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Příští číslo vychází 21. listopadu 2018 / Distribuce od 22. do 23. 11. 2018

Vážení a milí čtenáři,
konstatování, že v nadcházejícím měsíci lis-
topadu se bude v našem městě především 
číst, „bluesovat“ a „horovat“, vás určitě ne-
překvapí. Jen stručně tedy připomenu, že 
listopadovou kulturní nabídku otevírá literární 
a filmový festival Město čte knihu, v jehož 
hledáčku se letos ocitl spisovatel, scenári-
sta, výtvarník, ilustrátor a filmový režisér Jiří 
Brdečka. Sotva odložíte jeho knihu Kresba 
slovem, slovo kresbou, můžete se těšit na 
hvězdy světového i evropského blues. Pres-
tižní festival Blues Alive startuje ve čtvrtek pat-
náctého a kromě koncertů nabídne tematické 
odpoledne, projekci hudebního filmu i noční 
jam sessions. O týden později pak bluesové 
fanoušky vystřídají v domě kultury horolezci, 
dobrodruzi, turisté a milovníci extrémních 
sportů. Již šestadvacátý ročník osobité akce 
nazvané Horování zavede i letos návštěvníky 
na extrémní místa naší planety. To je jen zlo-
mek listopadových akcí, z nichž si každý může 
vybrat to, co je mu blízké. Přeji krásné zážitky.

Z. Kvapilová, redaktorka
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Hlavní hvězdou listopadového Blues Alive  
je uznávaná americká kytaristka 

se srbskými kořeny Ana Popovićová.
Foto: J. Moutaillier
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Poslední listopadový víkend se do šumperského 
domu kultury sjedou horolezci, dobrodruzi, turisté 
a milovníci extrémních sportů. Již šestadvacátý roč-
ník osobité akce nazvané Horování i  letos zavede 
návštěvníky na extrémní místa naší planety. Vedle 
hlavního sobotního programu pořadatelé opět při-
pravili samostatný večer věnovaný out doorovým 
filmům.

Pátek 23. listopadu mohou strávit milovníci hor 
ve společnosti extrémních lidských výkonů na fil-
movém plátně. „Ve spolupráci s  přehlídkou Snow 
Film Fest jsme vybrali ty nejzajímavější snímky 
a připravili filmovou scénu Horování. Promítat za-
čneme v  18 hodin v  šumperském kině Oko,“ říká 
produkční domu kultury Michaela Horáková. Vzá-
pětí prozrazuje, že filmová scéna Horování nabídne 
přehlídku těch nejlepších filmů se zimní tematikou, 
které byly v  předchozím roce oceněny na nejpres-
tižnějších světových festivalech. „Některé navíc ná-
vštěvníci uvidí i  exkluzivně v  premiéře,“ podotýká 
Horáková.

Ve čtvrtek 1. listopadu bude od sedmé večerní šum-
perský dům kultury hostit výroční koncert legendární 
skupiny Nezmaři. Ta letos slaví čtyřicet let existence 
v hudebních vodách folku a country. Během vystou-
pení zazní písničky od jejích počátků až po současnost 
a díky speciální videoprojekci publikum uvidí i  řadu 
jedinečných fotografií spojených s historií kapely. 

U zrodu Nezmarů, původně scénické kapely Diva-
dla dramatických textů při Jihočeském divadle, stáli 
v roce 1978 čtyři „otcové zakladatelé“ – Pavel Zajíc, 
Zdeněk Hejkrlík, Zdeněk Svoboda a Luboš Hrdlička. 
Krátce poté se ale osamostatnili a postupem času se 
stali jednou z funkčně nejstarších kapel české folkové 
scény. Dnes tvoří skupinu pánské trio Pavel Zajíc, An-
tonín Hlaváč, Pavel Drengubák a  zpěvačka i hráčka 
na klávesy Šárka Benetková a  je pro ni charakteris-
tický vícehlasý vokál s doprovodem akustických ná-
strojů. Její repertoár tvoří převážně vlastní písně, ale 
i světová folková klasika.

Za léta aktivního koncertování posbírali Nezmaři 
všechna ocenění, která se v  daném žánru udělují. 

Letošní už 23. ročník Blues Alive v gale-
rii doprovázejí malby Jitky P. Nesnídalové 
(*1983), absolventky pražské AVU u Mi-
lana Knížáka, Zdeňka Berana a Michaela 
Rittsteina. Vedle motivu města je jádrem 
vystaveného souboru autorčina rodina. 
V nových obrazech navazuje na diplomní 
práci a jako v ní hraje i tady figura hlavní 
roli; není jen měřítkem veřejného prostoru. 
Dlouho vrstvené a plně realisticky malo-
vané obrazy se od ní formou i obsahem 
odvíjejí. Mizí i předchozí časový posun do 
minula, patrný na obrazech typu Nedělního 
odpoledne nebo Sladkých snů, a vše děje 
se právě tady a teď. 
Víc ukáže až sama výstava „jemného 
blues“, zahájená ve středu 7. listopadu 
v 18 hodin. V komentované prohlídce v pá-
tek 16. listopadu navečer, v 17 hodin, ji 
slovem doprovodí autorčin manžel, v Šum-
perku narozený ctitel a sponzor festivalu 
Tomáš Paclík. Jste zváni na obojí. Výstava 
„Blues in Mind“ končí v neděli 2. prosince.   

M. Koval

Přednášku psychologa Pjéra la Šé’ze Mýtus 
o Oidipovi chystají na úterý 13. listopadu 
šumperské knihovnice. Odehraje se od 
17 hodin ve velkém sále knihovny, zájemci 
si mohou koupit vstupenky v půjčovně pro 
dospělé.
Mýtus o Oidipovi se stal Sigmundu Freudovi 
předlohou pro vysvětlení jakéhosi předob-
razu synovské infantilně-sexuální vazby na 
matku. Řečeno jeho slovy – každý syn chce 
podvědomě spát se svou matkou a zabít 
vlastního otce. Naštěstí tenhle mýtus obsa-
huje daleko zajímavější a hlubší poselství, 
které se pokusí Pjér la Šé’z přiblížit.        -kš-

Autoportrét, 2018, olej, akryl, plátno, 150 × 100 cm

Osobitá akce nazvaná Horování proběhne v šumperském domě kultury už pošestadvacáté.            Foto: archiv DK

