulých letech také letos pro-
voní náměstí Míru u  radnice pravá domácí zabi-
jačka. Během Vánočních zabijačkových trhů, které 
potrvají od pondělí 18. do středy 20. prosince, mo-
hou návštěvníci v době od 9 (v pondělí od 10 hod.) 
do 18 hodin ochutnat prdelačku, tlačenku, jitrnice, 
ovar a další speciality. Chybět nebude ani svařené 
víno, punč a medovina. 

Vánoční trhy s  regionálními potravinami a  vá-
nočními produkty se i v letošním roce budou ko-
nat v  místě obvyklých farmářských trhů, tedy na 
Hlavní třídě mezi obchodním domem Jednota 
a hotelem Grand. Návštěvníci si budou moci vy-
brat z potravin přímo od výrobců regionálních pro-
duktů, řemeslných výrobků a dalšího zboží.

Trhy, které organizuje město Šumperk ve spo-
lupráci s  Lucií Hoškovou, proběhnou v  pátek 

15. prosince od deváté ranní do čtvrté odpolední, 
v sobotu 16. prosince pak od 9 do 14 hodin. 

Pátého prosince přijede do města svatý Mikuláš
Dětské říkanky, písničky, radostné úsměvy a ob-

čas slzičky – atmosférou mikulášské nadílky ožije 
v úterý 5. prosince šumperské náměstí Míru. Do 
města zavítá svatý Mikuláš doprovázený andílky 
a  anděly a  také zlobivými čertíky a  čerty. Neob-
vyklý průvod s bryčkou taženou čerty vyrazí úde-
rem sedmnácté hodiny od obchodní akademie na 
náměstí Svobody a vydá se pěší zónou na náměstí 
u  radnice. Zde čeká ty „hodné“ sladká odměna 
a „zlobivé“ pak pokárání, chybět nebudou ani čer-
tovský rej, andělské melodie a další překvapení, jež 
připravila šumperská Charita ve spolupráci s místní 
římskokatolickou farností.

Nechybějí výstavy, představení pro děti či pořad 
Poezie a hudba 

Předvánoční atmosféru dokreslí nejen tradiční 
adventní koncertování, ale i další akce. V Hollarově 
galerii šumperského muzea je k vidění výstava Vá-
noční ozdoby, jež představuje soukromou sbírku 
sběratelky Jitky Mrkosové ze Šumperka. Obdivo-
vat na ní můžete nejrůznější druhy vánočních oz-
dob vyráběných z  různých materiálů, například 
z  vosku, vaty, papíru, skleněné foukané a  perlič-
kové ozdoby, a nechybějí ani dva nazdobené stromy. 
U příležitosti této a dalších výstav proběhne v mu-
zeu ve čtvrtek 14. prosince od 9 hodin do 16 hodin 
Vánoční den. Pro malé i  velké návštěvníky bude 
připraveno pečení a zdobení perníčků, výroba vá-
nočních ozdob, přáníček a další aktivity.

Zimní radovánky a  Vánoce jsou magické ob-
dobí, zvláště pro děti. Především na ně se zaměří 
informační centrum v  rámci adventu. Od 1. do 
29.  prosince mohou zájemci zhlédnout ve zdejší 
minigalerii výstavu s  názvem Zimní Šumperk 
očima dětí výtvarného kroužku SVČ Doris pod 
vedením Hany Urbanové.

V  sobotu 2. prosince láká divadlo na pohádku 
Dobrodružství mořského vlka. Začíná v 16 ho-
din a chybět nebude setkání s Mikulášem.
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Další pořad v rámci cyklu Poezie a hudba chystá 
na prosinec šumperská knihovna. V půjčovně pro 
dospělé nabídne v úterý 19. prosince od 18.30 ho-
din adventní hudební zastavení nad knihou o po-
divuhodnostech útěku do Egypta přes Království 
české. Pořad uvedou Vít Rozehnal a Pavel Mareš, 
zpěvy doprovodí smíšený sbor Oculos meos a texty 
přednesou žáci VOŠ a  SPŠ Šumperk. Vstupné je 
dobrovolné.

S Deníkem si můžete zazpívat u divadla a u školy 
ve Sluneční koledy 

Šumperský a  jesenický deník již posedmé při-
pravuje akci Česko zpívá koledy. Zve všechny, 
aby si přišli zazpívat ve stejný čas šest stejných vá-
noční písní. Letos to bude ve středu 13. prosince 
v 18 hodin.

„Jak si akci zorganizujete, co si ke koledám při-
dáte a kde je budete zpívat, to vše záleží jen na vás. 
V Šumperku budeme tradičně zpívat na dvou mís-
tech – u divadla s hereckým souborem a skupinou 
O5 a Radeček a u školy ve Sluneční,“ uvedla šéfre-
daktorka Šumperského a jesenického deníku Soňa 
Singerová.

Vzápětí prozradila, že zpívat se budou koledy 
Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Pů-
jdem spolu do Betléma, Štěstí, zdraví, pokoj svatý, 
Pásli ovce Valaši, Rolničky, rolničky (dobrovolné) 
a Vánoce, Vánoce přicházejí (dobrovolné). Zpěvník 

s koledami vyjde v den akce, tedy ve středu 13. pro-
since, a bude vložený v Šumperském a jesenickém 
deníku. Již nyní si lze koledy stáhnout na stránce 
www.cesko-zpivakoledy.cz.

Zájemcům, kteří se chtějí k akci přidat, vše vy-
světlí redakce Šumperského a  jesenického deníku 
na tel.: 602 384 657, informace lze také získat na 
adrese redakce.sumpersky@denik.cz. „A  pokud 
se u akce vyfotografujete, snímky rádi zveřejníme 
v novinách i na webu,“ doplnila šéfredaktorka.

K akci se opět přihlásila základní škola ve Slu-
neční ulici. Nebude se v ní ovšem pouze zpívat. Od 
šesté ranní do sedmé podvečerní zde bude probíhat 
Vánoční den otevřených dveří, v jehož rámci škola 
nabídne ukázky všech možných aktivit, které pro-
vádí v rámci výuky či v mimoškolních činnostech. 

„Doriska“ opět pořádá vánoční jarmark
Po loňském úspěšném prvním ročníku pořádá 

SVČ Doris Šumperk ve vnitřních prostorách Ko-
mína opět Vánoční jarmark na Komíně. Uskuteční 
se v sobotu 9. prosince od 9 do 16 hodin a ti, kteří 
přijdou, si budou moci koupit řemeslné, ruko-
dělné a výtvarné výrobky, jež by mohly být vánoční 
dárkem pod stromečkem. Ve výtvarném ateliéru 
budou navíc po celou dobu jarmarku probíhat vá-
noční dílny pro děti a chybět nebude dětský koutek 
s hlídáním pro malé děti. Vstup je zdarma.

Advent zpříjemní koncerty a další akce
V pondělí 4. prosince oživí pěší zónu svaté Bar-

bory. Budou zpívat, hrát, obdarovávat malé děti 
a především zvát na večerní akci Strom splněných 
přání, která se již podruhé uskuteční v  informač-
ním centru na Hlavní třídě. Slavnostní rozsvícení 
je naplánováno na pátou odpolední a  atmosféru 
zpříjemní děti z hudebně-dramatického centra Ga-
limatyáš Šumperk.

Charitativní akce nazvaná Strom splněných 
přání letos opět pokračuje. Její uspořádání má „na 
triku“ Lucie Hošková ve spolupráci se šumperským 
informačním centrem. Účelem je pomoci Dět-
skému centru Ostrůvek, detašovanému pracovišti 
Šumperk, v ulici Dr. E. Beneše, v němž pobývají 

V  Hollarově galerii šumperského muzea je k  vidění 
výstava Vánoční ozdoby.  Foto: VM Šumperk
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který rozezní prostory informačního centra od 
16.30 hodin. Vystoupí začínající klarinetové trio 
Valentýna Marešová, Václav Merta a Antonín Kou-
řil ze třídy Jiřího Hlocha při místní „ZUŠce“ a pě-
vecký sbor Ptáčata a Ptáčátka pod vedením Pavly 
Zerzáňové Hilšerové, jenž působí při základní škole 
v Šumavské ulici.

Ve stejný den, tedy 13. prosince, nabídne dům 
kultury jedinečný koncert známého seskupení 
Hradišťan, které společně s  uměleckým vedou-
cím a  významným houslistou Jiřím Pavlicou do 
Šumperka přiveze vánoční náladu. Koncert začíná 
v 19 hodin ve velkém sále domu kultury. 

Místní radnice ve spolupráci s  divadlem opět 
chystá po dva podvečery 12. a  22. prosince bo-
hatý program na Hlavní třídě u divadla. V úterý 
12. prosince se od 16 hodin představí šumperští 
herci, které vystřídá asi po tři čtvrtě hodině kapela 
Micash. V pátek 22. prosince prostranství před di-
vadlem obsadí v 16 hodin Santa Band a v 16.45 ho-
din tu vystoupí pěvecké sdružení TapTýda. 

Další koncertování nabídnou rovněž šumperské 
mateřské a základní školy a také základní umělecká 
škola. Ta připravuje kromě vystoupení svých oddě-
lení v klášterním kostele i vánoční koncert komor-
ního smyčcového orchestru. Odehraje se ve čtvrtek 
21. prosince od 18 hodin v klášterním kostele.

A  blížící se svátky připomenou také šumperští 
Motýli. Jejich Vánoční koncert je na programu 
v sobotu 16. prosince od 16 hodin ve velkém sále 
domu kultury.

děti ve věku do tří let, a  také dětem z  azylového 
domu Dáreček pro osamělé rodiče s dětmi, který 
provozuje společnost Pontis. 

Lidé, kterým není lhostejný osud dětí z  centra 
Ostrůvek a azylového domu Dáreček, jim mohou 
udělat radost dárkem pod Strom splněných přání. 
Na stromku najdou „Ježíšci“ konkrétní přání, 
z nichž si až do středy 20. prosince mohou vybrat, 
koupit dárek a předat jej v informačním centru. To 
je otevřeno i v sobotu a v neděli. 

V  úterý 5. prosince přivítá Středisko volného 
času Doris v  rámci cyklu komorních pořadů Via 
Lucis talentovanou nevidomou klavíristku Ráchel 
Skleničkovou. Vánoční koncert, na němž za-
zní skladby J. S. Bacha, J. Haydna, F. Schuberta, 
L. van Beethovena a F. Chopina, začíná v 18.30 ho-
din v klášterním kostele.

Na středu 6. prosince si mateřská škola Borůvka 
naplánovala Andělský pochod. Ten vyjde v 9 ho-
din od hlavní pošty v ulici Gen. Svobody.

Poslední koncert podzimní části cyklu Klasika 
Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Ro-
mana Janků, naplánovali organizátoři na úterý 
12. prosince. V  tento den bude od 19 hodin pa-
třit klášterní kostel souboru Musica Bohemica, 
který kromě svých skladeb interpretuje také hudbu 
historickou. 

O  den později, ve středu 13. prosince, se pak 
všichni zájemci mohou zaposlouchat do tradičních 
vánočních koled v  rámci vánočního koncertu, 

Via Lucis přivítá nevidomou klavíristku Ráchel Skle-
ničkovou.  Foto: archiv

V rámci Klasiky Viva vystoupí souboru Musica Bohe-
mica.  Foto: archiv
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návštěvníky v  podobě písní, pohádek a  koncertů 
a  chybět nebudou kovář, mincovna, pečené kaš-
tany, ovečky s oslíky a betlém. V 17 hodin se před-
staví místní kapela Zutroy a poté písničkářka Anna 
Lukášová.

Pondělí 18. prosince nabídne na pódiu od 
14.30  hodin pásmo besídek a  vystoupení mateř-
ských škol. V  17 hodin pak již tradičně zazpívá 
Šumperský dětský sbor u morového sloupu v rámci 
čtvrtého adventního koncertování. 

V úterý 19. prosince nabídnou od 15 hodin svá 
vystoupení šumperské základní školy a  od 14 do 
18  hodin budou připraveny dílničky SVČ Doris. 
Závěrečnou vánoční tečkou programu u  radnice 
bude od 17 hodin vystoupení kapely Haleluja band. 
Změny programu jsou vyhrazeny, přesné časy bu-
dou k  dispozici na stránkách Informačního centra 
Šumperk www.infosumperk.cz. Zpracovala -zk-

Vánoční setkání s hudbou pak nabídnou zpě-
vačky Hana Johnová, Yvona Jurčíková, Veronika 
Mráčková Fučíková a také zpěvák Lukáš Rozsíval. 
Za klavírního doprovodu Danuty Davidové a Jitky 
Houfové vystoupí v pondělí 18. prosince od 18 ho-
din v klášterním kostele.

Adventní dny splněných přání zpestří stylové 
dio ráma a vystoupení

Sváteční atmosféru ve městě umocní u  radnice 
tři prosincová odpoledne. Akce nazvaná Adventní 
dny splněných přání proběhne od neděle 17. do 
úterý 19. prosince.

V neděli bude od druhé odpolední pro návštěv-
níky připraveno stylové dioráma, ve kterém se lidé 
mohou pozastavit a zažít příjemnou vánoční atmo-
sféru při předvádění tradičních vánočních zvyků. 
Na pódiu bude připraven program pro malé i velké 

Vypadá to jako naprostá samozřejmost. Motýli cestují, účastní se soutěže, přivezou zlato, vítězství 
v kategorii, Grand Prix… Ale je to vlastně tak samozřejmé a jednoduché?

