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Šumperská radnice

již 100 let dominuje městu. Je sídlem jeho vedení 
a reprezentativní budovou města.

Tak to měli v úmyslu její tvůrci, vídeňští architekti 
G. Berger a H. Schön, a tak byla budova v historizu-
jícím stylu saské neorenesance předána 9. září 1911 
veřejnosti. Vystřídala historickou radnici, která ne-
byla dostatečně reprezentativní pro bohaté a sebevě-
domé německé město. Stavba nové budovy trvala od 
března 1909 do počátku září 1911.

Radnice zůstává i dnes reprezentativní budovou 
města, přestože se naše estetické cítění za 100 let po-
někud změnilo. Proto je budova neustále moderni-
zována, aby její provoz odpovídal požadavkům doby 
a aby byla důstojným místem přijímání jak význam-
ných návštěv města, tak všech občanů, kteří se na 
Městský úřad se svými záležitostmi obracejí.

Změnami neprochází jen šumperská radnice, ale 
celé město. Řada památek, měšťanských domů a his-
torických budov rozkvetla znovu do krásy. S těmi 
nejvýznamnějšími se budeme na obálkách Života 
pravidelně po 12 měsíců setkávat v kresbách malířky 
a grafi čky Zdeňky Rambouskové. M. Berková

Karl Brachtel ml. je auto-
rem akvarelu zachycují-
cího starou šumperskou 
radnici v roce 1909. 
(VM Šumperk)
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„STARÁ DÁMA“ LETOS SLAVÍ

Ptáte se po jejím jméně? Vlastně ani žád-
né nemá, říkáme jí prostě „radnice“. Přesto jde 
o nejdůležitější budovu v každém městě. Bez ní 
by se život změnil v džungli. Samozřejmě, správu 
města dělají lidé, ale ti musejí někde sídlit, někde 
jednat, rozhodovat, úřadovat, někde se potkávat 
a komunikovat. A takovým ideálním místem, 
lepší zatím pro správu města nebylo objeveno, je 
právě radnice.

A ta naše, šumperská, slaví letos svých rovných 
sto let. Pravda, i předtím tu stála její předchůdky-
ně, a to hezky dlouho, dokonce několik takových 

století jaké si letos připomíná její nástupkyně. 
Bylo by nespravedlivé v souvislosti s letošním 
výročím o staré radnici, kterou v roce 1909 do 
základů zbořili, nepojednat.

V letošním roce si na stránkách Kulturního 
života Šumperka připomeneme zašlou slávu 
městských rad, konšelů a purkmistrů, a jak se 
bude blížit ono slavnostní datum 9. září, povíme 
si o městských radách, zastupitelích a starostech, 
kteří sídlili v nové radniční budově.

A abychom to neodkládali, začneme již v úno-
rovém čísle. -zd-

Tak tohle ještě zbylo ze staré šumperské radnice po jejím zbourání v roce 1909. Pietní chvíle jistě stála za 
zaznamenání objektivem fotoaparátu.  Sbírky VM v Šumperku

Redakce a redakční rada 
Kulturního života Šumperka přeje všem svým čtenářům 

klidné a krásné vánoční svátky a v roce 2011 bohaté kulturní vyžití.
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Y PŘEDSTAVUJEME AUTORKU OBÁLKY: 
MALÍŘKA A GRAFIČKA ZDEŇKA RAMBOUSKOVÁ

Malířka a grafi čka Zdeňka Rambousková hle-
dá vlastní seberealizaci především v krajinomal-
bě. Chce vyjádřit svůj hluboký vztah ke krajině, 
jež ji fascinuje, a přenést do obrazů sílu a pocit 
vyrovnanosti, který v přírodě sama nalézá. Do-
káže proniknout do srdcí obdivovatelů svých ob-
razů volbou námětů i barevných tónů, a vytváří 
tak zvláštní impresionistickou malebnost. Tvoří 
v duchu tradic barbizonské školy, kdy lehkým 
impresionistickým štětcem zachycuje krajiny 
rodného moravského Slovácka a později i  Jese-
níků. V posledních letech často zajíždí malovat 
do Chorvatska, kde jí učarovala krajina v okolí 
Biogradu a Vodice.  

Vedle krajinářství se zabývá také portrétní 
a fi gurální tvorbou. Z malířských technik má 
nejraděj olejomalbu, ale nevyhýbá se ani akva-
relu a pastelu. Zdeňka Rambousková nepodléhá 
žádným dobovým módním trendům a nechce 
ani precizovat jednu výtvarnou techniku. Její 
kreativita a potřeba zvládat nové výzvy jsou její 
velké přednosti.

Zdeňka Rambousková je také vynikající kres-

lířkou, což se projevuje  zejména v grafi ce, a to 
v zobrazování architektury, stavebních památek 
a železnic (kalendářní tvorba), ale i například 
známek. 

Zdeňka Rambousková je absolventkou UM-
PRUM v Uherském Hradišti. Byla žačkou profe-
sorů J. Staňka, F. Cundrly a J. Hudečka. Studovala 
také v Jablonci nad Nisou (bižuterie) a tuto pro-
fesi si oblíbila natolik, že pracovala v oboru sklář-
ského designu v Moravských sklárnách v Květné. 
Zúčastňovala se různých oborových soutěží tý-
kajících se užitého skla (Nový Bor, ÚBOK Praha 
a další). Od roku 1990 je členkou Sdružení vý-
tvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, 
s výtvarnou skupinou G 90 se zúčastnila pobytu 
v Paříži v roce 1993 a v roce 2008 se stala členkou 
UNIE výtvarných umělců Olomoucka.

Uspořádala řadu výstav v zahraničí (Chorvat-
sko, Rakousko, Německo, Francie, Belgie, Velká 
Británie, USA, Austrálie). Její olejomalby i grafi -
ku mohli obdivovat milovníci impresionisticky 
laděných obrazů na autorských i kolektivních 
výstavách  v Šumperku, v Brně, Prostějově, Olo-
mouci a v Praze. 

S jejími historizujícími kresbami šumperských 
staveb a budov se budeme po celý rok setkávat na 
obálkách Kulturního života Šumperka. -mb-

Z. Rambousková při práci v ateliéru.  Foto: archiv

Z. Rambousková, Na břehu
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ULETMÉ NAHLÉDNUTÍ 
DO SBORNÍKU O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: KOPANÁ

Jedním z nejpopulárnějších sportů je bezesporu kopaná. Její historie v připravovaném sborníku 
nebude, samozřejmě, chybět. V prosincovém čísle jsme vám nabídli dvě ukázky přibližující obdo-

bí šedesátých let minulého století. V tomto čísle vám předkládáme další dva úryvky autorů Draho-
míra Polácha a Bořivoje Lešenara. 

Prvním opravdu velkým úspěchem bylo působení 
Dukly v I. A tř. v letech l957-1959. Z velmi dobrých 
hráčů se podařilo vytvořit skvělý kolektiv, který mimo 
jiné tvořili: Žingor a Blesák ze Sp. Mar tina, bratři 
J. a S. Sikytové ze Sparty Praha, Braun z Nitry, Fi scher 
ze Zlína, Ďurík, Rybár, Bielik a jiní z oddílů krajského 
přebo ru, Kadlček z Dol. Němčí, Křapa z Vlčno-
va a další. Svými výsledky a vystupováním získávala 
Dukla přízeň diváků. Na její mistrovská utkání přichá-
zelo 500-800 diváků. Nejúspěšnějším obdobím se stala 
léta 1960-61. Tehdy se po dařilo z armádního výběru 
Dukly Praha a okruhového výběru Dukly Trenčín 
získat výborné fotbalisty Nadzama, Kofroně, Lipčáka, 
Hasalíka, Tkačíka, Konečného, Záblatského, Bielika, 
Ličáka, Poláka a jiné. A z druholigové Meopty Přerov 
se vrátil výborný Robert Braun. Tito a další hráči vybo-
jovali postup do přeboru Ostravského kraje a jako no-

váček byli největším překvapením soutěže. Po šestém 
kole se dělili s Duklou Olomouc o první místo.

Třikrát se Dukla Šumperk úspěšně zúčastnila 
kvalitně připraveného turnaje „Memoriál J. Kukuly“, 
který pořádal Baník Šumperk. A třikrát byla ve fi ná-
le. Nezapomenutelným se stalo v čer venci 1961 fi nále 
mezi domácí Duklou a Baníkem Ratiškovice, kte rý 
hrál druhou celostátní ligu. Utkání, kterému přihlíže-
lo 1500 diváků, skončilo nerozhodně 2:2. Ratiškovice 
pak zvítě zily na penalty 4:3.

V dalším ročníku pak Dukla Šumperk hrála o pohár 
Nové svo body. Postupně vyřadila řadu soupeřů a jako 
první v okrese tento pohár získala. V celostátním kole 
narazila na druholigové ZKL Brno a v jednokolovém 
systému s ním na jeho hřišti hrála 2:2. Štěstí však 
nakonec přálo domácím, protože se neprodlužovalo. 
Losem zvítězil ZKL Brno.

Mužstvo Dukly Šumperk, které vybojovalo postup do l. A třídy Olomouckého kraje. Stojící zleva: trenér 
V. Došlík, předseda oddílu kpt. B. Lešenar, Strapatý, Rybár, Andrle, Křapa, člen výboru Dvořák, člen 
výboru npor. Fajx a Blesák. V podřepu: Ďurík, Resner, Kadlček, Fischer, Braun a  Kleštinec.
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„Kalendář, který je již čtvrtým ve své řadě, vy-
dalo neformální sdružení měst a obcí Olomouc-
kého a Moravskoslezského kraje nesoucí název 
Jeseníky přes hranici,“ uvedla administrátorka 
sdružení Markéta Ficnarová. Recepty na tradiční 
jídla z oblasti Jeseníků, jako jsou například Ný-
znerovské brambory, Frýdeberský salát či špe-
ková pečeně, přitom pocházejí ze soukromých 
i veřejných archivů. „S ohledem na vysídlení 
Jeseníků po druhé světové válce bylo poměrně 
obtížné dopátrat se ke skutečně tradiční gastro-
nomii našich hor. Mezi místní suroviny patří les-
ní plody, zvěřina či hovězí maso. V kalendáři jsou 

ale uvedeny také recepty „postavené“ i na jiných 
potravinách,” vysvětlila Ficnarová.

Není jistě bez zajímavosti, že recepty z kalen-
dáře již vyzkoušely i šumperské restaurace, kte-
ré v rámci prvního gastronomického festivalu 
„Chuť Jeseníků“ zařadily tato tradiční jídla do své 
nabídky. Zájemci si mohou nástěnný kalendář 
Jeseníky 2011, jenž je k dostání také v německé, 
anglické a polské verzi, koupit za sto devadesát 
dvě koruny přes internet na adrese www.pra-
dedovo.cz. K dostání je rovněž v Regionálním 
a městském informačním centru v místním Vlas-
tivědném muzeu. -zk-

KALENDÁŘ OKOŘENILA TRADIČNÍ JÍDLA JESENICKA

Tradiční nástěnný kalendář Jeseníky, jenž ve svém záhlaví nese rok 2011, je v  prodeji. Kromě 
dvanácti fotografi í jesenické přírody z „dílny“ místních fotografů  Ivo Netopila a Tomáše Slívy 

ho „okořenily“ recepty tradičních jídel Jeseníků. Těch je na stránkách kalendáře šestatřicet.