Legendární skupina Nezmaři přijede do Šumperka 
první listopadový den.                                          Foto: archiv

 V Jílkově galerii představí malbu 
Jitka P. Nesnídalová

Folkoví Nezmaři zazáří v domě kultury

Milovníci extrémních sportů se i letos  
mohou těšit na Horování

 Pjér la Šé’z pohovoří o mýtu 
o Oidipovi

Hlavní program Horování přivítá v sobotu 24. lis-
topadu ve velkém sále domu kultury od páté podve-
černí přední horolezce a dobrodruhy. Do Šumperka 
tak zavítají Libor Dušek (Střípky ze života horo-
lezce – Vzpomínka na Míru Šmída), Karel Kocůrek 
(Aljaška a  Kanada trekking), Stanislav Mitáč (Pří-
běhy cest), Anna Kuchařová (Slackline: Ledovcem 
a  pouští) a  Jiří Baják (Unikátní časosběrná videa). 
Na tradiční doprovodné výstavě fotografií se pak 
představí Karel Kocůrek a  Jaroslav Ryšavý. Akci 
moderuje Hana Písková a po celý večer bude v pře-
stávkách mezi cestopisy hrát místní folková skupina 
Shodou okolností.

Sobotní Horování letos opět doprovodí populární 
dopolední soutěž v  lezení na umělé stěně na zá-
kladní škole v ulici 8. května a střední odborná škola 
v Zemědělské ulici bude hostit akci s názvem Lezení 
hrou. Doprovodný program festivalu Horování za-
čne o půl desáté ráno. Více informací o programu zís-
káte na www.horalsumperk.cz, www.dksumperk.cz  
a www.snowfilmfest.cz.                                                -kv-

Kromě plzeňských Port jsou také držiteli dvou Zla-
tých klíčů. Tato prestižní cena se uděluje pro nejlepší 
skupinu roku v kategorii folk & country.                -red-
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Od 26. října do 5. listopadu proběhne 
v Šumperku již čtrnáctý ročník festivalu 
Město čte knihu. Prezentovat bude 
tvorbu Jiřího Brdečky, českého 
novináře, publicisty, spiso-
vatele, scenáristy, výtvar-
níka, kreslíře, ilustrátora 
a  filmového režiséra 
hraných a  animovaných 
filmů. 

„Číst se letos bude 
z  knihy nazvané Kresba 
slovem, slovo kresbou, na níž 
spolupracujeme s  dcerou Jiřího 
Brdečky, novinářkou, spisovatelkou, 
filmovou kritičkou a  redaktorkou Te-
rezou Brdečkovou,“ říká ředitelka 
knihovny Kamila Šeligová. Vzápětí 
dodává, že ilustrace pro knihu, kterou 
vydává nakladatelství Limonádový Joe, 
byly vybrány z bohaté výtvarné tvorby 
Jiřího Brdečky. 

Oblíbenou akci odstartuje v  pá-
tek 26. října v  17 hodin v  informač-
ním centru vernisáž výstavy obrázků 
z  výtvarné soutěže pro děti, spojená 
s  vystoupením hudebního oddělení 
a literárně dramatického oboru místní 
„zušky“. V  úterý 30. října pak bude 
z knihy Kresba slovem, slovo kresbou 
číst od 18 hodin v  klášterním kostele 
Tomáš Motýl v  rámci koncertu Mo-
týlů. „Ve středu 31. října proběhne od 
16  hodin v  kině Oko přednáška čes-
kého filmového historika Pavla Taus-
siga. O dvě hodiny později zde budou 
číst studenti místní „průmyslovky“ 
a v 19 hodin uvede Pavel Taussig film 
Vlčí jáma,“ nahlíží do programu ředi-
telka knihovny.  Vzápětí dodává, že po-

mezi poklady českého filmu. Nezapo-
menutelně je navždy spojen s postavou 
Limonádového Joea. Ten se nejdříve 
objevil na stránkách časopisu a poté se 
vydal na divadelní prkna. Krátce nato 
vyšel jako román, který Brdečka sám 
ilustroval. Parodický film Limonádový 
Joe aneb Koňská opera, na němž se po-
dílel také jako spoluautor návrhů kos-
týmů a textař písní, u publika doslova 
zlidověl,“ připomíná Šeligová a  do-
dává, že výstava si všímá Brdečky také 
jako kreslíře, spisovatele a ilustrátora.

Vernisáže v muzeu se zúčastní i Te-
reza Brdečková a  Jiří Dědeček, kteří 
poté v  19 hodin uvedou v  knihovně 
promítání animovaných filmů, na něž 
naváže beseda. O  den později pak 
uvede Tereza Brdečková v  17 hodin 
v  kině Oko dokument Universum Br-
dečka. O  půl osmé večer pak budou 
z  knihy Kresba slovem, slovo kresbou 
číst na Hrádku ochotníci z  místního 
Studia 123.

Sobotní program festivalu zahájí 
v  9  hodin na Komíně zábavné dopo-
ledne pro rodiče s  dětmi na téma Li-
monádový Joe. Hlavní večer se pak 
odehraje v 18 hodin v divadle, na jehož 
jevišti se kromě domácích herců začte 
do Brdečkovy knihy i  šumperská ro-
dačka, herečka Národního divadla Lu-
cie Polišenská. Následovat bude od půl 
osmé večerní beseda se spisovatelkou 
Terezou Brdečkovou na Hrádku.

Vyhodnocení dětské výtvarné a  li-
terární soutěže spojené s  předáním 
cen proběhne v  neděli 4. listopadu 
v  9.30 hodin v  kině Oko, které vzá-
pětí uvede animované pásmo pohá-

Česká Antarktida je název pořadu 
z  cyklu Via Lucis, jež pořádá místní 
„Doriska“. Hostem bude Pavel Kapler, 
zaměstnanec Geografického ústavu 
Masarykovy univerzity v  Brně, mana-
žer projektu VI CzechPolar 2 a správce 
České vědecké stanice J. G. Mendela 
v  Antarktidě. Dějištěm setkání bude 
v úterý 20. listopadu od 18.30 hodin sál 
vily Doris. 