Motýli reprezentovali na mezinárodním festivalu na Maltě

Mezinárodní soutěže Malta International Choral 
Festival se v prvním listopadovém týdnu zúčastnilo 
čtyřicet zpěváků a zpěvaček našeho sboru ve věku 
od 12 do 18 let. Ta osmnáctiletá je vlastně jen jedna 
a těch sedmnáctiletých máme asi pět. Každopádně 
i to je důvod k tomu, aby sbor neměl možnost sou-
těžit v  kategorii dětských sborů (věkový limit je 
šestnáct let). Takže honem mezi mládežníky s vě-
kovým limitem do 25 let. Dá se předpokládat, že se 
v kategorii potkáme s nějakým univerzitním sbo-
rem, stačil by i středoškolský, stejně ta naše děťátka 
mezi nimi budou nejmladší. Ale co už, nebylo by 
to poprvé. Abychom využili příležitost zazpívat si, 
přihlásili jsme se rovnou do dvou kategorií. V mi-
nulém roce jsme také soutěžili, tak proč nezku-
sit opět kategorii „duchovní hudba“, a  ať to není 
úplně zadarmo, půjdeme to té náročnější – s po-
vinnou skladbou programu. Suma sumárum dva 
soutěžní programy po čtyřech skladbách, každý na 

15 minut a k tomu dva extra kousky, kdyby to ná-
hodou vyšlo a mohli jsme soutěžit i o Grand Prix. 
Ale není možné strávit skoro tři měsíce od začátku 
sezony pouze přípravou na soutěž. Sbor potřebuje 
vystupovat, koncert je praxe, výzva, radost. A  tak 
vedle desítky soutěžních skladeb odzpívaly děti na 
koncertech od září více než čtyřicítku rozmanitých 
koncertních titulů. 

První hodiny po příjezdu do Valletty byly po-
měrně hektické. Je to tak vlastně pokaždé – není 
moc čas se rozkoukávat, festivalový program je na-
bitý od první chvíle. Nejprve ubytovat, aha, oni to 
ještě nemají nachystané, tak děťátka, kufry na hro-
madu a honem na akustickou zkoušku. Deset mi-
nut na jevišti nikdy nestačí, něco málo „zpívneme“, 
zjistíme, že ten nástroj, který pořadatelé označují 
jako klavír, se tak opravdu nazvat nedá. Ještěže je 
Petr mistrem ve svém oboru, víme, že udělá maxi-
mum. Druhý den už naostro, v sále je připravena 
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Na festivalu v maltské Vallettě Motýli zazářili.  Foto: archiv ŠDS

čtyřčlenná mezinárodní porota a  my se snažíme 
uklidňovat hladinu adrenalinu, vždyť si jdeme jen 
zazpívat. A když se jim to bude líbit, tím líp pro 
nás. Akustika nepomáhá, ale děti jsou úžasné, září 
a  snahy je tak akorát, aby podaly maximální, ale 
uvolněný výkon. Obecenstvo zní také spokojeně, 
zejména po poslední skladbě (Řemeslníci Zdeňka 
Lukáše) se ozývají výkřiky nadšení. Kdo si vybaví 
pocit bezprostředně po složení maturitní zkoušky, 
snáze se vžije do stavu, který každý z nás po od-
chodu ze soutěžního pódia zažívá. Výdej energie 
během právě proběhnutých patnácti minut je ob-
rovský, po těle se rozlévá fyzická i psychická únava, 
naštěstí po podařeném výkonu podpořená radostí 
a  spokojeností. Děti však rychle regenerují, a  tak 
se po chvíli, kdy si sdělíme první dojmy, můžeme 
vydat na odpolední prohlídku hlavního města Val-
letty. Nacházíme unikátní, historií protkané město 
s neopakovatelnou atmosférou. Máme radost z ob-
jevení nového. 

Další soutěžní den procházíme stejným procesem, 
jako den předchozí, tentokrát v kategorii „duchovní 
hudba“. Rozezpívat v autobuse cestou k soutěžnímu 

místu, pak ještě chvíli venku v parku, protože míst-
nost pořadateli nabízená k rozezpívání je pro čtyřicet 
lidí malá a vzduch v ní je nasáklý výpary z kuchyně, 
která sídlí hned vedle. Raději tedy zůstaneme na čer-
stvém vzduchu. Pak přijde informace, že se posouvá 
harmonogram, vše jde nějak rychleji a nastupujeme 
o patnáct minut dříve, než velí itinerář. Zrychlíme 
tedy přípravy a snažíme se moc se cestou nezadýchat. 
Pak naopak čekáme, protože se něco někde trochu 
opozdilo, a opět se snažíme potlačit adrenalin, který 
se neodbytně hlásí o  své místo. Již při prvních tó-
nech je něco jinak než na zkoušce, klavírní dopro-
vod zaniká ve znělých hlasech a nedá se s  tím nic 
moc dělat, než zabojovat, nevzdávat se. Akustická 
zkouška proběhla o den dříve a nikoho z nás nena-
padlo, že by pořadatelé posunuli klavír o kus dál, ne-
boť to nebývá na mezinárodních soutěžích zvykem. 
Další tři skladby už jsou bez doprovodu, děti proka-
zují obrovskou vnitřní sílu a snaží se nepodlehnout 
zklamání z první skladby, která nedopadla podle na-
šich představ. V  zajetí starostí si asi ani neuvědo-
mujeme, že i  tento výkon patří mezi výborné, což 
potvrdí druhý den porota bodovým ohodnocením, 
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programem, „honorary diploma of excelence“ i ví-
tězství v kategorii mládežnických sborů do 25 let 
a ocenění Grand Prix v kategorii dětských a mlá-
dežnických sborů. K tomu navíc podstatnou porci 
nových a důležitých zkušeností a poznání. 

Není to samozřejmé a nemusí se to vždy podařit. 
Děkuji všem, kteří jsou ochotní vnímat víc než jen 
hodnotu našich ocenění, rozumějí a chápou.   

H. Stojaníková, sbormistryně ŠDS

které i přes všechny komplikace staví sbor po boku 
dalších vynikajících sborů do zlatého pásma. Navíc 
při osobní konzultaci porota zmiňuje výborné pro-
vedení náročného Hanušova Magnificat. Ocenění 
přijímáme s velkou radostí a pokorou, neboť jsme na 
jevišti zažili náročné chvíle a víme, že jsme schopni 
posluchačům nabídnout ještě o mnoho více, než se 
podařilo právě zde. K  dovršení naší radosti získá-
váme i  zlaté hodnocení a vítězství v kategorii mlá-
dežnických sborů do 25 let, a tím pádem možnost 
soutěžit o Grand Prix. Po dvouhodinovém vyhlašo-
vacím ceremoniálu, při kterém se neustále aplauduje 
oceněným, je sál téměř bez vzduchu. Pár větráčků 
na stěně to nezachrání. Přesto děti na jevišti, jehož 
akustické parametry jsou stejně nevyhovující jako 
při soutěži, podávají skvělý výkon. Jsme navíc po-
sledním sborem, který na festivalu vystupuje, máme 
před sebou osm set posluchačů – sborových zpě-
váků, účastníků festivalu, atmosféra je úžasná.

Nakonec si z  23. ročníku Malta International 
Choral Festival odvážíme „honorary diploma of ex-
celence“ v  kategorii duchovní hudba s  povinným 

Nechyběl ani výlet k moři.  Foto: archiv ŠDS

Letošní adventní zpívání zahájí Motýli již první adventní neděli v 16 hodin v šumperském kláš-
terním kostele. V rámci cyklu adventních koncertů v neděli 3. prosince zazpívají děti program, 
který zpravidla slyší posluchači během předvánočních koncertních zájezdů.

Prosincové koncerty Šumperského dětského sboru

S velkou radostí se ujmeme příležitosti zazpívat pro 
domácí šumperské publikum to nejlepší z našeho ad-
ventního a vánočního repertoáru. Současně rádi při-
spějeme dobré věci – výtěžek z koncertu bude věnován 
ve prospěch Základní a střední školy Pomněnka o.p.s. 
Rádi si také s dětmi z Pomněnky zazpíváme. 

Ve středu 6. prosince v 19 hodin se komorní sestava 
sboru představí v rámci cyklu Večery u kapucínů v ka-
pucínském klášteře v Praze na Hradčanech. Benefiční 
akce bude věnována Salesiánské asociaci Dona Bosca. 

Každoroční adventní koncert v  rodišti zakladatele 
sboru Aloise Motýla se uskuteční ve středu 13. prosince 
v kostele sv. Petra a Pavla v Želechovicích nad Dřev-
nicí. I letos se do Želechovic těšíme na vřelou domácí 

atmosféru, která každý rok naše koncerty provází.
Společné vystoupení všech sborových dětí se usku-

teční v sobotu 16. prosince v 16 hodin v Domě kul-
tury Šumperk. Vystoupí Růžové děti, Barevné děti, 
Plameňáci i  Motýli, každý s  pestrým programem, 
který letos bude opět bohatě doprovázen instrumenta-
listy z řad dětí i spoluprací profesionálních muzikantů. 

Šumperské náměstí Míru rozezní hlásky našich 
dětí v pondělí 18. prosince v 17 hodin. Jako každý 
rok i letos budeme zpívat a koledovat pro děti z Dět-
ského centra Ostrůvek v  Šumperku. Těšíme se na 
zpívání a posluchače, kteří s námi přijdou strávit pří-
jemnou chvilku v radosti z hudby i očekávání Vánoc. 

H. Stojaníková, sbormistryně ŠDS
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Během mé letošní dovolené jsem se zastavil ve 
Starém Rožmitále v kostele Povýšení sv. Kříže a na 
přilehlém hřbitově. Byla velká zima, pršelo, okolní 
krajina byla plná smutku. Jakoby celý kraj si při-
pomínal trudný konec života skladatele a kantora 
Jakuba Jany Ryby. Objevilo se ve mně však něco ta-
jemně libého, když jsem se díval na kůr, ze kterého 
prostá vánoční mše se rozletěla do celého světa. 
Možná právě ta prostota se stala vstupní branou do 
žité radosti vánočních svátků. 

Zlidovělá mše „Hej mistře!“ už není jen vánoční 
skladbou jednatřicetiletého kantora, který bojo-
val s bídou a neuznáním. Stala se neoddělitelným 
symbolem Vánoc, který promlouvá i do duší křes-
ťanstvím nepolíbených. Jakubu Janu Rybovi se po-
dařilo vytvořit geniální dramatické dílo, které je 
působivé dokonalým vyvážením všech užitých pro-
středků melodických, harmonických i poetických. 
Právě proto je toto dílo stále živé a oslovuje účin-
kující a posluchače i po dvou stoletích. Když jsem 
se zastavil na skladatelově hrobě, poděkoval jsem 
za všechny účinkující a posluchače, kteří se každo-
ročně sejdou, aby se přidali k celému zástupu obdi-
vovatelů té překrásné hudby.  

Hlavní účinkující, Šumperský vánoční sbor a or-
chestr, si již tradičně zve mezi sebe pro koncertní 
uvedení své sborové přátele, kantory šumperských 
i okolních škol, muzikanty profesionální, polopro-
fesionální, amatérské. Vítá mezi sebe každého, kdo 
chce zažít potěšení zpěváka a  hudebníka z  této 
hudby, kdo chce vytvořit společenství nad noto-
vými osnovami, které nepřinášejí jen poselství hu-
dební, ale především poselství radosti. Proto i tento 

Mé letošní povídání o provedení nejznámějšího 
Rybova díla jsem zahájil jeho původním názvem 
tak, jak je svou rukou nadepsal sám autor. V pod-
večer na Boží hod vánoční je už řadu let Šumperk 
prosvícen září vycházející z  klášterního kostela. 
K  tomu jasu se postupně přidávají hlasy zpěváků 
a  tóny nástrojů za doprovodu varhan. A  tak „bez 
všeho honem prodlení běžme tam, kde to libě zní. 
Této noci přepodivné, všecko všudy jest jak ve dne. 
Jak vše padá libě v uši, jak vše proniká mou duši! 
Zas to hučí, mile zvučí, pojďme tam se podívat, ne-
chtějme dél prodlívat“.

Česká mše vánoční

Missa solemnis festis Nativitatis D. J. Ch. accomodata in linguam boemicam musicanque redacta 
per Jacobum Joa. Ryba Pedagogum Regentemque Chori Rossmittalii 1796.

Vít Rozehnal u pomníku Jana Jakuba Ryby.  Foto: archiv

Česká mše vánoční v Šumperku

Šumperský vánoční sbor a orchestr: Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
Pondělí 25. prosince v 16.30 hod. v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
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V Eagle Gallery v Nemocniční ulici 8a bude od 7. prosince k vidění výstava grafika a malíře Jiřího 
Brázdy. Nese název Příběhy a potrvá do 15. února, kdy bude zakončena dernisáží.

právě pro tuto událost a potěšil tak sebe i ostatní, 
nechť se přihlásí na adrese jan.babak@centrum.cz 
a uvede své celé jméno, hlas, telefon a  zda se zú-
častní zkoušek. Pro ty, kteří budou zpívat poprvé, 
proběhne v úterý 12. prosince od 19 hodin v evan-
gelické faře v Revoluční ulici 8. Hlavní zkouška pak 
v neděli 17. prosince od 19 hodin v klášterním kos-
tele.  V. Rozehnal

rok mezi sebe přivítá každého, kdo si mezi mno-
hým předvánočním staráním v  podvečer vezme 
pod paži housle, cello, lesní roh, trubku či jen pě-
vecký part a vydá se nejdříve na zkoušku a posléze 
na koncert, při kterém se chceme navzájem podělit 
o tu úžasnou zprávu, „že jsme viděli Ježíše, který se 
dnes narodil, celý svět vysvobodil“.

Kdo by se rád zpěvem zapojil do tělesa stvořeného 

Grafik a malíř Jiří Brázda (1952), žijící v Podě-
bradech, je absolventem Střední uměleckoprůmy-
slové školy v  Praze (1967–1971) a  Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v  Praze (1973–1979), kde 
studoval v ateliéru prof. Zdeňka Sklenáře a prof. Ji-
řího Mikuly. Během své tvůrčí činnosti představil 
svá díla na řadě výstav, jak v českém prostředí, tak 
i v zahraničí, jen mezi lety 1986–2011 můžeme do-
kumentovat jeho účast na více než sedmdesáti vý-
stavách. Uměleckou kvalitu jeho tvorby potvrzuje 
i  řada zahraničních ocenění v  Německu, Polsku, 
Dánsku, Belgii, Kanadě atd. Zastoupení autoro-
vých obrazů a grafik je součástí řady soukromých 
sbírek.

Svá jednotlivá díla představuje jako samostatné 
drobné příběhy. Nabízí krátký pohled do inti-
mity, jenž se může stát předehrou k něčemu pod-
statnému a zásadnímu, co teprve sám divák ve své 
invenci myšlenek a citového spojení může dotvo-
řit. Tyto malé příběhy jsou velmi citlivým pohla-
zením, kterého autor dosahuje zejména intenzitou 
výrazu díla.

