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Vážení a milí čtenáři,
v listopadu uplyne třicet let od chvíle, co se stu-
dentský pochod vydal z pražského Albertova 
na Národní třídu. Brutální zákrok tehdy odstar-
toval vlnu odporu, která vyústila v sametovou 
revoluci. Výročí tří desítek let svobody připo-
mene v Šumperku hned několik akcí, včetně 
dvou výstav, a téma sametové revoluce bude 
i hlavním motivem Noci divadel.
Vraťme se ale na začátek listopadu, jenž je 
v Šumperku tradičně měsícem festivalovým. 
Jeho kulturní nabídku otevírá literární a filmový 
festival Město čte knihu – tentokrát to bude 
Vrbová píšťalka Ilji Hurníka. Hvězdy světového 
i evropského blues nabídne v polovině měsíce 
čtyřiadvacátý ročník prestižního festivalu Blues 
Alive. O týden později pak bluesové fanoušky 
vystřídají v domě kultury horolezci, dobrodruzi, 
turisté a milovníci extrémních sportů, kteří se 
sjedou na sedmadvacátý ročník osobité akce 
Horování. Mezitím do Šumperka zamíří Vác-
lav Neckář se skupinou Bacily, Cirk La Putyka, 
akordeonistka Jitka Baštová s loutnistou Jin-
dřichem Mackem, záhadolog Arnošt Vašíček, 
zpěvák Janek Ledecký… To je jen zlomek akcí, 
z nichž si každý může vybrat to, co je mu blízké. 
Přeji krásné zážitky.     Z. Kvapilová, redaktorka
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Popatnácté se v  listopadu celý Šumperk začte do 
jedné knihy. Bude jí Vrbová píšťalka Ilji Hurníka, 
jež vznikla ve spolupráci s jeho synem Lukášem. Ten 
bude hostem letošního ročníku festivalu Město čte 
knihu. Akce, kterou pořádá město spolu s knihovnou, 
„Doriskou“, kinem Oko, divadlem, muzeem, domem 
kultury, „ZUŠkou“ a  šumperskými středními, zá-
kladními a  mateřskými školami, proběhne od 1. do 
10. listopadu.

Zatímco loni se ocitl v  centru pozornosti Jiří Br-
dečka, letos to bude hudebník, dramatik a spisovatel 
Ilja Hurník. Knihu Vrbová píšťalka vydává štítecké 
nakladatelství Veduta a návštěvníci akce si ji budou 
moci koupit na jednotlivých čteních. Ta budou, stejně 
jako v  uplynulých ročnících, probíhat na různých 
místech ve městě a doprovodí je hudební vystoupení, 
filmy, výstavy a  besedy. Chybět nebude ani tvoření, 
inspirované tvorbou Ilji Hurníka. Bližší informace 
přinášíme v  aktuálním čísle zpravodaje, zveřejněny 
jsou také na www.mestocteknihu.cz.

Letošní festivalový ročník je hned v několika ohle-
dech jubilejní. Šumperské muzeum již tradičně akci 
obohacuje výstavou některého z  ilustrátorů. Soubor 
Hurníkových povídek Vrbová píšťalka, vydaný pro 
letošní ročník, ilustrovala Anežka Kovalová (*1949), 
která se svým manželem Miroslavem Kovalem 
(*1944) žije a  tvoří v  Sobotíně. Výstava prezentující 
kromě knižních ilustrací také volnou tvorbu manželů 
Kovalových, jež bude zahájena v  úterý 5. listopadu 
v  17 hodin čtením v  Rytířském sále muzea, se tak 
stává vítanou příležitostí připomenout letošní vý-
znamná životní jubilea obou mimořádných osobností 
výtvarné scény Šumperska. Všímá si rovněž vazby Ilji 
Hurníka k  Šumperku, jeho spolupráce se Šumper-

Tvorbu Jiřího Kubového (*1950) představí 
výstava v Galerii Jiřího Jílka nazvaná „Volně 
v prostoru“. Zahájena bude ve středu 6. lis-
topadu v 18 hodin a potrvá do 1. prosince.
S Jiřím se známe od léta 1994, od naší vý-
stavy v Ústí nad Labem. Už tehdy nám uká-
zal své krajně úsporné objekty podobné 
koláži sestavené z kartonů, provazů a drátů 
s jemnou olejomalbou na povrchu jejich linií 
a ploch, volně rozvěšené před stěnou nebo 
siluety ptáků vznášející se pod stropem 
a k zemi obrazně poutané kamenem. Vadí 
mu pozadí i rám, chce, aby „obraz“ zůstal 
otevřený. Plošné kompozice bez podložky 
jsou tak „vzdušnou malbou“ v prostoru. 
Vzorem je jim vlnící se tráva, déšť a voda 
v řece, let ptáků nebo pohyb mraků ve větru. 
Do svých kompozic vkládá ale i obrys listu, 
mraku nebo věci, vymezení stolu nebo domu 
v čitelné podobě. 
Poznal řadu osobností. Spřátelil se s třebíč-
ským experimentátorem Ladislavem Nová-
kem, s Jiřím Valochem i Jiřím Kolářem, sblížil 
se s básníkem Emilem Julišem a výtvarně se 
podílel na jeho závěrečném výboru. Potkal 
i střídmého malíře Jana Kubíčka z Kolína 
a všechna ta setkání měla pro něho zásadní 
význam. A přece je nepřehlédnutelně svůj, 
nabízí vlastní vyhraněnou polohu s nikým 
nezaměnitelnou. Jste zváni…              M. Koval

Listopadová Klasika Viva se odehraje ve 
společnosti akordeonistky Jitky Baštové 
a loutnisty Jindřicha Macka. Hudbymilovné 
veřejnosti nabídnou v pondělí 25. listopadu 
od 19 hodin v klášterním kostele jedinečný 
program nazvaný „Sametově s loutnou 
a akordeonem,“ který vznikl u příležitosti 
30. výročí sametové revoluce. Zazní bě-
hem něj skladby V. Trojana, L. Chuťkové, 
J. Macka, E. Douši a dalších.                      -zk-

List, 2018, olej, sololit, drát, provaz, 96,5 × 
172,5 cm

Přebal knihy Vrbová píšťalka, stejně jako ilustrace, jsou 
dílem Anežky Kovalové.

