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Příští číslo vychází 23. ledna 2019 / Distribuce od 24. do 25. 1. 2019

Vážení a milí čtenáři,
osmičkový rok končí a před námi je leden 
nového roku 2019. K tomu, aby se vydařil, 
potřebujeme zdraví, píli, snahu, odvahu, 
štěstí, lásku… A je jen na nás, jak do něj „vy-
šlápneme“. 
„Putování“ rokem může zpříjemnit i nabídka 
kulturních, sportovních a společenských ak-
tivit. „Vykročme“ hned na Nový rok s míst-
ním klubem turistů, který pořádá tradiční 
výstup k rozhledně na Háji. O tři dny později 
přispějme na Tříkrálovou sbírku a poté se 
vrhněme do víru tance, plesová sezona totiž 
začíná. V lednové kulturní nabídce nechy-
bějí samozřejmě výstavy, besedy, „Luciska“, 
koncerty, filmová a divadelní představení… 
Těšit se můžeme například na výstavu tem-
per a kreseb šumperského rodáka Zbyňka 
Semeráka, na setkání s Markétou Pilátovou 
či s egyptologem Ladislavem Barešem, na 
vystoupení Pokáče, Žalmana a Neila Zazy, 
ale také na záznam divadelního předsta-
vení Frankenstein z londýnského National  
Theatre a mnohé další. Inspirací může být 
právě toto vydání Živé brány.
Přeji bohatý kulturní a sportovní rok 2019.

Z. Kvapilová, redaktorka
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Novoroční výstup 
na Háj proběhne 

již po třiačtyřicáté. 
Pořadatelé čekají 
účastníky výstupu  

za každého počasí. 
Foto: P. Kvapil
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Zpívá, aby bylo lidem dobře, a snad i proto se stal 
českou folkovou legendou. Pavel Žalman Lohonka 
těší svým hlasem i  texty publikum už půl století. 
K padesátinám na scéně vydal v roce 2018 2CD „Moje 
nevšední roky“ a natočil film Žalman – Naslouchám 
tichu Země. Ve velkém sále domu kultury vystoupí 
Pavel Žalman v pátek 25. ledna od 19 hodin.

Pavel Lohonka, uměleckým jménem Pavel Žalman  
Lohonka, působí na hudební scéně od roku 1968, 
nejprve ve skupině Minnesengři, později v  roce 
1982 založil vlastní kapelu Žalman & spol., která 
v  různých sestavách koncertuje nepřetržitě až do 
současnosti. Poslední obměna sestavy proběhla loni, 
kdy vedle Petra Novotného, stojícího po Žalma-
nově boku již pětadvacet let, a  zpěvačky Michaely  

„100 let české egyptologie“ je název pořadu z cyklu 
Via Lucis, jež pořádá místní „Doriska“. Hostem bude 
profesor Ladislav Bareš, přední český egyptolog 
a  arabista, emeritní ředitel egyptologického ústavu 
filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dějištěm se-
tkání bude ve středu 16. ledna od 18 hodin malý sál 
městské knihovny T. G. Masaryka v  ulici 28. října. 
Vstupné je padesát korun.

Česká egyptologie má ve světě výjimečný zvuk. 
Velkou zásluhu na tom má Ladislav Bareš, který na-
vštěvuje Egypt pravidelně od roku 1974 a  svou té-

Výstavu prací Zbyňka Semeráka (1951–
2003), nazvanou Vysněný svět, chystá na 
první měsíc roku 2019 Galerie Jiřího Jílka. 
Zahájena bude ve středu 9. ledna v 18 ho-
din a potrvá do 3. února.
Nový rok v galerii začíná výstavou temper 
a tužkových kreseb šumperského rodáka 
Zbyňka Semeráka. Prožil tu život a tady 
i umřel tak tiše, jak žil. Patřil k malířům „čis-
tého srdce“, k těm, pro které je jejich vysněný 
svět vším. V jeho případě i k těm z nich, co 
ani nic jiného nemají, k „blahoslaveným 
chudým“. V životě bezbranný a mezi lidmi až 
bezradný byl doma jen v sobě samém. Mo-
tivy čerpal z knih, nad nimiž snil o tom, co 
mu život odepřel. Promítal se do nich a je tak 
i sám ve svých malbách přítomný. Stromy, 
rostliny, zvířata a ptáci s ním domov sdíleli. 
Jen mezi nimi žil plným životem. 
Lednová výstava, za kterou vděčíme Pavlu 
Konečnému, po osmnácti letech v galerii 
Zbyňkova druhá, je tichou vzpomínkou, ale 
i připomínkou toho, že Zbyněk Semerák 
k Šumperku neoddělitelně patří. Bylo by ne-
nahraditelnou škodou nechat rozptýlit jeho 
práce do neznáma a nedoplnit útlý soubor, 
uložený ve zdejším Vlastivědném muzeu. 
Zatím snad ještě není pozdě.           M. Koval

Šumperský rodák Zbyněk Semerák patřil k ma-
lířům „čistého srdce“.         Ze sbírky P. Konečného

Pavel Lohonka přijede se svou kapelou Žalman & spol.                                                                        Foto: archiv DK