Nelze si nevšimnout, že hlavními představiteli 
příběhů jsou motivy ženy, která je nositelkou sym-
bolické podpory námětu. Právě tato skutečnost se 
stává hlavním inspirativním momentem spojení 
symboliky a grafické virtuozity. 

Symbolická stránka jednotlivých děl je podána 
velmi křehkým a  lehce vnímatelným přednesem. 

Autor dokázal pojmenovat pocity a  hodnoty člo-
věka, nesnaží se vzbuzovat pompéznost nebo pře-
bujelou velikost myšlenky sdílené v díle. Jednoduše 
říká, že jsou věci v  intimním prostředí člověka, 
které mají i  svou intimní zákonitost. Prostě nelze 
na jedné straně trpět a radovat se. Člověk nejprve 
musí získat prožitek konkrétních obsahů a hodnot 
a potom má možnost otevřít svůj svět. 

Z. Přikryl, kurátor galerie

J. Brázda: Héfaistos a Afrodité 

V Eagle Gallery představí příběhy Jiřího Brázdy
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Budova v Jesenické ulici čp. 621, v níž se dnes na-
chází úřadovna MěÚ v Šumperku, byla původně vysta-
věna pro potřeby plánovaného ředitelství drah. Tehdy 
se jednalo o tři domy, jeden rohový a po jeho stranách 
dva další s  čísly popisnými 621-623. Ředitelství drah 
bylo nakonec umístěno v Olomouci a městu, jak na-
psal šumperský vlastivědný pracovník Johann Hö-
nig, vznikla škoda. Budovy byly adaptovány na bytové 
domy a tento stav trval až do konce druhé světové války.

Po ní bylo rozhodnuto vrátit objektu původní účel 
a  využít ho pro potřeby administrativy. A  tak se na 
dlouhou dobu stal domovem Okresního národního 
výboru Šumperk. Jelikož tu po někdejších bytových 
jednotkách zůstalo lokální topení, bylo v polovině pa-
desátých let rozhodnuto zavést v budově ústřední to-
pení vytápěné novou kotelnou, byť ještě na tuhá paliva. 
Stárnoucí budova už v  šedesátých letech vyžadovala 
řadu oprav, proto bylo v letech 1972 a 1973 přistou-
peno k  rozsáhlé modernizaci, při níž byla, bohužel, 
zničena původní architektonická podoba fasád. Došlo 
k výměně střešní krytiny a s ní byly nahrazeny všechny 
klempířské prvky. Původní okna, navržená architektem 
v každém patře v různém provedení, byla tvarově sjed-
nocena a tuto opakující se šeď podepřel i vzhled fasády. 
Dovršením „modernizace“ bylo zlikvidování neorene-
sančních prvků, výrazného bosování, bosovaných pilířů 
a kladí, zdobících čelní i boční vchody. Současně pro-
běhly vnitřní úpravy, včetně vymalování všech prostor.

K 1. únoru 1991 byla budova předána k užívání 
Městskému úřadu Šumperk a  úřadovny okresního 
úřadu se přestěhovaly do budovy v ulici M. R. Štefá-
nika. V letech 1994 a 1995 tak proběhla další rekon-
strukce budovy, tentokrát pro potřeby městského 
úřadu. Bylo třeba zesílit některé již nevyhovující 
stropní konstrukce, vybourat a naopak vystavět nové 
příčky, položit nové dlažby a obložit stěny. Moder-
nizována byla elektroinstalace, vyměněny všechny 
odpady a  rozvody vody a  namontována vzducho-
technika. Po takovýchto rozsáhlých úpravách bylo 
vymalování všech prostor samozřejmé. Vedle úprav 
kancelářských prostor došlo ke zlepšení pracovního 

prostředí vybudováním moderního sociálního zá-
zemí pro zaměstnance, ale i  pro veřejnost. Rekon-
strukce si vyžádala řadu dalších drobných úprav, 
jako byla výměna některých zárubní a jiné. Podstat-
nou změnou bylo zřízení zasedací místnosti ve tře-
tím nadzemním podlaží a přístavba osobního výtahu 
s nástupní rampou a vstupem pro zdravotně posti-
žené. Do takto zmodernizované budovy se nastě-
hovaly některé odbory MěÚ Šumperk, jež doposud 
sídlily ve Slovanském domě na Hlavní třídě.

V  souvislosti s  chystanou rekonstrukcí státní 
správy, kdy měly povinnosti okresních úřadů pře-
jít na obce s rozšířenou působností, bylo na podzim 
2001 rozhodnuto, že další potřebné úřadovny bu-
dou umístěny v  jednom objektu v  Jesenické ulici. 
Aby mohl být tento požadavek splněn, byla v letech 
2002 a 2003 vybudována přístavba.

V  současnosti má městská úřadovna v  Jesenické 
ulici 31 za sebou další kompletní „generálku“. Pod 
návrhem stavebních úprav je podepsán architekt 
Petr Doležal. Vnitřní prostory prošly rekonstrukcí 
předloni, letos dostala budova nový „kabát“, opra-
vily se rovněž garáže, rampa a rotunda ve dvorním 
traktu. Slavnostní otevření proběhlo letos krátce 
před listopadovým jednáním zastupitelstva města.

Renovace navázala na rozsáhlé rekonstrukce, které 
proběhly v předchozích letech. V roce 2012 se opra-
vila kotelna, o dva roky později se budova dočkala 
nové střechy a opravy výtahu a před dvěma lety pro-
běhla rekonstrukce kanalizace a  realizace zpevněné 
plochy ve dvoře.

Náročná byla další etapa oprav, jež probíhala před-
loni za plného provozu a  zahrnovala především vý-
měnu všech oken a prosklených schodišťových stěn ve 
staré budově a také úpravu společných vnitřních pro-
stor. Součástí bylo i  pořízení nového informačního 
systému a mobiliáře. Loni se pak udělala část fasády 
a obnovil žulový obklad v části do uliční fronty. Spolu 
s  letošní závěrečnou etapou si opravy v  posledních 
šesti letech dohromady vyžádaly 21,2 milionu korun.  

Z. Doubravský, VM Šumperk, Z. Kvapilová

K šumperským proměnám: Úřadovna v Jesenické ulici 31
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Budova okresního národního výboru na počátku 70. let 20. století s původními výzdobnými architektonickými 
prvky, pohled do Jesenické ulice.  Foto: spisovna odboru výstavby MěÚ Šumperk

Budova městského úřadu po letošní rekonstrukci, pohled do Jesenické ulice.  Foto: Z. Kvapilová
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Budova městského úřadu po letošní rekonstrukci, pohled do Rooseveltovy ulice.  Foto: Z. Kvapilová

Budova okresního národního výboru na počátku 70. let 20. století s původními výzdobnými architektonickými 
prvky, pohled do Rooseveltovy ulice.  Foto: spisovna odboru výstavby MěÚ Šumperk
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Hlavní vchod do budovy ze skoseného nároží ulic Jesenické a Rooseveltovy, počátek 70. let 20. století. Pro srov-
nání vchod nynější.  Foto: spisovna odboru výstavby MěÚ Šumperk, Z. Kvapilová

Jeden z bočních vchodů do budovy zdobený bosovanými pilíři a kladím, počátek sedmdesátých let 20. století. 
Dnes vchod na městskou policii.  Foto: spisovna odboru výstavby MěÚ Šumperk, Z. Kvapilová
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Proměna úřadovny po letošní rekonstrukci.  Foto: Z. Kvapilová

Městská úřadovna v Jesenické ulici těsně před rekonstrukcí.  Foto: Z. Kvapilová
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Musica Bohemica Praha je komorní soubor, 
který má v  současné době osm hudebníků a  dva 
zpěváky. Uměleckým vedoucím je Jaroslav Krček, 
který od založení (1975) vytváří stěžejní repertoár. 
Kromě děl, jež byla pro soubor napsána, interpre-
tuje Musica Bohemica také hudbu historickou. 
Zvláštní a  ojedinělá je interpretace a  zpracování 
hudby anonymní a lidové. Soubor natočil a vydal 
kolem padesáti titulů CD, hudbu k  několika fil-
mům a divadelním hrám, spolupracuje s Českým 
rozhlasem a televizí. Má za sebou koncertování ne-
jen po celé Evropě, ale i v zámoří.

Jaroslav Krček je všestranným hudebníkem, 
kromě dirigování komponuje, hraje na mnoho hu-
debních nástrojů, zpívá a dokonce vyrábí pro po-
třeby souboru nové nástroje. Od studijních let se 
zajímá o folklor a spolu s ním o anonymní hudební 
projevy české kultury. To je hudební odvětví, jemuž 
dokonale rozumí a k němuž má i vřelý citový vztah. 
Jeho úpravy a adaptace lidových předloh mají zcela 
osobitý styl a výrazně se odlišují od prostých úprav 
vysokým stupněm stylizace. Všechna tato činnost 
Jaroslava Krčka směřuje k  tomu, aby probudil ve 
svých posluchačích náklonnost k  lidové a  histo-
rické anonymní hudbě. Proto se jí snaží podávat 
živě, bez akademické strnulosti, ale se spontán-
ností, která k tomuto umění patří, a současně před-
kládá svému publiku umělecky vytříbený projev, 
jenž snese nejvyšší kritická měřítka.

Souběžně s  tímto vyhraněným historicko-
-folklorním zájmem probíhá i  druhá linie jeho 
tvorby: vlastní kompoziční práce na poli symfo-
nickém, komorním a  vokálním. Také v  této sféře 
má Jaroslav Krček vyhraněné názory, nepodléha-
jící módě. Nikdy nevyznával žádnou ortodoxní 

Klasika Viva

Prosincová Klasika Viva zve na soubor Musica Bohemica

Cyklus Klasika Viva, jenž v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků, pokračuje v prosinci 
dalším koncertem. Ten se ponese ve znamení blížících se Vánoc. Netradičně v úterý 12. prosince vy-
stoupí od 19 hodin v klášterním kostele soubor Musica Bahemica, který již tak trochu k tradicím 
Vánoc patří. Vstupenky za dvě stě korun si mohou zájemci objednat na www.klasikaviva.cz nebo 
si je koupit v pokladně Domu kultury Šumperk.

Jaroslav Krček je všestranným hudebníkem, kromě di-
rigování komponuje a hraje na mnoho hudebních ná-
strojů.  Foto: archiv

uměleckou víru, nedal se svazovat předem urče-
nými pravidly a  nepodléhal diktátu všemožných 
skladatelských technik. Zato však usiloval o  to, 
aby jeho hudba byla ozdobou života, aby přinášela 
uspokojení a duchovní povznesení, aby posluchače 
zaujala. Stejně osobitým je i  dirigentem. Nato-
čil například více než 50 CD, od hudby historické 
přes své vlastní skladby až k nahrávkám týkajícím 
se právě folkloru.

Pro šumperský koncert si Musica Bohemica při-
pravila veskrze vánoční program. Zazní nejen díla 
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„Adeste fideles“

Středa 20. prosince od 18 hodin v kapli klášterního 
kostela
Koncert kytarového orchestru

Čtvrtek 21. prosince od 18 hodin v klášterním kostele
Vánoční koncert komorního smyčcového 
orchestru

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

jež je možné využít k  nákupu vstupenek na akce 
pořádané agenturou Roman Janků Management 
v roce 2017 a v roce 2018. Vstupenky na koncerty 
v klášterním kostele se prodávají na místa, doporu-
čujeme zakoupit je v předstihu. Před koncertem již 
nemůže být brán zřetel na všechny požadavky zá-
jemců. -rj, mh-

Čtvrtek 7. prosince od 18 hodin v klášterním kostele
Koncert klavírního oddělení
 
Pondělí 11. prosince od 18 hodin v kapli klášterního 
kostela
Koncert dechového oddělení

Pondělí 11. prosince od 18 hodin v koncertním sále 
ZUŠ 
Hudební podvečer 

Čtvrtek 14. prosince od 18 hodin v klášterním kostele

Jaroslava Krčka, ale také vánoční písně a  legendy 
staré Evropy a  samozřejmě nebudou chybět písně 
a koledy české. 

Zájemci o  návštěvu koncertů si mohou koupit 
vstupenky v pokladně domu kultury nebo zakoupit 
on-line na internetových stránkách Klasika Viva. 
V současnosti jsou také v prodeji dárkové poukazy, 

Klasika Viva, ZUŠ Šumperk

Pro šumperský koncert si Musica Bohemica připravila veskrze vánoční program.  Foto: archiv

ZUŠ Šumperk
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Dům kultury

Pátek 1. prosince od 19 hodin ve velkém sále DK
STUŽKOVACÍ PLES VOŠ A SPŠ ŠUMPERK
Uzavřená společnost.

Sobota 2. prosince od 17 hodin ve velkém sále DK 
STUŽKOVACÍ PLES GYMNÁZIA ŠUMPERK
Uzavřená společnost.

Neděle 3. prosince od 16 hodin v klášterním kostele
I. ADVENTNÍ KONCERT
Účinkuje: Šumperský dětský sbor. Výtěžek ze 
vstupného bude věnován na dobročinné účely pro 
Základní školu a střední školu Pomněnka o.p.s.  

Vstupné dobrovolné

Neděle 10. prosince od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
II. ADVENTNÍ KONCERT
Účinkují: Petr Maria Lutka a Markéta Procházková-
-Lutková. Výtěžek ze vstupného bude věnován na dob-
ročinné účely pro SONS Šumperk.  Vstupné dobrovolné

Úterý 12. prosince od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Musica Bohemica
V prosincové části cyklu Klasika Viva se můžete tě-
šit na vánoční koncert komorního souboru Musica 
Bohemica, který kromě svých skladeb interpretuje 
také hudbu historickou. Soubor také natočil hudbu 
k  několika filmům a  divadelním hrám, spolupra-
cuje s  Českým rozhlasem a  televizí. Má za sebou 
koncertování nejen po celé Evropě ale i v zámoří.  

Vstupné 200 Kč, s kartou KPKV 100 Kč

Středa 13. prosince od 19 hodin ve velkém sále DK 
Hradišťan a Jiří Pavlica
Přijďte si vychutnat pravou sváteční atmosféru na 
jedinečný koncert známého seskupení Hradišťan, 
které společně s uměleckým vedoucím a význam-
ným houslistou Jiřím Pavlicou do Šumperka při-
veze vánoční náladu. Partnery akce je Pivovar 
Holba, Platit a SHM.   