Václava Neckáře doprovodí jeho kapela Bacily.                                                                                         Foto: archiv DK

 Jílkovu galerii zaplní „vzdušná 
malba“ Jiřího Kubového

 Klasika Viva přivítá Jitku Baštovou 
a Jindřicha Macka

Město se začte do Vrbové píšťalky

Václav Neckář oslaví 65 let na scéně
Dvouhodinový koncert legendy české pop music, 

který Václav Neckář pořádá ke svému 65. výročí na 
scéně, bude pro šumperské publikum velkou kulturní 
událostí. Skladby, jako Stín katedrál, Tu kytaru jsem kou-

pil kvůli tobě, Lékořice, Kdo vchází do tvých snů a další, 
zazní za doprovodu jeho skupiny Bacily a smyčcového 
kvarteta. Koncert se uskuteční v neděli 3. listopadu od 
sedmé podvečerní ve velkém sále domu kultury.   -mh-

ským dětským sborem Motýli a  blízkého přátelství 
se sbormistrem Aloisem Motýlem, od jehož narození 
letos v září uplynulo devadesát let.                           -red-

Jitka Baštová a Jindřich Macek.          Foto: archiv
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Třicet let od listopadové sametové revoluce oslaví 
Šumperk hned několika akcemi, které se odehrají v re-
žii příspěvkových organizací města a  také místního 
muzea. Město samotné pak připravuje na pátek 15. lis-
topadu odhalení pamětní desky, jež připomene legen-
dární sportovní gymnastku Věru Čáslavskou.

„Deska bude připevněna na halu na Tyršově sta-
dionu, kde se fenomenální sportovkyně připravovala 
v utajení na olympijské hry v Mexiku v roce 1968. Vy-
obrazena na ní bude sedminásobná olympijská vítězka, 
která měla k regionu osobní vztah,“ říká mluvčí šum-
perské radnice Soňa Singerová. Vzápětí upřesňuje, že 
slavnostní odhalení proběhne v pátek 15. listopadu ve 
14 hodin.

Bohatý program chystá na listopadové dny Městská 
knihovna T. G. Masaryka. Významné výročí připomene 
výstava šumperského fotografa Jaromíra Rollera, absol-
venta výtvarné fotografie ostravské Lidové konzerva-
toře u profesora Jána Šmoka a držitele řady prestižních 
ocenění z fotografických soutěží a přehlídek, který zdo-
kumentoval revoluční dění ve městě. Vernisáž se usku-
teční ve čtvrtek 14. listopadu v 17 hodin v půjčovně pro 
dospělé. „S odstupem třiceti let zcela zřetelně vnímáme 
realitu sametového listopadu 1989 i  doby dusna před 
ní. Jaromír Roller fotografoval emotivní atmosféru 
většiny občanských protestů proti totalitě na Šumper-
sku, v Praze, ale i křížem krážem po vlastech českých 
po celý svůj život. Na rozdíl od fotografií jazzu a běž-
ného pouličního dokumentu, jimiž se za svého života 
většinou prezentoval, však zůstaly tyto snímky jakoby 
zakonzervované v jeho archivu a načasované k našemu 
nahlédnutí v ten správný okamžik,“ podotýká autorka 
výstavy Pavlína Vogelová. 

Vzpomínku na listopad 1989 prostřednictvím do-
bových fotografií a  formou výtvarných dílen chystá 
na pátek 15. listopadu místní „Doriska“. Ve výtvarném 
ateliéru na „Komíně“ bude od 10 do 17 hodin probí-
hat Sametové tvoření – dílničky k 30. výročí sametové 
revoluce. Příchozí si tu budou moci vyrobit nejen sa-
metovou klíčenku. Místní kino Oko pak připomene 
události před třiceti lety dobovými týdeníky.

V  sobotu 16. listopadu spojí své „síly“ knihovna 
s divadlem. Právě na divadelní budově, která byla před 

V programu oslav nechybí ani jediná pohádka Václava 
Havla, s Pižďuchy přijede brněnské divadlo Facka. 

Foto: archiv

V letošní sezoně nabízí divadlo konferenci na téma de-
monstrace, stávky a revoluce nejen v roce 1989. 

Foto: archiv DŠ

Sametová revoluce je neodmyslitelně spjata se vznikem 
Občanského fóra.

Knihovna chystá výstavu šumperského fotografa Jaromíra Rollera, jenž zachytil emotivní atmosféru většiny ob-
čanských protestů proti totalitě na Šumpersku.                                                                                             Foto: J. Roller

Listopad se nese ve znamení třicátého výročí sametové revoluce

třiceti lety centrem tehdejšího dění, bude v 16.30 hodin 
odhalena pamětní deska k výročí 17. listopadu. O půl 
hodiny později se účastníci setkání, mezi nimiž ne-
budou chybět pamětníci horkých listopadových dnů, 
vydají od divadla k Lavičce Václava Havla u knihovny, 
kde od 17.30 hodin proběhne vzpomínkový happe-
ning s vystoupením kapely BG Nova. V 18 hodin pak 
tři členové hereckého souboru šumperského divadla 
odehrají ve velkém sále knihovny komponovaný pořad 
nazvaný #MateHoleRuce? v režii studenta DAMU Ště-
pána Gajdoše.

Neděle 17. listopadu se ponese v  režii Knihovny 
TGM. Program odstartuje ve 14 hodin ve velkém sále 
divadelní představení pro rodiče s dětmi Pižďuchové. 
„Jde o jedinou pohádku Václava Havla – Spiknutí, Te-
lefon a Zálesák – v úpravě Sergeje Sanži z brněnského 
divadla Facka. Dětské oko si své nalezne v  neustále 
měnícím se pohybu pižďuchů a jejich artistických kou-
scích, dospělí nepochybně ocení autorova sdělení mezi 
řádky,“ soudí ředitelka knihovny Kamila Šeligová.