***
Do podzimní části soutěže I.A třídy ročníku 

1959/60 vstoupila Lokomotiva ve velmi dobré for-
mě a po šestém kole vedla tabulku. Šlágrem pod-
zimu bylo derby s Duklou Šumperk na počátku 
října. Ve vyhecovaném zápase podlehla Lokomo-
tiva na domácím hřišti před dvěma tisíci diváky 
nadšeně hrajícím vojákům 0:1. Přes další výkyvy 
si nakonec Lokomotiva vybojovala podzimní pr-
venství v tabulce a úspěšný rok završila koncem 
listopadu prohrou 1:3 ve vyrovnaném přátelském 
zápase z druholigovým TJ Gottwaldov. 

I na jaře 1960 pokračovala Lokomotiva ve velmi 
dobrých výkonech a přetahovala se o první místo 
s Uničovem. Rozhodnout měl zápas v Uničově, 
který se hrál 10. května a fotbalisty Šumperka tam 
doprovázelo přes pět set fanoušků. Domácí Spartak 
však po tvrdém boji deklasoval Lokomotivu 5:1. 
I přes tuto krutou porážku však fotbalisté Loko-
motivy spolu s Uničovem postoupili do krajského 
přeboru. Mužstvo pod vedením trenéra Rudolfa 
Cipryse hrávalo v sestavě: Adolf Richtr (brankář), 
Josef Olah, Fischer, Tomšek (obrana), Rudolf Ko-
mínek, Horák (záloha), Stejskal, Havlíček, Klešti-
nec, Hlaváček, Pažitka (útok). V kádru byli ještě 
brankař Polák a hráči Žák, Onderka, Chrastina, 
novými posilami byli Krčmařík, Cmíral, Hrnčíř, 
Slončík. Vedoucím oddílu kopané byl Jorda. 

Na Lokomotivu tehdy chodilo podle pamětní-
ků i přes dva tisíce diváků. Mužstvo bylo v té době 
v Šumperku nejlepší, avšak na podzim příchodem 
nováčků posílila Dukla a svou tvrdou útočnou 
hrou začala strhávat šumperské příznivce kopané 
na svou stranu, což skalní fanoušci Lokomotivy 
nesli značně nelibě. Zápasy těchto mužstev byly 
v té době plné emocí a pamětníci na ně, a samo-
zřejmě i na utkání s Baníkem, s odstupem času 
vzpomínají jako na nejlepší období šumperské 
kopané po druhé světové válce. Tyršův stadion 
i stadion na Střelnici „praskaly ve švech“.  

Vstup do krajského přeboru v ročníku 1960/61 
se Lokomotivě vydařil, protože v domácím pro-
středí oplatili Uničovu jarní porážku výhrou 2:1. 
Další výsledky však byly slabé a mužstvo se poz-
ději prakticky neodpoutalo z posledního místa 
v tabulce. Lokomotiva přitom hrála pohlednou 
kopanou a uměla si vytvořit i drtivou převahu, 
scházel jí však střelec gólů. Výsledkem byly těsné 
prohry, případně remízy. Po jedné sezoně se tak 
fotbalisté Lokomotivy vrátili do I.A třídy a v té 
pak hráli řadu dalších let. V té době patřil k nej-
lepším hráčům L. Slončík, který hrával pravou 
spojku a měl velmi dobrou střeleckou potenci 
- například v pohárovém zápase s Lokomotivou 
Praha v únoru 1963 vstřelil šest branek. 
 Drahomír Polách a Bořivoj Lešenar 
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Vlastivědné muzeum v Šumperku vydalo informativní publikaci slovníkového typu Kdo je kdo 
ve výtvarné tvorbě na Šumpersku, 1. díl. Obsahuje biogramy malířů, sochařů, architektů, fo-

tografů, historiků umění a uměleckých řemeslníků, kteří se v teritoriu bývalého okresu Šumperk, 
na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku, narodili, nebo těch, kteří zde žili a žijí, i umělců, jejichž 
tvorba byla silně ovlivněna tímto krajem, byť se zde zdrželi jen krátce  či  příležitostně. 

Překvapil celkový počet tvůrců, kterých se tato 
charakteristika týká, především úspěšných auto-
didaktů. Proto bylo nutné práci rozdělit do dvou 
dílů. V prvním jsou biogramy autorů, jejichž 
tvorba přesáhla do 20. století, byla v tomto sto-
letí ukončena nebo ve 20. století bylo její těžiště, 
přestože umělci tvoří i nadále (tvůrci narození do 
r. 1950). Druhý díl slovníku se bude věnovat jak 
starším autorům, u nichž jsou informace zatím 
nekompletní, tak současníkům narozeným do 
roku 1989.

Publikace plní zároveň funkci soupisu fondu re-
gionální výtvarné tvorby sbírky Vlastivědného 
muzea v Šumperku. Bude v prodeji od poloviny 
ledna  v muzeích v Šumperku, Mohelnici, Zábře-
hu, Lošticích a na zámku v Úsově.

Pro čtenáře KŽŠ přineseme v roce 2011 každý 
měsíc ukázkově některé z hesel. Pracovníci Vlas-

tivědného muzea v Šumperku budou vděčni jak 
za připomínky, tak za doplnění informací o jed-
notlivých autorech. Během práce na slovníku se 
totiž setkali s řadou problémů, které nebyly vy-
řešeny (např. rozdílná životopisná data v litera-
tuře), s událostmi, jež zůstaly zapomenuty, s ne-
kompletními informacemi i se jmény, u nichž se 
nezapomnělo jen to, že jejich nositel byl znám 
také jako výtvarník.     redakce VM v Šumperku

JOSEF VÁCLAV BARNET 

Malíř * Narozen 3. července 1907 v Bludově * 
Zemřel 24. února 1990 v Praze

Vlastním jménem Směšný. Absolvent AVU 
v Praze v letech 1927-1934 (prof. M. Švabinský, 
J. Lauda, J. Obrovský). Během studií obdržel na 
škole I. a II. cenu a čestná uznání za školní prá-
ce, Preislerovu a Hlávkovu cenu a cenu nadace 
dr. Lva Lercha. R. 1933 absolvoval studijní cestu 
s V.V. Štechem po Německu. V letech 1937-1940 
studoval v Paříži na École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts v Paříži u  prof. F. Sabatté a Fr. Kupky 
a  École du Louvre (1937-1939 stipendium fr. vlá-
dy). V letech 1937-1938 získal I. cenu ČAVU za 
kopii Manetovy Olympie. Studijní léta byla dobou 
tvorby poznamenané vlivy učitelů i soudobých vý-
tvarných směrů. Po studiích působil v Praze. Byl 
malířem expresivní barevné techniky a uznáva-
ným moderním umělcem, pověřovaným i četnými 
vládními zakázkami. Věnoval se mnoha žánrům, 
portrétní tvorbou počínaje, přes krajinomalbu až 
k malbě květin a zátiší.

Dílo: množství samostatných výstav, zastou-
pení ve sbírkách VM v Šumperku, v NG v Praze, 
krajské galerie, Galerie Hl. města Prahy, Minis-
terstvo školství, Ministerstvo kultury, Obecní 
úřad a škola v  Bludově, Cité Universitaire v Paří-
ži, čs. konzuláty a velvyslanectví v cizině.

 (upraveno pro potřeby KŽŠ)Josef Václav Barnet
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BLUES ALIVE: ÚŽASNÁ NAROZENINOVÁ ATMOSFÉRA

Úžasná atmosféra, skvělá vystoupení a rekordní návštěvnost. Tak by se dal stručně charakteri-
zovat půlkulatý patnáctý ročník mezinárodního festivalu Blues Alive, jemuž patřil Šumperk od 

čtvrtka 18. do soboty 20. listopadu. 

Již čtvrteční koncertování kapel ze zemí Vi-
segrádské čtyřky a páteční odpolední sólové vy-
stoupení fenomenálního amerického kytaristy 
Garyho Lucase v klášterním kostele dávaly tušit, 
že ten, kdo na letošní Blues Alive zavítá, nebu-
de rozhodně litovat. Potvrdil to už první hlavní 
„ohlížecí“ retro večer, během něhož střídala na 
pódiu jedna vynikající kapela druhou.

Ovšem to, co bylo k slyšení a vidění o den poz-
ději, překonalo veškerá očekávání. Posluchače 
si získala především pětičlenná kapela zpěváka, 
kytaristy a trumpetisty Lecha Wierzynskiho Th e 
California Honeydrops. Jednoznačně nejsilnější 
zážitek pak nabídla návštěvníkům hlavní hvězda 
letošního ročníku - legenda světového elektric-
kého blues Johny Winter. Tento texaský kytarista 
předvedl to nejlepší ze svého repertoáru a sklidil 
zasloužené ovace. Není tedy divu, že se sobotní 

večer zapsal do šumperské bluesové patnáctileté 
historie rekordním počtem návštěvníků, kterých 
přišlo do Domu kultury na třináct set.  

 -zk-, foto: -pk-

Hlavní hvězdou letošního Blues Alive byl Johny Winter.

Své bluesové umění předvedl v pátek Corey Harris.
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▲ Ve velkém sále Domu kultury vládla při hlav-
ních koncertech jedinečná atmosféra.

► Posluchače nadchla kapela Th e California Ho-
neydrops.

Nedílnou součástí letošního Blues Alive byla i vystoupení ve foyer.
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NASLOUCHADLA ANEB PÁR POSTŘEHŮ K NOVÉ BÁSNICKÉ SBÍRCE 
MIROSLAVA KUBÍČKA HLUČNÁ HLÍNA

TOUŽENÍ
Miroslav Kubíček

v nejhlubší pokoře
často smlčíme city

už vím kde a s kým nebýt
když přečtu krásnou knihu

jsem jako zbitý

po lesích šťastně bloudím
nasávám vůni pryskyřice

modlím se potichu
a toužím po hříchu

Když jsem se k podzimu potuloval ulicemi 
Šumperka, potkal jsem Miroslava Kubíčka; ten 
mi, postěžovav si na zdraví - s důrazem na ztra-
cené naslouchátko, věnoval i Hlučnou hlínu, tedy 
svoji osmou básnickou sbírku. Souvislost mezi ti-
tulem Hlučná hlína a ztraceným přístrojkem mi 
přišla velice vtipná…

O tvorbě šumperského básníka jsem obšírněji 
psal již dvakrát, musel bych se částečně opakovat! 
Nové básně Miroslava Kubíčka vyšly rok po sbírce 
Sladké hořkosti - hořké sladkosti. Vůči poezii zdá 
se mi jednoletý rozestup nebezpečně blízký, bás-
ně by přece jen měly mít možnost dozrát. Hlučná 
hlína je pokračováním Sladkých hořkostí. Básník 
se znovu dotýká témat citlivých jeho věku. Je až 
s podivem, že po tak krátké době lze vydat sbírku, 
která by nebyla pouhým důkazem grafomanství, 
ale potvrzením vyzrálé poezie…

Miroslav Kubíček je ročník 34, nelze tedy oče-
kávat zvraty v poetice nebo různé experimenty (ale 
i to by se dalo zpochybnit). Možná jako vůbec první 
básník totiž naslouchá životu skrze volumen naslou-
chadla a pokouší se o tom napsat. Mám-li tedy tuto 
zprávu psát v duchu nové básnické sbírky, musím 
s podobně černým humorem konstatovat, že básně 
Hlučné hlíny mají snahu se v hlíně hrabat hlouběji 
než minulá sbírka. Aktuální poezie Miroslava Kubíč-
ka je opět elegicky naléhavá, jindy zase prašná jako 
vyprahlá hlína, v níž říhají pupkaté pupavy a čiplen-

ky vzrušuje touha… Celkově zdá se mi hlína spíše 
orná než hladová, je čechravá, chumlavá a hlučná 
snad pouze přes rozechvělý bubínek citlivého na-
slouchadla. Zajímavé téma je ukryto za metaforou 
van Goghova ucha… „v příští poezii uříznu si ucho“, 
vyhrožuje básník, jako by nestačilo ztracené naslou-
chátko! Škoda, že tento motiv není více rozvrstven. 