Vstupné na sezení za 290 Kč, 330 Kč a 370 Kč

Sobota 16. prosince od 16 hodin ve velkém sále DK 
Vánoční koncert ŠDS
Vánoční komponovaný pořad Šumperského dět-
ského sboru. Vstupenky za 50 Kč, 60 Kč a 70 Kč 

zakoupíte v Informačním centru Šumperk

Neděle 17. prosince od 16 hodin v  evangelickém 
kostele
III. ADVENTNÍ KONCERT
Účinkují: Avonotaj a hosté. Výtěžek ze vstupného 
bude věnován na dobročinné účely pro Armádu 
spásy – komunitní centrum.  Vstupné dobrovolné

Pondělí 18. prosince od 17 hodin na náměstí Míru 
(u radnice)
IV. ADVENTNÍ KONCERT
Tradiční zpívání koled s  dětmi Šumperského dět-
ského sboru. Výtěžek ze vstupného bude věnován na 
dobročinné účely pro Dětské centrum Ostrůvek, de-
tašované pracoviště Šumperk. Vstupné dobrovolné

PRO DĚTI
Neděle 3. prosince od 15 hodin ve velkém sále DK 
Bombarďák
Interaktivní koncert pro děti. Název kapely Bom-
barďák je odvozen od postavy beatboxera a  prů-
vodce z  alba Bongo BomBarďák. Ten se stal 
inspirací pro dětské představení Příhody kluka 
BomBarďáka. Vydaná alba: Bongo BomBarďák, 
Písničky kluka BomBarďáka, Píp, 3FO3.   

Vstupné 100 Kč 

Neděle 10. prosince od 10 hodin ve velkém sále DK
Čertovská pohádka
Království, které díky králi propadne peklu, 
princezna Lucie, co ve svém zakletí každý večer 
noci upije. A než tma zvítězí, šašek Ambrož po-
moc najde u statečného Martina, jenž nad pek-
lem zvítězí. A martinskou husou to pak všichni 
oslaví.   

Hraje Divadlo Studna. Vstupné 70 Kč 
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Slovenská zpěvačka Szidi Tobias má za sebou sedm 
alb, mezi nimi i jedno zlaté. Koncertní vystoupení 
tvoří průřez ze všech dosud vydaných desek a no-
vinkového dvoj CD Sedmoláska. Její písně jsou 
plné citu, upřímnosti, radosti a  pozitivní ener-
gie. Kritiky je označovaná za jeden z nejvýrazněj-
ších hlasů na hudební scéně, či dokonce za druhou 
dámu československého šansonu.  Vstupné na sezení 

250 Kč v předprodeji, v den akce 300 Kč

Pátek 23. března od 19 hodin ve velkém sále DK
Katapult
Hlupák váhá, Až, Někdy příště, Lesní manekýn 
nebo Já nesnídám sám. Tyto a mnohé další legen-
dární hity zahraje skupina Katapult v šumperském 
domě kultury, kam se pravidelně a  s  úspěchem 
vrací. Partnerem akce je Pivovar Holba.   

Vstupné 300 Kč v předprodeji, v den akce 350 Kč

PŘIPRAVUJEME
16. ledna  MILAN BUREŠ – SEVERNÍ KOREA
20. ledna  PLES PRAMET TOOLS
24. února  TANEČNÍ SOUTĚŽ 
 A KVĚTINOVÝ PLES 
2. března  KELTSKÝ VEČER
3. března  ŠLÁGRPARÁDA: DUO JAMAHA –
 PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN
9. března  THOM ARTWAY, 
 TROCHA KLIDU – 
 PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN
10. března  BLUES APERITIV
14. března  MICHAL PAVLÍČEK A TRIO – 
 PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN
12. dubna  KAMIL STŘIHAVKA 
 AND LEADERS – 
 PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN

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

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 3. prosince
Petr Válek (*1976): „Naboso lesem“, malba
Výstava prací mladého výtvarníka z  Loučné nad 
Desnou. Galerie je přístupná denně, stačí jen za-
zvonit na recepci Penzionu G, který nad gale-
rií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý 
program galerie finančně podporuje Ministerstvo 
kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 6. do 31. prosince
Lena Jakubčáková: „Baba z lesa“
Výstava fotografií mladé slovenské fotografky. 
Úvodní slovo pronese Jindřich Štreit. Vernisáž k vý-
stavě se uskuteční ve středu 6. prosince od 18 ho-
din. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit 
na recepci Penzionu G, který nad galerií nabízí tří-
hvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program ga-
lerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR 
a Olomoucký kraj.

MILÝ VÁNOČNÍ DÁREK PRO VAŠE NEJBLIŽŠÍ
Úterý 23. ledna od 19 hodin ve velkém sále DK
Trio Inflagranti a Josef Vojtek
Elektrické smyčcové trio INFLAGRANTI má v re-
pertoáru slavné rockové, popové a muzikálové me-
lodie v  instrumentálních úpravách. Trio tvoří tří 
krásné a  křehké muzikantky, které si na koncert 
přizvaly skutečného rockera. S hudebnicemi totiž 
vystoupí jako host zpěvák kapely Kabát Josef Voj-
tek. Partnerem akce je Pivovar Holba.   

Vstupné na sezení 290 Kč, 320 Kč a 350 Kč

Čtvrtek 15. února od 19 hodin ve velkém sále DK
Komici s.r.o.
Miloš Knor, Karel Hynek a Jakub Žáček. Přijďte si 
užít smíchu plné stand-up celovečerní představení, 
ve kterém se představí ti nejlepší baviči z  pořadů 
„Na stojáka“ a „Comedy Club“!  Vstupné na sezení 

v předprodeji 220 Kč, v den akce 270 Kč

Pondělí 26. února od 19 hodin ve velkém sále DK
Szidi Tobias

Dům kultury
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Přijďte si vychutnat pravou sváteční atmosféru na jedinečný koncert známého seskupení Hradišťan, 
které společně s uměleckým vedoucím a významným houslistou Jiřím Pavlicou ve středu 13. prosince 
do Šumperka přiveze vánoční náladu. Už spoustu let soubor sklízí právem nadšené ohlasy diváků na 
koncertech. Inspiraci pro své skladby čerpá zejména z moravského folkloru, oslovuje však posluchače 
i svým přesahem do duchovních chorálů, renezančních balad či ryze autorské hudby.

Hradišťan přiveze do Šumperka sváteční atmosféru

„Návštěvníci šumperského koncertu si bu-
dou moci poslechnout jak písně z aktuální desky, 
tak i  hity Modlitba za vodu nebo Krátký popis 
léta. Celý koncert se pak ponese ve vánočním du-
chu,“ uvedla produkční domu kultury Michaela 
Horáková. 

Od roku 1978 je uměleckým vedoucím Hra-
dišťanu tvůrčí osobnost – houslista a hudební skla-
datel Jiří Pavlica, pod jehož vedením se dramaturgie 
začala postupně transformovat do širších souvislostí 
historických, geografických, ale i  společenských. 
Vzrůstaly také interpretační nároky na členy sou-
boru. Postupně se začala významně prosazovat au-
torská tvorba Jiřího Pavlici, která zcela převládá 
v posledních projektech.

Dnes je Hradišťan (v  širší podobě i  s  tanečním 
souborem) profesionálním tělesem, které progra-
mově pracuje zejména s  odkazem lidové tradice 

a  jejím filozofickým přesahem. Překračuje hranice 
hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi růz-
ných kultur celého světa. Je častým hostem domá-
cích i  zahraničních festivalů tradiční, alternativní, 
ale i vážné hudby. 

Spolupracuje také s rozhlasem, televizí a filmem, 
koncertoval na čtyřech kontinentech, natočil více 
než 30 stěžejních zvukových nosičů a  na mnoha 
dalších spolupracoval. Mezi kmenové sólisty patří 
Alice Holubová, Jiří Pavlica a David Burda. Způ-
sob práce, dramaturgie a  umělecká úroveň řadí 
Hradišťan k  originálním a  nezaměnitelným těle-
sům české i mezinárodní hudební scény.

Vánoční koncert Hradišťanu s  charizmatic-
kým Jiřím Pavlicou se koná ve středu 13. prosince 
od půl osmé večer ve velkém sále domu kultury. 
Vstupné na sezení je za 290, 330 a 370 korun. On-
-line rezervace lístků na www.dksumperk.cz. -red-

Hradišťan už spoustu let sklízí na koncertech nadšené ohlasy diváků.  Foto: archiv
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Nedávejte svým blízkým k Vánocům jen dárek, věnujte jim rovnou skvělý kulturní zážitek v po-
době vstupenek na některé z pořadů konaných v Domě kultury Šumperk v roce 2018.

V  úterý 23. ledna se můžete těšit na elektrické 
smyčcové trio Inflagranti, které má v  repertoáru 
slavné rockové, popové a muzikálové melodie v in-
strumentálních úpravách. Hudebnice si na koncert 
přizvaly skutečného rockera – zpěváka kapely Ka-
bát Josefa Vojtka.

Přijďte si ve čtvrtek 15. února užít smíchu plné 
stand-up celovečerní představení, ve kterém se před-
staví ti nejlepší baviči z pořadů Na stojáka a Comedy 
Club – Miloš Knor, Karel Hynek a Jakub Žáček.

Slovenská zpěvačka Szidi Tobias, jejíž písně jsou 
plné citu, upřímnosti, radosti a  pozitivní energie, 
vystoupí v Šumperku v pondělí 26. února. Kritiky 
je označovaná za jeden z  nejvýraznějších hlasů na 
hudební scéně, či dokonce za druhou dámu česko-
slovenského šansonu. 

 „Samozřejmě myslíme i  na mladé publikum. 
Proto v pátek 9. března vystoupí v H-Clubu mladý 
písničkář Thom Artway, který již získal prestižní 
ocenění Anděl v  kategoriích zpěvák a  objev roku. 
V roli předskokana se představí nadějná šumperská 
skupina Trocha Klidu,“ uvedla produkční domu 
kultury Michaela Horáková. 

Ve středu 14. března si pak můžete vychutnat vy-
stoupení prvotřídního instrumentálního seskupení 
pro opravdové hudební gurmány. Společně s legen-
dárním kytarovým mágem Michalem Pavlíčkem je-
dinečné trio tvoří bubeník Miloš Meier, baskytarista 
Martin Ivan a klávesista Michal Nejtek.

V  pátek 23. března zahraje skupina Katapult 
všechny hity v  šumperském domě kultury, kam 
se pravidelně a  s úspěchem ráda vrací. Koncert se 
uskuteční v rámci turné k významnému životnímu 
jubileu legendy českého bigbítu Oldy Říhy.

Ty nejlepší i nejnovější „pecky“ z  repertoáru le-
gendy české rockové scény Kamila Střihavky zazní 
ve čtvrtek 12. dubna v akustické podobě za dopro-
vodu čtyř špičkových hudebníků.

Tradiční přehlídka folkové, bluegrassové a coun-
try muziky se vzpomínkou na hudebníka a sklada-
tele Milana Žourka se uskuteční v pátek 20. dubna. 
Na Šumperských pomněnkách tentokrát vystoupí 
skupiny Spirituál Kvintet, BlueGate a Koňaboj.

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

Vstupenka jako milý dárek pro vaše blízké

Galerie J. Jílka

Dům kultury, Galerie J. Jílka

Lena Jakubčáková: „Baba z lesa“, fotografie
Závěrečnou výstavou roku 2017 je rozšířená 

verze souboru jemně barevných fotografií Leny Ja-
kubčákové (*1980) z  Košic, snad nejlepší a  jistě 
nejmilejší žačky Jindřicha Štreita, absolventky na 
Institutu tvůrčí fotografie univerzity v  Opavě. 
Dlouholetý projekt s  názvem Baba z  lesa (2009–
2017) byl v  užším rozsahu už i  její závěrečnou 
prací a  v  soutěži Slovak Press Photo 2014 za něj 
získala 1. místo v kategorii každodenní život. Jeho 
nová verze je připravena na vydání tiskem a výběr 

snímků z ní je obsahem prosincové výstavy galerie. 
Je vyznáním lásky a  vděku moudré paní Kate-

řině Kiovské, která letos zemřela. Sama říkala si 
„baba z  lesa“ a  byla od roku 1956 „jedinou oby-
vatelkou zaniklé, Ružínskou přehradou zatopené 
vesnice. Na rozdíl od ostatních vesničanů odmítla 
odejít a  jen se posunula o  pár desítek metrů výš 
do lesa, těsně nad samou hranici hladiny vzniklé 
vodní nádrže. Pro Lenu (která se vedle fotografie 
věnuje i překladům poezie z francouzštiny a sloven-
ských textů do francouzštiny a působí na univerzitě 
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Galerie Jiřího Jílka
do 3. prosince

Petr Válek (*1976): „Naboso lesem“, malba

Galerie J. Jílka

Reprodukce: „Vrásky“, 2014 

v Košicích) bylo mnohaleté setkávání se paní Kate-
řinou vzácným darem. Lena ji znala od dětství. Na-
vštěvovala ji už s dědou, který si jí vážil a měl ji rád. 
Cituji z jejího textu (celý v listech k výstavě): 

„Na pozadí tajomného, na prvý pohľad tem-
ného sveta jemne žiari jej prostá, čistá a zmierená 
duša. Keď raz odíde, stratí sa jeden dôležitý roz-
mer, spolu s ňou vymrie vzácny druh ľudskej exis-
tence. Vôňa  tohto bytia ma často zastihne, keď som 
od nej ďaleko, vtedy svet nadobúda iný zmysel, inú 
pravdu a hodnoty. Vtedy je zem i nebo presiaknuté 
slovom, ktorým si Boh vyberá slabších, aby uká-
zal svoju veľkosť. Tisíckrát sme počuli, že Ježiš sa 
narodil v maštali, a  predsa ho hľadáme iba v po-
hodlí, v krásnych veciach, u milých ľudí, v priateľ-
stve, šťastí, pochopení, pokoji a prebytku. 

Krása sa stáva symbolom pravdy (Andrej Tarkov-
skij). Ale tá krása prichádza iba pomaly, neskoro, 
po troškách. A  vie presvitať aj v  neporiadku, aj 

v  maštali, pavučine a  vráskach neskroteného člo-
veka. Světlo umírá příchodem ještě většího, ještě 
většího světla (Jakub Deml). Myslím, že tá krása 
a pravda je čistota a nedotknuteľnosť.