Úderem páté odpolední proběhne v  malém sále 
knihovny odhalení koláže fotografií Na Lavičce Václava 
Havla spojené s  pokřtěním sborníku nazvaného „V  šest 
u divadla… Krátký pohled do historie sametové revoluce 
v Šumperku“. Na jeho vydání se podílela knihovna ve spo-
lupráci se šumperským muzeem. Publikace je věnována 
průběhu sametové revoluce v  Šumperku a  činnosti zdej-
šího koordinačního výboru Občanského fóra, ale i dalším 
tématům, která poutala pozornost zdejší veřejnosti v prv-
ním porevolučním roce. Text vycházející především z ar-
chivních materiálů je prokládán citacemi ze vzpomínek 
pamětníků a doprovázen bohatým obrazovým materiálem.

„Tečkou za oslavami bude speciální koncert ka-
pely Květy, věnovaný vzpomínce na zesnulého Filipa 
Topola. V  aranžmá kapely na něm zazní výhradně 
skladby Psích vojáků,“ láká na nevšední zážitek Kamila 
Šeligová. Dějištěm koncertu bude v neděli od 18 hodin 
velký sál knihovny. Vstup na všechny akce je zdarma.

Velká retrospektivní výstava Od socialismu k  de-
mokracii bude od úterý 12. listopadu k  vidění ve 
výstavní síni šumperského muzea. Návštěvníky pro-
vede obdobím posledních dvaceti let existence tota-
litního režimu s přihlédnutím k regionálnímu vývoji. 
„V  úvodu se vracíme k  událostem roku 1968 a  ze-
jména srpnové okupaci, která ukončila tolik nadějné 
reformní období. V další části výstavy se návštěvník 
ocitne ve světě normalizačního Šumperka, kde bu-
dou přiblíženy strasti i radosti každodenního života. 
Závěrečná část se již podrobněji věnuje průběhu sa-
metové revoluce v  roce 1989 a  změnám, jež městu 
i  regionu přinesla,“ přibližuje výstavu její autorka 
Michaela Kollerová a dodává, že vedle množství ex-
ponátů z muzejních sbírek budou zlomové okamžiky 
dokumentovat také fotografie a  dochované audiovi-
zuální záznamy. Vernisáž výstavy proběhne v  úterý 
12. listopadu v 17 hodin. 

V rámci doprovodného programu k výstavě připra-
vují historičky muzea Pavlína Janíčková a  Michaela 
Kollerová rovněž přednášku nazvanou Od socialismu 
k demokracii aneb Jak jsme dělali revoluci. Uskuteční 
se ve čtvrtek 21. listopadu od 17 hodin a bude zamě-
řena na dění ve městě Šumperku v období posledních 
dvou desetiletí existence totality.                                   -kv-
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Dlouhodobé výstavy
 Od 12. 11. do 29. 1. Od socialismu k demokracii, 
výstavní síň, muzeum
 Od 5. 11. do 2. 2. Kovalovi, Rytířský sál, muzeum
 Do 17. 11. Motýli šumperského depozitáře, 
Hollarova galerie, muzeum
 Od 26. 11. do 16. 2. Co přinesl Ježíšek? Hračky 
ze sbírky Kamily Kubáškové, Hollarova galerie, 
muzeum
 Do 26. 1. Zmatené peníze, Muzejíčko, muzeum
 Do 10. 11. Malované a  designové sklo, pro-
dejní výstava prací H. Bílkové, Galerie mladých, 
muzeum
 Od 15. 11 do 22. 1. Rozhlédni se kolem, vý-
stava obrazů R. Sedlářové, Galerie mladých, 
muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Do 3. 11. Roman Karel: Malba, Galerie J. Jílka
  Od 6. 11. do 1. 12. Jiří Kubový: Volně v prostoru, 

„vzdušná“ malba, Galerie J. Jílka
 Do 13. 11. Milan Dvořáček – 60: Retrospektiva, 
fotografie, půjčovna pro dospělé, knihovna

 Od 14. 11. do 8. 1. Šumperk sametový: Jaromír 
Roller 1989, výstava fotografií, půjčovna pro do-
spělé, knihovna

 Do 20. 11. Origami a  skládané knihy, výstava 
H. Krausové a J. Krmelové, půjčovna pro mládež, 
knihovna

 Od 21. 11. do 2. 1. Nakladatelství Bylo nebylo, 
výstava knižních ilustrací M. Motolové, součástí 
výstavy je prodej knih nakladatelství Bylo nebylo, 
půjčovna pro mládež, knihovna

 Do 2. 12. Na společné vlně, malby a  fotografie 
společenství výtvarníků Malíři sobě, divadlo

 Do 31. 12. Výstava výtvarných děl umělecké 
školy VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo
 Do 21. 11. Zbyněk Hraba: Koncert linorytu, gra-
fika, Eagle Gallery 

  Od 1. 11. do 24. 11. Výstava vyhodnocených obrázků 
ze soutěže Město čte knihu, informační centrum

Pátek 1. listopadu
  14.50 Zloba: Královna všeho zlého, GB, USA, 

fantasy, dobrodružný, rodinný, ČZ 
  17.00 Město čte knihu: Vernisáž výstavy 

vyhodnocených obrázků ze soutěže Město čte 
knihu, doprovodný program spolek Galimatyáš, 
vstup zdarma, informační centrum

 17.20 Abstinent, ČR, drama, 12+
 19.00 Stáhni a zemřeš, USA, horor, thriller, 15+, ČZ
 19.00 #MateHoleRuce?, VK, Hrádek, divadlo