V žádném případě nepřeji Miroslavu Kubíčkovi 
bolest uříznutého ucha, ale brzké nalezení citlivého 
bubínku pro budoucí poezii… Aleš Kauer
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SE ZAMĚŘILA NA STRAŠNOU ŠKOLU

Krutou pravdu o tom, kdo vymyslel školu, jak to ve školách před mnoha a mnoha lety chodilo, 
jací byli učitelé, uklízečky i školníci a další nejtemnější podrobnosti ze školního prostředí, 

které učitelé nikdy nepřiznají, odhaluje další přírůstek ediční řady Děsných dějin nakladatelství 
Egmont nazvaný Strašná škola a hrozní učitelé. Autorkou je Šumperanka Vladimíra Krejčí, jež 
přizvala ke spolupráci při ilustrování Václava Roháče. Jde přitom o jejich druhé společné dílo. Ve 
stejné edici, která nese podtitul „o čem se vám učitelé neodvažují říct“ a jež je díky humorné formě 
u mladých čtenářů velmi populární, totiž vydali koncem roku 2009 knihu Nebohé čarodějnice 
a boží inkvizitoři.

„Se školním „tématem“ přišly samotné děti, 
které byly na autogramiádě předchozí knížky 
loni v prosinci. My jsme jim jen vyhověli,“ kon-
statovala s úsměvem Vladimíra Krejčí, která ješ-
tě v den loňské autogramiády přednesla návrh 
šumperských školáků nakladateli a ten během 
pěti minut souhlasil. Zatímco v případě čaroděj-
nických procesů byla autorka „jako doma“, neboť 
téma díky šumperským dějinám znala a vědě-
la, po jaké literatuře sáhnout, u Strašné školy 
a hrozných učitelů se podle vlastních slov ocitla 
na „zeleném drnu“. „Jde o velmi rozsáhlé období 
i téma. A navíc je jen velmi málo literatury za-
měřené speciálně na školství,“ podotkla Krejčí. 
Při psaní tak mimo jiné čerpala z vysokoškol-
ských skript, která jsou, jak sama říká, bohužel 
nezáživná a suchá, procházela memoárovou lite-
raturu, vzpomínky známých osobností na školu 
a mnoho dalších pramenů. Velkou pomocnicí 
jí v tomto „vyhledávacím a shromažďovacím“ 

období byla především Jitka Sopperová z místní 
Městské knihovny. „Jen bych podotkla, že nám 
tu občas po Vlaďce zůstaly prázdné regály,“ pro-
zradila během křtu nové publikace začátkem říj-
na Sopperová, která se zhostila kmotrovské role, 
a popřála Strašné škole, aby byla hodně čtená, 
oblíbená a prodávaná.

Předností publikace, jež humornou formou 
přibližuje vývoj školství, je opravdová „čtivost“ 
- čtenář v ní narazí na různé vyprávěcí prostřed-
ky, včetně kvizů, školních perliček, úryvků z čte-
nářských deníků a vysvědčení českých velikánů, 
která mnohdy velmi překvapí. Přitažlivost pak 
zaručují ilustrace, pojaté často ve stylu komiksu. 
Jejich autorem je výtvarník Václav Roháč.

„Už při psaní Nebohých čarodějnic mě nadchl 
Vaškův zápal a osobní zaujetí. Jeho autorská nad-
sázka je skvělá, takže jsem ani na okamžik ne-
přemýšlela o tom, že by knihu ilustroval někdo 

Publikaci Strašná škola a hrozní učitelé si mohli 
nechat zájemci od autorky a ilustrátora podepsat. 
 Foto: -zk-

Další přírůstek ediční řady Děsných dějin naklada-
telství Egmont - Strašná škola a hrozní učitelé - se 
křtil v knihovně.                                           Foto: -zk-
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ZAČÁTKEM ROKU VYJDOU DO ULIC TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI

Již tradičně zahájí nadcházející rok v Šumperku a okolí Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Cha-
rita Šumperk. Koledníci vyjdou do ulic v období mezi 2. a 9. lednem, aby přinášeli do všech do-

movů požehnání a poprosili o pomoc pro ty, kteří ji potřebují.

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především 
na pomoc nemocným, handicapovaným, senio-
rům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak so-
ciálně potřebným skupinám lidí, žijícím zejména 
v děkanátu Šumperk. Část výnosu pak jde na hu-
manitární pomoc do zahraničí,“ uvedla ředitelka 
místní Charity Marie Vychopeňová. Vzápětí při-
pomněla, že jen letos se v šumperském děkanátu 
vykoledovalo 556 120 korun, místní Charita při-

tom obdržela podíl ve výši 272 550 Kč. Ten pou-
žila na podporu své činnosti a práci šumperské-
ho Centra pro rodinu a na humanitární pomoc 
zemětřesením postiženému Haiti a povodněmi 
postiženým oblastem v České republice. „Koupili 
jsme rovněž rehabilitační a kompenzační pomůc-
ky a pomůcky a zařízení pro terénní hospicovou 
péči. Část peněz šla i na přímou pomoc občanům 
v hmotné nouzi,“ podotkla Vychopeňová. -red-

HUDEBNÍ CYKLUS NABÍDNE VÁNOČNÍ ORATORIUM

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje i v novém roce. 
V lednové páté části nabídne Telemannovo Vánoční oratorium.

Georg Philipp Telemann, 1681-1767, byl ně-
mecký skladatel, jenž byl od roku 1721 až do své 
smrti ředitelem kůru v pěti hlavních kostelech 
v Hamburku. Christmas Oratorio, neboli Vánoční 
oratorium, tvoří tři sborová díla, která pocházejí 
z jeho posledního skladatelského období. „Složil 
je ve svých jedenaosmdesáti letech. Jako základ 
použil Telemann libreto básníka Karla Wilhelma 

Ramlera. Texty přispěly ke slávě oratoria,“ říká 
zakladatel cyklu Vít Rozehnal. Současně připo-
míná, že páté setkání proběhne ve středu 5. ledna 
od 19 hodin ve zkušebně Scholy od Sv. Jana Křti-
tele ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4. 
„Jelikož se jedná o krátké oratorium, pořad bude 
ještě doplněn Telemannovými vánočními kantá-
tami,“ dodává Rozehnal. -red-

jiný,“ řekla autorka textu. Ten doprovází na dvě 
stě kreseb. „Práce byla vzhledem k rozsáhlému 
období mnohem náročnější, ale i zábavnější. 
Musel jsem studovat, jaká byla například sumer-
ská škola, v níž děti seděly na rákosu a kůžích, či 
jak vypadali konkrétní lidé - třeba sedmnáctiletý 
Jan Ámos Komenský. Vydavatel navíc požadoval, 
aby ilustrace vypadaly hodnověrně a odpovídaly 
té které době,“ popsal práci na knize Roháč a při-
pustil, že některými kresbami se tak trochu po-
mstil kantorům, s nimiž měl v mládí problémy.

Již během říjnového křtu knihy Strašná škola 
a hrozní učitelé oba autoři nevyloučili, že by se  
mohla ediční řada Děsných dějin jejich přičině-
ním opět rozrůst. V hlavě tentokrát nosí téma 
ryze rodinné. „Pracovní název je zatím Hnusné 
dětství a odporní rodičové. Podle ohlasu dětí, 
kterých jsme se ptali, by mohla mít úspěch. Po-

slední slovo má ale samozřejmě nakladatel,“ do-
dala Krejčí. -zk-

Autorem dvou set ilustrací, které vtipně doplňují 
text, je místní výtvarník Václav Roháč.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠUMPERK

Úterý 4. ledna v 18 hodin v sále ZUŠ
Podvečer slova a hudby
Účinkují Petr Vočka a Tereza Karlíková.

Pátek 21. ledna v 18 hodin v divadle
Vystoupení tanečního oboru ZUŠ

Čtvrtek 27. ledna v 18 hodin v klášterním kostele
Koncert smyčcového oddělení ZUŠ 
Šumperk 

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

TALENT OLOMOUCKÉHO KRAJE MÍŘÍ I DO ŠUMPERKA

Kateřina Šebestová a Aneta Bočková, kla-
vírní duo žákyň Základní umělecké školy 
v Šumperku, mohou na konci letošního 
roku bilancovat. Pod vedením zkušené uči-
telky Jany Valentové se jim podařilo zvítězit 
v celostátní soutěži základních uměleckých 
škol pro klavírní dua „Dvořákův Lipník“ 
v kategorii do dvanácti let. Současně na této 
prestižní soutěži získaly zvláštní interpretač-
ní cenu Nadace Leoše Janáčka.

29. listopadu se zúčastnily předávání cen 
Olomouckého kraje „Talent 2010“, kde se 
umístily ve své kategorii na 3. místě. Několik 
dní předtím, 26. listopadu, se staly laureát-
kami II. kategorie celostátní soutěže osmého 
ročníku PER QUATTRO MANI, která se 
konala v Brně.

Každý takový úspěch je vzornou repre-
zentací školy, města i celého kraje. Blahopře-

jeme, přejeme oběma mladým klavíristkám 
hodně úspěchů i v roce příštím a těšíme se, 
že o nich uslyšíme i v budoucnu.  -haf- 