Již popatnácté koncem prosince vy-
razí výprava vědců a techniků z brněn-
ské Masarykovy univerzity na čtrnáct 
tisíc kilometrů dalekou a  tři měsíce 
dlouhou pouť. Jejich cílem je Česká vě-
decká stanice J. G. Mendela na ostrově 
Jamese Rosse v Antarktidě, kterou pro-
vozuje brněnská Masarykova univer-
zita. Vedle sledování klimatu a ozónové  
vrstvy se zde čeští vědci zaměřují také 
na změny ledovců, hledají vzácné zka-
meněliny současníků dinosaurů či ob-
jevují nové druhy parazitů a  bakterií. 
Kromě mořské nemoci při plavbě na 
ledoborci přes Drakeův průliv si věda 

slední říjnový den odstartuje i tradiční 
dopolední čtenářská štafeta, která bě-

hem tří dnů zavítá do šumperských 
středních a základních škol.

Čtení z  knihy Kresba 
slovem, slovo kresbou 
v  podání šumperských 
gymnazistů zahájí ve 
čtvrtek 1. listopadu 
v  17  hodin v  Rytířském 

sále muzea výstavu na-
zvanou Jiří Brdečka a  jeho 

svět, jež představuje jeho 
tvorbu coby jedné z  nejvýrazněj-

ších osobností české kinematografie. 
„Jiří Brdečka spolupracoval s  Janem 
Werichem, Jiřím Trnkou či Oldřichem 
Lipským. Scenáristicky se podílel na 
snímcích Adéla ještě nevečeřela, Ta-
jemství hradu v  Karpatech, Až přijde 
kocour nebo Císařův pekař – Pekařův 
císař, které jsou zlatým písmem vyryty 

dek natočených nejen podle scénáře 
Jiřího Brdečky. A  filmové melodie 
v podání Olgy Kaštické a Petra Krále 
si budou moci vychutnat všichni, kteří 
zamíří v 17 hodin do knihovny v ulici 
28. října.

Šumperští herci přijdou v  pondělí 
5.  listopadu svým čtením potěšit nej-
prve ve 13 hodin do klubovny SONS 
v  ulici 8. května a  poté o  půl třetí do 
Kavárničky Lalala. „Celý festival za-
končíme v pondělí v 18 hodin v kláš-
terním kostele koncertem zpěvačky, 
textařky, skladatelky a pedagožky Ireny 
Budweiserové a  čtením z  knihy v  po-
dání herců šumperského divadla,“ 
podotýká ředitelka knihovny a zdůraz-
ňuje, že s výjimkou sobotního hlavního 
večera v divadle a zmíněného ponděl-
ního koncertu je vstup na všechny akce 
festivalu Město čte knihu zdarma.   -zk-

Sto let od založení českoslo-
venského státu připomene 
v neděli 11. listopadu mimo-
řádný koncert. V hlavní lodi 
klášterního kostela vystoupí 
od 18 hodin houslista Václav 
Hudeček, klavírista Jan Schul-
meister ml., cembalista Martin 
Hroch a Wihanovo kvarteto 
v rámci projektu Má vlast. 
Koncert, který bude přístupný 
zdarma, odvysílá TV Noe.     -zk-

Brdečkův návrh kostýmu pro film Limo
nádový Joe.

Krnovský rodák Pavel Kapler je správcem České vědecké stanice J. G. Mendela v An
tarktidě a manažerem projektu CzechPolar.                                                        Foto: archiv

 Výročí republiky 
připomene mimořádný 
koncert

Via Lucis pozvala Pavla Kaplera, řeč bude 
o „české“ Antarktidě
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žádá i  dlouhé pochody po mrazem 
vysušených pláních sužovaných pra-
chovými bouřemi, výstupy na ledovce 
a  sopky nebo přesuny mezi zběsile se 

honícími ledovými krami. O tom všem 
a mnohém dalším Pavel Kapler, správce 
české vědecké stanice a  vedoucí expe-
dice, v Šumperku pohovoří.               -zk-

Koncert je součástí projektu Má 
vlast – Václav Hudeček a  jeho 
hosté.                          Foto: archiv
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Dlouhodobé výstavy
 Do 27. 1. Šumpersko v období první republiky 
(1918–1938), výstavní síň, muzeum

 Do 18. 11. Sportovní herna, Muzejíčko, muzeum
 Od 27. 11. do 20. 1. Betlémy, Muzejíčko, muzeum
 Od 1. 11. do 3. 2. Jiří Brdečka a jeho svět, Rytíř-
ský sál, muzeum

 Do 4. 11. Historie v kamenech, Hollarova gale-
rie, muzeum

 Od 8. 11. do 10. 2. Les objektivem lesníků KŘ 
Šumperk – 2017, Hollarova galerie, muzeum

 Do 25. 11. Energie přírody, výstava fotografií 
J. Pokorného, Galerie mladých, muzeum

 Od 29. 11. do 3. 2. Korálkové fantazie, Galerie 
mladých, muzeum

 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

 Do 4. 11. Jaromír Zemina: Co mi dává fotogra-
fie, Galerie J. Jílka

 Od 7. 11. do 2. 12. Jitka Paclík Nesnídalová: 
Blues in Mind, malba, Galerie J. Jílka

 Do 7. 11. Olga Havlová a Výbor dobré vůle, 
knihovna

 Od 8. 11. do 2. 1. Jaromír Roller: Přesahy ama-
térské fotografie, knihovna

 Od 27. 10. do 11. 12. Blanka Růžičková: Zá-
znamy, koláže a asambláže, divadlo

 Do 31. 12. Výtvarné práce umělecké školy VOŠ 
a SPŠ Šumperk, divadlo

 Do 22. 11. Vít John: Theatrum mundi, výstava 
malby a grafiky, Eagle Gallery 

 Do 23. 11. Výstava obrázků z výtvarné soutěže 
pro děti v rámci festivalu Město čte knihu, 
informační centrum

 Do 30. 11. Velamos, sál okresního archivu
 Do 1. 12. Věra Mark: Fotografka vašich pří-
běhů, Kavárnička Lalala

 Do 6. 11. Republika československá 1918–1939, 
tzv. Točák 

 Do 28. 2. Je to chůze po tom světě aneb turistika 
dříve a dnes, Muzeum silnic Vikýřovice

Čtvrtek 1. listopadu
  15.55 Louskáček a čtyři říše, USA, dobr., 

rodinný, fantasy, ČZ
 17.00 Město čte knihu: Jiří Brdečka a jeho svět, 
vernisáž výstavy v rámci festivalu Město čte 
knihu, vstup zdarma, Rytířský sál, muzeum