 21.00 Terminátor: Temný osud, USA, akční, sci-
-fi, 12+, 

Sobota 2. listopadu
  9.00–17.00 Keramika pro každého, otevřená 

keramická dílna pro děti i  dospělé, artedílna, 
Komín

 9.30 Kuželky 2. liga ženy: KK Šumperk – TJ So-
kol Luhačovice, kuželna, Tyršův stadion

 10.00 Fotbal SpSM žáci U13 + U12: Šumperk – 
Vítkovice, hřiště, Tyršův stadion

 13.00 Kuželky divize muži: KK Šumperk A  – 
TJ Opava B, kuželna, Tyršův stadion

  14.00 Addamsova rodina, USA, animovaný, ro-
dinný, komedie, ČZ 

 15.55 Poslední aristokratka, ČR, komedie
 16.00 Kuželky KP muži: KK Šumperk B – TJ Ta-
tran Litovel B, kuželna, Tyršův stadion

 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC Bobři 
Valašské Meziříčí, zimní stadion

 18.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – Po-
dolí (u Brna), hala, Tyršův stadion

 18.15 Terminátor: Temný osud, USA, akční, sci-
-fi, 12+, 

 19.00 Sex na vlnách, derniéra, VK, divadlo
 20.40 Stáhni a zemřeš, USA, horor, thriller, 15+, ČZ

Neděle 3. listopadu
  10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Město 
čte knihu: Jen tak si s hudbou hrát…, zábavný 
den pro rodiče s dětmi, veselé hudební dílničky 
s  Motýly a  R. Rozkovcovou, vstup zdarma, 
Komín

  15.50 Addamsova rodina, USA, animovaný, ro-
dinný, komedie, ČZ 

 17.45 Abstinent, ČR, drama, 12+
  19.00 Václav Neckář & skupina Bacily se smyč-

covým kvartetem, velký sál, dům kultury
 19.30 Terminátor: Temný osud, USA, akční, sci-

-fi, 12+, 

Pondělí 4. listopadu
  14.00 Město čte knihu: Čtou herci Divadla 
Šumperk, vstup zdarma, Kavárnička Lalala
  14.00 Město čte knihu: Čtou herci Divadla 
Šumperk, vstup zdarma, sídlo SONS
  17.00 Město čte knihu: Vystoupení Motýlů, čte 
Lukáš Hurník, vstup zdarma, klášterní kostel

 17.30 Poslední aristokratka, ČR, komedie
 18.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – Ky-
jov, hala, Tyršův stadion

 19.45 Terminátor: Temný osud, USA, akční, sci-
-fi, 12+, 

Úterý 5. listopadu
  9.00 Tučňáci koláč nesvedou, školy, VK, 
divadlo
  17.00 Město čte knihu: Kovalovi, vernisáž vý-
stavy A. a M. Kovalových v rámci festivalu Město 
čte knihu, čtou studenti Gymnázia Šumperk, 
vstup zdarma, Rytířský sál, muzeum

 17.00 Poslední aristokratka, ČR, komedie
  19.00 Město čte knihu: Čtou herci Divadla 
Šumperk O. Kaštická a P. Král, vstup zdarma, ka-
várna Úzká 2

 20.15 Živě v Oku: Concerto / Enigma Variace / 
Raymonda Act III, Královský balet Londýn, ba-
let, živě

Středa 6. listopadu
   16.00–18.00 … právě začínáme aneb Tvo-

řivá party na Komíně: Přání, výtvarná dílna pro 
děti s M. Gieslovou, kreslírna, Komín
  17.00 Město čte knihu: Čtou studenti VOŠ 
a SPŠ Šumperk, vstup zdarma, kino Oko

  18.00 Jiří Kubový: Volně v prostoru, „vzdušná“ 
malba, vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka
  18.00 Město čte knihu: Setkání s  filmovým 
historikem Pavlem Taussigem, vstup zdarma, 
kino Oko
  19.30 Město čte knihu: Touha Sherlocka 
Holmese, Československo, 1971, krimi komedie, 
úvod P. Taussiga, kino Oko

Čtvrtek 7. listopadu
 10.00 Vinetůůů!, školy, VK, divadlo
  14.00 Zábavné a  taneční odpoledne pro 

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, autorská čtení
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
Basketbal: www.basketbalsumperk.cz
Kuželky: www.kksumperk.cz
Florbal: www.florbal-sumperk.cz

 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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senio ry, hraje Albatros, Kavárnička Lalala
  15.30 Sněžný kluk, USA, animovaný, dobro-

družný, komedie, ČZ 
  17.00 Město čte knihu: Čtou herci Morav-
ského divadla Olomouc I. Plíhalová a  J. Krejčí, 
hudba T. Wurst a J. Horníček, vstup zdarma, sál, 
knihovna

 17.00 Vinetůůů!, C, VK, divadlo
 17.20 Ženská na vrcholu, ČR, romant., komedie
 19.30 Bitva u Midway, USA, CHN, akční, drama, 

historický, válečný, 12+

Pátek 8. listopadu
  15.20 Zloba: Královna všeho zlého, GB, USA, 

fantasy, dobrodružný, rodinný, ČZ 
  17.00 Město čte knihu: Čtou a hudbou dopro-
vázejí žáci ZUŠ Šumperk, vstup zdarma, kon-
certní sál, ZUŠ

 17.45 Ženská na vrcholu, ČR, romant., komedie
 18.15 Basketbal středomoravská liga muži: 
TJ Šumperk B – Postřelmov, hala, Tyršův stadion
  19.00 Město čte knihu: Čtou herci Studia 
D123, vstup zdarma, Hrádek, divadlo

 20.00 Bitva u Midway, USA, CHN, akční, drama, 
historický, válečný, 12+

Sobota 9. listopadu
 10.00, 12.00 Basketbal oblastní přebor střední 
Morava U11: TJ Šumperk – Jeseník, hala, Tyršův 
stadion