Oceněné klavíristky Aneta Bočková a Kateři-
na Šebestová.  Foto: archiv

ZUŠ ŠUMPERK SLAVÍ PĚTAŠEDESÁTÉ NAROZENINY
ZUŠ V HESLECH A DATECH

▶ 15. října 1945 - vznik Městské hudební 
školy, činnost zahajuje Oldřiška Müllerová 
(učitelka klavírní hry)
▶ 1. ledna 1946 - 1. ředitelem školy Městské hu-
dební školy se stává Jaroslav Svoboda 
▶ březen 1946 - stěhování školy do prostor bu-
dovy v Žerotínově ulici č. 11, kde škola působí 
dodnes
▶ 1. června 1946 - zahájena činnost rytmického 
oddělení (taneční obor), vedoucí -  Lila Hauero-
vá, provdaná Motýlová), taneční obor vede až do 

roku 1980, po ní nastupuje Eliška Kvapilová a od 
roku 1992 vede taneční obor Marie Jirmanová
▶ 1949 - nastupuje Alois Motýl, muzikant, zku-
šený sbormistr a pedagog, významná osobnost 
školy i města
▶ 1958 - 2. ředitelem školy se stává Karel Alli-
ger
▶ 1961-62 - změna názvu školy: Lidová škola 
umění, postupně se vyučují 4 obory: hudební, 
taneční, výtvarný a literárně dramatický
▶ 1961-62 - do čela výtvarného oboru se dostá-
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Do prostor budovy v Žerotínově ulici č. 11, v níž 
škola působí dodnes, se tehdejší Městská hudební 
škola přestěhovala v březnu roku 1946.  Foto: -zk-

vá sochař a malíř Jiří Jílek, 1964 jej střídá Lu-
bomír Bartoš, od roku 1983 se k němu přidává 
Jiří Krtička, v 80. letech v práci pokračují Alena 
Crhonková a dcera J. Jílka Anežka Kovalová, 
současným vedoucím oboru je Dana Vilišová
▶ 1962-63 - vytvoření smyčcového souboru 
(Olga Vašáková); založení dětského pěveckého 
sboru (Alois Motýl)
▶ 1964-83 - výtvarný obor vede Lubomír Bartoš
▶ 1966/67 - ředitel školy Karel Alliger odchází, 
vedením školy je pověřen zástupce ředitele Alois 
Číž
▶ 1967-70 - působí ve funkci 3. ředitel školy Pře-
mysl Vrba 
▶ 1968 - výměnný zájezd šumperských dětí do 
„Západního Německa“, těsně po srpnové okupa-
ci, je označen jako politická provokace
▶ 30. září 1970 - důsledkem tzv. normalizace je 
odvolání z funkce ředitele Přemysla Vrby 
▶ 1. října 1970 - 4. ředitelem školy se stal Adolf 
Rulíšek
▶ 1981-1990 - působí ve funkci 5. ředitel školy 
Miroslav Heger
▶ 1981 - zahájena varhanní výuka (Ludmila 
Rýznarová)
▶ 80. léta 20. stol. - stavební adaptace a rekon-
strukce školní budovy
▶ 1989 - ve škole ustaveno Občanské fórum 
(mluvčí Lenka Nezbedová a Vladimír Doleček) 
▶ 1990 - 6. ředitelem školy se stává Přemy-
sl Vrba, který byl rehabilitován, jeho odvolání 
v roce 1970 bylo prohlášeno za neplatné
▶ 1990/91 - zavedení názvu školy Základní 
umělecká škola
▶ 1990/91 - nehudební obory (taneční, výtvar-
ný a hudebně dramatický) zahájily svou činnost 
v budově bývalých jeslí v Langrově ulici
▶ 1992-2009 - působí ve funkci 7. ředitele školy 
Vladimír Doleček
▶ 1. ledna 1994 - ZUŠ získává právní subjekti-
vitu
▶ 1994 - čestné občanství města a 2. místo 
v prestižní soutěži „Osobnost roku“ získal Alois 
Motýl
▶ od 1.9. 2009 do 31.1. 2010 řídí školu zástupce 
ředitele Libuše Zámečníková 
▶ únor 2010 - 8. ředitelem školy se stává Fran-
tišek Havelka

Soubory: 

▶ 1957-1974 - akordeonový soubor, vedoucí 
Adolf Rulíšek
▶ 1961 - dechový orchestr, založil Oldřich 
Růžička (na činnosti a vedení se dále podíleli: 
Adolf Rulíšek, Jan Macek, Antonín Minář, Vác-
lav Rudecký, Václav Krpelík, Ivan Zela, Tomáš 
Bartošek); 1995 dechový soubor získal 1. místo 
v ústředním kole soutěží ZUŠ
▶ 1962 - Šumperský dětský sbor, vedoucí Alois 
Motýl, poté jeho syn Tomáš Motýl a Helena 
Stojaníková; sbor svým významem postupně 
přesahuje rámec školy i regionu, řada význam-
ných prvenství a ocenění na domácích i zahra-
ničních soutěžích
▶ 1974 - druhý akordeonový soubor, vedou-
cí Milan Chromík (od r. 1981 vede Vladimír 
Doleček)
▶ 70. léta - estrádní soubor (vedoucí Josef Jo-
chec); taneční orchestr (řídil Oldřich Růžička)
▶ poč. 90. let - vzniká kytarový soubor, vedou-
cí Přemysl Vrba
▶ poč. 90. let - smyčcový orchestr, zaklada-
telkou Olga Vašáková (na činnosti a řízení se 
dále podíleli: Přemysl Vrba, Jaromír Raška, 
Milan Chromík), od roku 1987 orchestr řídil 
Antonín Minář, který ve školním roce 2010/11 
předal taktovku Radku Sekyrovi, s nímž nadále 
úzce spolupracuje -nov-, -haf-
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AVYBRAT UMĚLCE NA JAKÝKOLIV FESTIVAL 
BÝVÁ TAK TROCHU KŘÍŽOVKA, ŘÍKÁ ROMAN JANKŮ

Již do jedenácté sezony vstupuje cyklus koncertů vážné hudby nesoucí název Klasika Viva. Za 
jedenáct let si vydobyl slušné renomé mezi hudebními projekty kraje a pořádající Agentura J+D 

violisty Romana Janků organizuje koncerty nejen v Šumperku, ale také v Jeseníku. Projekt se rozrostl 
rovněž o letní Klášterní hudební slavnosti a Klasika Viva vzala pod svá křídla i festival Šumperské 
Preludium. Letošní záměry pořadatelů přitom přibližuje následující rozhovor s Romanem Janků.

▶ Klasika Viva 2010 uplynula. Jak ji hodnotíte? 
Splnila Vaše očekávání? 

Rozhodně ano. Sice se nám trochu projevil 
úbytek návštěvníků koncertů, ale celkově se naše 
klientela stabilizovala a každý koncert si našel 
mnoho příznivců. Je však velice zajímavé, že vel-
kou měrou se na návštěvnosti koncertů podílí 
počasí, s tím v podstatě pořadatelé moc nepočí-
tají.

▶ Prozradíte, na koho se mohou šumperští milov-
níci klasické hudby těšit v následujícím ročníku?

S radostí. Těch lákadel bude hned několik. 
V prvé řadě to bude zahajovací koncert nové se-

zony a Šumperského Preludia zároveň, na němž 
vystoupí světoznámé České trio, v březnu se mů-
žeme těšit na fenomenální japonskou houslistku 
Shizuku Ishikawu, v dubnu vystoupí italské kla-
vírní duo de Stefano a v květnu soubor Barocco 
sempre giovane se Čtvero ročními dobami A. Vi-
valdiho. A to jsou lákadla pouze na první polo-
letí. Na konci června zahájíme festival Klášterní 
hudební slavnosti.

▶ Zmínil jste Šumperské Preludium, které je již 
třetím rokem součástí Klasiky Viva. Nad koncerty 
předchozích ročníků převzaly záštitu různé osob-
nosti. Chystáte něco podobného i letos?

O koncerty v rámci cyklu Klasika Viva i letních Klášterních hudebních slavností je mezi veřejností velký 
zájem.  Foto: -pk-
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A Myslím, že tento nápad měl vynikající odezvu. 
Nechci předjímat, jestli bude strategie ročníku 
v roce 2011 podobná, nicméně již dnes mohu 
prozradit, že celé Šumperské Preludium bude ve 
znamení oslav 200 let založení Pražské konzerva-
toře. Umělecký patronát nad celým Šumperským 
Preludiem tak převzal ředitel Pražské konzervatoře 
Pavel Trojan a také koncerty budou mít souvislost 
s touto nejstarší středoevropskou konzervatoří. 
Na nich vystoupí vždy umělci se vztahem k Praž-
ské konzervatoři. 

▶ Příprava takového festivalu je nepochybně vel-
mi náročná. Můžete čtenářům alespoň nepatrně 
poodhalit jeho „zákulisí“? Je ze strany mladých 
umělců zájem o vystoupení na Preludiu? Jakým 
způsobem vybíráte účinkující? 

Víte, vybrat umělce na jakýkoliv festival bývá 
trochu křížovka. Jednak musí být pořadatel pře-
svědčen, že je to ten pravý, dále musí s umělcem 
vejít v jednání a v neposlední řadě musí přesvěd-
čit také publikum, aby chtělo umělce slyšet. To je 
v poslední době ten největší oříšek.

▶ V Šumperku nepořádáte pouze Klasiku Viva 
a Šumperské Preludium, ale jméno Vaší agentury 
je spojeno také s Klášterními hudebními slavnost-
mi a také se sborem Motýli ŠDS. Jaké máte v tomto 
směru plány?

Motýli jsou skvělý sbor, práce s nimi je mi-
mořádná, nicméně pro mě jako pro agenturu je 

to velice těžká práce. Hlavní odbytiště pro čes-
ké pěvecké sbory je v zahraničí a zde se situace 
za poslední léta velice zhoršila, k tomu je veliká 
konkurence. 

Ohledně plánů v dramaturgii festivalu KHS 
bude několik novinek. Festival se rozšíří i do 
jiných míst, jako jsou Uničov, Jeseník a Loučná 
nad Desnou, jednáme o provedení Dvořákova 
Stabat mater v Šumperku, nabídneme koncerty 
houslistky Gabriely Demeterové a harfi stky Jany 
Bouškové, připravujeme večery s Rožmberskou 
kapelou a také nabídneme večer s klasiky Hayd-
nem, Mozartem a Beethovenem - od posledně 
jmenovaného zazní v Šumperku jeho pátá sym-
fonie „Osudová“. To jsou v krátkosti plány pro 
rok 2011.

  
▶ Pustit se do projektu tohoto charakteru zname-
ná počítat s celou řadou překážek. Co pro Vás bylo 
v uplynulých letech nejtěžší a naopak, co Vás nej-
víc potěšilo?

Začnu tím, co mě potěšilo. Jednak zájem 
umělců vystupovat a potom také zájem přízniv-
ců. Festival v červenci si našel mnoho poslucha-
čů, a to jsem opravdu rád. Nejtěžší pro mě bylo 
v posledních měsících najít zbytky sil a více času 
k tomu, abych mohl připravit s čistým svědomím 
nový ročník. Ještě sice nejsem hotov, ale pracuji 
na tom, abych mohl nabídnout zatím nejkvalit-
nější ročník Klášterních hudebních slavností. 