Ladislav Bareš se mimo jiné podílí na výzkumu šachto-
vých hrobek v Abúsíru.                                Foto: ČEgÚ

Ladislav Bareš je přední český egyptolog.      Foto: archiv

 Jílkova galerie se promění  
ve vysněný svět Zbyňka Semeráka

Via Lucis zavede do egyptských hrobek

Pavel Žalman Lohonka potěší koncem ledna 
nejen folkové příznivce

Hálkové se novým členem stal kytarista Petr Havrda.
Pavel Lohonka právem patří mezi české folkové le-

gendy a je jedním z tvůrců, kteří ovlivnili dnešní po-
dobu české folkové scény. Zasloužil se o popularizaci 
lidových, zejména jihočeských písní, některé z  nich 
tak dostaly příležitost zlidovět podruhé. Jeho tvorba 
je charakteristická výrazně posmutnělou, někdy až 
teskně zachmuřenou náladou, je to velmi často hudba 
značně hloubavá, meditativní až sentimentálně poe-
tická. Žalman je jedním z  hlavních zakladatelů fes-
tivalu Zahrada a jako první folková stálice se zapojil 
do hnutí Folk žije! Ztotožňuje se totiž s jeho cílem – 
přibližovat lidem tento žánr a zároveň upozornit na 
mladou folkovou generaci, která vyrostla zcela mimo 
pozornost médií.                                                             -red-

SVČ Doris připravuje z cyklu Via Lucis

Sandra Silná, 
farářka Církve československé husitské

středa 6. února v 18 hodin v sále vily Doris

Monika Benešová: 
Moje pacifická hřebenovka 

úterý 5. března v 18.30 hodin v sále vily Doris

Klavírní recitál Lukáše Vondráčka
pátek 5. dubna v 18 hodin 

v klášterním kostele

měř pětačtyřicetiletou zkušenost zúročuje v četných 
vědeckých pojednáních, ale i  v  hojné přednáškové 
činnosti. Specializuje se na egyptskou archeologii 
a  náboženství Pozdní doby a  podílí se na výzkumu 
šachtových hrobek v Abúsíru. Nejen o tom bude bě-
hem setkání Via Lucis řeč.                                             -kv-
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V lednu uplyne pětadvacet let od uvedení jednoho  
z  milníků světové kinematografie, Schindlerova se-
znamu. Šumperské kino Oko nabídne v  prvním 
měsíci příštího roku ještě starší dílo, a  to záznam 
legendárního koncertu The Doors z roku 1968. Pro 
milovníky divadla pak připravilo záznam divadelního 
představení Frankenstein. 

„V  neděli 27. ledna, na Mezinárodní den pa-
mátky obětí holokaustu, uvedeme Spielbergův film 
Schindlerův seznam. Jde o učebnicové dílo kinema-
tografie, které patří na velké plátno. Věřím, že ani 
po letech neztratilo nic ze své vypovídající hod-
noty,“ říká ředitel kina Oko Kamil Navrátil. Vzápětí 
prozrazuje, že diváci se v  lednu mohou těšit i  na 
uvedení koncertu The Doors, live at the Bowl ’68. 
„Zajímavostí je, že koncert byl znovu ‚zmástrován‘ 
původním zvukařem The Doors a převeden do zvu-
kového systému Dolby Atmos,“ uvádí jako „per-
ličku“ k  nové verzi koncertu Navrátil. Šumperští 
diváci si tak podle něj mohou ve čtvrtek 17. ledna 
od 20 hodin užít legendární vystoupení v  jednom 
z patnácti sálů vybavených Dolby Atmos v nejvyšší 
možné zvukové kvalitě. 

Začátkem roku přivítá šumperské 
divadlo písničkáře a  textaře pop fol-
kové scény Pokáče, vlastním jménem 
Jana Pokorného. V  anketě Český 
slavík Mattoni 2017 byl nominován 
v  kategorii objev roku a  patří mezi 
nejvýraznější postavy nastupující ge-
nerace písničkářů.

Do širšího povědomí se Jan Po-
korný dostal mimo jiné i díky spolu-
práci se svým kamarádem Voxelem, 
s  nímž již delší dobu tvoří úspěšnou 
autorskou dvojici. V  textech si rád 
pohrává s  češtinou a  s  autenticitou 
spojenou s  inteligentním humorem. 
Písničky, které píše, navozují dojem, 
jako by popisovaly konkrétní životní 
situace. Své debutové album Vlasy vy-
dal loni v  květnu a  najdeme na něm 
písně, jako třeba Vlasy, Nikde žádnej 
sníh, Co z tebe bude, Rád chodím na 
poštu, Mám doma kočku, Vymlácený 
entry či Místa. Poslední jmenovanou 
skladbu napsal společně s  fanoušky, 
kteří mu na jeho výzvu zasílali podle 