Láska k babe z lesa (alebo k Zelenej perle, ako na 
ňu odkazuje starý nápis na opornom múre za ru-
žínskym mostom, ktorý sama stavala a  ktorý ke-
dysi fungoval ako reklama na miestny turisklub) je 
láskou k drsnému, krikľavému hlasu a k  jeho vý-
čitkám, vôni hnoja a teplých zemiakov, k prostote, 
naivnosti, samote, modlitbe za šťastnú smrť, k zno-
vuzrodenému dieťaťu...“ Není co dodat, kromě 
přání dobrého roku 2018 nám všem.

Výstava zahájená za autorčiny účasti úvodním 
slovem Jindřich Štreita ve středu 6. prosince v ob-
vyklých 18 hodin potrvá do konce měsíce. V lednu 
(3. 1. 2018) ji v galerii vystřídá zdejší malíř Michal 
Navrátil (*1971). Jste zváni na obě výstavy.   

M. Koval 
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Divadlo

Klapzubovu jedenáctku nastudoval se šumperskými herci Vladislav Kracík.  Foto: P. Veselý

Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
Pá 1. 12. Láska mezi nebem a zemí školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
Pá 1. 12. Manon Lescaut VK 19.00 150–170 Kč
So 2. 12. Dobrodružství mořského vlka 

Po pohádce přijde do foyer Mikuláš 
s čertem a andělem 

VK 16.00 70 Kč

Út 5. 12. Klapzubova jedenáctka A, VK 19.00 150–170 Kč
Čt 7. 12. Duhová zahrada Pohádka školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
So 9. 12. Podskalák VK  19.00 150–170 Kč
Út 12. 12. Vánoce na Hlavní třídě u divadla 

Vystoupí herci divadla + Micash 
16.00 Vstup volný

St 13. 12. Česko zpívá koledy 
Zpívání koled s Deníkem

 18.00 Vstup volný

So 16.12 Sex na vlnách P, VK 19.00 240–260 Kč
Út 19.12 Sex na vlnách školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
So 20.12 Sex na vlnách G, VK 17.00 150–170 Kč
Čt 21. 12. Láska mezi nebem a zemí školy, dopr. volných míst 11.00 150–170 Kč
Pá 22. 12. Vánoce na Hlavní třídě u divadla 

Vystoupí TapTýda + Santa Band 
16.00 Vstup volný

St 27. 12. Láska mezi nebem a zemí VK 19.00 150–170 Kč
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Sex na vlnách je další premiérou letošní sezony

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel. č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.di-
vadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla po–pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstupenek 
vždy hodinu před začátkem představení. Výstavy: „Čarovné kouzlo nití“ – spolek ručních řemesel Mohelnice, 
výstava trvá do 11. 12., „Obrazy a fotografie Nadi Cermanové a Jiřího Jareše“ – výstava bude zahájena 
16. 12. v 17 hodin a potrvá do 5. 2. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. Změna programu vyhrazena!

Další premiérou letošní sezony je komedie kanadského dramatika Norma Fostra Sex na vlnách v re-
žii Roberta Bellana. Odehraje se na prknech šumperského divadla v sobotu 16. prosince od 19 hodin. 
Po premiéře je připraveno posezení s hudbou v Zrcadlovém sále a ve foyer.

Šumperské divadlo se letos připojí k sedmému 
ročníku akce nazvané Česko zpívá koledy, kterou 
pořádají noviny Deník. Zájemci tak mohou při-
jít ve středu 13. prosince v 18 hodin před hlavní 

Nevíte, jakým dárkem obdarovat na Vánoce své 
blízké? Přijďte si do pokladny divadla koupit dárkový 
poukaz ve vámi zvolené výši, který platí rok od jeho 

vchod divadla v Komenského ulici a  společně si 
zazpívat koledy a  dvě vánoční písně. Ty budou 
znít ve stejný čas na řadě míst v celé republice. 

-zk-

vydání. Pokladna je otevřena každý všední den od 15 
do 18 hodin. Bližší informace lze získat na telefon-
ních číslech 583 214 062 nebo 731 655 847. -red-

Neuvěřitelně plodný kanadský dramatik Norm 
Foster doposud napsal přes padesát divadelních her 
a ještě hodlá pokračovat. Občas si odskočí a napíše 
román nebo zahraje divadlo, protože je mimo jiné 
také výborný herec. 

Málokdy se stane, aby měl žijící autor festival, 
kde se hrají jenom jeho hry. Shakespeare třeba, bu-
diž, tomu se to povedlo. Ale Norm Foster ho má od 
loňského roku také. Premiéry jeho her jdou jenom 
v Kanadě ročně do desítek, takže vlastně není divu, 
že vznikl Foster Festival. 

Sám autor ke svému úspěchu skromně podotýká, že 
jeho příčinu vidí v  obyčejnosti svých her. V tom, že ne-
přichází s  žádným převratným, patetickým, dějinným 
poselstvím, ale píše o všedních problémech běžných lidí. 

Zájmu českých divadel kupodivu zatím unikal. 
Jeho kvality mohou čeští diváci ocenit až v  letoš-
ním roce hrou z  roku 2006 Sex na vlnách, která 
patří v  řadě Fosterových her k  těm nejhranějším. 
A diváci šumperští jako úplně první. Těšte se, pro-
tože v kanadských novinách už se objevují zmínky 
o tom, že Foster je kanadský národní poklad.  -red-

Před divadlem se budou společně zpívat koledy

Divadlo nabízí vánoční dárek 
v podobě poukazu na představení

Datum Titul Skupina Čas Cena
Čt 28. 12. Klapzubova jedenáctka VK 17.00 150–170 Kč
So 31. 12. Silvestr 2017, Sex na vlnách VK 18.00 1100 Kč
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Rytířský sál
Duhové obrázky Ireny Šafránkové
V  rámci 13. ročníku literárního a  filmového fes-
tivalu Město čte knihu 2017 šumperské muzeum 
představuje tvorbu pražské výtvarnice Ireny Šafrán-
kové, která je dvorní ilustrátorkou knih spisova-
telky Daniely Fišerové. Vystaveny jsou nejen knižní 
ilustrace a  ukázky knih, ale také poetické olejo-
malby a práce na papíře. Potěšením nejen pro malé 
návštěvníky jsou textilní hračky, které autorka na-
vrhuje. K výstavě máme připraveny komentované 
prohlídky a  Duhové dílničky zaměřené na barvu 
jako hlavní vyjadřovací prostředek každého ma-
líře. Programy jsou uzpůsobeny věku účastníků 
a  jsou určeny pro děti z mateřských a  základních 
škol i  pro studenty škol středních. Máte-li o  na-
bídku našich programů zájem, objednávejte se na 
e-mailu: kristina.lipenska@muzeum-sumperk.cz. 
Výstava trvá do 21. ledna.

Muzejíčko (GaleRie ŠuMpeRska)
Hrátky se zvířátky
Výstava s  interaktivními prvky je věnována chovu 
hospodářských zvířat v  minulosti i  dnes. Na vý-
stavě jsou zastoupena zvířata ze statku, např. kráva, 
kůň, koza či pes a  kočka. Zejména prostřednic-
tvím zábavných her, ale i  sbírkových předmětů se 
návštěvníci seznámí s  jejich životem, s  produkty, 
které člověku poskytovala, nebo s  tím, jak se lidé 

VýstaVní síŇ
„Díky, Šumperku“. Vladimiro Miszak 1969–2017
Kreslíř, grafik, kurátor a designér Vladimiro Miszak  
žije dlouhá léta v  severomořském přístavním městě 
Bremenhaven. Narodil se však v Argentině a studo-
val na Střední uměleckoprůmyslové škole v  Uher-
ském Hradišti. Část jeho života je nezapomenutelně 
spojena se Šumperkem, kde v letech 1967–1968 pů-
sobil v  muzeu. Věnoval se i  vlastní tvorbě. Po roce 
1969 odešel do emigrace, usadil se v Německu. Řídí 
ateliér zaměřený na průmyslový a interiérový design. 
Před dvěma lety začal provozovat uměleckou galerii. 
Na sklonku roku 2017 se téměř po půlstoletí vrací vý-
stavou svých kreseb, grafik a maleb do šumperského 
muzea. Výstava trvá do 28. ledna.

HollaRoVa GaleRie
Vánoční ozdoby
Výstava Vánoční ozdoby představuje soukromou 
sbírku sběratelky Jitky Mrkosové ze Šumperka. K vi-
dění jsou nejrůznější druhy vánočních ozdob vy-
ráběných z  různých materiálů, např. z  vosku, vaty, 
papíru, skleněné foukané a perličkové ozdoby. Sor-
timent vyráběných vánočních ozdob byl neobyčejně 
široký, ozdoby zahrnovaly několik okruhů. Byly to 
kupříkladu předměty denní potřeby, dětské hračky, 
zelenina, ovoce, zvířata, lesní plody, květiny, pohád-
kové bytosti, ale i výdobytky techniky, kola, saně, vo-
zíky, auta a mnohé jiné. Výstava trvá do 4. února.

Po úspěchu loňských silvestrovských oslav se otevře Divadlo Šumperk i  letos. Návštěvníky čeká 
skvělá zábava v atraktivním divadelním prostředí. Silvestrovská noc startuje v 18 hodin vyni-
kající komedií Norma Fostera Sex na vlnách. Po představení je pak na programu volná zábava.

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Silvestr v divadle

K  tanci i  poslechu bude hrát hudební skupina 
Cantus a DJ Petr Kamlar. K dispozici bude bohatý 
raut a  pro každého z  návštěvníků je připravená 
lahev sektu a  dárek – to vše, včetně místenky ke 

stolu, je v ceně vstupného. Neváhejte a včas si za-
jistěte vstupenky v  pokladně divadla. Počet míst 
u stolů je omezený. Předprodej byl již zahájen.  

T. Mládková
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o zvířata starali a jak je zobrazovali na předmětech 
kolem sebe. Děti si mohou vyzkoušet, jak se dojí 
kráva nebo jak se pasou ovce, mohou zkusit pozná-
vat zvířátka podle stop, podle srsti či peří a mnoho 
jiných her a hádanek ze statku. K výstavě nabízíme 
možnost objednat si komentovanou prohlídku. 
Máte-li o  naši nabídku zájem, pište na e-mail: 
maja.kudelova@muzeum-sumperk.cz. Výstava trvá 
do 3. prosince.

Loutky 100× jinak
Návštěvníci Muzejíčka se mohou těšit na ojedi-
nělou výstavu, na které se seznámí s  jedinečným 
loutkářským fenoménem – vietnamským vodním 
loutkovým divadlem, jeho historií, tradicí, vývo-
jem a  současným stavem. Návštěvníkům bude 
kromě autentických vodních loutek představen 
také zmenšený model vodního divadla, ve kterém si 
mohou vyzkoušet manipulaci s  loutkami. Výstava 
bude doplněna loutkami a  loutkovými divadly ze 
sbírek Vlastivědného muzea v  Šumperku a  tema-
tickými interaktivními prvky. Školní skupiny se, 
prosím, objednávejte na e-mailu: sarka.krellerova@
muzeum-sumperk.cz. Výstava bude zahájena ve 
čtvrtek 14. prosince a potrvá do 18. března.

GaleRie MladýcH 
Malby
Šumperská autorka Hana Kalivodová-Němcová 
představuje své malby velkého formátu i drobné zá-
znamy z cest. K vidění je zde triptych Život-smrt-
-hra, malby menšího formátu, autorská dřevořezba 
a  akvarelové záznamy z  krajiny. Výstava trvá do 
31. prosince.

stálá expozice 
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Stálá expozice se zcela automatickým audio-  
průvodcem guidePORT. 

akce
Vánoční den
Ve čtvrtek 14. prosince od 9 hodin do 16 hodin. 
Přijďte se vánočně naladit, připomenout si vánoční 
zvyky a vyrobit si pár drobností na stromeček i pod 
něj. Pro malé i velké návštěvníky bude připraveno 
pečení a  zdobení perníčků, výroba vánočních oz-
dob, přáníček a další aktivity. Akce je spojená s ná-
vštěvou výstav Vánoční ozdoby, Duhové obrázky 
Ireny Šafránkové a s výstavou Loutky 100× jinak, 
která bude ten den nově otevřena v Muzejíčku. Na 

Výstava v Hollarově galerii láká na vánoční ozdoby a dva nazdobené stromy.  Foto: VM Šumperk
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výstavách budou přichystány mnohé interaktivní 
prvky, které zabaví i ty nejmenší.
Informace: tel. č. 583 363 070, tel./fax: 583 214 908, 
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.

Vlastivědné muzeum, Výstava

Vladimiro Miszak: německý výtvarník 
s argentinsko-českými kořeny

Do výstavní síně šumperského muzea přivezl 
své kresby a  grafiky z  německého Bremenhavenu 
Vladimiro Miszak. Výstavou nazvanou „Díky, 
Šumperku“. Vladimiro Miszak 1969–2017 se au-
tor po půlstoletí vrací na místo svého někdejšího 
působení.

Za tajemně znějícím názvem výstavy se skrývá 
symbolický návrat Vladimira Miszaka na půdu 
šumperského muzea, kde tento rodák z  argentin-
ského Buenos Aires v  letech po zakončení studia 
na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském 
Hradišti dva roky působil. Po roce 1968 odešel do 
Německa, kde založil a řídí firmu, která se zaměřuje 
především na oblast interiérového designu. V sou-
časnosti provozuje také vlastní galerii.

Souběžně s  podnikatelskými aktivitami se však 
Miszak věnuje také vlastní tvorbě. Jeho oblíbeným 
tvůrčím nástrojem je obyčejná propiska, v novém 
miléniu jej oslovily barevné zvýrazňovače. Jejich 
prostřednictvím ve svých kresbách dosahuje pře-
diva linií vytvářejících různé struktury. Kresby tak 
získávají výrazně grafický charakter. Grafika sama je 
ostatně autorovu výtvarnému cítění také blízká, vy-
tváří především barevné serigrafie nebo tisky kom-
binuje s kresbou.