 17.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, C, 
VK, divadlo

 18.00 Po čem muži touží, ČR, komedie
 19.00 Nezmaři – 40 let na cestě, velký sál, dům 

kultury
 19.00 Město čte knihu: blok animovaných filmů 

s besedou T. Brdečkové a J. Dědečka, vstup 
zdarma, sál, knihovna

 20.00 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 
drama, hudební, 12+, 

Pátek 2. listopadu
  14.55 Louskáček a čtyři říše, USA, dobr., ro-

dinný, fantasy, ČZ
 17.00 Město čte knihu: Universum Brdečka, ČR, 

dokumentární, úvod T. Brdečková, vstup zdarma, 
kino Oko

 18.15 Basketbal severomoravská liga ženy: 
TJ Šumperk – Basketbal Ostrava B, hala, Tyršův 
stadion

 19.30 Město čte knihu: čtení na Hrádku, čtou 
členové D123, vstup zdarma,  Hrádek, divadlo

 20.00 PROJECT F/Uriah Heep, Deep Purple, 
rockový večer s hard rockovou kapelou, www.
projectf.cz, H-club

 20.00 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 
drama, hudební, 12+, 

Sobota 3. listopadu
 9.00–12.00 Město čte knihu: zábavné dopoledne 

pro rodiče s dětmi na téma Limonádový Joe, 
vstup zdarma, Komín

 10.00 Fotbal dorost: Šumperk – Opava B, hřiště, 
Tyršův stadion

 12.15 Fotbal dorost: Šumperk – Opava B, hřiště, 
Tyršův stadion

  15.15 Louskáček a čtyři říše, USA, dobr., ro-
dinný, fantasy, ČZ

 16.00 První koncert Růžových dětí, velký sál, 
dům kultury

 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – BK Havlíč-
kův Brod, zimní stadion

 17.20 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 
drama, hudební, 12+, 

 18.00 Město čte knihu: závěrečný večer, z knihy 
čte L. Polišenská a herci ŠD, sál, divadlo

 19.30 Město čte knihu: beseda se spisovatelkou 
T. Brdečkovou, vstup zdarma, Hrádek, divadlo

 20.00 Zrodila se hvězda, USA, drama, romant., 
hudební, 12+, 

Neděle 4. listopadu
 9.30 Město čte knihu: vyhodnocení výtvarné 
a literární soutěže, kino Oko

 10.00 Město čte knihu: animované pásmo pohá-
dek Brdečka, vstup zdarma, kino Oko

 10.00 Fotbal žáci U15, U14: Šumperk – Hra-
nice, hřiště, Tyršův stadion

 11.20 Florbal 2. liga ženy: FbC Asper Šum-
perk – FBC Přerov TJ, hala, gymnázium

 11.45 Fotbal žáci U15, U14: Šumperk – Hra-
nice, hřiště, Tyršův stadion

 14.30 Fotbal muži: Šumperk – Heřmanice Slez-
ská, hřiště, Tyršův stadion

 14.50 Florbal 2. liga ženy: FbC Asper Šum-
perk – FBC Vikings Kopřivnice, hala, 
gymnázium

  15.15 Louskáček a čtyři říše, USA, dobr., ro-
dinný, fantasy, ČZ

 17.00 Město čte knihu: filmové melodie v po-
dání O. Kaštické a P. Krále, vstup zdarma, sál, 
knihovna

 17.20 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 
drama, hudební, 12+, 

 20.00 Po čem muži touží, ČR, komedie

Pondělí 5. listopadu
 14.30 Město čte knihu: čtou členové Divadla 
Šumperk, vstup zdarma, Kavárnička Lalala

 17.20 Zrodila se hvězda, USA, drama, romant., 
hudební, 12+, 

 18.00 Město čte knihu: vystoupení I. Budweise-
rové, čtou herci ŠD, klášterní kostel

 20.00 Králové zlodějů, VB, krimi, drama, 12+

Společenský servis – kalendář akcí
Přehled akcí z oblasti kultury, sportu a společenského života lze nalézt v elektronické formě na webových stránkách Informačního centra Šumperk 
www.infosumperk.cz v záložce Kalendář akcí. Změna programu vyhrazena!

 filmy, promítání
Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3, 
tel.: 583 212 000, www.kinosumperk.cz,  
ČZ = české znění, 3D = 3D projekce,  = tech
nologie 3D zvuku Dolby Atmos®, ke všem pro
jekcím k zapůjčení sluchátka pro nedoslýchavé

 divadelní představení
Divadlo Šumperk: Komenského 3, 
tel.: 583 214 061, www.divadlosumperk.cz

 koncerty
Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3,
tel.: 583 214 287, www.dksumperk.cz
ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zussumperk.cz
klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny 
Marie): Kladská ul.
H-club: Rooseveltova 17, tel.: 777 017 097 
www.hclub.eu

 plesy, taneční akce

 festivaly, slavnosti

 výstavy
Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22, 
tel.: 583 363 070, www.muzeumsumperk.cz
Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, tel.: 583 214 276
Eagle Gallery: Nemocniční 8a, tel.: 777 700 740, 
www.eaglegallery.cz
Státní okresní archiv Šumperk: Bří Čapků 35, 
tel.: 583 212 248, www.archives.cz/web/soka/sumperk
Geschaderův dům: Kladská 1, tel.: 583 213 721, 
www.sumperk.cz/cs/turista/atraktivitymesta

 přednášky, besedy
Městská knihovna Šumperk: ul. 28. října 1, 
tel.: 583 214 588, knihovna Sever: Temenická 5, 
tel.: 583 215 530, www.knihovnaspk.cz

 akce pro seniory
Kavárnička Lalala: Temenická 5, tel.: 606 756 770, 
583 211 766, www.pontis.cz

 akce pro děti

 tvoření, výtvarné aktivity
SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel.: 583 214 212–214, 
Komín: Komenského 9, tel.: 583 283 481, www.doris.cz

 sport, aktivní vyžití
hokej: www.dracisumperk.cz
fotbal: www.fotbalsumperk.cz
florbal: www.asper.cz
baseball: www.cannibals.cz
basketbal: www.basketbalsumperk.cz
americký fotbal: www.dietos.cz 
volejbal: www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=OLKM

 ostatní
Informační centrum Šumperk: budova divadla 
na Hlavní třídě 14, otevřeno po–pá od 8 do 17 hod., 
so a ne od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., 
tel.: 583 214 000, email: ic@sumperk.cz, 
www.infosumperk.cz
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Úterý 6. listopadu
  10.00 O Honzovi a zakleté princezně, školy, 
VK, divadlo