Setkání se Zdeňkem Stejskalem, někdej-
ším členem místního divadelního souboru, 
nazvané O humoru & banánové slupce 
chystají na středu 23. ledna šumperské 
knihovnice. Odehraje se v malém sále 
knihovny od 18 hodin a vstupné je pade-
sát korun.
Příchozí čeká vážně nevážné povídání 
s videoukázkami o humoru, jeho smyslu, 
a o tom, proč se jiní smějí něčemu jinému 
než my. A také proč se smějeme, když ně-
kdo uklouzne na banánové slupce, i když 
se to v reálném světě prakticky nestává. 
Kde se vzal tento banánový fenomén, 
který baví už několik generací lidí na tomto 
světě? A kdo uklouzl poprvé? I na to přijde 
během setkání řeč.                                                -kš-

Vývoj počítačů je tak rychlý, 
že dvacet let staré přístroje už 
patří do muzea. Interaktivní 
výstava nazvaná Retrogaming, 
jež bude v Muzejíčku k vidění 
od úterý 29. ledna, potěší ne-
jen malé návštěvníky, ale i ty, 
kteří pamatují začátek éry 
osobních počítačů.
Výstava představí hravou for-
mou vývoj počítačů a počítačo-
vých her. Návštěvníky vrátí do 
80. a 90. let minulého století, 
kdy psaní na klávesnici nebo 
hraní her představovalo úplně 
jiný zážitek. Pro oči, ale i pro uši. 
Nezbytné technické informace 
jednotlivých exponátů doplní 
různé zajímavosti. Součástí vý-
stavy bude rovněž „pařmenské 
doupě“, ale také hry, jež tu byly 
ještě před počítači.                 -eš-

Na Mezinárodní den památky obětí holokaustu uvede 
Oko Spielbergův film Schindlerův seznam.  Foto: archiv

Benedict Cumberbatch a Jonny Lee Miller jsou prota-
gonisty divadelního představení Frankenstein.                                                       

Foto: C. Ashmoreová

Pokáč patří mezi nejvýraznější postavy nastupující generace písničkářů.  Foto: archiv

 Nejen o humoru povypráví  
Zdeněk Stejskal

 Muzejíčko zaplní  
retro přístroje

V divadle vystoupí písničkář Pokáč

Do kin se vrací Schindlerův seznam,  
Oko nabídne ojedinělý alternativní obsah

Benedict Cumberbatch, Danny Boyle a Jonny Lee 
Miller jsou protagonisty divadelního představení 
Frankenstein, jež promítne Oko v úterý 22. ledna od 
osmé večerní. „Napínavá inscenace National Theatre  
se stala senzací nejdříve v  Londýně a  poté díky 
NT Live i ve světě, kde ji v kinech vidělo skoro půl 
milionu diváků. Nyní se konečně objevuje i  v  na-
bídce našeho biografu,“ zve závěrem na nevšední 
zážitek Navrátil.                                                                       -kv-

vzorových slok vlastní texty. 
Koncert tohoto písničkáře, jehož 

popularita prudce stoupá, se usku-
teční v sobotu 12. ledna od 17 hodin 

ve velkém sále divadla. Vstupenky lze 
koupit v  pokladně divadla i  přes re-
zervační systém na www.divadlosum-
perk.cz.                                T. Mládková
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Dlouhodobé výstavy
 Do 27. 1. Šumpersko v období první republiky 
(1918–1938), výstavní síň muzea
 Do 20. 1. Betlémy, Muzejíčko, muzeum
 Od 29. 1. do 12. 5. Retrogaming, Muzejíčko, muzeum
 Do 3. 2. Jiří Brdečka a jeho svět, Rytířský sál, 
muzeum
 Do 10. 2. Les objektivem lesníků KŘ Šumperk – 
2017, Hollarova galerie, muzeum
 Do 3. 2. Korálkové fantazie, Galerie mladých, 
muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Do 6. 1. Běla a Jiří Kolářovi, výstava ze sbírky 
Jaroslava Krbůška, Galerie J. Jílka

  Od 9. 1. do 3. 2. Zbyněk Semerák: Vysněný svět, 
tempera a tužková kresba, Galerie J. Jílka

  Od ledna do 29. 2. Výstava absolventských prací 
žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk, jižní 
křídlo domu kultury

 Do 2. 1. Jaromír Roller: Přesahy amatérské 
fotografie, knihovna

 Od 3. 1. do 27. 2. Andrea Nogová: Autismus 
autenticky II, výstava fotografií, půjčovna pro 
dospělé, knihovna

 Od 10. 1. do 28. 2. D. Michalík, O. Trottestam 
a J. Hříbek – ilustrátoři dětských knih Markéty 
Pilátové, půjčovna pro mládež, knihovna

 Do 4. 2. Tomáš Limberk: Kouzlo barev, obrazy, 
divadlo

 Do 31. 1. Identita, portréty a fotografie umělecké 
školy VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo
 Do 14. 2. Igor Piačka: Touha a bolest, grafika, 
Eagle Gallery 

  Do 13. 1. Jiří Adam: Šumperk jinak, fotografické 
portréty lidí, jejichž život a umělecká tvorba je 
spjata se Šumperkem, informační centrum

 Do 31. 1. Jarmila Krňávková: Otevřené srdce, 
prodejní výstava, Kavárnička Lalala