 Děkuji za rozhovor, Zuzana Kvapilová

PŘEDPLATITELÉ 
MOHOU VYHRÁT VSTUPENKY NA KULTURNÍ AKCE

Ti, kteří si pro rok 2011 Kulturní život Šum-
perka předplatí, mohou stejně jako loni vyhrát 
volné vstupenky na některé pořady Domu kultu-
ry a Divadla, na fi lmové představení v Kině Oko, 
knihu „... a to je blues“, jež byla vydána u příleži-
tosti festivalu Město čte knihu a kterou do soutě-
že věnuje Městská knihovna. Další ceny připraví 

pro vylosované předplatitele Vlastivědné muze-
um Šumperk a také Město Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat re-
dakci Kulturního života Šumperka, T. Domeslo-
vou, tel.č. 583 214 193, 583 437 352. Do slosování 
budou zařazeni předplatitelé, kteří zaplatí složen-
ku do pondělí 3. ledna 2011. -zk-

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

ké pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč (jiný systém doručování). Na stán-
cích přitom stojí jedno číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.
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Středa 5. ledna od 18.30 hodin v čajovně Čarovna
Žigulíkem do Mongolska
Cestopisný pořad  Michala Kristýnka o zkušenostech a zážitcích z expedice Mongolsko - Jeseníky. Setkání se 
zúčastní i představitelka tradiční mongolské moudrosti a šamanka Gantulga „Gana“ Ganjuur (www.umeni-
zit.com). Součástí cestopisu bude mimo jiné ochutnávka mongolských placek.  Vstupné 40 Kč

Pátek 14. ledna od 18.30 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples OA
Tradiční studentský večírek se stužkováním budoucích maturantů.  Vstupné 150 Kč

Úterý 18. ledna od 19 hodin ve velkém sále DK
Eva Pilarová: Novoroční koncert „50 let na scéně“
Celovečerní koncertní pořad s legendární zpěvačkou Evou Pilarovou, která s doprovodnou kapelou 
uvede všechny zásadní písně a hity své padesátileté kariéry (Je nebezpečné dotýkat se hvězd, Ach ta 
láska nebeská, Tam za vodou v rákosí, Oliver Twist...).  Vstupné 170, 200 a 230 Kč

Pátek 21. ledna od 19 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples SOŠ a SOU
Tradiční studentský večírek se stužkováním budoucích maturantů.  Vstupné 150 Kč

Sobota 22. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Ples Pramet Tools
Společenský ples významného šumperského podniku. Účinkují: Moondance orchestra Martina Kum-
žáka, Klub tanečního sportu Šumperk, Styl.  Vstupné 150 Kč

Čtvrtek 27. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Cigánski diabli 
Koncert unikátního slovenského souboru, který je považován odbornou veřejností za jeden z nejlep-
ších orchestrů v kategorii Etno a World Music na světě! Je velmi příznivě přijímán širokým publikem 
doma i v zahraničí, o čemž svědčí desítky tisíc prodaných nosičů, které získaly dvě zlatá a dvě platino-
vá ocenění. Cigánski diabli se poprvé v Šumperku představili v roce 2009 společně s Moravskou fi l-
harmonií Olomouc a sklidili tehdy obrovský úspěch. Nyní se u nás poprvé představí  při celovečerním 
samostatném koncertu.  Vstupné 190, 220 a 250 Kč

Pátek 28. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Společenský večer Gymnázia
Ples studentů, učitelů a přátel šumperského Gymnázia.  Vstupné 150 Kč

▶ POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 23. ledna od 10 hodin ve velkém sále DK
Jak si Kuba Marjánko zasloužil aneb putování za štěstím
Nová pohádka Divadla Kapsa, plná známých lidových písniček a veselých zvířátek, nás zavede do 
jedné jihočeské vesnice za chudým chalupníkem Kubou. Ten se zakouká do Marjánky ze statku, o tom 
nechce ale selka Lakotová ani slyšet, svou dceru přece nedá nějakému křupanovi bez peněz... Aby 
Kuba unikl verbířům, musí do světa, ale zlaté srdce a šikovné ruce se nikde neztratí... A jak to všechno 

DŮM KULTURY
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▶ ZDRAVÝ POHYB
V neděli 9. ledna od 15 hodin a každé úterý od 15.30 hodin ve velkém sále DK
Zumba
Přijďte si zacvičit v latinskoamerickém rytmu! Oblíbené cvičení s lektorkou Šárkou Elsnerovou - ho-
dinka intenzivního pohybu, který odstraní nejen nadbytečné kilogramy, ale také stres a nepohodu... 
 Vstupné 50 Kč

Sobota 22. ledna od 15 hodin tělocvičně „B“
Sobotní odpoledne s jógou s Mirkem Petrem
Cvičení tradiční Hatha jógy a Power jógy systematicky působící na celé tělo se závěrečnou řízenou 
relaxací. Program lednové hodiny je zaměřen na Hatha jógu pro začátečníky.  Vstupné 50 Kč

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

▶ VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 2. ledna
Jana Bébarová: Keramika a porcelán
Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Od 5. do 30. ledna
Tomáš Janíček: „Krajiny vnitřní a vnější“ (fotografi e)
Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 5. ledna od 18 hodin za osobní účasti autora. Galerie je přístup-
ná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. 
Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

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

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!

Roční předplatné činí 264 Kč pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje 
prostřednictvím České pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč (jiný systém 

doručování). Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka,
 T. Domeslovou, tel.č. 583 214 193, 583 437 352.

▶ PŘIPRAVUJEME
12. února  PLES DK A CK ANCORA
24. února  OZVĚNY HOROVÁNÍ: 
 JAREK JAROŠ
5. března  KVĚTINOVÝ PLES 

 
 A TANEČNÍ SOUTĚŽ
17. března  KAREL PLÍHAL
18. března  ECHO BLUES ALIVE
31. března  KAREL ŠÍP: VŠECHNOPÁRTY
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Tomáš Janíček, „Krajiny vnitřní a vnější“     

Zaujatá a někdy snad i dobrodružná pouť kra-
jinou vnější i vnitřní v prolínání míst „svatých 
i klatých“ a ve sbližování s nimi, promítnutém do 
fotografi í, je tu jádrem výpovědi. I proto výstava 
v názvu cituje geologa Václava Cílka, ke kterému se 
její autor upřímně a otevřeně hlásí. Je zrcadlením 
důvěrného vstřebávání krajin blízkých i obtížněji 
dostupných, ať obrozující samoty Libyjských pouští 
nebo vysokohorských poloh a posvátných míst Ne-
pálu v odlesku dávné vznešenosti, která se pomalu 
vytrácí do nebytí.

Vpád nezávazné digitální lehkosti a dostupnosti 
nejenom v bezpočtu jalových snímků už oproti jedi-
né skleněné desce nebo i vymezené délce svitkového 
fi lmu fotografi i rozmělnil. Zanesl ji podbízivou, až 
bezuzdně barvotiskovou pestrostí, a tak jako Číňané 
rozsvícením v potemnělé Lhaské Potale z duchov-
ní síly místa učinili mrtvé panoptikum, podobně ji 
znehodnotil. Zaměnil její živé zpřítomnění za pou-
hou vyprázdněnou informaci a hanobí tak i krajinu, 
zemité tíhy zbavenou. 

O to cennější a záslužnější je v záplavě fotografu-
jících uchovat si střídmou míru a přirozený cit pro 
setkání se závratně hlubinnou skutečností; pro věč-
nost každého jejího okamžiku. Bytostně rozpoznat, 
že je trvale všudypřítomná. Že nevnímáme-li ji tak 
právě tam, kde jsme, je chyba v nás, a nenajdeme ji 
nikdy a nikde.

MUDr. Tomáši Janíčkovi (1959) se to i „digitál-
ně“ daří. Fotografi e je mu radostí i prostředníkem 

Kabav, Libye, 2009

Až do konce prosince mohou občané Šumper-
ka podle vlastního uvážení navrhovat nominace 
na Ceny města Šumperka za rok 2010 v následují-
cích kategoriích - kultura, sport, sociální služby, 
vzdělávání, podnikání, humanitární čin, životní 
prostředí, cena mladých a cena za přínos městu. 
Opět dva oceněné by pak měla mít kategorie ar-
chitektura, v níž chce místní radnice již tradičně 
vybrat nejlépe zrekonstruovaný dům roku a také 

nejkrásnější novostavbu dokončenou v roce 2010. 
Návrhy na udělení Ceny města v jednotlivých 

kategoriích mohou občané zasílat do pátku 31. pro-
since 2010 poštou na adresu Tisková mluvčí, MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, případně 
lze obálku s nominací vložit do schránky umístěné 
před radnicí nebo předat na podatelnu. Nominace 
je možné zasílat také elektronickou poštou na adre-
su cenymesta@musumperk.cz.  -red-

RADNICE PŘIJÍMÁ NOMINACE NA CENY MĚSTA

hlubších kontaktů s pacienty. Je jedním ze způsobů, 
kterými je v rámci pokusu o vyladění duše a těla ke 
sdílnosti probouzí. Vstřícně se jí otevírá a vede je ke 
stejné otevřenosti. Je obapolnou fototerapií a v sebe-
poznání i usnadněním návratu k podstatnému. Ať 
je tedy setkání s ní ozdravující silou i nám. Výstava, 
zahájená ve středu 5.1. v 18.00 hodin, potrvá do ne-
děle 30.ledna. Přijďte. Miroslav Koval
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Datum Titul Skupina Čas Cena
St 5.1. Hrdina západu A, VK, X 19.30 130 Kč
So 8.1. Revizor F, VK, X 19.30 130 Kč
Čt 13.1. Hrdina západu S, VK, X 17.00 130 Kč
So 15.1. Hrdina západu B, VK, X 19.30 130 Kč
St 19.1. Revizor G, VK, X 17.00 130 Kč
So 29.1. Muž před pultem Studio D123, Hrádek  VK  19.30   50 Kč

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

DIVADLO

Divadlo Šumperk zve na výstavu
Tom Hrubý - „Kousek nebe“

Příběh Christyho Mahona vypráví drsná irská komedie Johna Millingtona Syngeho z roku 1907 nazvaná 
Hrdina západu. V šumperské inscenaci obsadil režisér Jan Novák do role Margarety Flahertyové Bohda-
nu Pavlíkovou, hlavní postavu pak ztvárnil nováček souboru Ondřej Brett.  Foto: Radek Nieč
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MREZERVOVANÉ VSTUPENKY NA MAŠKARNÍ PLES 
JE TŘEBA VYZVEDNOUT DO POLOVINY LEDNA

Pravidelně každoroční maškarní rej v diva-
dle vypukne v pátek  4. února 2011. Rezervo-
vané vstupenky budou v prodeji již v prvním 
lednovém týdnu v obchodním oddělení diva-

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

STUDIO D123 NABÍDNE MUŽE PŘED PULTEM 
ANEB KONZUMNÍ MUZIKÁL Z NEKONZUMNÍ DOBY

Příběh se odehrává v totalitní prodejně Pra-
men, kdesi na periferii Prahy. Antonín Holub - 
vedoucí prodejny - je trochu  poděs. Ale i ostatní 
zaměstnanci na tom nejsou o mnoho lépe. Režim 
je pro  nepohodlnost „odložil“ právě do této sa-
moobsluhy. Setkáme se zde mimo jiné s uklízeč-
kou Zorou (Hana Vonzino), skladníkem Edou 
(Tomáš Wurst), zelinářem Slávkem (Kamil Na-
vrátil), řeznicí Lídou (Monika Sulasová-Fleko-
vá), učnicemi Evou  a Jiřinou (Zuzana Stejskalová 
a Markéta Jurková) a také dvojicí  nakupujících, 

Hájkovou a Maškem, kteří celým dějem pěkně 
zamávají (Svatava Niečová a Petr Komínek).

Tiedlovo libreto zhudebnil Zdeněk C. Dočekal. 
Diváci se tak mohou těšit na devět původních pís-
ní. Režie se opět ujala kmenová režisérka Bohda-
na Pavlíková, jež navrhla i scénu a kostýmy. Do 
zvukařského křesla znovu usedne Petr Šimáček 
a za osvětlovací pult herec Divadla Šumperk Jan 
Kroneisl. Premiéra proběhne v sobotu 29. ledna 
v 19.30 hodin na malé scéně Hrádek. Srdečně 
zveme! -vz-

Letošní sezonu připravují členové Studia D123 a jejich přátelé muzikál Muž před pultem. Jeho text po-
chází z pera virtuálního dramatika Miroslava Tiedla a byl psán přímo na tělo hlavním aktérům. 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
▶ Chléb náš vezdejší - od zrnka k bochníku
Etnografi cká výstava představuje historické for-
my pěstování a zpracování obilí a pečení chleba 
i jiného pečiva. Výstava trvá do 31. ledna 2011.