Na návštěvníky šumperské autorské výstavy čeká 
chronologický průřez tvorbou Vladimira Miszaka 
od jeho raných prací z 60. a 70. let po jeho nej-
čerstvější díla, ve kterých se opět vrací k  výrazně 

monochromatickým kresbám propiskou. Ústřed-
ními tématy autorovy tvorby jsou lidé a  také 
hudba. Ta do obrazů aktivního muzikanta Mi szaka 
vstupuje v  podobě hudebních nástrojů a  kolegů 
hudebníků.

Výstava, která je současně i vzpomínkou autora 
na bohémská léta strávená v Šumperku, byla zahá-
jena 23. listopadu a  zhlédnout ji bude možné do 
28. ledna příštího roku. K. Lipenská

Šumperská výstava představuje průřez tvorbou Vladi-
mira Miszaka.  Foto: VM Šumperk

muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út–ne 
9–12  hod., 12.30–17 hod. Otevírací doba Muze-
jíčka: út–ne 9–12 hod., 12.30–17 hod. Změna pro-
gramu vyhrazena! 

Změna otevírací doby během vánočních svátků
V neděli 24. prosince, v pondělí 25. prosince a v neděli 31. prosince 2017 a rovněž 

v pondělí 1. ledna 2018 bude Vlastivědné muzeum v Šumperku uzavřeno. 
V úterý 26. prosince budou otevřeny pouze vánoční výstavy.
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Loutky 100× jinak: Muzejíčko představí 
českou tradici i divadlo „zrozené“ z vody

V  zimním období budou prostory Muzejíčka patřit loutkovému divadlu. Interaktivní výstava 
s názvem Loutky 100× jinak jednak představí česká rodinná divadla, ale zejména přiblíží fe-
nomén vietnamského loutkového divadla, který nemá obdobu nikde ve světě. Tím fenoménem je 
tzv. vodní divadlo.

Unikátní výstava přiblíží fenomén vietnamského loutkového divadla, tzv. vodní divadlo.  Foto: VM Šumperk

V čem je toto divadlo tak jedinečné? Jako jeviště 
mu slouží vodní plocha. Ve Vietnamu se divadelní 
představení odehrávají uprostřed jezírka nebo jiné 
vodní nádrže. Šumperská výstava nabídne nejen 
originální loutky z Vietnamu, ale dokonce i zmen-
šený model vodního divadla. Na něm si návštěvníci 
budou moci vyzkoušet, jak se v  takovém divadle 
hraje. 

Výstavu doplní česká rodinná loutková diva-
dla z dvacátých až třicátých let 20. století ze sbírek 
Vlastivědného muzea v  Šumperku a  jeho pobo-
ček. Za zmínku stojí loutkové divadlo s  původ-
ními kulisami a  dekoracemi malíře a  scénografa 

Karla Štapfera z  roku 1928 nebo divadlo patřící 
ilustrátorovi Adolfu Kašparovi s jeho originálními 
malovanými kulisami. Návštěvníci uvidí i  tzv. Al-
šovy loutky, které byly velmi oblíbené a jež vyráběla 
firma Antonína Münzberga v Praze.

Unikátní výstava bude v Šumperku k vidění od 
14. prosince 2017 do 18. března 2018. V den ote-
vření výstavy, 14. prosince, se bude navíc v  pro-
storách muzea Šumperk konat od 9 do 16 hodin 
Vánoční den. Pro malé i  velké návštěvníky bude 
připraveno pečení a zdobení perníčků, výroba vá-
nočních ozdob, přáníček a další aktivity.   

redakce VM
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Hollarovu galerii rozzářily vánoční ozdoby

Právě vyšel vlastivědný sborník Severní Morava sv. 103, 
letos slaví 60 let
Na světě je dlouho očekávaný nový svazek sborníku, který si již po 60 let drží svou kvalitu, origi-
nalitu a pestrost. Poprvé spatřil světlo světa v roce 1957. Čím se může letošní Severní Morava po-
chlubit, co nabídne „svým čtenářům“?

Začátkem listopadu byla v Hollarově galerii otevřena výstava Vánoční ozdoby, která představuje 
soukromou sbírku sběratelky Jitky Mrkosové ze Šumperka. Svou sbírku sběratelka vytváří od roku 
2009. Ke sbírání ji dovedla výroba vlastních ozdob z korálků a perliček. Setkání se starými ozdo-
bami ji nadchlo natolik, že se v současnosti věnuje již pouze sbírání historických ozdob.

Nejen Severní Morava slaví v roce 2017 významné 
jubileum, ale také „malíř našich Jeseníků“, pan Lubo-
mír Bartoš, svou retrospektivní výstavou v šumperském 
muzeu oslavil osmdesátiny. Sborník připomíná vývoj 
tvorby i životní osudy tohoto umělce v článku PhDr. Ji-
řího Hastíka, významného malíře, publicisty a výtvar-
ného teoretika, v příspěvku Malba jako způsob bytí.

Muzeum dále nabídlo v tomto roce široké veřej-
nosti nově zrenovovanou expozici v  Lovecko-les-
nickém muzeu na zámku v  Úsově. Mgr. Matouš 
Jirák přispěl k této události studií o zakladateli les-
nického muzea Juliu Wiehlovi, významném českém 
lesníkovi, který pracoval ve službách knížete Lich-
tenštejna na postu lesního rady dvorní kanceláře od 

Ke slavení vánočních svátků dnes již neodmysli-
telně patří i  krásně nazdobený stromeček, tento zvyk 
však není až tak starého data. Tradice zdobení vánoč-
ního stromku je německého původu a u nás se rozší-
řila až v 19. století, zejména však na počátku 20. století.

S  příchodem tradice vánočního stromku začíná 
sice krátká, zato však bohatá historie vánočních oz-
dob. Jejich výroba se na počátku ubírala dvěma 
směry. V  šlechtických sídlech, palácích a  měšťan-
ských domech byla vánoční výzdoba pompézní 
s  přemírou lesku. Tyto vánoční ozdoby byly vyrá-
běny na zakázku v uměleckých dílnách, sklářských 
hutích a manufakturách. Druhý směr zahrnoval oz-
doby vycházející z lidových tradic. Lidé si je vyráběli 
sami, a to převážně z přírodnin, papíru nebo pečiva.  

Výstava představuje nejrůznější druhy vánoč-
ních ozdob vyráběných z různých materiálů, např. 
z vosku, vaty, papíru, skleněné foukané a perličkové 
ozdoby. I  sortiment vyráběných vánočních ozdob 
byl neobyčejně široký, ozdoby zahrnovaly několik 

okruhů. Byly to kupříkladu předměty denní po-
třeby, dětské hračky, zelenina, ovoce, zvířata, lesní 
plody, květiny, pohádkové bytosti, ale i výdobytky 
techniky, kola, saně, vozíky, auta a mnohé jiné. Vý-
stava trvá do 4. února. M. Kudelová

Výstavu Vánoční ozdoby pořádá muzeum ve spolu-
práci se sběratelkou Jitkou Mrkosovou.  Foto: -pk-
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Sborník Severní Morava vychází již šedesát let. 

Městská knihovna

Knihovna v ul. 17. listopadu 6, 
tel. 583 283 138 Knihovna Sever, Temenická 5

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8–11, 12–18 12–17 9–12, 13–17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8–11, 12–18 12–17 9–12, 13–17

Sobota 8–12 8–12 zavřeno

Půjčovní doba od září

Bližší informace: tel. č.: 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. Vý-
stava obrazů a kreseb Petra Morese „Ticho po pěšině“ trvá do 3. ledna.

1. 5. 1895. Téměř dvacet let řídil a spravoval lesní 
hospodářství knížecích panství v Čechách, na Mo-
ravě, ve Slezsku, v Sasku, Dolních Rakousích, Salc-
bursku a Lichtenštejnsku.

K nejoblíbenějším a nejžádanějším žánrům sbor-
níku patří stále rubrika Zajímavosti. Tentokrát na-
bízí životní příběh Oldřicha a Václava Forchových, 
bratří, kteří bojovali proti fašismu na Západě a kteří 
dosud v badatelské literatuře nebyli připomenuti. 
Autorem příspěvku je pan Petr Možný, jenž se dlou-
hodobě touto tematikou zabývá. 140. výročí naro-
zení malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara připomíná 
Mgr. Pavlína Janíčková v  příspěvku Cesty Adolfa 
Kašpara za inspirací. Zdůrazňuje význam jeho ilus-
trační práce, která se stala inspirací pro novodobou 
knižní ilustraci. Jedinečnost úsovských sbírek na-
značuje článek pana A. Vašíčka, jenž připomíná vý-
znamného vídeňského puškaře Johana Kalezkyho, 
který pocházel pravděpodobně z Wejprt nebo jejich 
okolí. Mistrovský kus, lovecká puška (kulový dvo-
ják systému Lancaster), pocházející zhruba z konce 
90. let 19. století, je možné vidět v nově zrenovo-
vané úsovské expozici.

Slušný přehled nových titulů historické, vlasti-
vědné a přírodovědné literatury za rok 2016 a 2017 
přinášejí renomovaní autoři v rubrice Recenze.

Závěr sborníku patří tradičně přehledu a  foto-
galerii nejzajímavějších událostí ze života šumper-
ského muzea v roce 2016.

Sborník lze zakoupit v recepci šumperského mu-
zea a  na jeho pobočkách (muzeum v  Mohelnici, 
Zábřehu, v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích 
a na zámku v Úsově. Cena sborníku je 89 Kč.  

M. Berková
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Pořad Poezie a hudba přivítá Víta Rozehnala, 
Pavla Mareše a studenty „průmyslovky“

Hororovou fantasy pro děti Qinrai přivítají v knihovně

Vzpomínáte? Když vám bylo deset let, vaše sny 
byly realitou. Vydejte se s Vilémem na cestu plnou 
dobrodružství a snění. 

Desetiletý hrdina v  kómatu putuje se svou 
ještě nenarozenou sestrou Julií, tajemným Má-
gem, mluvícím kocourem Parcifalem a čarodějem 

Cílem tohoto komponovaného pořadu je zasta-
vit se nad očekávaným příchodem malého Ježíška 
a jeho prvními krůčky. Tentokrát nebudeme putovat 

Světlonošem snovou krajinou Qinrai plnou čarov-
ných bytostí, skřetů, podivných zvířat a rostlin. Zde 
také čelí nejrůznějším dobrodružstvím a nástra-
hám, jejichž smyslem je nalézt sebe sama a  vrátit 
se do života. Je zřejmé, že se autor dobře orientuje 
v žánru fantasy, dokáže stvořit vlastní svébytný svět 

v biblickém čase a biblickými kraji, nýbrž navštívíme 
naši krajinu, abychom pocítili, že je stále mezi námi 
a v nás. -kš-

Další pořad v rámci cyklu Poezie a hudba chystá na prosinec šumperská knihovna. V půjčovně 
pro dospělé nabídne v úterý 19. prosince od 18.30 hodin adventní hudební zastavení nad knihou 
o podivuhodnostech útěku do Egypta přes Království české. Pořad uvedou Vít Rozehnal a Pavel 
Mareš, zpěvy doprovodí smíšený sbor Oculos meos a texty přednesou žáci VOŠ a SPŠ Šumperk. 
Vstupné je dobrovolné.

Hororová fantasy pro děti Qinrai vyšla poslední říjnový den. Jejím autorem je Šumperan Robert 
Poch. Její „uvítání“ proběhne ve čtvrtek 7. prosince v 17 hodin v šumperské knihovně. Vstup je 
zdarma.

Vánoce v knihovně: 1.–21. prosince
Tradiční prodej drobných dárků centra Oáza – Charita Zábřeh a Dětského klíče Šumperk 

Knihovna v ul. 17. listopadu 6, 
tel. 583 283 138 Knihovna Sever, Temenická 5

tel. 583 215 530Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pá 22. 12. 8–11, 12–17 8–11, 12–17 9–12, 13–17

So 23. 12 zavřeno
Po 25. 12. zavřeno
Út 26. 12. zavřeno
St 27. 12. 8–11, 12–17 8–11, 12–17 9–12, 13–17
Čt 28. 12. zavřeno
Pá 29. 12. 8–11, 12–17 8–11, 12–17 9–12, 13–17

So 30. 12. zavřeno

Půjčovní doba v závěru roku 2017
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Jóga pro záda, šíji a ramena

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

Každé úterý (sudý týden) od 9 hodin v „P“
Výtvarná dílna

Každé úterý od 9.30 hodin v „P“
Cvičení pro seniory na židlích

Každé úterý od 10 hodin v „S“
Zdravotní a rehabilitační cvičení

Každé úterý od 10.30 hodin v „P“
Cvičení pro seniory

Každé úterý od 10.30 hodin v „P“
Konverzace v němčině – mírně pokročilí II

Každé úterý od 14 hodin v „S“
Zdravotní cvičení

Každé úterý od 14 hodin v „P“
Konverzace v angličtině – začátečníci

Každé úterý od 15.30, 17 a 18.30 hodin v „S“

Do 30. ledna v Kavárničce Lalala
Výstava obrazů Jarmily Krňávkové „Když láska 
přichází…“

Úterý 5. prosince od 16 do 17 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Pátek 8. prosince od 14 do 18 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 14. prosince od 14 do 18 hodin v „S“
Zábavné a taneční odpoledne pro seniory
Hraje skupina V + H Retro.  Vstupné 50 Kč

Úterý 19. prosince od 16 do 17 hodin v „S“
Klub filatelistů

Každé pondělí od 13 hodin v „P“
Konverzace v němčině – mírně pokročilí I

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

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

Každé pondělí od 17 hodin v „S“

a v něm klasický poutavý příběh o dítěti, jež po-
stupně nalézá sílu postavit se smrti v mnoha podo-
bách (smrt rodičů, smrt oblíbené kočky, nemoc).

Celkové hororové ladění textu, stále přítomný po-
cit tragédie a komplikovaná struktura příběhu jsou 
ve vhodný okamžik prodchnuty jemnou esencí hu-
moru. To knihu předurčuje stát se příjemným lite-
rárním a uměleckým zážitkem i dospělému čtenáři.