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

Úterý 1. ledna
 9.00–15.00 Novoroční výstup na Háj, 43. ročník, 
rozhledna Háj

Středa 2. ledna
  14.55 Bumblebee, USA, anim., akční, sci-fi, 

dobr., ČZ
 17.20 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 

drama, hudební, 12+, 
 20.00 Artvečer – FK: Kibera: Příběh slumu, ČR, 

dokumentární, 12+

Čtvrtek 3. ledna
  10.00 O Honzovi a zakleté princezně, školy, 
VK, divadlo

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

 17.00 Andrea Nogová: Autismus autenticky II, 
zahájení výstavy fotografií, půjčovna pro dospělé, 
knihovna

 17.30 Spider-man: Paralelní světy, USA, anim., 
akční, dobr., ČZ

 18.00 Hokej muži: Draci Šumperk – SHKM 
Hodonín, zimní stadion

 20.00 Znovu ve hře, USA, komedie, romant., 12+

Pátek 4. ledna
  10.00 Míša Kulička, školy, VK, divadlo

  14.55 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru, 
FR, animovaný, ČZ

 15.00 Zahájení Tříkrálové sbírky, zpívají Motýli, 
tzv. Točák

 17.10 Aquaman, USA, akční, fantasy, dobr., 12+, 
ČZ, 

 18.15 Basketbal středomoravská liga muži: 
TJ Šumperk B – BC  Lipník B, hala, Tyršův stadion

 20.00 Utop se, nebo plav, FR, komedie, 12+

Sobota 5. ledna
 9.00–17.00 Keramika pro každého, volná tvorba 

z keramické hlíny pro děti i dospělé, artedílna, 
Komín

 10.00, 12.00 Basketbal středomoravský přebor 
nejmladší minižáci U11: TJ Šumperk – SKB 
Zlín, hala, Tyršův stadion

  15.15 Čertí brko, ČR, SR, pohádka, komedie
 17.20 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zlo-

činy, USA, VB, dobr., rodinný, fantasy, 12+, ČZ
  19.00 Pochodeň č. II, scénický koncert, VK, 

Hrádek, divadlo
 20.00 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 

drama, hudební, 12+, 

Neděle 6. ledna
 15.25 Mary Poppins se vrací, USA, rodinný, 

fantasy, muzikál, ČZ 
 17.55 Znovu ve hře, USA, komedie, romant., 12+
 20.00 Utop se, nebo plav, FR, komedie, 12+

Pondělí 7. ledna
 17.10 Aquaman, USA, akční, fantasy, dobr., 12+, 

 20.00 Beautiful boy, USA, drama, životopis., 12+

Úterý 8. ledna
 10.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, 
školy, VK, divadlo

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

 18.00 Literární seminář: Ivan Diviš – básník, 
který sobě ani nám nic neodpustí, přednáší 
M. Brožová, malý sál, knihovna

 20.00 Znovu ve hře, USA, komedie, romant., 12+

Středa 9. ledna
  15.00 Balón, SRN, drama, thriller, historický, ČZ
 17.35 Mary Poppins se vrací, USA, rodinný, 

fantasy, muzikál 
 18.00 Zbyněk Semerák: Vysněný svět, tempera 
a tužková kresba, vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka

 19.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, A, 
VK, divadlo

 20.00 Artvečer – FK: Soumrak, HUN, FR, drama, 15+

Čtvrtek 10. ledna
 10.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, 
školy, VK, divadlo

  15.35 Raubíř Ralf a internet, USA, anim., 
komedie, ČZ 

 17.00 D. Michalík, O. Trottestam a J. Hříbek – 
ilustrátoři dětských knih Markéty Pilátové, 
vernisáž výstavy, půjčovna pro mládež, knihovna

 17.55 Cena za štěstí, ČR, drama, komedie, 12+
 20.00 Beautiful boy, USA, drama, životopis., 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.zus-sumperk.cz
klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny 
Marie): Kladská ul.

 plesy, taneční akce

 festivaly, slavnosti

 výstavy
Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22, 
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz
Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, tel.: 583 214 276
Eagle Gallery: Nemocniční 8a, tel.: 777 700 740, 
www.eaglegallery.cz

 přednášky, besedy
Městská knihovna T. G. Masaryka 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.fotbal-sumperk.cz
florbal: www.asper.cz
basketbal: www.basketbalsumperk.cz
volejbal: www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=OLK-M

 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, e-mail: ic@sumperk.cz, 
www.infosumperk.cz
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Pátek 11. ledna
 10.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, 
školy, VK, divadlo

  15.30 Raubíř Ralf a internet 3D, USA, anim., 
komedie, ČZ 

 17.00 Markéta Pilátová – redaktorka týdeníku 
Respekt, beseda, malý sál, knihovna

 17.50 Robin Hood, USA, dobr., akční, 12+
 18.15 Basketbal severomoravská liga ženy: 
TJ Šumperk B – SBŠ Ostrava, hala, Tyršův stadion

 20.15 Cena za štěstí, ČR, drama, komedie, 12+
 20.15 Basketbal středomoravská liga muži: 
TJ Šumperk B – KK Valašské Meziříčí B, hala, 
Tyršův stadion

Sobota 12. ledna
 10.00 Volejbal muži kraj: TJ Šumperk – SK Pře-
rov, hala, ZŠ 8. května