Hollarova  galerie
▶ Betlémy srdcem - keramické betlémy z tvorby 
Miloslavy Vašíčkové
Výstava představuje betlemářskou tvorbu autorky 
z Třeštiny. Výstava trvá do 17. ledna 2011.
▶ Svět hmyzu
Zoologická výstava zaměřená na svět hmyzu našeho 
regionu na fotografi ích profesionálů i amatérů. Fo-
tografi e budou doplněny entomologickými sbírka-
mi Vlastivědného muzea v Šumperku.
Výstava bude otevřena 20. ledna v 9 hodin a potrvá 
do 10. dubna.

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

Galerie Šumperska 
▶ Vánoční příběh
Výstava koncipovaná jako drama o pěti děj-
stvích přibližuje příběhy tří manželských párů, 
které spojuje tajemné početí dětí „z Boží vůle“. 
A všechny tyto „vymodlené“ děti - Marie, Jan 
a Ježíš, jsou hlavními hrdiny našeho příběhu, pří-
běhu, který si dodnes o Vánocích připomínáme. 
Na výstavě jsou nádherné exponáty zapůjčené 
např. z Muzea umění v Olomouci, Muzea hlav-
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kého. K výstavě lze objednat komentovanou pro-
hlídku po telefonické domluvě u  A. Navrátilové 
na čísle 583 363 072. Výstava trvá do 16. ledna. 
▶ Akce v klášterním kostele: 25.12. v 16.30 hod. 
- Rybova mše vánoční, 27.1. v 18 hod.- koncert 
smyčcového oddělení ZUŠ Šumperk 
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevře-
no celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., 
so 9- 13 hod., ne 13.15-17 hod. Klášterní kostel je 
v prosinci a lednu pro veřejnost uzavřen, otevřen 
je jen při kulturních akcích a slavnostních příle-
žitostech. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-
pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 
13.15-17 hodin. 

Zábřeh
▶ O perníku
Výstava  z historie pernikářského řemesla před-
stavuje sbírku pernikářských forem Vlastivědné-

Na výstavě Vánoční příběh mohou návštěvníci obdivovat nádherné exponáty zapůjčené například z Muzea 
umění v Olomouci, Muzea hlavního města Prahy nebo Arcibiskupství olomouckého.  Foto: -ms-

Mikuláš, andělé i čerti přivítali v úterý 7. prosince 
děti, které přišly do  Galerie Šumperska. V rámci Mi-
kulášského dne se v  muzeu peklo vánoční cukroví, 
vyráběla se vánoční přání a ti nejšikovnější si vytvo-
řili vánoční ozdoby.  Foto: -ms-
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Aho muzea v Šumperku i současnou výrobu per-

níčků v okolí Zábřeha. Výstava trvá do 8. ledna 
2011.
▶ Petr Bilina: OBRAZY
Vernisáž výstavy proběhne 12. ledna v 17 hodin. 
Výstava potrvá do 23. března.
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského mu-
zea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 
13-16 hod.

Mohelnice
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové 
soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní vý-
stavou roku 2005! 
▶ Betlémy - ze sbírek VM v Šumperku
Vánoční atmosféru přináší návštěvníkům mohel-
nického muzea výstava, která představuje sbírku 
lidových betlémů VM v Šumperku. Několik bet-
lémů zapůjčilo také České sdružení přátel betlé-
mů - regionální pobočka v Mohelnici. Výstava 
trvá do 22. ledna 2011.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sum-
perk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 
13-16 hod.

Loštice
▶ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které 

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

Otevírací doba 
Vlastivědného muzea v Šumperku 

a na jeho detašovaných pracovištích
o vánočních svátcích

24.12., 25.12. a 31.12. 2010 a 1.1. 2011 budou 
všechna zařízení VM Šumperk zavřena.

Otevírací doba v neděli 26.12. a 2.1. 2011: 
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 

13.15-17.00 hod.
Muzea Zábřeh, Mohelnice a PAK Loštice 
budou 26.12. otevřena 9-12, 13-16 hod., 

2.1. 2011 budou muzea uzavřena.

SVĚT HMYZU PŘIBLÍŽÍ VÝSTAVA V HOLLAROVĚ GALERII

Výstava  se zoologickou tematikou představuje 
hmyz našeho regionu na fotografi ích pořízených 
amatéry i profesionály. Výstava bude obsahovat ne-
jen vlastní fotografi e, ale i informační panely o jed-
notlivých skupinách hmyzu, o jejich „prospěšnosti“ 
či „škodlivosti“ vůči lidské společnosti a o jednom 
z nejslavnějších entomologů, rodákovi z Mohelnice, 
Edmundu Reitterovi (1845-1920).

Tento světově proslulý entomolog je mimo jiné 

autorem seznamu brouků Moravy a Slezska (1870), 
katalogu brouků Evropy (1906) a především roz-
sáhlého díla Fauna Germanica, jež bylo po řadu 
desetiletí základní literaturou entomologů. Přehlí-
žený svět hmyzu vám také přiblíží entomologické 
sbírky šumperského muzea, jimiž je výstava dopl-
něna. Zahájena bude v Hollarově galerii ve čtvrtek 
20. ledna v 9 hodin a potrvá do 10. dubna. 
 Milan Dvořák
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Vedoucího šumperského střediska správy silnic Roman Bednář (vpravo) provedl expozicí Muzea silnic 
olomouckého hejtmana Martina Tesaříka. Nejen jeho zaujal jeden z nejcennějších exponátů - kovový 
kololis.  Foto: -zk-

V MÍSTĚ KRENIŠOVSKÉHO DVORA 
VYROSTLO OJEDINĚLÉ MUZEUM SILNIC

Muzeum silnic, jediné svého druhu v republice, otevřela v říjnu v místech někdejšího kreni-
šovského dvora v dnešních Vikýřovicích Správa silnic Olomouckého kraje. Ojedinělý projekt, 

jenž se zrodil před osmi lety v hlavě vedoucího šumperského střediska Romana Bednáře, se podařilo 
zrealizovat díky podpoře kraje a téměř dvanáctimilionovému grantu z Norských fondů.

„Zatím otevíráme první část muzea věnova-
nou historii silnic, jež se nachází v nejcennější 
části objektu s klenbami v přízemí. Sál v prvním 
patře pak bude sloužit krátkodobým výstavám 
a nyní je v něm umístěna část předmětů, které 
se do hlavní expozice nevešly a nám bylo sa-
mozřejmě líto je neukázat,“ řekl během slav-
nostního otevření muzea vedoucí šumperského 
střediska správy silnic Roman Bednář. Právě on 
přesvědčil před osmi lety kraj, aby tehdy již ne-

potřebný areál hospodářského střediska, jenž se 
nachází v sousedství hlavní silnice ze Šumper-
ka směrem na Rapotín, neprodával a využil ho 
v budoucnu jako výstavní prostory a depozitář. 
Sám navíc shromáždil desítky předmětů, jež 
jsou dokladem práce silničářů v minulosti.

„Pro mě osobně je nejcennější asi kololis, kte-
rý se mi podařilo získat od potomka známého 
kovářského rodu Šanovců ze Svébohova. Pře-
svědčil jsem tehdy odboráře, abychom na koupi 
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Muzeum silnic, jediné svého druhu v republice, se 
nachází v místech někdejšího krenišovského dvora 
v dnešních Vikýřovicích.  Foto: -zk-

použili prostředky z FKSP,“ přiznal s úsměvem 
Bednář. Kromě sto let starého kovového zaří-
zení, v němž kováři zpevňovali projíždějícím 
formanům loukoťová kola, mohou návštěvníci 
v expozici obdivovat například formanský vůz 
a silniční sáně z počátku 20. století, tzv. čubu 
- železnou lyži sloužící v minulosti vozkům jako 
ruční brzda, mostní pilotu ze Sobotína, torzo 
sněhového pluhu či ceduli k výstavbě silnice na 
Červenohorském sedle z roku 1911. Nechybějí 
ani nářadí a výstroj dávných cestářů, dlažební 
kostky či sbírka služebních silničních odznaků 
a řada písemných dokumentů. „Snažili jsme se 
zařadit do expozice věci, které zaujmou a nad 
jejichž využitím budou návštěvníci přemýšlet,“ 
podotkl Bednář a dodal, že projekt muzea po-
čítá v budoucnu s rozšířením o oddělení mostů 
a oddělení věnované fi rmě bratří Kleinů, úspěš-
ných budovatelů silnic a železnic v Rakousku-
Uhersku. -zk-

Otevírací doba: Út-Pá 10-16 hod., So 9-12 hod. 
Vstupné: Dospělí 30 Kč * Děti 10 Kč * Rodinné 

vstupné 50 Kč (2 dospělí + 1 dítě)

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna 

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

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Půjčovní doba v závěru roku 2010

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čt 23.12.  - Ne 27.12. zavřeno

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

Čt 30.12 - Ne 2.1. zavřeno
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Léto a zima na Bajkale je název výstavy fotografi í Miroslava Centeka, kterou na leden a únor 
připravila Městská knihovna v Šumperku. K vidění bude od čtvrtku 6. ledna v půjčovně v ulici 

17. listopadu. Vernisáž proběhne první lednový čtvrtek v 17 hodin.

Miroslav Centek (1966) o sobě prozrazuje: Foto-
grafování mě provází v podstatě celý život. Pama-
tuji si, když jsem byl malý kluk a tatínek měl tem-
nou komoru, velice rád jsem tam s ním trávil čas 
při vyvolávání fotografi í. Poté následovalo několik 
pokusů fotit cokoliv a kdekoliv. Toto experimento-
vání vyústilo v zálibu ve focení leteckých dní doma 
i v zahraničí. Díky zaměstnání u Českých Drah jsem 
mohl (a stále mohu) pohodlně cestovat po Evropě. 
Nakonec toto cestování přerostlo ve velký koníček 
- fotografování krajiny. Při těchto cestách jsem si ob-
líbil zejména dvě lokality - Švýcarsko a jezero Bajkal 
na Sibiři. 

Švýcarsko navštěvuji už několik let - každý pod-
zim, což je pro fotografa vděčné období. Tato země 
je tak pestrá a zajímavá, že mě to nutí neustále se vra-
cet s fotoaparátem. Jezero Bajkal - to je další srdeční 
záležitost. Tady máte pocit, že příroda patří jen vám 
a můžete se pohybovat, kde chcete. Pro fotografa je 
to vůbec to nejlepší, když ho nic neomezuje a čistota 

přírody to jen umocňuje. Bajkal jsem stačil navštívit 
třikrát. Dvakrát v pozdním letním období a jednou 
v zimě. Určitě se tam ještě jednou vrátím a dofotím 
to, co jsem nestihl. Navštívit tuto oblast opravdu sto-
jí za to a vřele takovou cestu doporučuji všem, kteří 
chtějí vidět abnormální krásu přírody.  -red-

Městská knihovna Šumperk, 
ul. 17. listopadu zve na přednášku

POHŘBÍVÁNÍ V ŠUMPERKU OD KONCE 19. STOLETÍ
ve středu 19. ledna v 18.30 hodin 

O historii šumperského, temenického a židovského hřbitova bude hovořit Drahomír Polách.
Vstupné 40 Kč

Miroslav Centek bude v knihovně vystavovat své 
snímky z Bajkalu.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Pátek 31. prosince od 20 hodin 
Řecká zábava

Čtvrtek 6. ledna od 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Mirox.  Vstupné 40 Kč

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

Sobota 15. ledna 
Ples seniorů
Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 20. ledna od 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro seniory
Hrají Vašek a Petr.  Vstupné 50 Kč

Sobota 22. ledna od 14 hodin
Ples diabetiků
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EHraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

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

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

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině
10.1. a 24.1. konverzace pokročilí, 3.1., 17.1. 
a 31.1. konverzace začátečníci

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

Každé sudé úterý od 9 hodin v „KD“ 
Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
4.1. - Keramika, 18.1. - FIMO

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

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

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

DDM U RADNICE

Čtvrtek 23. prosince od 9 do 14 hodin
Den otevřených dveří v ZOO-koutku
Prohlídka zvířat pro veřejnost.