 10.30, 12.45 Fotbal dorost st., ml.: Šumperk – 
Vsetín, hřiště, Tyršův stadion

 13.00 Kuželky divize muži: KK Šumperk A  – 
TJ Sokol Michálkovice, kuželna, Tyršův stadion

 14.00 Florbal divize muži: FbC Asper Šum-
perk – FBS Olomouc, sport. hala, gymnázium 

  15.20 Addamsova rodina, USA, animovaný, ro-
dinný, komedie, ČZ 

 17.15 Bitva u Midway, USA, CHN, akční, drama, 
historický, válečný, 12+

  18.00 Motýli Šumperk a Canto Náchod, spo-
lečný koncert, klášterní kostel

 18.00 Ochutnávka eurytmie se Zdenkou Zbo-
řilovou, beseda se Z. Zbořilovou, učitelkou WZŠ 
v Praze, Kavárnička Lalala
  18.00 Město čte knihu: Závěrečný večer, 
z knihy čte Fr. Večeřa a herci DŠ, sál, divadlo
  19.30 Město čte knihu: Setkání na Hrádku, 
beseda s  L. Hurníkem, moderuje Z. Daňková, 
vstup zdarma, Hrádek, divadlo

 20.00 Ženská na vrcholu, ČR, romant., komedie

Neděle 10. listopadu
 9.30 Město čte knihu: Vyhodnocení výtvarné a li-
terární soutěže, ceny předá L. Hurník, knihovna
  10.00 Město čte knihu: Dva mrazíci, Měsíční 
pohádka, Kulička, Vánoční sen a  Žertíkem 
s čertíkem, pásmo kreslených pohádek, Českoslo-
vensko, rodinný, animovaný, kino Oko

 10.00, 12.00 Fotbal SpSM žáci U15 + U14: Šum-
perk – Přerov, hřiště, Tyršův stadion

  15.30 Addamsova rodina, USA, animovaný, ro-
dinný, komedie, ČZ 

  16.00 První koncert Růžových dětí ŠDS, 
zpívají Barevné děti, Plameňáci, Motýli, host 
Canto Náchod, velký sál, dům kultury
  17.00 Město čte knihu: L. Hurník  – Struny, 
klapky, povídky, literárně-hudební vzpomínka 
na I. Hurníka, klášterní kostel

 17.25 Ženská na vrcholu, ČR, romant., komedie
 20.00 Poslední aristokratka, ČR, komedie

Pondělí 11. listopadu
 18.00 Živě v  Oku: Juan Diego Flórez / Bésame 

Mucho, klasická hudba, živě

 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 
 19.50 Ženská na vrcholu, ČR, romant., komedie

Úterý 12. listopadu
  17.00 Šumperk sametový: Od socia lismu k de-
mokracii, vernisáž výstavy, výstavní síň, muzeum

 17.15 Bitva u Midway, USA, CHN, akční, drama, 
historický, válečný, 12+

 19.00 Cirk La Putyka: Batacchio, VK, divadlo
 20.00 Ženská na vrcholu, ČR, romant., komedie

Středa 13. listopadu
  15.30 Oko senior: Poslední aristokratka, ČR, 

komedie
 17.00 Vinetůůů!, G, VK, divadlo
  17.30–20.30 Sedánky pro mamky: Košík z ba-

vlněných přízí, řemeslné tvoření pro ženy kaž-
dého věku, kreslírna, Komín

 17.50 Ženská na vrcholu, ČR, romant., komedie
 20.00 Artvečer – FK: Bluesman, ČR, dokumen-

tární, hudební

Čtvrtek 14. listopadu
 XXIV. ročník Blues Alive, více na www.blues-

alive.cz, prostory domu kultury
  17.00 Šumperk sametový: Jaromír Roller 
1989, zahájení výstavy fotografií, půjčovna pro 
dospělé, knihovna

 17.30 Amnestie, ČR, SR, drama, thriller, 15+
 20.00 Le Mans ’66, USA, drama, životopisný, 

sportovní, 12+, 

Pátek 15. listopadu
 XXIV. ročník Blues Alive, více na www.blues-

alive.cz, prostory domu kultury
  9.00 Rozhlédni se kolem, výstava obrazů 
R. Sedlářové, Galerie mladých, muzeum

  10.00–17.00 Šumperk sametový: Sametové 
tvoření – dílničky k  30. výročí sametové revo-
luce, vytváření sametové klíčenky, výtvarný ate-
liér, Komín

 14.00 Šumperk sametový: Odhalení pamětní 
desky Věry Čáslavské, Tyršův stadion

  15.30 Addamsova rodina, USA, animovaný, ro-
dinný, komedie, ČZ 

 17.25 Le Mans ’66, USA, drama, životopisný, 
sportovní, 12+, 

 20.00 Doktor Spánek od Stephena Kinga, USA, 
horor, thriller, 15+, 

Sobota 16. listopadu
 XXIV. ročník Blues Alive, více na www.blues-

alive.cz, prostory domu kultury
 8.00 Florbal OL přebor st. žáci: FbC Asper 
Šumperk – Fbc Topgal Šternberk, sport. hala, 
gymnázium 

  9.30–11.00 Skřítek Jiřin a  jeho cesty křížem 
krážem do světa knih a  zase ven, cyklus hu-
debně-divadelních setkání centra Galimatyáš – 
Studio MY DVĚ pro rodiče s dětmi předškolního 
věku, 1. a 2. tříd, velký sál, knihovna

 10.00 Kuželky KP muži: KK Šumperk B – TJ Bři-
dličná, kuželna, Tyršův stadion

 11.00 Blues Alive: Zelená kniha, USA, drama, 
komedie, road movie, 12+

 11.30 Florbal OL přebor st. žáci: FbC Asper 
Šumperk – FBC Přerov, sport. hala, gymnázium 

 14.00 Florbal divize muži: FbC Asper Šum-
perk – SK K2 Prostějov, sport. hala, gymnázium 

  15.10 Sněžný kluk, USA, animovaný, dobro-
družný, komedie, ČZ 

 16.30 Šumperk sametový: Odhalení pamětní desky 
k výročí 17. 11. 1989 na budově divadla, u divadla

 17.00 Le Mans ’66, USA, drama, životopisný, 
sportovní, 12+, 

 Cirk La Putyka promění divadlo 
v nový cirkus

 Via Lucis přivítá záhadologa 
Arnošta Vašíčka

Batacchio diváky okouzlí atmosférou dávných 
show.                                           Foto: J. Hromádko