 13.00 Volejbal muži kraj: TJ Šumperk – SK Pře-
rov, hala, ZŠ 8. května

 14.00 Florbal olomoucká liga muži: FbC Asper 
Šumperk – Jamajka Kojetín, hala, gymnázium

  15.30 Raubíř Ralf a internet, USA, anim., 
komedie, ČZ 

 17.00 Pokáč, VK, divadlo
 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC Motor 
České Budějovice, zimní stadion

 17.55 Cena za štěstí, ČR, drama, komedie, 12+
 18.00 Florbal olomoucká liga muži: FbC Asper 
Šumperk – FBC Hranice B, hala, gymnázium

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

Neděle 13. ledna
  15.20 Raubíř Ralf a internet 3D, USA, anim., 

komedie, ČZ 
 17.40 Beautiful boy, USA, drama, životopis., 12+
 20.00 Cena za štěstí, ČR, drama, komedie, 12+

Pondělí 14. ledna
 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 
 19.00 Dominika na cestě Jižní Amerikou, cesto-

vatelská beseda, kino

Úterý 15. ledna
 17.30 Cena za štěstí, ČR, drama, komedie, 12+
 19.30 Robin Hood, USA, dobr., akční, 12+

Středa 16. ledna
 10.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, 
školy, VK, divadlo

 14.00–18.00 Ptačí dílna, odpoledne plné her, 
vzdělávacích aktivit a výrobních stanovišť zamě-
řené na ptačí svět, vila Doris

  15.20 Oko senior: Bohemian Rhapsody, 
VB, USA, životop., drama, hudební, 12+, 

 18.00 Via Lucis: 100 let české egyptologie, host 
L. Bareš, přední český egyptolog FF UK Praha, 
malý sál, knihovna

 18.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC Orlová, 
zimní stadion

 18.00 Cena za štěstí, ČR, drama, komedie, 12+

Čtvrtek 17. ledna
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hraje Albatros, Kavárnička Lalala

 17.30 Cyklus Nejvyšší vrcholy (mého) světa 
aneb Proč na ty kopce vlastně lezu?: Hory 
nádherné, přednáší I. Müller, malý sál, 
knihovna

 18.00 Husí kůže 2: Ukradený halloween, USA, 
dobr., komedie, rodinný, fantasy, ČZ

 20.00 The Doors – Live at the Bowl ’68, USA, 
hudební, dokumentární, 

Pátek 18. ledna
 10.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, 
školy, VK, divadlo

  14.00–18.00 Řemeslná dílnička pro děti – 
tkaní na kartonu, prostírání pod hrnek, pouz-
dro na mobil, malý gobelín, výtvarný ateliér, 
Komín

  15.15 Raubíř Ralf a internet, USA, anim., 
komedie, ČZ 

 16.00–20.00 Karneval, hrají Holátka, pořá-
dají Centrum sociálních služeb Pomněnka, 
Vincentinum – poskytovatel sociálních slu-
žeb Šternberk a městská knihovna, velký sál, 
knihovna

 17.35 Kursk, BEL, LUX, drama, historický, 12+
 20.00 Skleněný, USA, thriller, drama, horor, 

mysteriózní, 12+

Sobota 19. ledna
  16.00 Ledová sezóna 2: Medvědi jsou zpět, 

USA, IND, animovaný, komedie, rodinný
 18.00 Husí kůže 2: Ukradený halloween, USA, 

dobr., komedie, rodinný, fantasy, ČZ
 19.00 Prachy? Prachy!, B, VK, divadlo

 20.00 Skleněný, USA, thriller, drama, horor, 
mysteriózní, 12+

Neděle 20. ledna
  15.40 Ledová sezóna 2: Medvědi jsou zpět, 

USA, IND, anim., komedie, rodinný
  17.40 Raubíř Ralf a internet, USA, anim., 

komedie, ČZ 
 20.00 Skleněný, USA, thriller, drama, horor, 

mysteriózní, 12+

Pondělí 21. ledna
 17.30 Skleněný, USA, thriller, drama, horor, 

mysteriózní, 12+
 20.00 Kursk, BEL, LUX, drama, historický, 12+

Úterý 22. ledna
 10.00 Prachy? Prachy!, školy, VK, divadlo

 17.30 Skleněný, USA, thriller, drama, horor, 
mysteriózní, 12+

  20.00 Frankenstein, divadlo, záznam z Natio-
nal Theatre Londýn, kino 

Středa 23. ledna
 10.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, 
školy, VK, divadlo

 17.35 Kursk, BEL, LUX, drama, historický, 12+
 18. 00 O humoru & banánové slupce, vážně ne-

vážné povídání Zdeňka Stejskala o humoru dopl-
něné o videoukázky, malý sál, knihovna 

 20.00 Artvečer – FK: A dýchejte klidně, ISL, 
SWE, BEL, drama, 12+

Čtvrtek 24. ledna
 10.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, 
školy, VK, divadlo