Robert Poch tvoří a žije v Šumperku. Dosud vy-
dal sbírku poezie Platinové barvy (2002), lyrický 
povídkový soubor Vzduchoplavci (2005), hororové 
povídky Mrtví se přicházejí někdy rozloučit (2007), 

Pontis Šumperk – Univerzita volného času

sociální novelu Špinavá holka (2007), básně Jen se 
ptám, Podzimní snění (2007), Kde jsi, Nabírám, 
Na přelomu, Prostý dotek, Před usnutím, Ve vaně 
(2008), sci-fi povídky Lovec, Lidojedi (2010), ho-
rorové povídky Dech života, Rybář (2013), horo-
rovou povídku Případ (2014), básně Variace na 
milostné téma (2015), psychologický horor Mat-
kovrah (2015), knihu talmudické etiky Ka-zajit 
(2015), hororové povídky Ten, kdo se dívá (2016), 
Rybář (2016). Nepravidelně přispívá krátkými li-
terárními útvary do Šumperského a  Jesenického 
deníku.                                                            -kš-
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Rehabilitační cvičení pro seniory

Každý čtvrtek od 13.30 hodin v „P“
Sdělujeme pocity malbou

Každý čtvrtek od 17 hodin v „S“
Flexi-bary pro ženy

Každý čtvrtek od 18.30 hodin v „S“
Harmonizační cvičení

Každý pátek od 13 hodin v „P“
Konverzace v angličtině – pokročilí
Bližší informace k akcím: P. D. Simonová, tel.  č. 
606 756 770, 583 211 766, simonova.pavla@pon-
tis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo 
Pontis, Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivi-
začních programech na www.pontis.cz. 

Jóga I–III

Každou středu od 8.30 a od 9.45 hodin v „S“
Cvičení pro seniory

Každou středu od 9.30 hodin v „P“ 
Trénování paměti

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

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

Každou středu od 18 hodin v „S“ 
Jóga IV

Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“

Pontis, SVČ Doris, Via Lucis

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
MOC, BEZMOC A NEMOC SOUČASNÉ VÝCHOVY

v úterý 12. prosince v 18.30 hodin v sále Vily Doris

Host večera: PhDr. Andrej Drbohlav, psychopatolog, spisovatel, výtvarník
Andrej Drbohlav se dlouhodobě věnuje analýze profilu sériového vraha 
a dalším extrémním formám behaviorální patologie a psychopatologie.

Vystudoval behaviorální patologii na univerzitě v Hradci Králové, kde pak pět let tentýž obor učil. 
Spolupracuje na výzkumu genetických markerů impulzivity a vlastní výzkum zaměřuje na vývoj 

patologie chování a osobnosti u dětí a dospělých. Odborně se věnuje nejhorším formám deformace 
osobnosti a chování, jaké v prostředí lidské společnosti mohou vzniknout. 

Je autorem knih Psychologie sériových vrahů a Psychologie masových vrahů.
Druhou profesí je výtvarník a designér, používá autorský pseudonym Andy Reiben. 

Založil virtuální uměleckou galerii Buyfeel, která zastupuje tuzemské i zahraniční výtvarníky. 
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

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

Středisko volného času Doris

Pátek 1. prosince od 15 do 19 hodin v „AD“ na „K“
Adventní věnec
Již tradiční výroba adventních věnců. Tentokrát s Ja-
nou Talandovou. Informace Romana Večeřová, tel. č. 

725 486 227, vecerova@doris.cz.  Cena 250 Kč

Pátek 1. prosince od 14 do 19 hodin v „AT“ na „K“
Adventní dílna
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Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
VÁNOČNÍ KONCERT

v úterý 5. prosince v 18.30 hodin v klášterním kostele

Host: Ráchel Skleničková, talentovaná nevidomá klavíristka 
Zazní skladby J. S. Bacha, J. Haydna, F. Schuberta, L. van Beethovena, F. Chopina. 

Ráchel Skleničková (25) od narození nevidí, i přesto je úspěšnou klavíristkou. Přitom se kvůli 
zrakovému handicapu musí všechny skladby naučit zpaměti takt po taktu.

Tato absolventka Konzervatoře Jana Deyla v oboru klavír má za sebou již celou řadu hudebních 
úspěchů – vystupuje na interpretačních soutěžích doma i v zahraničí. Skladby studuje ze speciálních 

přepisů do Braillova písma hmatem, jednotlivé pasáže se tedy musí učit rovnou zpaměti. 
Mluví několika světovými jazyky, včetně finštiny, kterou se naučila za rok. Leze po horách, lyžuje, 
plave, skáče s padákem. Vysnila si, že jednou bude klavír studovat na Akademii múzických umění 

v Praze a to se jí splnilo – byla přijata do třídy Ivana Klánského a stala se jedinou nevidomou 
studentkou Akademie. Jejího mimořádného talentu si všiml i klavírista Lars Vogt, který ji v červnu 

roku 2015 pozval k vystoupení na prestižním festivalu Spannungen v německém Heimbachu. 
Vstupenky v ceně 100 Kč (senioři a mládež 80 Kč) si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

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

Výroba originálního adventního kalendáře pro děti 
i rodiče. Informace Eva Pšenčíková, tel. č. 731 186 
053, psencikova@doris.cz.  Cena 80 Kč

Sobota 2. prosince od 9 do 14 hodin v „AD“ na „K“
Keramika pro každého
Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 
Informace Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@
doris.cz.  Cena 50 Kč 

Neděle 3. prosince od 16 hodin v klášterním kostele
Adventní koncert
Zpívají Motýli Šumperk. Informace Ivana Žůr-
ková, tel. č. 725 012 639, motyli@spk.cz.

Úterý 5. prosince v 18.30 hodin v klášterním kostele
Via Lucis: Vánoční koncert
Host Ráchel Skleničková, talentovaná nevidomá 
klavíristka. Zazní skladby J. S. Bacha, J. Haydna, 
F. Schuberta, L. van Beethovena, F. Chopina. In-
formace Petr Konupčík, tel. č. 731 610 037, kon-
upcik@doris.cz.  Vstupné 100 Kč, 80 Kč 

Středa 6. prosince v  19 hodin v  klášteře bratří 

kapucínů na Hradčanech
Adventní koncert v Praze
V rámci pořadu Večery u kapucínů, zpívají Motýli 
Šumperk. Informace Ivana Žůrková, tel. č. 725 012 
639, motyli@spk.cz.

Sobota 9. prosince od 9 do 16 hodin na „K“
II. vánoční jarmark na Komíně
Prodej řemeslných, rukodělných a  výtvarných vý-
robků, které by mohly být vánoční dárkem pod 
stromečkem. Ve výtvarném ateliéru budou po ce-
lou dobu jarmarku probíhat vánoční dílny pro děti 
(30  Kč) a  bude k  dispozici dětský koutek s  hlí-
dáním pro malé děti. Občerstvení zajištěno. In-
formace Dana Vláčelová, tel.  č. 725 005 784, 
vlacelova@doris.cz.  Vstup zdarma 

Úterý 12. prosince v 18.30 hodin v sále Vily Doris
ViaLucis: Moc, bezmoc a nemoc současné výchovy
Host PhDr. Andrej Drbohlav, psychopatolog, spi-
sovatel, výtvarník. Informace Petr Konupčík, tel. č. 
731 610 037, konupcik@doris.cz.   50 Kč 

Středa 13. prosince v 18.15 hodin v kostele sv. Petra 
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Pátek 1. prosince
PADDINGTON 2 v 15.50 hodin 

Hrajeme pro děti
Velká Británie, Francie, 2017, komedie, rodinný, 
95 minut, přístupné bez omezení, české znění
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s ro-
dinou Brownových a  je oblíbeným členem místní 
komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 
100. narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. 
Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento dárek 
ukraden…        Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. Platí do vyčerpání daru.
KVARTETO v 18.00 hodin
ČR, 2017, komedie, 93 minuty, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 120 Kč
METALLICA: QUEBEC MAGNETIC ve 
20.00 hodin
USA, 2012, hudební, dokumentární, 135 minut, 
mládeži přístupný, anglické titulky
Koncertní klenot Quebec Magnetic je unikátním, 

precizně zpracovaným záznamem legendární show. 
Takhle hraje kapela na svém vrcholu… „a na ničem 
jiném nezáleží“.  Vstupné 180 Kč

Sobota 2. prosince
PADDINGTON 2 v 15.50 hodin 

Hrajeme pro děti
Velká Británie, Francie, 2017, komedie, rodinný, 
95 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. Platí do vyčerpání daru.
KVARTETO 18.00 hodin 
ČR, 2017, komedie, 93 minuty, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 120 Kč
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ ve 
20.00 hodin
Francie, 2017, komedie, 115 minut, přístupné bez 
omezení, titulky
Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní 
svatbu na francouzském zámečku ze 17. století, 

Kino Oko

a Pavla v Želechovicích nad Dřevnicí
Adventní koncert v Želechovicích nad Dřevnicí
Zpívají Motýli Šumperk. Informace Ivana Žůr-
ková, tel. č. 725 012 639, motyli@spk.cz.

Sobota 16. prosince v 16 hodin ve velkém sále DK
Vánoční koncert
Zpívají Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci a Mo-
týli. Předprodej v  Informačním centru Šumperk. 
Informace Ivana Žůrková, tel. č. 725 012 639, mo-
tyli@spk.cz.

Sobota 16. prosince od 10 do 18 hodin na v „AD“, 
„AT“, knihovně na „K“
Vánočník
Předvánoční tvořivá dílna. Informace Zuzana Va-
vrušová, tel. č. 731 610 039, vavrusova@doris.cz.

Pondělí 18. prosince od 17 hodin na nám. Míru

IV. adventní koncert: Koledy u radnice
Zpívání koled s  dětmi Šumperského dětského 
sboru. Informace Ivana Žůrková, tel.  č. 725 012 
639, motyli@spk.cz.

Úterý 19. prosince od 14 do 18 hodin na nám. Míru 
u radnice
Vánoční dílničky u radnice
I tento rok budou připravena čtyři výrobní stanovi-
ště s vánoční tematikou pro děti.

Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel. č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín – 
Komenského 9, tel.  č. 583 285 943 (DVPP), 583 
283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD 
+ Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 
(Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, 
Vernířovice 172, tel.  č. 606 758 410, http://www.
doris.cz.
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úplně si to říká o nějaký průšvih. A když se má něco 
pokazit, věřte tomu, že se to opravdu pokazí, a ne-
zůstane jen u toho. Od tvůrců hitu Nedotknutelní. 

Vstupné 80 Kč

Neděle 3. prosince
PADDINGTON 2 v 15.10 hodin 

Hrajeme pro děti
Velká Británie, Francie, 2017, komedie, rodinný, 
95 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
THOR: RAGNAROK 3D v 17.20 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, 130  minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 140 Kč
KVARTETO ve 20.00 hodin 
ČR, 2017, komedie, 93 minuty, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 120 Kč

Pondělí 4. prosince
LIGA SPRAVEDLNOSTI 3D v 17.30 hodin 
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
150  minut, nevhodné pro děti do 12 let, české 
znění  Vstupné 130 Kč

KVARTETO v 19.55 hodin
ČR, 2017, komedie, 93 minuty, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 120 Kč

Úterý 5. prosince
ANDĚL PÁNĚ 2 v 15.00 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 
90 minut, mládeži přístupný  Vstupné 50 Kč, 

rodiče s dětmi, malí andílci a čerti 0 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. Platí do vyčerpání daru.
KVARTETO v 17.30 hodin 
ČR, 2017, komedie, 93 minuty, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 120 Kč
CHLAPI NEPLÁČOU v 19.30 hodin 
Bosna a Hercegovina, Slovinsko, 2017, drama, 
98  minut, nepřístupné pro děti do 15 let, ti-
tulky
Prostředí horského hotelu, ve kterém probíhá psy-
chologický experiment s osmi válečnými veterány 
bývalé Jugoslávie. V  atmosféře prázdného hotelu 
vyplouvají na povrch ty nejhlubší rány minulosti.

Vstupné 80 Kč

Kino Oko

V prosinci se mohou děti těšit na další dobrodružství malého kamaráda Paddingtona.  Foto: archiv
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Středa 6. prosince
KVARTETO v 18.00 hodin 
ČR, 2017, komedie, 93 minuty, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 120 Kč
TOM OF FINLAND ve 20.00 hodin 

Artvečer – FK
Finsko, Dánsko, USA, 2017, životopisný, drama, 
115 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Biografie gay ikony a umělce, který svými kresbami 
změnil svět a přinutil jej jinak přemýšlet o  odliš-
nostech.  Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč

Čtvrtek 7. prosince
PADDINGTON 2 v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
Velká Británie, Francie, 2017, komedie, rodinný, 
95 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. Platí do vyčerpání daru.
ANDREA CHÉNIER | GIORDANO v 18.00 ho-
din                                                          Živě v Oku
Opera, 2017, 150 minut, přístupné bez omezení, 
anglické titulky
All’Opera 2017/2018: Andrea Chénier živě přes sa-
telit. Teatro Alla Scala – Milán, zahajovací předsta-
vení letošní sezony.  Vstupné 220 Kč, studenti, 

senioři a při koupi alespoň tří titulů 
operní sezony 160 Kč 

Pátek 8. prosince
OKO SENIOR: PO STRNIŠTI BOS ve 
14.00 hodin
ČR, SR, Dánsko, 2017, komedie, drama, 111 mi-
nut, mládeži přístupný, 
Film je vybaven skrytými titulky pro sluchově po-
stižené diváky a audio popisnou stopu pro zrakově 
postižené diváky.  Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč
PADDINGTON 2 v 16.20 hodin 

Hrajeme pro děti
Velká Británie, Francie, 2017, komedie, rodinný, 
95 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-

TIT. Platí do vyčerpání daru.
PŘÁNÍ K MÁNÍ v 18.30 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, SR, 2017, pohádka, 90 minut, přístupné bez 
omezení
Teenagerovi Albertovi slíbí kouzelný dědeček, že 
mu splní jedno přání. Albert ale neví, jak s  ním 
vlastně naložit, aby to stálo za to.  Vstupné 110 Kč
NA SHLEDANOU TAM NAHOŘE ve 20.30 ho-
din
Francie, 2017, drama, komedie, 117  minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
Listopad roku 1919. Dva kamarádi, geniální kres-
líř a obyčejný účetní, kteří přežili válku v zákopech, 
se rozhodnou pustit do podvodných obchodů s pa-
mátníky padlým.  Vstupné 110 Kč