Na výjimečný zážitek láká v listopadu šum-
perské divadlo. Na svých prknech uvítá 
v úterý 12. listopadu od sedmé podvečerní 
oceňovaný soubor Cirk La Putyka, jenž se vě-
nuje žánru nový cirkus a který se snaží pře-
kračovat hranice mezi akrobacií, moderním 
tancem, loutkovým divadlem, kon certem 
a sportem a vytváří vlastní specifickou  
poetiku.
Dokladem je i inscenace Batacchio, jež 
diváky okouzlí atmosférou dávných show 
plných magických triků, dechberoucí akro-
bacie a humoru. Na scéně se objeví sedm 
akrobatů a herců v netradiční kombinaci 
disciplín nového cirkusu s těmi, které na 
jevišti už jen tak neuvidíte. Autorem a reži-
sérem projektu je Maksim Komaro, finský 
režisér, který se souborem Cirk La Putyka 
spolupracoval již na inscenacích Slapstick  
Sonata a Play.                                              -kv-

Jeho hlavním zájmem jsou záhady, během 
svých cest za nimi navštívil mnoho zemí, kde 
hledá mimo jiné i důkazy o mimozemských ci-
vilizacích na naší planetě. Na svém kontě má 
celou řadu knih, z nichž některé byly předlo-
hou k filmovému zpracování. Řeč je o spiso-
vateli, scenáristovi a známém záhadologovi 
Arnoštu Vašíčkovi, který bude v úterý 26. lis-
topadu hostem pořadu z cyklu Via Lucis, jenž 
pořádá místní „Doriska“. 
Během setkání pohovoří o záhadách z čes-
kých luhů a hájů, které připravil pro svou novou 
knihu České tajemno a chystaný stejnojmenný 
televizní cyklus. „Česko je zemí záhadám zaslí-
benou. Přímo na dosah ruky se skrývají četná 
tajemství, nejen 
s ryze domácím 
původem,“ píše 
v úvodu své 
knihy Arnošt Va-
šíček, který bude 
se zájemci bese-
dovat ve velkém 
sále šumperské 
knihovny od 
šesté podve-
černí. Setkání 
bude spojeno 
s autogramiá-
dou a prodejem 
knih.                 -kv-

Poslední kniha A. Vašíčka 
České tajemno
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Třetí listopadová sobota se od roku 2008 
nese ve znamení Noci divadel, jež je sou-
částí evropského projektu European Theatre  
Night. V České republice se první Noc di-
vadel uskutečnila o pět let později a zú-
častnilo se jí přes osmdesát souborů, 
včetně toho šumperského. Letošní ročník 
proběhne v duchu 30. výročí listopadových 
událostí roku 1989. 
V Šumperku odstartuje letošní ročník v so-
botu 16. listopadu v 16.30 hodin na rohu 
ulice Komenského a Hlavní třídy odhale-
ním pamětní desky k výročí 17. listopadu 
na budově divadla. Po zapálení svíček se 
přítomní spolu s herci vydají k městské 
knihovně, kde bude připravený vzpomín-
kový program, a v 19 hodin tu zazní tradiční 
společný potlesk. Poté se průvod vrátí k di-
vadlu. Zde čeká na návštěvníky předsta-
vení #MateHoleRuce? (nutno rezervovat 
místo) na Hrádku, výstava k 17. listopadu, 
vystoupení žáků ZUŠ, kouzelníka a mani-
pulátora Adama Kotinského a parkouristů. 
Chybět nebudou ani tvořivé dílničky pro 
děti, komentovaná prohlídka divadla, foto-
koutek, oblíbené noční prohlídky divadla 
a prodej reklamních předmětů. Vstupné 
se neplatí. Více informací lze najít na  
www.divadlosumperk.cz.                             -tm-

 Noc divadel se ponese 
v sametovém duchu

 17.00 Šumperk sametový: Pochod od divadla 
k Lavičce Václava Havla u knihovny

 17.30 Šumperk sametový: Vystoupení BG Nova 
a připomenutí událostí 17. 11. 1989, u knihovny

 18.00 #MateHoleRuce?, vstup volný, velký sál, 
knihovna

 19.00 Noc divadel 2019, vstup volný, divadlo
 20.00 #MateHoleRuce?, v  rámci Noci divadel, 
vstup volný, Hrádek, divadlo

 20.00 Doktor Spánek od Stephena Kinga, USA, 
horor, thriller, 15+, 

Neděle 17. listopadu
   14.00 Šumperk sametový: Pižďuchové, diva-
dlo Facka Brno, vstup zdarma, velký sál, knihovna

  14.00 Zloba: Královna všeho zlého, GB, USA, 
fantasy, dobrodružný, rodinný, ČZ 

 16.30 Le Mans ’66, USA, drama, životopisný, 
sportovní, 12+, 

  17.00 Šumperk sametový: Odhalení koláže 
Na Lavičce Václava Havla spojené s  křtem 
sborníku V šest u divadla…, krátký pohled do 
historie sametové revoluce v  Šumperku, vstup 
volný, malý sál, knihovna

  18.00 Šumperk sametový: Květy, koncert věno-
vaný vzpomínce na F. Topola, vstup volný, velký 
sál, knihovna

 19.30 Doktor Spánek od Stephena Kinga, USA, 
horor, thriller, 15+, 

Pondělí 18. listopadu
 17.30 Umění v kinech: Tintoretto – rebel z Bená-

tek, IT, dokumentární
 19.30 Doktor Spánek od Stephena Kinga, USA, 

horor, thriller, 15+, 

Úterý 19. listopadu
 10.00 Romance pro křídlovku, školy, VK, divadlo

 17.30 Amnestie, ČR, SR, drama, thriller, 15+
 20.00 Le Mans ’66, USA, drama, životopisný, 

sportovní, 12+, 

Středa 20. listopadu
  15.00 Oko senior: Staříci, ČR, SR, drama, road 

movie, 12+
 17.00 Le Mans ’66, USA, drama, životopisný, 

sportovní, 12+, 
  18.00 Seminář Moderní dějiny: Vybrané pří-

běhy z 1. světové války, přednáška T. Hlavsy, malý 
sál, knihovna

 20.00 Artvečer – FK: Budiž světlo, ČR, SR, 
drama, 15+

Čtvrtek 21. listopadu
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
nio ry, hraje V + H Retro, Kavárnička Lalala