  17.00 Psí domov, USA, dobr., rodinný, ČZ
 19.20 Složka 64, DNK, krimi, mysteriózní, thril-

ler, 12+

Pátek 25. ledna
  14.10 Psí domov, USA, dobr., rodinný, ČZ
 16.30 Schindlerův seznam, USA, 1993, drama, 

historický, životop., 15+
 18.00 Přehlídka tanečního oboru ZUŠ, divadlo

 18.15 Basketbal severomoravská liga ženy: 
TJ Šumperk B – Frýdek-Místek, hala, Tyršův 
stadion

 19.00 Žalman & Spol., velký sál, dům kultury
 20.15 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 

drama, hudební, 12+, 

 Novoroční výstup na Háj proběhne 
po třiačtyřicáté

 Do Šumperka přijede Neil Zaza

 Knihovna „rozjíždí“ nový cyklus 
Nejvyšší vrcholy (mého) světa

Kytarista Neil Zaza se v rámci evropského turné 
zastaví i v Šumperku.                      Foto: archiv DK

Tipy Živé brány
na leden

V úterý 1. ledna 2019 se mohou příznivci 
turistiky ze Šumperka a okolí již po třia-
čtyřicáté účastnit novoročního výstupu na 
Háj. Pořadatelé čekají všechny účastníky 
výstupu za každého počasí v době od de-
víti do patnácti hodin. Ti mohou kromě 
účastnického listu a příležitostného razítka 
získat rovněž Novoroční čtyřlístek.         -red-

Koncertní spoluhráč takových legend, jako 
jsou Joe Satriani, Dweezel Zappa či Steve 
Vai, jenž si u svých fanoušků vysloužil ti-
tul „Americký král světového melodického 
rocku“. Řeč je o špičkovém kytaristovi Neilu 
Zazovi. Ten se v rámci svého evropského 
turné zastaví i v Šumperku. V úterý 29. ledna 
vystoupí se svým bandem od 19 hodin ve 
velkém sále domu kultury. Posluchačům na-
bídne tento „pohodář“ rock, pop, jazz i tvrdší 
muziku.                                                           -red-

Počínaje lednem pravidelně každý měsíc 
zavítá do knihovny T. G. Masaryka přírodo-
vědec a cestovatel Ivo Müller, aby se s poslu-
chači podělil o své zážitky z cest a pohovořil 
o hledání a nalézání nejvyšších kót jednot-
livých států v Evropě a příležitostně i jinde. 
První přednáška nového cyklu nazvaného 
„Nejvyšší vrcholy (mého) světa aneb Proč na 
ty kopce vlastně lezu?“ je naplánována na 
čtvrtek 17. ledna.
Jednotlivé díly cyklu se zaměří na hory nád-
herné, úžasné, vznešené, neodolatelné, 
malebné. Každý z nich pak doplní bonus 
z hor mimoevropských. Během první před-
nášky věnované horám nádherným, pozve 
Ivo Müller přítomné na Island (na horké 
půdě), do Česka (rodné hroudy), Andorry 
(u liliputánů), Ruska (boj o přežití), Švýcar-
ska (ledovce a kavčata) a Lotyšska (pan-
ství mečových rytířů). Setkání se odehraje 
v 17.30 hodin v malém sále a vstupné je pa-
desát korun.                                                             -kv-
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a  ona mi umožnila ilustrovat svůj Velký úklid. Ma-
minka mi text překládala z češtiny a  já jsem kreslil. 
Byla to krásná práce,“ vzpomíná.

Třetím ilustrátorem je stipendista UMÚN Jakub 
Hříbek, který maluje ústy a  jenž žije v Domově Pa-
prsek v Olšanech. Svými kresbami doprovodil knihu 
O  tom jak Jan Antonín Baťa a  jeho firma obouvali 
svět. Nápad, aby povídku Markéty Pilátové o osudech 
rodiny Baťů pro děti potomků bývalých „baťovců“, 
jež odešli s J. A. Baťou do Brazílie, ilustroval, Jakuba 
zaujal. „Setkání s autorkou i s konzulkou ČR ze São 
Paula, studijní cesta do Zlína, kde pro jeho potřeby 
měli velké pochopení jak v muzeu, tak ve filmových 
ateliérech, byly pro Jakuba impulzem nejen pro malo-
vání, ale hlavně pro rozvoj své osobnosti,“ podotýká 
Šeligová.

Vernisáž výstavy se nenechá ujít ani samotná 
Markéta Pilátová, která v Šumperku stráví dva dny. 
V pátek 11. ledna totiž bude hostem besedy, jež se 
od páté podvečerní odehraje v malém sále knihovny. 
„Markéta vystudovala romanistiku a historii na olo-
moucké univerzitě, působila mimo jiné jako vedoucí 
zahraniční redakce týdeníku Respekt a  pak odces-
tovala do Argentiny a do Brazílie. Pět let pobývala 
v brazilském státě Mato Grosso do Sul, v São Paulu 
a  v  Buenos Aires, kde učí potomky českých kra-
janů,“ připomíná ředitelka knihovny. Vzápětí podo-
týká, že v současnosti pracuje v Institutu Cervantes 
v kulturním oddělení a publikuje i v mnoha českých 
médiích. Na besedě se představí právě jako redak-
torka týdeníku Respekt.                                             -kv-

Daniel Michalík, Olle Trottestam a Jakub Hříbek – 
ilustrátoři dětských knih Markéty Pilátové se v lednu 
a v únoru představí na výstavě v knihovně T. G. Ma-
saryka. Zahájena bude v  půjčovně pro mládež ve 
čtvrtek 10. ledna v  17 hodin vernisáží. Chybět na 
ní nebude ani samotná autorka knih, s níž se budou 
moci zájemci setkat i o den později, v pátek 11. ledna, 
na besedě. 