  17.25 Louskáček a čtyři říše, USA, dobr., ro-
dinný, fantasy, ČZ

 18.00 Literární seminář: Vladimír Holan, před-
náší M. Brožová, sál, knihovna

 19.30 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 
drama, hudební, 12+, 

Středa 7. listopadu
 10.00 Baby Oko: Po čem muži touží, ČR, komedie
  17.55 Louskáček a čtyři říše, USA, dobr., ro-

dinný, fantasy, ČZ
 18.00 Jitka Paclík Nesnídalová: Blues in Mind, 
malba, vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka

 19.00 Jak je důležité mít Filipa, A, VK, divadlo
 20.00 Artvečer – FK: Na chesilské pláži, VB, 

drama, romantický, 15+

Čtvrtek 8. listopadu
 10.00 Jak je důležité mít Filipa, školy, VK, divadlo

  16.10 Grinch 3D, USA, anim., rodinný, ČZ
 17.00 Jaromír Roller: Přesahy amatérské foto-
grafie, vernisáž výstavy, knihovna

 17.00 Les objektivem lesníků KŘ Šumperk – 
2017, vernisáž výstavy fotografií vybraných ze 
soutěže Lesů ČR, s. p., Krajského ředitelství Šum-
perk, Hollarova galerie, muzeum

 18.00 Slavíme spolu, hrajeme spolu, koncert 
ZUŠ, klášterní kostel

 18.05 Ten, kdo tě miloval, ČR, komedie, rodinný, 
krimi 

 20.00 Dívka v pavoučí síti, USA, krimi, drama, 
thriller, 15+

Pátek 9. listopadu
  14.00 Zábavné taneční odpoledne pro  
seniory, hrají Staří kamarádi, Kavárnička Lalala

  15.50 Grinch, USA, anim., rodinný, ČZ
 17.45 Dívka v pavoučí síti, USA, krimi, drama, 

thriller, 15+
 20.15 Ten, kdo tě miloval, ČR, komedie, rodinný, 

krimi 

Sobota 10. listopadu
 9.00–17.00 Keramika pro každého, volná tvorba 

z keram. hlíny pro děti i dospělé, artedílna, Komín
 10.00 Basketbal nadregionální liga starší žá-
kyně U15: TJ Šumperk – SBŠ Ostrava B, hala, 
Tyršův stadion

 10.00 Volejbal muži kraj: TJ Šumperk – TJ Ště-
pánov, hala, ZŠ 8. května

 10.00 Florbal 2. liga juniorky: FbC Asper Šum-
perk – FBC Přerov, hala, gymnázium

 11.00 Fotbal žáci U13, U12: Šumperk – Valašské 
Meziříčí, hřiště, Tyršův stadion

 13.00 Volejbal muži kraj: TJ Šumperk – TJ Ště-
pánov, hala, ZŠ 8. května

  14.00 Louskáček a čtyři říše, USA, dobr., ro-
dinný, fantasy, ČZ

 15.00 Florbal 2. liga juniorky: FbC Asper Šum-
perk – FBS Olomouc, hala, gymnázium

  16.05 Grinch 3D, USA, anim., rodinný, ČZ
 18.00 Florbal divize muži: FbC Asper Šum-
perk – FBC ZŠ Uničov, hala, gymnázium

 18.00 Ten, kdo tě miloval, ČR, komed., rodin., krimi 
 19.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, B, 
VK, divadlo

 20.00 Dívka v pavoučí síti, USA, krimi, drama, 
thriller, 15+

Neděle 11. listopadu
 10.00 Basketbal okresní přebor střední Moravy 
U11: TJ Šumperk – Olomouc, hala, Tyršův stadion

  10.00 Malostranská zimní pohádka, hraje Di-
vadlo Matěje Kopeckého, velký sál, dům kultury

 14.00 Basketbal nadregionální liga starší žá-
kyně U15: TJ Šumperk – Valašské Meziříčí, 
hala, Tyršův stadion

  15.35 Grinch, USA, anim., rodinný, ČZ
 17.30 Ten, kdo tě miloval, ČR, komedie, rodinný, 

krimi 
 18.00 Koncert k výročí republiky Má vlast: 

V. Hudeček (housle), J. Schulmeister ml. (kla-
vír), M. Hroch (cembalo), Wihanovo kvarteto, 
vstup zdarma, klášterní kostel

 19.30 Dívka v pavoučí síti, USA, krimi, drama, 
thriller, 15+

Pondělí 12. listopadu
 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 
 19.00 Na kole do horských vesnic Ázerbájd-

žánu, beseda s R. Čížkem, kino Oko

Úterý 13. listopadu
 10.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, 
školy, VK, divadlo

 17.00 Ten, kdo tě miloval, ČR, komedie, rodinný, 
krimi 

 17.00 Mýtus o Oidipovi, přednáší Pjér la Šé’z, 
velký sál, knihovna

 20.15 Oko živě: Roh: Bajadéra, balet, přímý 
přenos z Royal Opera House, Londýn

Středa 14. listopadu
 10.00 Jak je důležité mít Filipa, školy, VK, 
divadlo

 14.00–18.00 OdpaDen, akce zaměřená na odpady 
a jejich zpracování, poznávání, soutěžení, vyrábění, 
součástí výstava věnována odpadům, vila Doris

 15.30 Oko senior: Jan Palach, ČR, drama, 12+
 16.00 Filatelisté, Kavárnička Lalala

 18.00 Ten, kdo tě miloval, ČR, komedie, rodinný, 
krimi 

 20.00 Coldplay: A Head Full of Dreams, VB, 
hudební

Čtvrtek 15. listopadu
 XXIII. ročník Blues Alive, více na www.blues-

alive.cz, prostory domu kultury
  14.00 Zábavné taneční odpoledne pro  
seniory, hraje Albatros, Kavárnička Lalala

  15.25 Grinch, USA, anim., rodinný, ČZ
 17.00 Jak je důležité mít Filipa, D, VK, divadlo

 17.20 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zlo-
činy 3D, USA, VB, dobr., rodinný, fantasy, 12+, ČZ