Úterý 4. ledna od 15 do 17 hodin v dílně 
Rady a nápady pro mladé kutily  Vstup volný

Úterý 4. ledna od 16 do 18 hodin v herně TTC (kasárna)
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky! Vstup volný

Čtvrtek 6. ledna od 15 do 17 hodin v dílně 
Stavíte modelovou železnici?
Rady a nápady pro mladé modeláře.  Vstup volný

Sobota 8. ledna od 9 do 10 hodin a od 10.30 do 11.30 
hodin v DK Zábřeh
Jumping pro všechny
Trampolíny s hudbou, inf. V. Formánková, tel. 
604 614 104.  Vstup volný

Úterý 11. ledna od 18 do 19 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže
Tradiční fl orbalová hodinovka.   Vstup volný

Sobota 15. ledna od 9 do 14 hodin v keram. dílně, 2. patro 
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč

Sobota 15. ledna od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 3. patře 
Šperkování
Výroba šperků z korálků.  Vstupné 50 Kč

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

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

Čtvrtek 20. ledna od 15 do 17 hodin v dílně
Železniční modelářství
Pro kluky i tatínky.  Vstup volný

Středa 26. ledna od 16 do 18 hodin v herně TTC (kasárna)
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky!  Vstup volný

Sobota 29. ledna od 9 do 12 hodin v ateliéru ve 3. patře 
Šití z fi lcu
Jednoduché šití z přírodního materiálu. Vstupné ob-
sahuje materiál na šití.  Vstupné 50 Kč

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Rad-
nice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.
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Každé pondělí od 14.45 do 16.15 hodin v AT 
na „K“
Keramika pro veřejnost
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, 
silhanova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč/osoba

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

Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.  Vstupné 50 Kč

Každou středu od 8.30 do 10 hodin v učebně 
v 1. patře na „K“
Kurz angličtiny pro rodiče na MD, a další zá-
jemce z řad veřejnosti, kteří již zvládli základy 
anglického jazyka
Učebnice: New English fi le pre-intermediate; 
1x týdně 2 hodiny; lektor Bořivoj Šedivý; ma-
ximálně 10 účastníků ve skupině; informace 
Sylvie Marková, tel.č. 583 285 943, 737 384 948, 
markova@doris.cz.

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

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

Každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Do 21. ledna každý pátek od 15 do 18 hodin 
v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Od 11. ledna vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 
18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky
8 lekcí po 2 hod., program: první krok s počíta-
čem, Microsoft  Windows Vista, Microsoft  Offi  ce 
Word 2007, Microsoft  Offi  ce Excel 2007, Micro-
soft  Offi  ce PowerPoint 2007, Internet a elektro-
nická pošta, informace Bronislav Vavruša, tel.
č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Cena 1100 Kč

Středa 19. ledna od 17 do 20 hodin v MC na „K“
Sedánky pro mamky
Tvoření pro ženy, informace Eva Pšenčíková, 
tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@
doris. cz.  Cena 60 Kč

Od 21. ledna vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 
18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
8 lekcí po 2 hod., program: Microsoft  Offi  ce 
Word 2007, Microsoft  Offi  ce Excel 2007, Micro-
soft  Offi  ce PowerPoint 2007, Microsoft  Offi  ce 
Outlook 2007, úprava obrázků a digitálních 
fotografi í, informace Bronislav Vavruša, tel.č. 
583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Cena 1300 Kč

Bližší informace k akcím: DDM Vila Do-
ris, 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín 
- Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 
(DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 
(Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: 
MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, 
e- mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz
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Uff f… Pracovní den za mnou… Zbyla z něj 
trošku strnulá záda, ztuhlá šíje, oči vykoukané do 
obrazovky, únava ze stereotypu, hlava plná úkolů 
na dnešní večer… Co tak se před večerem trošku 
„vybít i nabít zároveň“? Uvolnit napětí, prodýchat 
plíce, vybít stres, meditací dočerpat tolik potřebný 
klid, trpělivost, pozitivní naladění…

Ocitám se bosýma nohama na koberci, v míst-
nosti příjemně osvětlené mírným světlem, na sobě 
měkoučké volné oblečení, na okně hoří malá čajová 
svíčka a vyvolává ve mně vzpomínky na sálavé tep-
lo z plápolajícího ohně v krbu…

Z povzdálí zní jemná, tichá, klidná hudba. Vábí 
mě k protažení celého těla… Hmmm… Umět se tak 
protáhnout jako kočka…   Uááááá… Slyším zvuk 
potichu vycházející z mého nitra, který sám o sobě 
mi už pomáhá se uvolnit, napnout všechny svaly do 
maxima a znovu se důkladně protáhnout… Dunící 
bubny lákají k poskoku, k radostnému tanci indián-
ského kmene okolo ohně. K tanci, který oslavuje 
zdařilý den… K tanci, který energicky připraví na 
další náročnou výpravu… Bubny sílí a povzbuzují 
mé nohy k intenzivnějším, rychlejším, dupavěj-
ším pohybům… Tancuji naplno… Silněji. Rázněji. 
Rychleji. A najednou se to stává. Už netancuji jen 
já, tancuje To Samo… Vnímám svůj dech, sleduji 
své pohyby, sleduji Svůj Tanec. Žasnu... Nikdy bych 
nevěřila, že jsem takového tance schopna. Nohy 
dupou, ruce se míhají, hlava se kolébá ze strany 
na stranu… Tancuji naplno, ale tak akorát… Tak 
akorát, abych pořád stíhala s dechem… Tak akorát, 
abych tančila na maximum, ale ne víc, že bych se 
zbytečně příliš unavila. Nepřestávám žasnout nad 

svými pohyby i nad pohyby tanečníků okolo mě. 
Jak krásné, živoucí… Jaká radost z pohybu, z dechu, 
z tance… Pomaličku mi dochází dech i síly… Jako-
by to kazeťák věděl… Zpomaluje a do éteru se nese 
nádherná milostná píseň… Opouštím indiánský 
kmen a tančím svůj nejromantičtější tanec v životě. 
V jemném objetí sebe sama. Lehoučký šátek kolem 
očí mi pomáhá procítit každý kousek mého těla, 
dotáhnout každičký pohyb až do samého konce. 
Houpu se ze strany na stranu jako loďka v mírných 
vlnách na modravém moři… Jemně, něžně, poma-
linku, ale i tak pravidelně… Odevzdávám se  tomu 
lehkému omámení a nechávám se hudbou vést dál 
a dál… Nakonec ulehám na koberec, přikrývám se 
teplou dekou a nechávám své myšlenky odplout ně-
kam hoooodně daleko. Za moře, za oceány, na teplý 
ostrov plný šťavnatého ovoce a horkého písku, kte-
rý mi prohřívá celičké tělo, nohy, ruce, záda, šíji… 
Prosívám písek mezi prsty a pomaličku se vracím 
zpátky do reality…

Vytančená, uvolněná, nabitá energií, s úsměvem 
na tváři odcházím domů, každodenní povinnosti 
lehce zvládám levou zadní.. A k tomu mě ještě na-
víc čeká celý celičký krásný večer…

Tak a nebo podobně můžete zažít hodinu 
EX TATICKÉHO TANCE, na kterou buďte srdeč-
ně zváni! Každou středu v 18.00 hodin na Komí-
ně (Komenského 9) v rámci Kruhu Žen (zájmový 
útvar DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk). Více 
podrobných informací na www.zdravinadosah.cz, 
nebo na tel. 777 262 328. 

 Na shledanou a na tančenou 
 se těší Marcela Závodná

Jakub Jan Ryba: 
Česká mše vánoční - Hej, mistře

v sobotu 25. prosince v 16.30 hod. 
v klášterním kostele 

Zvěstování Panny Marie

Účinkuje: Schola od sv. Jana Křtitele 
se svými hosty, přáteli a všemi, kdo si 

přijdou s radostí zamuzicírovat ke slávě 
narození Syna Božího.

Klub českých turistů Šumperk 
srdečně zve na

Novoroční výstup na Háj - 35. ročník
v sobotu 1. ledna 2011 od 9 do 15 hodin

Průchod Hájem + výstup na rozhlednu 
Účastnický list + příležitostné razítko 

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

TRON LEGACY 3D   3D 
Pondělí 27., úterý 28., středa 29. a čtvrtek 30. prosince jen v 18.00 hodin
USA, 2010, akční sci-fi , mládeži přístupný, asi 120 minut, titulky 
V roce 1982 Kevin Flynn, největší světový tvůrce videoher, záhadně zmizel ve virtuálním světě ve fi lmu Tron. 
V tomto pokračování se tatáž věc stane jeho synovi, když je sám ve snaze zjistit něco o svém otci vtažen do 
virtuálního světa, kde se seznámí nejen s rodinnou historií, ale i s novou počítačovou hrozbou… 3D high-
tech dobrodružství zasazené do digitálního světa, který je úplně odlišný od čehokoli, co jste již na velkém 
plátně viděli.  Vstupné 165 Kč

FOTŘI JSOU LOTŘI
Pondělí 27., úterý 28., středa 29. a čtvrtek 30. prosince jen ve 20.15 hodin
USA, 2010, komedie, 105 minut, od 12 let, digitální projekce, české znění
Již třetí pokračování příběhů rodiny Jebalových, která se mezitím rozrostla o dvojčata a která se právě chystá 
slavit Vánoce… V hlavních rolích opět Robert De Niro a Ben Stiller, dále hrají Owen Wilson, Jessica Alba, 
Barbra Streisandová, Laura Dernová, Dustin Hoff mann a další.  Vstupné 80 Kč

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ 3D 3D 
Pátek 31. prosince jen v 16.00 hodin
USA, 2009, komedie, 90 minut, rodinný animovaný fi lm v českém znění
Repríza fi lmového hitu tentokrát ve 3D.  Vstupné zdarma 
Za fi nanční dar na toto představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

ŽENY V POKUŠENÍ
Pátek 31. prosince jen v 18.00 hodin
ČR, 2010, komedie, 118 minut, mládeži přístupný
Nejúspěšnější komedie letošního roku s Eliškou Balzerovou v hlavní roli. Uvádíme naposledy! 
 Vstupné 75 Kč

ZÁMĚNA
Sobota 1., neděle 2., pondělí 3. a úterý 4. ledna jen v 18.00 hodin
USA, 2010, komedie, 101 minuta, mládeži přístupný, titulky
Kamarád taky rád… Jennifer Anistonová v hlavní roli romantické komedie o nezadané čtyřicátnici, která se 
rozhodne mít dítě jen s pomocí dárce spermatu. Jenže nakonec dojde k jisté záměně…  Vstupné 75 Kč

BASTARDI
Sobota 1., neděle 2., pondělí 3. a  úterý 4. ledna jen ve 20.00 hodin, středa 5. ledna jen v 18.30 hodin
ČR, 2010, drama, 80 minut, od 12 let, digitální projekce
Příběh ze školních lavic bez příkras, povrchnosti a přetvářek… Děj fi lmu se odehrává v drsném prostředí 
základní školy, kde je skupina žáků obviněna z násilného kriminálního činu. Jako mladiství nebyli zatím od-

KINO OKO
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souzeni a stále školu navštěvují. Do ní nastupuje nový učitel, který si postupně získává jejich důvěru… Film 
sklízí v českých kinech nečekaný úspěch. Hrají Tomáš Magnusek, Ladislav Potměšil, David Dolanský, Saša 
Rašilov, Jan Přeučil, Radek Holub, Blanka Bohdanová, Jan Šťastný, slovenský raper Rytmus a další. Režie Petr 
Šícha.  Vstupné 75 Kč

ČTYŘI LVI   Artvečer - Filmový klub
Středa 5. ledna jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, 2010, 94 minuty, od 15 let, titulky
Film Christophera Morrise vychází z bohaté tradice britské komedie a vážné téma sebevražedných útoků 
představuje v šokující podobě. Parta potenciálních teroristů plánuje útok, při kterém má protéci mnoho 
krve. Jen se nemohou dohodnout na tom, čí krev by to měla být… Film byl s úspěchem uveden na MFF 
Sundance 2010 a stal se v Anglii snímkem roku.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

BENGA V ZÁLOZE 
Čtvrtek 6., pátek 7., sobota 8. a neděle 9. ledna jen v 18.00 hodin
USA, 2010, akční komedie, 107 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky, digitální projekce
Poté, co newyorská policie přijde o dva superpoldy, musí se spokojit s jejich náhradníky, kteří nejsou zrovna 
akčními hrdiny. Přesto se náhodně připletou k případu, ve kterém jde o miliardy i o život a nehodlají ve svém 
vyšetřování jen tak přestat… V hlavních rolích Mark Wahlberg a Will Ferrell, dále hrají Eva Mendesová, 
Samuel L. Jackson a další.  Vstupné 80 Kč

Děj fi lmu Bastardi se odehrává v drsném prostředí základní školy, kde je skupina žáků obviněna z násilného 
kriminálního činu. Snímek sklízí v českých kinech nečekaný úspěch.
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LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH 3D   Hrajeme pro děti 3D
Sobota 8. a neděle 9. ledna jen v 16.00 hodin
USA, 2010, 97 minut, širokoúhlý, rodinný fi lm v českém znění
Proleťte se ve 3D! Poutavý příběh věčného boje dobra se zlem tentokrát ze soví říše. Úžasná animace a skvělá 
hudba!  Vstupné 70 Kč 

PARANORMAL ACTIVITY 2
Čtvrtek 6., pátek 7., sobota 8. a neděle 9. ledna jen ve 20.15 hodin
USA, 2010, horor, 91 minuta, od 15 let, titulky, digitální projekce
Chce to pevné nervy a připravit se na pár bezesných nocí… Vítejte v obyčejné americké domácnosti, která si 
nechala v domě instalovat průmyslové kamery proti vloupání. Jejich záznam se postupem času mění v hrůz-
né divadlo…  Vstupné 85 Kč

THE SOCIAL NETWORK
Pondělí 10., úterý 11. a středa 12. ledna jen v 17.45 hodin
USA, 2010, drama, 120 minut, od 12 let, titulky, digitální projekce
Pokud chcete získat 500 milionů přátel, naděláte si i pár nepřátel…Nahlédněte do okamžiků, kdy vznikal 
Facebook, a to prostřednictvím příběhu jeho zakladatele Marka Zuckerberga, který se díky svému převrat-
nému nápadu stal nejmladším miliardářem v historii… Režie David Fincher.  Vstupné 75 Kč 
 
DĚCKA JSOU V POHODĚ 
Pondělí 10., úterý 11. a středa 12. ledna jen ve 20.00 hodin  
USA, 2010, komedie, 106 minut, od 12 let, titulky, digitální projekce

Americkou akční komedii Benga v záloze o dvou superpoldech uvádí kino Oko začátkem ledna.
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kovka nebo Malá Miss Sunshine, je vtipným, energickým a skvěle vykresleným portrétem moderní rodiny. 
O fi lmu, který vypráví příběh lesbického páru vychovávajícího dvě děti, se začíná mluvit jako o žhavém 
kandidátovi na Oscara.V hlavních rolích Jullianne Mooreová a Anette Beningová. Režie Lisa Chodolenková. 
 Vstupné 80 Kč, členové FK 75 Kč

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM 
Čtvrtek 13. ledna v 17.30 a ve 20.00 hodin
Švédsko, 2009, krimi, thriller, drama, 129 minut, od 15 let, titulky
Filmové zpracování druhého dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona Milénium. Novinář spolupracující 
s časopisem Milénium a jeho partnerka jsou zavražděni krátce před publikováním materiálu o dětské pro-
stituci, korupci a obchodu s bílým masem. Podezřelou číslo jedna se stává hackerka Lisbeth Salanderová… 
 Vstupné 85 Kč

HON NA ČARODĚJNICE
Pátek 14., sobota 15. a neděle 16. ledna v 17.30 a ve 20.00 hodin, pondělí 17., úterý 18. a středa 19. ledna jen 
ve 20.00 hodin
USA, 2011, dobrodružný, drama, fantasy, od 12 let, titulky, digitální projekce
Nicolas Cage v hlavní roli středověké fantasy, která svou syrovou atmosférou a mystikou připomíná slavný 
snímek Jméno růže v akčnějším stylu. Dva rytíři vracející se domů z křižáckých výprav mají dopravit do 
odlehlého panství dívku obviněnou z čarodějnictví. Na své cestě musejí čelit tajemným silám, které je staví 
na samotnou hranici smrti a ohrožují i jejich rytířský slib zajistit dívce spravedlivý soud. Očekávaný divácký 
hit.  Vstupné 85 Kč

Druhý díl slavné knižní trilogie Stiega Larssona Milénium je na programu 13. ledna, o dva týdny později pak 
kino Oko nabídne divákům třetí díl.
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Pondělí 17., úterý 18. a středa 19. ledna jen v 18.00 hodin
USA, 2010, komedie, 100 minut, mládeži přístupný, titulky
Od režiséra Todda Phillipse přichází nová komedie s Robertem Downym Jr. a Zachem Galifi anakisem 
v hlavních rolích. Tuto nesourodou dvojici svede shoda náhod na společný road trip, při kterém zničí několik 
aut a početná přátelství a který jim oběma nakonec zcela změní život…  Vstupné 80 Kč 

MEGAMYSL 3D  Hrajeme pro děti 3D
Pátek 21. sobota 22. a neděle 23. ledna jen v 16.00 hodin 
USA, 2010, 96 minut, rodinný fi lm v českém znění
Animovaná komedie o padouchovi, který po porážce svého úhlavního nepřítele není ve své kůži, protože ži-
vot bez protivníka pro něho nemá smysl. Tak si vytvoří nového superhrdinu Titana, jenomže ten se rozhodne 
rovnou zničit celý svět…  Vstupné 110 Kč 

NEVINNOST
Čtvrtek 20. ledna jen v 18.00 hodin, pátek 21., sobota 22. a neděle 23. ledna v 17.30 a ve 20.00 hodin, pondělí 
24., úterý 25. a středa 26. ledna v 18.00 a ve 20.00 hodin 
ČR, 2010, od 12 let, digitální projekce
Pravda prý nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy to ale nemusí znamenat vítězství… Stejně jako 
v Kawasakiho růži se i ve svém posledním fi lmu Jan Hřebejk zamýšlí nad tím, co může způsobit v životě člo-
věka nespravedlivé obvinění. Zvláště když protistraně pomáhá někdo, kdo je motivován osobní pomstou…

Dětem je určena animovaná komedie o padouchovi, který po porážce svého úhlavního nepřítele není ve své kůži, 
protože život bez protivníka pro něho nemá smysl.
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OScénář napsal opět Petr Jarchovský,  hrají Ondřej Vetchý, Luděk Munzar, Aňa Geislerová, Zita Morávková, 

Alena Mihulová a další.  Vstupné 85 Kč

DOBRÉ SRDCE   PROJEKT 100
Čtvrtek 20. ledna jen ve 20.00 hodin
Dánsko, Island, USA, 95 minut, od 12 let, titulky
Nostalgická tragikomedie naděje islandského fi lmu Dagura Kárího nás zavádí do jednoho newyorského 
baru, jehož trvalý majitel (Brian Cox) chce  pověsit řemeslo na hřebík. Najde si proto na ulici svého násle-
dovníka, mladého pobudu a snílka (Paul Dano), který má ale na barmanskou profesi až příliš „dobré srdce“. 
Lekce otrlosti začíná…  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

GULLIVEROVY CESTY 3D  Hrajeme pro děti 3D
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29., neděle 30., pondělí 31. ledna, úterý 1. a středa 2. února jen v 17.00 hodin
USA, 2010, dobrodružná komedie, rodinný fi lm v českém znění
Vítejte ve světě malinkatých lidiček, na jejichž ostrově se zničehonic objeví opravdový obr… Dobrodružství 
spisovatele Gullivera, který na své cestě na Bermudy záhadně ztroskotal v moři a ocitl se v záhadné zemi 
Liliputánů, je dodnes velmi oblíbenou četbou dětí na celém světě. Na fi lmové plátno je převedl režisér Rob 
Letterman a v hlavní roli uvidíme vynikajícího komika Jacka Blacka.  Vstupné 130 Kč

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ 
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29. a neděle 30. ledna jen ve 20.00 hodin 
USA, 2010, komedie, 107 minut, titulky, digitální projekce
Hvězdné trio Harrison Ford, Diane Keatonová a Rachel McAdamsová v komedii o jedné skomírající te-
levizní stanici, která nutně potřebuje oživit diváckou sledovanost. A tak její hlavní producentka pozve ke 
spolupráci bývalou moderátorskou hvězdu Mikea (Harrison Ford). Vše se však vyvíjí poněkud odlišně od 
jejích představ…  Vstupné 85 Kč

DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA
Pondělí 31. ledna, úterý 1. a středa 2. února jen v 19.30 hodin
Švédsko, 2010, thriller, 148 minut, od 15 let, titulky
Filmové zpracování třetího dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona Milénium. Elizabeth Sandlerová plá-
nuje pomstu. Chce se pomstít lidem, kteří ji chtěli zabít, a vládním institucím, které jí téměř zničily život… 
 Vstupné 85 Kč

Připravujeme na únor: Temná krajina 3D, Méďa Béďa 3D, Cizinec, Na Vlásku 3D, Opravdová kuráž

Důležité upozornění: Vzhledem k uzávěrce lednového čísla KŽŠ se u fi lmů naplánovaných na druhou 
polovinu ledna může změnit čas promítání a také výše vstupného. Sledujte internetové stránky kina!

Změna programu vyhrazena.
Program kina také na www.kinosumperk.cz. 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový 
vjem, samostatný basový kanál 1000 W. 
DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI.
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního 
představení. Vstupenky na všechna lednová představení jsou v prodeji od 1. ledna 2011.
KINO OKO NOVĚ NABÍZÍ MOŽNOST REZERVACE VSTUPENEK PŘES INTERNET.
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