  15.30 Ledové království 2, USA, animovaný, 
muzikál, fantasy, ČZ 

  16.00–18.00 … právě začínáme aneb Tvořivá 
party na Komíně: Krabice na recepty, výtvarná 
dílna pro dospělé s M. Gieslovou, výtvarný ateliér, 
Komín

  17.00 Šumperk sametový: Od socialismu 
k  demokracii aneb Jak jsme dělali revoluci, 
přednáška P. Janíčkové a  M. Kollerové, přednáš-
kový sál, muzeum

  17.00 Nakladatelství Bylo nebylo, zahájení 
výstavy knižních ilustrací M. Motolové, součástí 
výstavy je prodej knih nakladatelství Bylo nebylo, 
půjčovna pro mládež, knihovna

 18.00 Vlastníci, ČR, komedie, 12+
 19.00 Zbyněk Hraba: Koncert linorytu, dernisáž 
výstavy, Eagle Gallery 

 20.00 Depeche Mode: Spirits in The Forest, USA, 
hudební, 12+

Pátek 22. listopadu
  10.00 O rybáři a jeho ženě, školy, VK, divadlo

  15.00 Ledové království 2 3D, USA, animovaný, 
muzikál, fantasy, ČZ 

 17.25 Vlastníci, ČR, komedie, 12+
 18.15 Basketbal středomoravská liga muži: 
TJ Šumperk B – Prostějov, hala, Tyršův stadion
  19.30 Horování: Snow Film Fest, celovečerní 
pásmo špičkových filmů o  extrémním lyžování, 
zimním lezení, skialpinismu a dalších zimních ra-
dovánkách, kino Oko

Sobota 23. listopadu
 8.00 Florbal 2. liga ženy: FbC Asper Šumperk – 
FBS Olomouc B, sport. hala, gymnázium 

 9.30 Kuželky 2. liga ženy: KK Šumperk – TJ Jis-
kra Otrokovice, kuželna, Tyršův stadion

 10.00, 12.00 Basketbal oblastní přebor střední 
Morava U13: TJ Šumperk – Olomouc, hala, Tyr-
šův stadion

  13.00 Ledové království 2 3D, USA, animovaný, 
muzikál, fantasy, ČZ 

 13.00 Kuželky divize muži: KK Šumperk A  – 
TJ Sokol Mohelnice, kuželna, Tyršův stadion

 13.30 Florbal 2. liga ženy: FbC Asper Šumperk – 
1 FBK Rožnov & SKP Frenštát p. Radhoštěm, 
sport. hala, gymnázium 

  15.00 Ledové království 2, USA, animovaný, 
muzikál, fantasy, titulky 

 16.00 Kuželky KP muži: KK Šumperk B – 
TJ Horní Benešov C, kuželna, Tyršův stadion
  17.00 Horování: Setkání horolezců, dobro-
druhů, turistů a  milovníků extrémních sportů 
i přírody, velký sál, dům kultury

 17.00 Vojnarka, veřejná sbírka pro Elišku, VK, divadlo
 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC Morav-
ské Budějovice, zimní stadion

  17.30 Ledové království 2, USA, animovaný, 
muzikál, fantasy, ČZ 

 20.00 Vlastníci, ČR, komedie, 12+

Neděle 24. listopadu
   10.00 Pohádka ze staré knihy, Divadlo Ma-
těje Kopeckého Praha, velký sál, dům kultury

  13.00 Ledové království 2 3D, USA, animovaný, 
muzikál, fantasy, ČZ 

 17.00 Le Mans ’66, USA, drama, životopisný, 
sportovní, 12+, 

 20.00 Vlastníci, ČR, komedie, 12+

Pondělí 25. listopadu
  16.40 Ledové království 2, USA, animovaný, 

muzikál, fantasy, ČZ 
  19.00 Klasika Viva: Jitka Baštová (akordeon) & 

Jindřich Macek (loutna), klášterní kostel
 19.15 Vlastníci, ČR, komedie, 12+

Úterý 26. listopadu
  9.00 Co přinesl Ježíšek? Hračky ze sbírky 
Kamily Kubáškové, otevření výstavy, Hollarova 
galerie, muzeum

 16.00 Zdravá výživa pro každého, přednáška 
M. Slimákové, Kavárnička Lalala

  16.30 Ledové království 2, USA, animovaný, 
muzikál, fantasy, ČZ 

  18.00 Via Lucis: České tajemno, host Arnošt 
Vašíček, beseda spojená s autogramiádou a prode-
jem knih, velký sál, knihovna 

 19.00 Živě v Oku: Christoph Willibald Gluck / 
Orfeus a Eurydika, opera, živě

Středa 27. listopadu
  17.00 Pavel Taťoun: křest kalendáře, ve spolu-
práci se Společností přátel hradu Bouzova, malý 
sál, knihovna

 17.55 Vlastníci, ČR, komedie, 12+
 20.00 Artvečer – FK: Pardon, nezastihli jsme 

vás, GB, FR, drama, 12+

Čtvrtek 28. listopadu
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
nio ry, hrají Senioři Šumperk, Kavárnička Lalala

  15.30 Ledové království 2, USA, animovaný, 
muzikál, fantasy, ČZ 

 17.50 Vlastníci, ČR, komedie, 12+
  18.00 Tváře krajiny – oči poutníka aneb Nejvyšší 

vrcholy mého mikrosvěta, cyklus poeticko-cesto-
pisných přednášek I. Müllera, velký sál, knihovna