 20.00 Ten, kdo tě miloval, ČR, komedie, rodinný, 
krimi 

Pátek 16. listopadu
 XXIII. ročník Blues Alive, více na www.blues-

alive.cz, prostory domu kultury
 10.00 Jak je důležité mít Filipa, školy, VK, divadlo
  14.00–18.00 Řemeslná dílnička pro děti:  

plstění jehlou, výtvarný ateliér, Komín
  16.10 Grinch 3D, USA, anim., rodinný, ČZ
 18.05 Ten, kdo tě miloval, ČR, komedie, rodinný, 

krimi 
 20.00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy 

zločiny, USA, VB, dobr., rodinný, fantasy, 12+, 

Sobota 17. listopadu
 XXIII. ročník Blues Alive, více na www.blues-

alive.cz, prostory domu kultury
 11.00 Blues Alive: Eric Clapton, VB, dokument., 

hudební, 12+
 14.00 Florbal 2. liga dorostenci: FbC Asper 
Šumperk – FBC Zeal Lipník, hala, gymnázium

 Klasika Viva přivítá varhaníka 
Pavla Svobodu

 Výstava připomene fotografa 
Jaromíra Rollera

Varhany klášterního kostela rozezní Pavel  
Svoboda.                                        Foto: H. Ježdík

Jaromír Roller by se letos dožil sedmdesáti pěti 
let.                                                   Foto: archiv JR

Tipy Živé brány
na listopad

Listopadová část cyklu Klasika Viva se 
odehraje ve společnosti varhaníka Pavla 
Svobody, laureáta soutěží Pražské jaro 
a Bach-Wettbewerb Leipzig, jenž spolupra-
cuje se souborem Barocco sempre giovane 
a v rámci své rozsáhlé koncertní činnosti 
vystupuje jako sólista společně s předními 
orchestry ve významných koncertních síních 
a na hudebních festivalech v republice i za-
hraničí. Šumperské hudbymilovné veřejnosti 
nabídne v pondělí 26. listopadu od 19 ho-
din v klášterním kostele skladby J. S. Bacha, 
J. C. F. Fischera, A. Dvořáka, R. Schumanna 
a J. Pachelbela.                                            -zk-

Výstava Jaromír Roller: Přesahy amatérské 
fotografie představuje komorní ochutnávku 
z tvorby šumperského fotografa k jeho letoš-
nímu 75. výročí narození. Zahájena bude ve 
čtvrtek 8. listopadu v 17 hodin v prostorách 
knihovny T. G. Masaryka.
Škála témat fotografií Jaromíra Rollera 
(1943–2002) vykresluje člověka v odrazu 
umění, kultury, sociálních aspektů a vlivů 
druhé poloviny 20. století. S výtvarným nad-
hledem zachycoval atmosféru jazzových 
a rockových koncertů, včetně šumperských 
jazzových a bluesových festivalů. Dokumen-
toval výstavy, vážnou hudbu, stejně tak bez-
prostřednost ulice, města, ale i vzdálených 
míst. Díky širokému záběru osobních zájmů 
Jaromíra Rollera jsou jeho fotografie cenným 
dokumentem kulturního dění s mimoregio-
nálními přesahy.                              P. Vogelová
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Zajímavou cestopisnou projekci pořádá Mv pondělí 
12. listopadu od 19 hodin kino Oko. Šumperský cesto-
vatel Radomír Čížek zde povypráví své zážitky a dojmy 
z  dubnové osmnáctidenní výpravy po Ázerbájdžánu. 
Přiblíží, co obnáší cestování na kole s brašnami, a před-
staví svůj projekt „Na kole do nejtěžších kopců světa“.

Výprava do turisty dosud nepříliš objeveného 
Ázerbájdžánu nebyla jen tak ledajaká – hlavním cí-
lem dva tisíce kilometrů dlouhé cesty totiž nebylo jen 
vystoupat do nejtěžších kopců, ale především strá-
vit noc v co nejodlehlejších vesničkách na úpatí hor 
nebo ukrytých hluboko v  poušti. Diváci tak budou 
mít jedinečnou možnost dovědět se nejen o skuteč-
ném životě v Ázerbájdžánu, ale také užitečné tipy pro 
cestování na kole.                                                         -red-

Šumperský cestovatel Radomír Čížek vystoupal do nej
těžších kopců Ázerbájdžánu.                    Foto: archiv RČ

   15.25 Grinch, USA, anim., rodinný, ČZ
 17.20 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy 

zločiny, USA, VB, dobr., rodinný, fantasy, 12+, 
ČZ

 18.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – 
Karviná, hala, Tyršův stadion

 19.00 Noc divadel 2018, výstavy, soutěže, tvoření, 
scénky – vše ve stylu 100 let republiky, 17. listo-
padu a Československa, vstup volný, divadlo

 19.50 Florbal 2. liga dorostenci: FbC Asper 
Šumperk – FbC Hranice, hala, gymnázium

 20.00 Ten, kdo tě miloval, ČR, komedie, rodinný, 
krimi 

Neděle 18. listopadu
 11.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – 
Opava 2010, hala, Tyršův stadion

  15.25 Grinch 3D, USA, anim., rodinný, ČZ
 17.20 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy 

zločiny, USA, VB, dobr., rodinný, fantasy, 12+, 

 20.00 Balón, SRN, drama, thriller, historický

Pondělí 19. listopadu
 17.20 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy 

zločiny, USA, VB, dobr., rodinný, fantasy, 12+, 
ČZ

 19.00 Miluju tě, ale…, hraje divadlo Palace 
Praha, velký sál, dům kultury

 20.00 Balón, SRN, drama, thriller, historický

Úterý 20. listopadu
 17.20 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy  

zločiny 3D, USA, VB, dobr., rodinný, fantasy, 
12+, ČZ

 18.30 Via Lucis: Česká Antarktida, host Pa-
vel Kapler, manažer projektu VI CzechPolar2 
a České vědecké stanice J. G. Mendela v Antark-
tidě, sál, vila Doris

 20.00 Ten, kdo tě miloval, ČR, komedie, rodinný, 
krimi 

Středa 21. listopadu
 15.20 Oko senior: Po čem muži touží, ČR, 

komedie
 17.20 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy 

zločiny, USA, VB, dobr., rodinný, fantasy, 12+, 

 17.30 Sedánky pro mamky, tvoření pro ženy 
každého věku, výtvarný ateliér, Komín

 18.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC Slezan 
Opava, zimní stadion

 20.00 Já, Maria Callas, FR, dokumentární

Čtvrtek 22. listopadu
  10.00 O Honzovi a zakleté princezně, školy, 
VK, divadlo

  16.10 Grinch, USA, anim., rodinný, ČZ
 18.05 Na stojáka v kině, ČR, komedie
 19.00 Nultý Kabaret Bukowski, nový formát ve-
čera, setkání literatury s hudbou/divadlem/filmem, 
literární vinárna Bukowski, Starobranská ul.