Sobota 9. prosince
PŘÁNÍ K MÁNÍ v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, SR, 2017, pohádka, 90 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 110 Kč
PADDINGTON 2 v 17.30 hodin 

Hrajeme pro děti
Velká Británie, Francie, 2017, komedie, rodinný, 
95 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. Platí do vyčerpání daru.
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH v 19.40 ho-
din
USA, 2017, komedie, 116 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky
Amy, Carla a  Kiki, matky na tahu... Tentokrát 
o Vánocích.  Vstupné 110 Kč

Neděle 10. prosince
MŮJ ŽIVOT CUKETKY v 15.00 hodin 

Hrajeme pro děti
Švýcarsko, Francie, 2016, animovaný, rodinný, 
66 minut, přístupný bez omezení, české znění
Devítiletý chlapec s přezdívkou Courgette po náhlé 
matčině smrti putuje do dětského domova plného 
sirotků, jako je on. Zvládnout první dny v novém, 
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a  jak se Courgettovi zdá, nevlídném prostředí 
chlapci pomáhá sympatický policista Raymond. 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. Platí do vyčerpání daru.
PADDINGTON 2 v 17.05 hodin 

Hrajeme pro děti
Velká Británie, Francie, 2017, komedie, rodinný, 
95 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. Platí do vyčerpání daru.
NA SHLEDANOU TAM NAHOŘE v 19.15 ho-
din 
Francie, 2017, drama, komedie, 117  minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Pondělí 11. prosince
LADISLAV ZIBURA – UŽ NIKDY PĚŠKY PO 
ARMÉNII A GRUZII v 19.00 hodin
Cestovatelská projekce, stand-up, 120 minut, pří-

stupné bez omezení
Pětadvacetiletý excentrický poutník Ladislav Zi-
bura se tentokrát vydává probádat Arménii, Gruzii 
a Náhorní Karabach.   Vstupné 130 Kč 

v předprodeji, v den konání akce 160 Kč

Úterý 12. prosince
PŘÁNÍ K MÁNÍ v 18.00 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, SR, 2017, pohádka, 90 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 110 Kč
CAMINO NA KOLEČKÁCH ve 20.00 hodin
ČR, 2017, dokumentární, 90 minut, přístupný bez 
omezení
Honza se snaží ukázat druhým, že život na vozíku 
prostě nekončí. Vydejte se s ním na pouť z Logroňa 
do Santiaga de Compostely.  Vstupné 90 Kč

Středa 13. prosince
MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ve 20.00 hodin 

Artvečer – FK

Cestovatelskou projekci Ladislava Zibury Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii uvádí Oko v pondělí 11. pro-
since.  Foto: archiv



40 Kino Oko

Itálie, komedie, 2017 
Od režiséra úspěšné komedie Naprostí cizinci. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 14. prosince
PŮLNOČNÍ PREMIÉRA: STAR WARS: PO-
SLEDNÍ Z JEDIŮ v 00.01 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 150 mi-
nut, přístupné bez omezení, titulky
Ze středy na čtvrtek! Návrat Hvězdných válek - nej-
slavnější filmové série očekává celý svět! 

Vstupné 130 Kč, kostýmovaní diváci 110 Kč
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ v 17.00 ho-
din 
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 150  mi-
nut, přístupné bez omezení, titulky  Vstupné 130 Kč
STAR WARS: POSLEDNÍ Z  JEDIŮ 3D ve 
20.00 hodin 
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 150 mi-

nut, přístupné bez omezení, české znění 
Po promítání proběhne focení s postavami filmu! 

Vstupné 150 Kč, kostýmovaní diváci 130 Kč 

Pátek 15. prosince
PŘÁNÍ K MÁNÍ v 15.00 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, SR, 2017, pohádka, 90 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 110 Kč
STAR WARS: POSLEDNÍ Z  JEDIŮ 3D 
v 17.00 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 150 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč 
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ ve 20.00 ho-
din 
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 150 mi-
nut, přístupné bez omezení, titulky 

Vstupné 130 Kč

Očekávané Star Wars: Poslední z Jediů budou mít půlnoční premiéru ze středy 13. na čtvrtek 14. prosince.  
Foto: archiv
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Neděle 17. prosince
MŮJ ŽIVOT CUKETKY ve 14.10 hodin 

Hrajeme pro děti
Švýcarsko, Francie, 2016, animovaný, rodinný, 
66 minut, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. Platí do vyčerpání daru.
BOLŠOJ BALET: LOUSKÁČEK v 15.45 hodin
Balet, 2017, 135 minut, přístupné bez omezení
Louskáček je rozkošné vánoční představení pro 
celou rodinu, pohádka o holčičce Marušce a jejím 
kouzelném vánočním dárku – louskáčku na ořechy, 
který se v její fantazii promění v krásného prince. 

Vstupné 220 Kč, studenti, senioři a při koupi 
alespoň tří titulů baletní sezony 160 Kč

STAR WARS: POSLEDNÍ Z  JEDIŮ 3D 
v 18.20 hodin

Sobota 16. prosince
PADDINGTON 2 ve 14.50 hodin 

Hrajeme pro děti
Velká Británie, Francie, 2017, komedie, rodinný, 
95 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. Platí do vyčerpání daru.
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ v 17.00 ho-
din 
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 150 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč 
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ ve 20.00 ho-
din 
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 150 mi-
nut, přístupné bez omezení, titulky 

Vstupné 130 Kč

Česko-slovenská pohádka Přání k mání vypráví o tenagerovi Albertovi, kterému slíbí kouzelný dědeček, že mu 
splní jedno přání...  Foto: archiv
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USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 150 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč 

Pondělí 18. prosince
STAR WARS: POSLEDNÍ Z  JEDIŮ 3D 
v 17.00 hodin 
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 150 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč 
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ ve 
20.00 hodin
Francie, 2017, komedie, 115 minut, přístupné bez 
omezení, titulky  Vstupné 80 Kč

Úterý 19. prosince
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ v 17.00 ho-
din 
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 150 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč 
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ ve 
20.00 hodin
Francie, 2017, komedie, 115 minut, přístupné bez 
omezení, titulky  Vstupné 80 Kč

Středa 20. prosince
STAR WARS: POSLEDNÍ Z  JEDIŮ 3D 
v 17.00 hodin 

USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 150 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč 
ROCK’N ROLL                                Artvečer – FK
Francie, 2017, komedie, hudební, 123 minuty, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  

Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč

Čtvrtek 21. prosince
FERDINAND ve 14.55 hodin  Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, rodinný, 99  minut, pří-
stupné bez omezení, české znění
Nový animovaný film pro celou rodinu Ferdinand 
má velmi netypického hrdinu. Je to býk, který 
si radši přivoní ke kytičce, než by se hrdinně bil 
v aréně na koridě…  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ v 17.00 ho-
din 
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 150 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč 
ŠPINDL ve 20.00 hodin 
ČR, 2017, romantický, komedie, 98  minut, pří-
stupné bez omezení
Když na hory, tak do Špindlu.  Vstupné 120 Kč

Pátek 22. prosince
FERDINAND 3D v 15.45 hodin 

Hrajeme pro děti

Před Vánocemi bude mít premiéru animovaný film pro celou rodinu Ferdinand.  Foto: archiv



43Kino Oko

USA, 2017, animovaný, rodinný, 99  minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
ŠPINDL v 17.55 hodin
ČR, 2017, romantický, komedie, 98  minut, pří-
stupné bez omezení
Když na hory, tak do Špindlu.  Vstupné 120 Kč
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ ve 20.00 ho-
din 
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 150 mi-
nut, přístupné bez omezení, titulky Vstupné 130 Kč

Sobota 23. prosince
FERDINAND 3D ve 13.05 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, rodinný, 99  minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
PŘÁNÍ K MÁNÍ v 15.10 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, SR, 2017, pohádka, 90 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 110 Kč
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ v 17.05 ho-
din 
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 150 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč 
ŠPINDL ve 20.00 hodin 
ČR, 2017, romantický, komedie, 98  minut, pří-
stupné bez omezení
Když na hory, tak do Špindlu.  Vstupné 120 Kč

Středa 27. prosince
FERDINAND ve 14.50 hodin  Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, rodinný, 99  minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ v 17.00 ho-
din 
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 150 mi-
nut, přístupné bez omezení, titulky 

Vstupné 130 Kč
PATERSON ve 20.00 hodin           Artvečer – FK
Německo, Francie, 2016, drama, komedie, 118 mi-

nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 
Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

Čtvrtek 28. prosince
FERDINAND 3D v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, rodinný, 99  minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI v 17.40 ho-
din                                                  Hrajeme pro děti
ČR, 2017, romantický, komedie, 98  minut, pří-
stupné bez omezení
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní 
konzoli se hrou, o  které nikdy předtím neslyšeli,  
zvanou Jumanji, ocitají se všichni vzápětí v džun-
gli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova se stávají 
postavami, které si pro hru zvolili. 

Vstupné 120 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. Platí do vyčerpání daru.
ŠPINDL ve 20.00 hodin 
ČR, 2017, romantický, komedie, 98  minut, pří-
stupné bez omezení
Když na hory, tak do Špindlu.  Vstupné 120 Kč

Pátek 29. prosince
FERDINAND ve 14.55 hodin  Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, rodinný, 99  minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
STAR WARS: POSLEDNÍ Z  JEDIŮ 3D 
v 17.00 hodin 
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, 150 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč 
BORG/McENROE ve 20.00 hodin 
Švédsko, Dánsko, Finsko, 2017, drama, ži-
votopisný, 90  minut, přístupné bez omezení, 
titulky 
Wimbledon, 1980. Nejdeštivější léto desetiletí. 
Svět se těší, až uvidí tenisovou jedničku Björna 
Borga obhajovat svůj pátý titul Wimbledonu. 

Vstupné 120 Kč
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Sobota 30. prosince
JUMANJI: VÍTEJTE V  DŽUNGLI 3D 
v 15.35 hodin                                    Hrajeme pro děti
ČR, 2017, romantický, komedie, 98  minut, pří-
stupné bez omezení 

Vstupné 140 Kč, rodiče s dětmi 120 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. Platí do vyčerpání daru.
ŠPINDL v 17.55 hodin 
ČR, 2017, romantický, komedie, 98  minut, pří-
stupné bez omezení
Když na hory, tak do Špindlu.  Vstupné 120 Kč
NEJVĚTŠÍ SNOWMAN ve 20.00 hodin 
USA, 2017, muzikál, drama, životopisný, 120 mi-
nut, přístupné bez omezení, titulky
Původní výpravný muzikál inspirovaný život-
ním příběhem amerického obchodníka a  baviče 
P. T. Barnuma (Hugh Jackman), zakladatele největ-
šího pojízdného cirkusu v USA.  Vstupné 130 Kč

Neděle 31. prosince

PADDINGTON 2 v 11.00 hodin 
Hrajeme pro děti

Velká Británie, Francie, 2017, komedie, rodinný, 
95 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 80 Kč
ŠPINDL ve 13.10 hodin
ČR, 2017, romantický, komedie, 98  minut, pří-
stupné bez omezení
Když na hory, tak do Špindlu.  Vstupné 120 Kč

KE VŠEM PROJEKCÍM MÁME K  ZAPŮJ-
ČENÍ SLUCHÁTKA PRO NEDOSLÝCHAVÉ. 
Program kina, on-line prodej a rezervace vstupenek 
přes internet na webových stránkách kina www.ki-
nosumperk.cz. 

Předprodej vstupenek: po–pá od 14.00  hodin, so 
a  ne  hodinu před začátkem prvního představení. 
Přijímáme platební karty. Platnost rezervací vstu-
penek hodinu do začátku představení. Bližší inf. na 
telefonu 583 212 000. Změna programu vyhrazena.

V nové české komedii Špindl hrají Anna Polívková a Oldřich Navrátil.  Foto: archiv





VÁNOCE V ŠUMPERKU

Vánoce na Točáku
1. – 24. prosince 2017

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

Doprovodný program Vánoc na Točáku:
 1. prosince · 17:00 · Točák

 Rozsvícení vánočního stromu
 vystoupí Trocha klidu, MŠ Borůvka, The Flash Brass

 8. prosince · od 9:00 · Točák

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

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

 Adventní podvečer s divadlem
 vystoupí Micash a herci divadla

 15. – 16. prosince · Hlavní třída (mezi obchodním domem a Hotelem Grand)

 Vánoční trhy s regionálními
 potravinami a vánočními produkty
 otevírací doba: pá 9:00 – 16:00 · so 9:00 – 14:00

 17. – 19. prosince · nám. Míru u radnice

 Adventní dny splněných přání
 17. 12., 14:00 · vánoční dioráma u radnice, Zutroy, Anna Lukášová
 18. 12., 14:30 · mateřské školy 
 19. 12., 15:00 · základní školy, dílničky Vily Doris, Haleluja Band

 18. – 20. prosince · nám. Míru u radnice

 Vánoční zabíjačka u radnice
 prodej zabíjačkových specialit

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

 Adventní podvečer s divadlem
 vystoupí skupina Santa Band a TapTýda

Další vánoční akce v Šumperku:
 2. prosince · 16:00 · Divadlo Šumperk

 Pohádka Dobrodružství mořského vlka
 a setkání s Mikulášem
 3. prosince · 16:00 · klášterní kostel

 I. adventní koncert
 4. prosince · 17:00 · Informační centrum Šumperk

 Strom splněných přání
 5. prosince · 17:00 · Hlavní třída a nám. Míru

 Setkání se sv. Mikulášem
 6. prosince · začátek průvodu v 9:00 u hlavní pošty, Gen. Svobody

 Andělský pochod MŠ Borůvka
 10. prosince · 16:00 · kostel sv. Jana Křtitele

 II. adventní koncert
 12. prosince · 19:00 · klášterní kostel

 Vánoční koncert Klasika Viva – Musica Bohemica
 13. prosince · 16:30 · Informační centrum Šumperk

 Vánoční koncert
 16. prosince · 16:00 · Dům kultury Šumperk

 Vánoční koncert Motýlů Šumperk
 17. prosince · 16:00 · evangelický kostel

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

 IV. adventní koncert

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

Pořádá město Šumperk ve spolupráci s Divadlem Šumperk,
Ing. Lucií Hoškovou a Společností kulturního dědictví, historie a romantiky