  19.00 Janek Ledecký: Vánoční turné, velký sál, 
dům kultury

 19.55 Na nože, USA, komedie, krimi, drama, 
thriller, 12+

Pátek 29. listopadu
  14.00–18.00 Adventní dílna, tradiční adventní 

tvoření, výtvarný ateliér, Komín
  15.30 Ledové království 2 3D, USA, animovaný, 

muzikál, fantasy, ČZ 
 17.55 Vlastníci, ČR, komedie, 12+
 20.00 Last Christmas, GB, komedie, romant., 12+

Sobota 30. listopadu
  9.00–16.00 Vánoční dílnička na jarmarku, 

výroba vánočních přání a  dekorací…, výtvarný 
ateliér, Komín

  15.00 Ledové království 2, USA, animovaný, 
muzikál, fantasy, ČZ 

  17.00 Mikuláš v divadle: Tučňáci koláč nesve-
dou, VK, divadlo

 17.20 Last Christmas, GB, komedie, romant., 12+
 18.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – Žďár 
nad Sáz., hala, Tyršův stadion

 19.30 Výjimeční, FR, komedie, 12+
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Klasické oblíbené vánoční písně, ale 
i  hity jako Budu všechno, co si budeš 
přát, Proklínám nebo Na ptáky jsme 
krátký. To je jen část z programu, s nímž 
populární zpěvák Janek Ledecký každo-
ročně před vánočními svátky vyprodává 
sály po celé republice. 

Letos se Janek Ledecký s populárním 
programem vrátí do českých měst již po-
třiadvacáté, do Šumperka zavítá ve čtvr-
tek 28. listopadu. Ve velkém sále domu 
kultury vystoupí od 19 hodin. Sváteční 
atmosféru umocní i přední český smyč-
cový M. Nostitz Quartet a doposud nej-
větší světelný park, s jakým kdy zpěvák 
na koncerty vyrazil.                              -red-

Kino Oko odstartuje v  listopadu 
novou sezonu projektu Živě (nejen) 
v  Oku. Během ní nabídne šest baletů, 
stejný počet oper, koncertní večer latin-
skoamerické hudby a večer flamenca.

První přenos uvede Oko v  úterý 
5. listopadu od 20.15 hodin. „Půjde 
hned o  tři choreografie prezentující 
všestrannost baletního souboru Royal 
Opera House od klasických začátků 
po domácí choreografy, kteří prosa-
dili britský balet na světové scéně,“ 
říká ředitel kina Kamil Navrátil a do-

Předposlední listopadový víkend se 
do šumperského domu kultury sjedou 
horolezci, dobrodruzi, turisté a milov-
níci extrémních sportů. Sedmadvacátý 
ročník osobité akce nazvané Horování 
opět zavede návštěvníky na extrémní 
místa naší planety. Vedle hlavního 
sobotního programu připravili po-
řadatelé samostatný večer věnovaný 
outdoorovým filmům a  také unikátní 
výstavu fotografií.

Pátek 22. listopadu mohou strávit mi-
lovníci hor ve společnosti extrémních 
lidských výkonů na filmovém plátně. 
„Ve  spolupráci s  přehlídkou Snow Film 
Fest jsme vybrali ty nejzajímavější snímky 
o  extrémním lyžování, zimním lezení, 
skialpinismu a dalších zimních radován-
kách. Promítat začneme v  19.30  hodin 
v kině Oko,“ říká produkční domu kul-
tury Michaela Horáková. 

Hlavní program Horování přivítá 
v  sobotu 23. listopadu ve velkém sále 
domu kultury od páté podvečerní 

dává, že další „živá“ ochutnávka je na 
programu v  pondělí 11. listopadu od 
18 hodin. Posluchači se dočkají feno-
menálního tenora Juana Diega Flóreze, 
jehož vášeň pro latinskoamerickou 
hudbu se zrodila v době, když byl ještě 
dítě. „Jeho babička hrála na klavír 
a otec Rubén je v Peru slavným lido-
vým zpěvákem. Flórez chce přiblížit 
divákům krásu a velkolepost latinsko-
amerických písní, které reprezentují 
krajinu, v níž se zrodily,“ láká do kina 
jeho ředitel.                                         -kv-

Holeček a fotografie poskytli Josef Ký-
vala, Petr Piechowicz, Bohumil Svatoš 
a  další. Právě tito fotografové zapůjčí 
své jedinečné snímky pro letošní fes-
tivalovou výstavu,“ zve na akci Horá-
ková a  dodává, že sobotní Horování 
opět doprovodí populární dopolední 
soutěž v  lezení na umělé stěně na zá-
kladní škole v ulici 8. května. Více in-
formací o  programu získáte na www.
horalsumperk.cz, www.dksumperk.cz  
a www.snowfilmfest.cz.                                     -kv-

Janek Ledecký je autorem několika hitů a úspěšných muzikálů.           Foto: ledecky.eu

přední horolezce a  dobrodruhy. Do 
Šumperka tak zavítají Petr Piechowicz 
a  Martin Krejsa, Rosťa Tomanec, Mi-
chal Hron, Alternative.NOW, Radomír 
Čížek či Jiří Baják.

„Během festivalu bude možné na-
hlédnout do knížky Navždy první, 
která zachycuje unikátní portréty nej-
významnějších československých ho-
rolezců na jejich dlouhé cestě k prvním 
himálajským výstupům. Úvodního 
slova k této unikátní knize se ujal Mára 

Na Horování přijedou i Martin Krejsa a Petr Piechowicz.                            Foto: archiv

S  nádhernými písněmi Latinské Ame-
riky Juan Diego Flórez doslova vyrostl. 

Foto: archiv

O vánočním turné zavítá Janek Ledecký do Šumperka

Oko láká na operu a balet

Horování opět pozve na extrémní místa planety

Vánoční atmosféra dýchne od 
26. listopadu na návštěvníky 
Hollarovy galerie v muzeu. K vi-
dění tu bude výstava o nejmi-
lejších vánočních dárcích, jež 
představí sbírku historických hra-
ček Kamily Kubáškové z Rýma-
řovska, které vznikly v průběhu 
celého 20. století.                     -red-

 Hollarovu galerii zaplní 
hračky od Ježíška