 20.00 Mladí zabijáci, USA, thriller, akční, kome-
die, 15+

Pátek 23. listopadu
 10.00 Jak je důležité mít Filipa, školy, VK, divadlo

  16.00 Pat a Mat: Zimní radovánky, ČR, anim., 
rodinný

 18.00 Antonín Baudyš: Vše o astrologii, před-
náška, hudební doprovod zpěvačka a kytaristka 
Maki, Kavárnička Lalala

 18.00 Horování: Snow Film Fest, celovečerní 
pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, 
zimním lezení, skialpinismu a dalších zimních 
radovánkách, kino Oko

Sobota 24. listopadu
 10.00 Basketbal nadregionální liga žáci U15: 
TJ Šumperk – Valašské Meziříčí B, hala, Tyršův 
stadion

 12.00 Basketbal nadregionální liga starší žá-
kyně U15: TJ Šumperk – TBS Přerov, hala, 
Tyršův stadion

  13.30 Louskáček a čtyři říše 3D, USA, dobr., 
rodinný, fantasy, ČZ

  15.00 Margit Slimáková: Vše o výživě, před-
náška, Kavárnička Lalala

  15.35 Pat a Mat: Zimní radovánky, ČR, anim., 
rodinný

 17.00 Horování, setkání horolezců, dobrodruhů, 
turistů a milovníků extrémních sportů i přírody, 
více v čísle, velký sál, dům kultury

 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – SKLH Žďár 
n. Sázavou, zimní stadion

 17.20 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zlo-
činy, USA, VB, dobr., rodinný, fantasy, 12+, ČZ

 19.00 Sex na vlnách, VK, divadlo
 20.00 Ten, kdo tě miloval, ČR, komed., rodin., krimi 

Neděle 25. listopadu
  10.00 Čert Hudrián, hraje divadlo Sympatie 
Ostrava, velký sál, dům kultury

 12.00 Basketbal nadregionální liga žáci U15: TJ 
Šumperk – TBS Přerov, hala, Tyršův stadion

  16.10 Pat a Mat: Zimní radovánky, ČR, anim., 
rodinný

 18.00 Ten, kdo tě miloval, ČR, komedie, rodinný, 
krimi

 20.00 Mladí zabijáci, USA, thrill., akční, komed., 15+

Pondělí 26. listopadu
 17.20 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy 

zločiny, USA, VB, dobr., rodinný, fantasy, 12+, 

 19.00 Klasika Viva: Pavel Svoboda (varhany), 
klášterní kostel

 20.00 Zloději, JAP, drama, krimi, 15+

Úterý 27. listopadu
 Betlémy, zahájení výstavy, Muzejíčko, muzeum
  9.00 Míša Kulička, školy, VK, divadlo

 17.20 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zlo-
činy, USA, VB, dobr., rodinný, fantasy, 12+, ČZ

 18.00 Koncert klavírního oddělení ZUŠ, kláš-
terní kostel

 20.00 Cirkus Rwanda, ČR, SR, dokumentární

Středa 28. listopadu
 16.00 Filatelisté, Kavárnička Lalala

 17.20 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny 
3D, USA, VB, dobr., rodinný, fantasy, 12+, ČZ

 20.00 Artvečer – FK: Jack staví dům, DK, FR, 
drama, horor, 18+

Čtvrtek 29. listopadu
 Korálkové fantazie, zahájení výstavy šitých 
šperků a vánočních dekorací R. Fojtlové, Galerie 
mladých, muzeum
  14.00 Zábavné taneční odpoledne pro seniory, 
hraje V + H Retro, Kavárnička Lalala

 15.00 Cyklus celostní muzikoterapie: Muzikote-
rapie pro děti, povídání a workshop – I. Smýka-
lová, malý sál, knihovna

  15.50 Čertí brko, ČR, SR, pohádka, komedie
 16.30 Cyklus celostní muzikoterapie: Muziko-

terapie pro děti, muzikopohádka – V. Faltusová, 
workshop, povídání o nástrojích – R. Žďárský 
malý sál, knihovna

  17.50 Čertí brko, ČR, SR, pohádka, komedie
 18.00 Cyklus celostní muzikoterapie: Muziko-

terapie pro děti, muzikoterapeutický koncert 
s harmonikou – K. Paclíková, určeno pro všechny 
účastníky, malý sál, knihovna

 20.00 Vdovy, USA, VB, drama, krimi, thriller, 15+

Pátek 30. listopadu
  15.30 Čertí brko, ČR, SR, pohádka, komedie
 17.35 Robin Hood, USA, dobr., akční, 12+
 20.00 Vdovy, USA, VB, drama, krimi, thriller, 15+

Cestu na kole do horských vesnic 
Ázerbájdžánu přiblíží Radomír Čížek Výstavu s příznačným názvem „Je to 

chůze po tom světě aneb Turistika dříve 
a dnes“ připravil u příležitosti 130. výročí 
vzniku KČT šumperský odbor Klubu čes-
kých turistů ve spolupráci s Muzeem silnic  
ve Vikýřovicích. 
Dobové fotografie a exponáty ze soukro-
mých sbírek členů Klubu českých turistů 
na ní doplňují zajímavé exponáty ze sbírek 
šumperského muzea a okresního archivu. 
Výstava, mapující především bohatou his-
torii turistiky v našem regionu, připomíná 
i současnou činnost Klubu českých turistů. 
K vidění je v silničním muzeu do konce 
února příštího roku.                                     -red-

 Historii turistiky přibližuje výstava
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V listopadu vychází závěrečný díl trilogie 
Severomoraváci za Velké války

Mezi sochaře moravského baroka, 
jejichž umělecká tvorba dosáhla až 
na sever Moravy, patří i  nadaný Se-
verin Tischler (1705–1743). Ačkoliv 
se tento talentovaný sochař a  řezbář 
dožil jen osmatřiceti let, dokázal vy-
tvořit desítky děl nejen na severní 
Moravě, ale zejména na území vý-
chodních Čech, Olomoucka, vzdá-
lenějšího Podkrkonoší a  Náchodska. 
Na Šumpersku můžeme jeho práci 
spatřit nejen v kostele sv. Linharta ve 
Vysokých Žibřidovicích, kde vytvořil 
působivou sochařskou výzdobu hlav-
ního oltáře, ale také v Branné. Zde je 
dodnes dochována jedna ze sochařo-
vých exteriérových zakázek.