Absolvent pražské Umprum Daniel Michalík se 
věnuje grafickému designu, volné tvorbě a  knižní 
ilustraci. „Jeho kresby doprovázejí Markétiny pří-
běhy Kiko a tajemství papírového motýla, Kiko a tu-
lipán a  Papírový Pepíno. A  také knihu Gorilí táta, 
kterou Markéta napsala s Markem Ždánským,“ říká 
ředitelka knihovny Kamila Šeligová a  upřesňuje, že 
kresby k  posledně zmíněné knize budou na výstavě 
k vidění. Doplní je ilustrace ke knize Velký úklid, jež 
vytvořil švédský školák Olle Trottestam. „Ti, kdo mě 
znají, říkají, že vidím svět jinak než ostatní. Možná 
za to může autismus, se kterým jsem se narodil. Na 
jedné straně mi ubral v kontaktu s lidmi, ale na straně 
druhé mi přidal barevný svět a spoustu zážitků,“ píše 
Olle Trottestam, jenž se o knížkách Markéty Pilátové 
dozvěděl od známých. „Poslal jsem jí několik obrázků 

D. Michalík: Pong a prales, z knihy Gorilí táta

Markéta Pilátová jezdí do Šumperka pravidelně. 
Foto: archiv MP

Sobota 26. ledna
 10.00 Volejbal muži kraj: TJ Šumperk – SK Ko-
jetín, hala, ZŠ 8. května

  12.50 Raubíř Ralf a internet, USA, anim., 
komedie, ČZ 

 13.00 Volejbal muži kraj: TJ Šumperk – SK Ko-
jetín, hala, ZŠ 8. května

  15.10 Psí domov, USA, dobr., rodinný, ČZ
 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC Tábor, 
zimní stadion

 17.30 BTS love Yourself, KOR, hudební
 19.00 Evergreeny, hudební pořad, VK, secesní 

sál, divadlo
 20.00 Favoritka, IR, VB, USA, životop., komedie, 15+

Neděle 27. ledna
 9.00 Florbal 2. liga juniorky: FbC Asper Šum-
perk – FBC Ossiko Třinec, hala, gymnázium

 12.30 Florbal 2. liga juniorky: FbC Asper Šum-
perk – FbC KOVO KM Frýdek-Místek, hala, 
gymnázium

  14.40 Psí domov, USA, dobr., rodinný, ČZ
 17.00 Husí kůže 2: Ukradený halloween, USA, 

dobr., komedie, rodinný, fantasy, ČZ
 19.00 Schindlerův seznam, USA, 1993, drama, 

historický, životop., 15+

Pondělí 28. ledna
  17.40 Psí domov, USA, dobr., rodinný, ČZ
 20.00 Složka 64, DNK, krimi, mysteriózní, thril-

ler, 12+

Úterý 29. ledna
 Retrogaming, zahájení výstavy, Muzejíčko, muzeum
  10.00 O Honzovi a zakleté princezně, školy, 
VK, divadlo

 17.55 Cena za štěstí, ČR, drama, komedie, 12+
 18.00 Koncert smyčcového oddělení ZUŠ, kláš-

terní kostel 
 19.00 Neil Zaza & Band (USA), velký sál, dům 

kultury
 20.00 Favoritka, IR, VB, USA, životop., komedie, 15+

Středa 30. ledna
  17.40 Psí domov, USA, dobr., rodinný, ČZ
 20.00 Artvečer – FK: Dívka, BEL, drama, 15+

Čtvrtek 31. ledna
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hraje V+H Retro, Kavárnička Lalala

  15.30 Raubíř Ralf a internet, USA, anim., 
komedie, ČZ 

 17.30 Ženy v běhu, ČR, komedie
 19.45 Úniková hra, USA, akční, horor, thriller, 15+

Do knihovny opět zavítá Markéta Pilátová, 
zhlédne i výstavu ilustrátorů svých  
knížek pro děti Letošní ročník literárního a filmového festivalu 