Severin Tischler se narodil roku 
1705 ve Svitavách. Po školení – nej-
spíš v dílně Jiřího Františka Pacáka – 
se zabydlel v  Moravské Třebové, kde 
v  tvůrčím rozmachu roku 1743 ze-
mřel. Díky svému působení získával 
poučení v  českých zemích, v  tvorbě 

Matyáše Bernarda Brauna, nejvý-
značnějšího sochaře českého vrcholně 
barokního sochařství, mezi jehož 
následovníky je právem řazen. Brau-
nův vliv se dostával na území Moravy 
především prostřednictvím Tischle-
rovy rané tvorby. Po roce 1735 sochař 
přesunul svou uměleckou činnost 
do kubizující polohy, která je někdy 
označována jako pozdně barokní neo-
manýrismus. Pro toto výtvarné vyjad-
řování je příznačná nejen dynamická 
kompozice, typická všeobecně pro ba-
rokní umění, ale především specifická 
drapérie, jež je utvářena ostře láma-
nými záhyby. 

Předzvěsti tohoto směřování mů-
žeme sledovat už na exteriérové soše 
sv. Jana Nepomuckého v Branné, která 
je umístěna ve výklenku, mezi vněj-
šími opěrnými pilíři presbytáře kostela 
sv.  archanděla Michaela. Pro zajíma-
vost a  srovnání, ve stejném roce vy-
tvořil Tischler ještě jednu pískovcovou 

Skulptura z  dílny Severina Tischlera je 
chráněna nikou vestavěnou do pláště 
presbytáře farního kostela v Branné. 

Foto: L. Müllerová

sochu téhož světce, a to pro Rýmařov. 
Svatojánský kult se šířil, zejména 

po kanonizaci světce v roce 1729, po 
celém území českých zemí. Sv. Jana 
Nepomuckého lze poznat poměrně 
lehce. Zobrazován je v  kanovnic-
kém rouchu s  biretem, s  krucifixem, 
palmovou ratolestí a  pěti hvězdami 
kolem hlavy. Poslední zmiňovaný 
atribut se na soše v  Branné nedo-
choval. U  zachycení světce můžeme 
sledovat charakteristické elementy 
barokního sochařství, především 
užití kontrapostu a  diagonály. Tím 
dokázal Tischler dramaticky rozpo-
hybovat figuru a s ní i oděv, jenž při-
rozeně vlaje. Socha v životní velikosti 
je umístěna na vysokém subtilním 
podstavci, který je zdoben na přední 
straně dříku nápisovou kartuší a  ur-
čením světce. Jedná se kvalitní počin 
barokního sochařství v  našem re-
gio nu, jenž je datován do roku 1733.

L. Müllerová, VM Šumperk

„Severomoraváci za Velké války. Vojáci skomíra-
jící monarchie, 1916–1918“ je titul a  podtitul zá-
věrečného dílu trilogie seznamující s osudy vojáků 
v  rakousko-uherských uniformách na frontách 
první světové války. Publikaci vydává Vlastivědné 
muzeum v Šumperku a její autor Zdeněk Doubrav-
ský tentokrát zavede čtenáře na východní frontu, 
kde muži ze severní Moravy v rakousko-uherských 
uniformách čelili ruskému náporu za Brusilovovy 
ofenzívy. 

Válečné vyčerpání a  zhroucení carského impé-
ria, které vyústilo v  uzavření míru s  bolševickou 
vládou, umožnilo nejvyššímu velení armád podu-
najské monarchie v  letech 1917 a  1918 soustředit 
síly proti Itálii. Poslední bitvy na řece Soči, proslulá 
operace nazvaná podle místa průlomu Caporet - 
to, piavská ofenzíva a  rozpad rakousko-uherské 
fronty jsou náplní posledních kapitol knihy. Na 
italské frontě zasáhli významně do bojů také Se-
veromoraváci. Jako v  předcházejících dílech jsou 
válečné osudy mužů ze severní Moravy působících 
v 93. pěším pluku šumperském, 13. střeleckém (ze-
měbraneckém) pluku olomouckém a 13. domobra-
neckém pluku olomouckém zasazeny do širšího 
rámce dějinných událostí v  letech 1916 až 1918, 
vzpomínkami zajatců po skončení války pak s pře-
sahem do dění v roce 1919.

Datum představení knihy, spojeného s  besedou 
s  autorem Zdeňkem Doubravským, bude upřes-
něno na www.muzeum-sumperk.cz.                      -eš-

Na výstavě dýchne na návštěvníky kouzlo vá
nočních svátků.                                         Foto: pk

Atmosféru blížících se Vánoc okusí všichni, 
kteří zavítají od úterý 27. listopadu do šum-
perského muzea. V Muzejíčku totiž bude 
k vidění výstava betlémů. 
Její tvůrci připraví pro malé i velké návštěv-
níky více než třicet betlémových souborů vy-
robených z rozmanitých materiálů, v různých 
obdobích a v různé velikosti, jež se nacházejí 
v muzejních sbírkách. Nejstarší vystavený 
betlém přitom pochází z 19. století, je vy-
řezávaný ze dřeva a tvoří ho téměř sto figu-
rek. Pozornost nepochybně upoutá betlém 
s figurkami v životní velikosti od současné 
autorky Romany Krestýnové či korálkový 
betlém Marie Červinkové z Loštic. Výstava 
potrvá do 20. ledna.                                     -red-

 Muzejíčko zaplní betlémy

Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku
Sochařská práce Severina Tischlera v Branné

Publikaci vydává Vlastivědné muzeum v  Šumperku 
a jejím autorem je Zdeněk Doubravský.