Město čte knihu představil tvorbu jedné z nej-
výraznějších osobností české kinematografie. 
Jiří Brdečka nebyl činný jen na poli literárním, 
byl také zdatný kreslíř a ilustrátor. Výstavu Jiří 
Brdečka a jeho svět v Rytířském sále muzea 
1. listopadu zahájila autorova dcera, spisova-
telka Tereza Brdečková.
Instalace návštěvníky provádí neuvěřitelně 
širokým spektrem Brdečkovy tvorby od režie 
animovaných filmů přes kresbu, kreslené 
anekdoty a knižní ilustraci, psaní knih a fil-
mových scénářů až po odborné poradenství 
z oblasti dějin divokého západu a navrhování 
filmových kostýmů pro film Limonádový Joe. 
Současně jsou sledovány kořeny Brdečkova 
nadšení pro western a filmové padouchy. Je-
den z nejcennějších exponátů představuje Br-
dečkův portrét od Jiřího Trnky, hlavička loutky 
padoucha z jejich společného filmu Árie prérie.
Mnohý návštěvník jistě užasne nad množstvím 
známých českých filmů, na kterých se Brdečka 
jako scenárista podílel. Ozdobou výstavy je al-
chymistická dílna upomínající na film Císařův 
pekař – Pekařův císař. Děti mohou zachránit 
plyšové pejsky a ukrýt je před nenasytnou 
Adélou, která ještě nevečeřela. Kostýmy z in-
scenace Limonádový Joe ze šumperského 
divadla připomínají, že „Limonádník“ se mimo 
slavnou filmovou parodii z roku 1964 objevil již 
mnohem dříve v časopiseckých povídkách, na 
divadelních prknech a na stránkách románu, 
který si Brdečka sám ilustroval.
Pozvánka do snového světa Jiřího Brdečky 
platí pro malé i velké do 3. února příštího roku. 

K. Lipenská, kurátorka výstavy

Limonádový Joe J. Brdečky sklízí úspěchy i  na 
divadelních prknech.                                 Foto: VM

 Muzeum láká na hravý filmový svět 
Jiřího Brdečky
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Velkou proměnou prošly vnitřní prostory zimního stadionu, jak dokládají snímky ze 70. let, z roku 2007 a z nynější doby.                           Foto: archiv MěÚ Šumperk, P. Kvapil

Vybudování zimního stadionu v  Šumperku před-
cházely spory o  jeho umístění, jelikož o  zimní sta-
dion mělo zájem také město Zábřeh. Nakonec se na 
sklonku roku 1966 začalo stavět v Šumperku a o  tři 
roky později mohl již stadion sloužit svému účelu. 
Ledová plocha o rozměrech 60 × 30 m byla chlazena 
jednostupňovým čpavkovým kompresorovým zaříze-
ním. V projektu se počítalo s 1 200 sedadly a místy 
pro 2 800 stojících diváků. V průběhu výstavby bylo 
rozhodnuto o zastřešení stadionu, který byl osvětlen 
výbojkami i žárovkovými svítidly.

V  navazujících letech byla vystavěna vstupní bu-
dova s restaurací a v roce 1977 byly v akci Z dostavěny 
šatny. Zimní stadion prošel několika rekonstrukcemi, 
především bylo instalováno dokonalejší chlazení le-

Seriál Šumperské proměny: Zimní stadion

Pohled na část objektu s vchodem na stadion v součas-
nosti.                                                             Foto: P. Kvapil

Pohled na část objektu s  vchodem na zimní stadion 
před poslední rekonstrukcí.                           Foto: P. Kvapil

V roce 1977 byly v akci Z dostavěny šatny, poté prošel stadion několika rekonstrukcemi. V roce 2003 pak došlo 
k přístavbě šaten hokejistů.                                                                                     Foto: archiv MěÚ Šumperk, P. Kvapil

Letos proběhlo zateplení tří stěn vnějšího pláště haly a výměna některých oken. Barevnost fasády odpovídá podobě 
nové střešní konstrukce.                                                                                         Foto: archiv MěÚ Šumperk, P. Kvapil

dové plochy, staré mantinely nahradily nové a  hala 
dostala nové osvětlení. Ještě v roce 2003 došlo k pří-
stavbě šaten hokejistů.

Nejrozsáhlejší rekonstrukce čekala halu v nedávné 
době. Její modernizace byla rozdělena do více etap. 
V  roce 2016 byl nainstalován nový chladicí systém, 
osazeny byly nové mantinely s  vyššími plexiskly 
a staré sedačky na střídačkách a trestné lavici nahra-
dily nové. Tyto práce doprovázela přístavba rolbovny, 
výměna elektroinstalace i  zastaralých vodovodních 
a  kanalizačních přípojek. Současně proběhly další 
menší úpravy. V dalším roce byla položena nová kry-
tina na rekonstruované ocelové konstrukce. V souvis-
losti s těmito pracemi se upravovala vzduchotechnika 
pro odvlhčování vzduchu a  pro odvětrávání tepla 

a kouře v případě požáru. S tím souvisela opatření ke 
zvýšení bezpečnosti při nutné evakuaci. Modernizo-
váno bylo osvětlení a ozvučení.

V letošním roce zrealizovaly Podniky města Šum-
perka další etapu modernizace stadionu. Spočívala 
především v  zateplení tří stěn vnějšího pláště haly 
a výměně některých oken. Barevnost vnějšího pláště 
odpovídá podobě nové střešní konstrukce. Barva 
vnější fasády je reverzně opačná k barvám již zatep-
lené východní stěny budovy Sport. Vnitřní fasáda je 
ve světle šedém tónu. Výzdobné doplňky v modrožlu-
tých barvách hokejového klubu jsou současně v bar-
vách znaku města, ale i v barvách Olomouckého kraje 
i Podniků města Šumperka.

Z. Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk


