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Vážení a milí čtenáři,
před námi je leden nového roku 2020, roku 
přestupného, který by podle horoskopu měl 
být rokem osvěžujícím, slibným, naplněným 
prosperitou a doprovázený pocitem štěstí. 
K tomu může přispět „svou troškou“ i nabídka 
kulturních, společenských a sportovních příle-
žitostí, jež se v nadcházejícím měsíci nabízejí.
Prvním „vykročením“ může být tradiční no-
voroční výstup k rozhledně na Háji, poté se 
můžete těšit například na výstavy hned dvou 
fotografů – Víta Cimbury a místního Jindřicha 
Buxbauma, na muzikál Dáma na kolejích, 
který přiveze příbramské divadlo, na koncert 
Terezy Maškové, na setkání s fotografkou 
a cestovatelkou Katarínou Líškovou, s dob-
rodruhem Ladislavem Ziburou či na povídání 
s Martinem Petiškou o šlechtických rodech. 
V lednové kulturní nabídce nechybějí ani 
zajímavá filmová představení, mimo jiné Ex-
tase režiséra Gustava Machatého, jež se do 
kin vrací po pětaosmdesáti letech. A mnohé 
další – stačí se jen začíst do tohoto vydání 
Živé brány. Přeji bohaté nejen kulturní zážitky 
v prvním měsíci roku 2020.    

Z. Kvapilová, redaktorka
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Výstava věnovaná dětským vánočním dárkům je 
až do 16. února k  vidění v  Hollarově galerii šum-
perského muzea. Představuje sbírku historických 
hraček Kamily Kubáškové z Rýmařovska, jež obsa-
huje téměř vše, co si děti mohly v minulosti přát od 
Ježíška – nejrůznější panenky, medvídky, domečky 
pro panenky, stavebnice nebo autíčka. 

Že Vánoce neznamenají honbu za nejdražším 
a  právě módním dárkem, návštěvníkům výstavy 
připomíná například hadrová panenka Terezínka, 
s níž si hrála holčička v koncentračním táboře Tere-
zín, nebo charitativní hračka Habešánek z třicátých 
let 20. století.                                                            -red-

Ve středu 1. ledna 2020 se mohou příznivci 
turistiky ze Šumperka a okolí již po čtyřiačty-
řicáté účastnit novoročního výstupu na Háj. 
Pořadatelé z místního Klubu českých turistů 
očekávají příchozí za každého počasí v době 
od devíti do patnácti hodin. Kromě účastnic-
kého listu a příležitostného razítka pro ně 
připravili rovněž Novoroční čtyřlístek.       -red-

Na své si přijdou v lednu v kině Oko milovníci 
baletu a opery. Diváci se přenesou do Royal 
Opera House v Londýně a do Vídeňské státní 
opery.
„Ve čtvrtek 16. ledna přenášíme živě od 
20.15 hodin balet z londýnského Royal 
Opera House. Na programu je čarovná parti-
tura Petra Iljiče Čajkovského Spící krasavice 
v originální choreografii Maria Petipy,“ zve 
do kina jeho ředitel Kamil Navrátil. 
Gaetano Donizetti byl jednou z dominant-
ních postav operního světa druhé čtvrtiny 
devatenáctého století. Psal úžasnou rych-
lostí a složil sedmdesát oper, mezi nimi 
Annu Boleynovou. V roce 2011 ji nastudo-
vala i Vídeňská státní opera. „Donizettiho 
opera začíná tím, že se Jindřich rozhodl zba-
vit své královny, aby se mohl oženit se svou 
novou milenkou Jane Seymourovou. Jednou 
z velkých dovedností Donizettiho byla schop-
nost udržet melodickou linii své hudby. Jeho 
kompoziční styl brilantně plyne, a tak napětí, 
které příběh vyžaduje, se nepřetržitě vyvíjí 
k závěrečné vrcholné scéně,“ říká Navrá-
til a dodává, že operu uvede Oko v pondělí 
27.  ledna od 18 hodin.                                 -red-

Rozhledna na Háji je na Nový rok místem se-
tkávání.                                                Foto: archiv

Balet Spící krasavice uvede kino 16. ledna. 
Foto: B. Coope

Vlastní adaptaci slavné filmové předlohy Dáma na ko-
lejích připravil Lumír Olšovský.                        Foto: archiv

Jednou z vystavených hraček je i Habešánek z třicátých 
let 20. století.                                                         Foto: VM

O talentované zpěvačce Tereze Maškové se v kuloárech mluví jako o nové nástupkyni Věry Špinarové či Mariky 
Gombitové.                                                                                                                                                    Foto: archiv TM

 Na Nový rok mohou zájemci 
vystoupat na rozhlednu na Háji

 Oko uvede balet Spící krasavice 
a operu Anna Boleynová

Hollarovu galerii zaplnily hračky od Ježíška

Dům kultury láká na Terezu Maškovou

Příbramské divadlo přiveze Dámu na kolejích

Tereza Mašková s  kapelou přijede ve středu 
22. ledna do šumperského domu kultury. Koncert za-
číná o půl osmé večer ve velkém sále.

Vítězka poslední řady Superstar, která na sebe upo-
zornila i účastí v televizní show Tvoje tvář má známý 
hlas, vtrhla na naši popovou scénu jako hurikán. Díky 

S  retro muzikálem Dáma na kolejích zavítá do 
Šumperka příbramské Divadlo A. Dvořáka. Předsta-
vení je na programu v sobotu 18. ledna v 19 hodin.

Úsměvný příběh trochu ušlápnuté tramvajačky 
Marie, která jednou na ulici spatří svého manžela, 
jak se líbá s atraktivní slečnou, v šoku vybere všechny 
úspory z vkladních knížek a začne od základu měnit 
nejen svůj vzhled, ale i  celý život, nastudoval s  pří-
bramským souborem herec a  režisér Lumír Olšov-
ský. Na nadčasové téma zrady, emancipace, prozření 
a hlavně lásky nahlíží optikou nadsázky a  laskavého 
humoru. Diváci se mohou těšit i na velká taneční čísla 
a kapelu Los Trumberos.                                           -red-

jejímu mimořádnému hlasovému projevu ji lze směle 
považovat za nástupkyni Mariky Gombitové nebo Věry 
Špinarové. Přesvědčit se o tom můžete na exkluzivním 
koncertu, kde společně s  kapelou okouzlí šumperské 
publikum nejen oblíbenými hity Vyznanie a Jednoho 
dne se vrátíš, ale i svými vlastními písněmi.             -red-
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Katarína Líšková není šum-
perské veřejnosti neznámá. 
Absolventka ekonomické fa-
kulty ve španělské Granadě 
se už víc než deset let věnuje 
profesionálně cestování a foto-
grafování. Zamilovala si přede-
vším Kubu se všemi jejími pro 
i proti, již navštívila více než 
padesátkrát. Výsledkem je uni-
kátní sbírka „Con permiso“ – 
„S dovolením“, jež pomalu 
otevírá oponu do kubánské 
duše. Řeč o ní bude během be-
sedy v úterý 21. ledna, kterou 
připravila Knihovna TGM ve 
spolupráci s Kavárnou Úzká 2. 
Návštěvníci kavárny se mohou 
od 17 hodin těšit nejen na 
krásné fotografie, ale i na pou-
tavé vyprávění autorky z jejích 
cest.                                        -zk-

Minulost a přítomnost českých 
šlechtických rodů je tématem 
přednášky, kterou chystají na 
čtvrtek 30. ledna šumperské kni-
hovnice. Hostem bude syn spiso-
vatele Eduarda Petišky Martin, 
známý také pod pseudonymy 
Eduard Martin, Eduard P. Martin 
nebo Martin P. Eswards. Před-
náška začíná v 17 hodin ve vel-
kém sále knihovny.

Martin Petiška je majitelem na-
kladatelství Martin a autorem 
více než padesáti titulů. Předná-
šel mimo jiné na katedře dějin 
a teorie divadla a na katedře bo-
hemistiky Univerzity Karlovy. Pro 
rozhlas vytvořil na šest set prací 
různých žánrů. Po léta vydává 
pravidelnou řadu Almanachů 
českých šlechtických rodů a Al-
manachů českých šlechtických 
a rytířských rodů. Patří mezi rota-
riány, jejichž cílem je šířit vysoké 
etické standardy a podporovat 
projekty pozitivně rozvíjející spo-
lečnost.                                       -kš-

Fotografie Jindřicha Buxbauma zachycují životní příběhy uživatelů služeb Charity. 
Foto: J. Buxbaum

Preludium Aloise Motýla zahájí hous-
listka Julie Svěcená spolu s akordeonis-
tou Ladislavem Horákem.      Foto: archiv

Mezi hvězdy narozeninových oslav bude 
patřit bubeník Ian Paice, zakladatel 
Deep Purple.                                Foto: archiv

V  březnu vystoupí v  domě kultury  
Pokáč.                                         Foto: archiv

 Con permiso 
s Katarínou Líškovou

 Martin Petiška 
pohovoří  
o šlechtických rodech

Práci Charity zachytil Jindřich Buxbaum

Dům kultury se chystá na oslavy čtyřicetin

Martin Petiška. 
Foto: M. Schmiedberger

Výstava nazvaná Intimní pohled 
na péči Charity v  černobílé fotografii 
Jindřicha Buxbauma bude od čtvrtka 
9. ledna k vidění v Knihovně T. G.  Ma-
saryka. Zahájena bude vernisáží v 17 ho-
din v půjčovně pro dospělé.

Fotografie Jindřicha Buxbauma za-
chycují pečovatelky a zdravotní sestřičky 
Charity Šumperk při jejich každodenní 
práci v  domácnostech uživatelů a  pa-
cientů, za kterými často putují i desítky 
kilometrů. Co domácnost to jiný životní 
příběh. Všechny  ale spojuje potřeba lás-
kyplné péče, a to nejen o tělo, ale i o duši.

Jindřich Buxbaum, ač vzděláním 
technik, od dětství tíhne k umění a ob-
zvláště k fotografii. Velkým vzorem mu 
byl otec, který zažil léta genocidy v tere-
zínském ghettu a v Osvětimi. Židovství 
je pro něj dominantním motivem a plně 
se sám k  němu hlásí. V  posledních 
měsících pak mimořádně fotil právě 
pro Charitu Šumperk její pečovatelské 
a  zdravotní služby na Šumpersku, Ha-
nušovicku a Staroměstsku.                    -kš-

Netradičním Vědeckým masopus-
tem odstartuje novou sezonu Dům 
kultury Šumperk, který si v roce 2020 
připomíná čtyřicet let od svého za-
ložení. Nový rok bude ve znamení 
hvězdných koncertů i  dětské vědecké 
univerzity. 

„Proč kynou masopustní koblihy? 
Co má masopust společného se země-
pisem a  historií? Můžete si vyzkoušet 
osvědčené i netradiční vědecké pokusy 
a hry s masopustní tematikou, vyrobit 
si masku a  zároveň ‚ochutnat‘, co vše 
mohou zažít děti na Dětské univerzitě 
v  Šumperku od února 2020,“ láká na 
první velkou lednovou akci do domu 
kultury Blanka Krausová ze spolku 
Geniátor. S  tímto spolkem chce Dům 
kultury Šumperk spojit své síly při po-
řádání Dětské vědecké univerzity. 

„Budeme hledat padesát dětí ze 
Šumperka ve věku od osmi do dvanácti 

let. Ty si projdou vzdělávacími aktivi-
tami, k nimž se běžně v našem regionu 
nedostanou. Půjde o  výukové bloky 
s  vysokoškolskými pedagogy, na které 
budou navazovat vědeckotechnické 
dílny, v nichž si děti to, co slyšely a vi-
děly na přednášce, za pomoci badatel-
sky orientovaných aktivit vyzkoušejí,“ 
vysvětluje produkční domu kultury 
Michaela Horáková.

Šumperský dům kultury slaví v  no-
vém roce své čtyřicetiny a chce v kaž-
dém měsíci nabídnout hudební hvězdy 
různých žánrů. Lednový koncert jed-
noho z  prvních gratulantů Daniela 
Landy už je beznadějně vyprodán. Dal-
ším velkým tahákem je jeden z prvních 
koncertů mladé talentované zpěvačky 
Terezy Maškové, o které se v kuloárech 
mluví jako o  nové nástupkyni Věry 
Špinarové či Mariky Gombitové. Její 
koncert uvede dům kultury ve středu 
22.  ledna. K  dalším hvězdám naroze-

ninových oslav bude patřit v  únoru 
zakladatel legendární skupiny Deep 
Purple bubeník Ian Paice, březnové 
vystoupení Pokáče nebo Jazzový dý-
chánek s  Peterem Lipou a  Ondřejem 
Rumlem, připravovaný na duben.

„V  programu nebudou chybět ani 
tradiční oblíbené akce, jako jsou Šum-
perské Pomněnky, Keltský večer, Revi-
val Invaze a  festival Preludium Aloise 
Motýla, jenž zahájí světoznámá hous-
listka Julie Svěcená společně s  akor-
deonistou Ladislavem Horákem,“ 
podotýká Michaela Horáková. Vzápětí 
dodává, že květnový koncert, který 
bude tím hlavním, neboť právě v tomto 
měsíci byl před čtyřiceti lety dům kul-
tury oficiálně otevřen, zatím zůstává 
tajemstvím.                                           -red-
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   16.00–18.00 … stále jedeme aneb Tvořivá 
party na Komíně: Deníček na cokoliv, výtvarná 
dílna pro děti s M. Gieslovou, kreslírna, Komín

 17.00 Romance pro křídlovku, G, VK, divadlo
  18.00 Vít Cimbura: Tváře, dlažby, periferie, fo-
tografie, vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka

  18.00 Seminář Moderní dějiny: Stručné dějiny 
Číny ve 20. století, přednáší T. Hlavsa, malý sál, 
knihovna

 18.00 Šťastný nový rok, ČR, SR, romantický, ko-
medie, 12+

 18.00 Hokej muži: HK Draci Pars Šumperk – 
HK Ďáblové Nový Jičín, zimní stadion

 20.00 Artvečer – FK: Jiří Trnka: Nalezený přítel, 
ČR, FR, dokumentární 

Čtvrtek 9. ledna
 10.00 Vinetůůů!, školy, VK, divadlo

  16.00 Zakleté pírko, ČR, pohádka
  17.00 Intimní pohled na péči Charity v černo-
bílé fotografii Jindřicha Buxbauma, zahájení vý-
stavy fotografií, půjčovna pro dospělé, knihovna

   18.00–21.30 … stále jedeme aneb Tvořivá 
party na Komíně: Malování s Aptákem – levan-
dule, malování na textil s  I. Slavíkovou – taška 
a elegantní triko, kreslírna, Komín

 18.00 Můj příběh, ČR, romantický, drama, 12+
 19.55 Na nože, USA, komedie, krimi, drama, 

thriller, 12+

Pátek 10. ledna
  10.00 O rybáři a jeho ženě, školy, VK, divadlo

  15.50 Medvídci Boonie: Cesta do pravěku, 
CHN, animovaný, ČZ

   16.30–20.00 … stále jedeme aneb Tvořivá 
party na Komíně: Malování s Aptákem – černá 
magnolie, malování na textil s I. Slavíkovou s vy-
užitím kontrastu světlých květů magnolií a  čer-
ného podkladu, kreslírna, Komín

 17.45 Cats, GB, USA, muzikál, komedie, drama, 
12+, 

 19.00 Toulavej, Studio D123, P, VK, Hrádek, divadlo
 20.00 Pod vodou, USA, akční, thriller, horor, 12+

Sobota 11. ledna
  9.00–17.00 Keramika pro každého, otevřená 

Dlouhodobé výstavy
 Do 29. 1. Od socialismu k demokracii, výstavní 
síň, muzeum
 Do 2. 2. Kovalovi, Rytířský sál, muzeum
 Do 16. 2. Co přinesl Ježíšek? Hračky ze sbírky 
Kamily Kubáškové, Hollarova galerie, muzeum
 Do 26. 1. Zmatené peníze, Muzejíčko, muzeum
 Do 16. 2. Rozhlédni se kolem, výstava obrazů 
R. Sedlářové, Galerie mladých, muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Do 5. 1. Radka Bodzewitz Doubravová: Oáza 
štěstí, malba, Galerie J. Jílka

  Od 8. 1. do 2. 2. Vít Cimbura: Tváře, dlažby, pe-
riferie, výstava fotografií, Galerie J. Jílka

 Do 8. 1. Šumperk sametový: Jaromír Roller 1989, 
výstava fotografií, půjčovna pro dospělé, knihovna

 Od 9. 1. do 4. 3. Intimní pohled na péči Charity 
v černobílé fotografii Jindřicha Buxbauma, vý-
stava fotografií, půjčovna pro dospělé, knihovna

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

 Od 7. 1. do 28. 2. Trikolora, výstava autora ko-
miksu Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho762, 
půjčovna pro mládež, knihovna

 Do 2. 2. Pavel Mika: Naše příroda, fotografie, divadlo
  Do 31. 1. Miloslava Prokůpková: Poezie písmen, 

informační centrum
 Do 13. 2. Jan Černoš: Dramata grafiky, grafika, 
Eagle Gallery 

 Do 31. 1. Jarmila Rollerová: Snění, výstava ob-
razů, Kavárnička Lalala

Středa 1. ledna
 9.00–15.00 Novoroční výstup na Háj, 44. ročník, 
rozhledna Háj

Čtvrtek 2. ledna
  14.00 Pat a Mat: Kutilské trampoty, ČR, ani-

movaný, rodinný
  15.25 Zakleté pírko, ČR, pohádka
 17.30 Šťastný nový rok, ČR, SR, romantický, ko-

medie, 12+
 19.30 Tenkrát podruhé, FR, komedie, romantický

Pátek 3. ledna
  14.15 Trollové a kouzelný les, NOR, CAN, ani-

movaný, dobrodružný, ČZ
  16.15 Zakleté pírko, ČR, pohádka
 18.20 Nenávist, USA, horor, 15+
 20.20 Šťastný nový rok, ČR, SR, romantický, ko-

medie, 12+

Sobota 4. ledna
  13.20 Špióni v převleku, USA, animovaný, ro-

dinný, akční, ČZ 
  15.25 Zakleté pírko, ČR, pohádka
 17.30 Tenkrát podruhé, FR, komedie, romantický
 19.00 Vinetůůů!, B, VK, divadlo

 20.00 Nenávist, USA, horor, 15+

Neděle 5. ledna
  14.55 Zakleté pírko, ČR, pohádka
 17.00 Le Mans ’66, USA, drama, životopisný, 

sportovní, 12+, 
 20.00 Šťastný nový rok, ČR, SR, romantický, ko-

medie, 12+

Pondělí 6. ledna
 18.00 Šťastný nový rok, ČR, SR, romantický, ko-

medie, 12+
 20.00 Vlastníci, ČR, komedie, 12+

Úterý 7. ledna
  10.00 Tučňáci koláč nesvedou, školy, VK, divadlo
 15.00 Oficiální zahájení Tříkrálové sbírky, sady 
1. máje „u sovy“

  17.00 Trikolora, zahájení výstavy M. Šinkov-
ského a  ilustrátora Ticho762, půjčovna pro mlá-
dež, knihovna

 17.30 Šťastný nový rok, ČR, SR, romantický, ko-
medie, 12+

  18.00 Literární seminář: Nekompromisní ana-
lytik prázdných duší nejen Ostraváků Jan Bala-
bán, přednáší M. Brožová, malý sál, knihovna

 19.30 Amundsen, NOR, SWE, ČR, drama, dobro-
družný, 12+

Středa 8. ledna
  10.00 Tučňáci koláč nesvedou, školy, VK, divadlo

  16.00 Oko senior: Vlastníci, ČR, komedie, 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, 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
Basketbal: www.basketbalsumperk.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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keramická dílna pro děti i  dospělé, artedílna, 
Komín

  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

 10.00–16.00 Fenomén Bruno Gröning – Fe-
nomén uzdravení, dvě přestávky, G-klub, dům 
kultury

  10.00 Vědecký masopust, vědecké pokusy a hry 
s masopustní tematikou, představení Dětské uni-
verzity v Šumperku, pořádají DK a Věda a  tech-
nika na dosah, z. ú., dům kultury

  14.00 Zakleté pírko, ČR, pohádka
  16.00 Medvídci Boonie: Cesta do pravěku, 

CHN, animovaný, ČZ
 17.00 Vinetůůů!, VK, divadlo
 17.00 Hokej muži: HK Draci Pars Šumperk – 
BK Havlíčkův Brod, zimní stadion

 18.00 Můj příběh, ČR, romantický, drama, 12+
 20.00 Na nože, USA, komedie, krimi, drama, 

thriller, 12+

Neděle 12. ledna
  13.50 Zakleté pírko, ČR, pohádka
  15.50 Trollové a kouzelný les, NOR, CAN, ani-

movaný, dobrodružný, ČZ
 17.45 Cats, GB, USA, muzikál, komedie, drama, 

12+, 
 20.00 Můj příběh, ČR, romantický, drama, 12+

Pondělí 13. ledna
 18.00 Můj příběh, ČR, romantický, drama, 12+
 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 
 20.00 Cats, GB, USA, muzikál, komedie, drama, 

12+, 

Úterý 14. ledna
  10.00 O rybáři a jeho ženě, školy, VK, divadlo

  17.00 Poslední věci člověka, přednáška A. Ra-
domské, zamyšlení nad smrtí a umíráním a důle-
žitostí možnosti důstojného odchodu, malý sál, 
knihovna

 19.30 Ladislav Zibura: 40 dní pěšky do Jeruza-
léma, beseda, kino Oko

Středa 15. ledna
  15.30 Oko senior: Tenkrát podruhé, FR, ko-

medie, romantický
 17.50 Cats, GB, USA, muzikál, komedie, drama, 

12+, 
 18.45 Fenomén Bruno Gröning – Fenomén 

uzdravení, přednáška, klubovna č. 2 v  1. patře, 
dům kultury

 19.00 Sladké mámení, A, VK, divadlo
 20.00 Artvečer – FK: Portrét dívky v plamenech, 

FR, historický, drama

Čtvrtek 16. ledna
  10.00 O rybáři a jeho ženě, školy, VK, divadlo
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seni-
ory, hraje Albatros, Kavárnička Lalala

 17.00 Případ mrtvého nebožtíka, ČR, krimi, ko-
medie, 12+

  18.00 Tváře krajiny – oči poutníka aneb 
Nejvyšší vrcholy mého mikrosvěta: Tvář za-
sněná, cyklus poeticko-cestopisných přednášek 
I. Müllera, velký sál, knihovna

 20.15 Živě v Oku: Spící krasavice, GB, Královský 
balet Londýn, balet 

Pátek 17. ledna
   14.00–18.00 Zimní vločková dílna, tvořivá 

dílna pro děti i  rodiče, příprava na Zimní bál 

princezny Vločky, artedílna, Komín
  15.45 Dolittle, USA, komedie, rodinný, ČZ 
 18.00 Případ mrtvého nebožtíka, ČR, krimi, ko-

medie, 12+
 20.00 Mizerové navždy, USA, akční, komedie, 

krimi, 12+, 

Sobota 18. ledna
  15.45 Dolittle 3D, USA, komedie, rodinný, ČZ 
 18.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – 
SA Brno, hala, Tyršův stadion
  18.00 HAFLA 2020, 8. ročník charitativní ta-
neční show, pořádají DK a Angel’s Tribe, velký sál, 
dům kultury

 18.00 Případ mrtvého nebožtíka, ČR, krimi, ko-
medie, 12+

 19.00 Dáma na kolejích, Divadlo A. Dvořáka Pří-
bram, P, VK, divadlo

 20.00 Mizerové navždy, USA, akční, komedie, 
krimi, 12+, 

Neděle 19. ledna
 11.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – 
Černá Pole Brno, hala, Tyršův stadion

 14.00 Florbal divize muži: FbC Asper Šum-
perk  – Fbc KOVO KM Frýdek-Místek, sport. 
hala, gymnázium 
   15.00–18.00 Zimní bál princezny Vločky, 
pohádkové převleky s sebou, tanečky, soutěže, ta-
neční vystoupení, tělocvična, Komín

  15.45 Dolittle, USA, komedie, rodinný, ČZ 
 17.00 Hokej muži: HK Draci Pars Šumperk – 
HC Bobři Valašské Meziříčí, zimní stadion

 18.00 Případ mrtvého nebožtíka, ČR, krimi, ko-
medie, 12+

 20.00 Richard Jewell, USA, drama, 12+

Pondělí 20. ledna
 17.30 Mizerové navždy, USA, akční, komedie, 

krimi, 12+, 
 20.00 Případ mrtvého nebožtíka, ČR, krimi, ko-

medie, 12+

Úterý 21. ledna
  10.00 O rybáři a jeho ženě, školy, VK, divadlo

  17.00 Katarína Líšková: Con permiso – S do-
volením aneb Pohled do kubánské duše, beseda 
s  K. Líškovou, ve spolupráci s  kavárnou Úzká 2, 
Úzká 2

 18.00 Případ mrtvého nebožtíka, ČR, krimi, ko-
medie, 12+

 20.00 Cats, GB, USA, muzikál, komedie, drama, 
12+, 

Středa 22. ledna
 10.00 Vinetůůů!, školy, VK, divadlo
   15.00–16.30 S dětmi za uměním: Kovalovi, 

výtvarná dílna pro děti od 2 do 7 let s doprovo-
dem, muzeum

 17.00 Případ mrtvého nebožtíka, ČR, krimi, ko-
medie, 12+

  17.30–20.30 Sedánky pro mamky, návrat k tra-
dičním rukodělným pracím a řemeslům, mateřské 
centrum, Komín

 19.00 Artvečer – FK: Sbohem, synu, CHN, 
drama, 12+

  19.30 Tereza Mašková s kapelou, velký sál, dům 
kultury

Čtvrtek 23. ledna
 17.00 Sladké mámení, C, VK, divadlo

 17.45 Příliš osobní známost, ČR, SR, komedie, 
15+

 20.00 Případ mrtvého nebožtíka, ČR, krimi, ko-
medie, 12+

 Po pětaosmdesáti letech se do kin 
vrací Extase

 Hafla pomůže seniorům

 Tvář zasněnou ukáže cestovatel  
Ivo Müller

Hedy Kieslerová později udělala kariéru pod 
jménem Hedy Lamarrová.     Foto: V. Ströminger

České drama Extase, kterým se proslavil re-
žisér Gustav Machatý, způsobilo při uvedení 
na filmovém festivalu v Benátkách v roce 
1934 pozdvižení a pobouřilo církevní kruhy, 
včetně tehdejšího papeže Pia XI. 
Celosvětově věhlasný film, v němž kamera 
zachytila zcela nahé ženské tělo, se po pěta-
osmdesáti letech vrací do kin. Premiéra 
snímku digitálně zrestaurovaného v ital-
ském studiu L’Immagine Ritrovata v Bologni 
proběhla v předvečer zahájení letošního 
srpnového benátského filmového festivalu. 
Tajemně zasněný půvab Hedy Kieslerové, 
která se později stala hollywoodskou hvěz-
dou pod jménem Hedy Lamarr, si po mnoha 
letech v kinech připomenou i čeští diváci. 
Kino Oko uvede Extasi ve středu 29. ledna 
od osmé večerní.                                          -zk-

V sobotu 18. ledna bude velký sál domu kul-
tury hostit osmý ročník charitativní taneční 
show Hafla 2020. Multistylová přehlídka 
tanců (tribal a tribal fusion, bellydance, fla-
menco, světelná show i moderní tance), 
kterou provedou tanečnice z celé České 
republiky i ze zahraničí, začíná v 18 hodin. 
Výtěžek z akce, již pořádá Angel’s Tribe ve 
spolupráci s domem kultury, půjde na pod-
poru místního domova pro seniory.          -red-

Cyklus poeticko-cestopisných přednášek 
„Tváře krajiny – oči poutníka aneb Nejvyšší 
vrcholy mého mikrosvěta“, který pořádá 
knihovna TGM, pokračuje v lednu dalším se-
tkáním. Nese název Tvář zasněná a přírodo-
vědec a cestovatel Ivo Müller se během něj 
s posluchači podělí o příběhy o dobrovolné 
samotě, o útěku před civilizací, o kamarád-
ství, klukovských snech, o hluboko skry-
tých motivech. Řeč bude o jarní Vysočině, 
karpatských hřebíncích, o sedmi dnech 
v Tibetu, o rozvinování krajiny u Hrabišína, 
soukromném poutničení v éře Compostely, 
o poustevničení na Pytláku a o mnohém 
dalším. Přednáška je na programu ve čtvr-
tek 16. ledna od 18 hodin ve velkém sále  
knihovny.                                                       -red-
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Seriál Šumperské proměny: Někdejší textilka v Lidické ulici
Tak jako řada jiných podnikatelů také firma Schmie-

der und Comp. využila zručnosti těch šumperských 
tkalců, které zavádění tkalcovských strojů do výroby 
lněných textilií připravilo o práci, a zaměstnala je v nově 
postavené továrně na hedvábné tkaniny v  tehdejší 
Schenkhofstrasse 11. Mechanická tkalcovna už v  roce 
1881 dodávala odběratelům hedvábné látky, a  pokud 
nebyla založena v uvedeném roce, pak krátce před ním. 

Někdy v  devadesátých letech 19. století koupil to-
várnu vídeňský podnikatel Emanuel Fischmann. Po 
jeho smrti provozovali tkalcovnu po nějaký čas jeho sy-
novci, ale ve dvacátých letech 20. století ji prodali firmě 
Fritz Schönwälder und Comp. Všeobecná odbytová 
krize z počátku třicátých let postihla také jmenovanou 
firmu. Výroba byla zastavena a stroje prodány. Prázdné 
prostory koupila pražská Velkonákupní společnost 
družstev, která ji pro potřeby velkoobchodu s potravi-
nami využívala i v průběhu druhé světové války a po ní.

Interiéry rozlehlé budovy sloužily k uskladnění po-
travinářského zboží téměř po celou dobu druhé po-
loviny 20. století, ať už pod hlavičkou Olomouckého 
velkoobchodu, Severomoravského velkoobchodu nebo 
Pramenu Ostrava. V  té době bylo uskutečněno jen 
málo stavebních zásahů do budovy. Především byl mo-
dernizován nezbytný výtah, zpevněn povrch nádvoří 
a zřízeno a posléze rekonstruováno ústřední vytápění 
kanceláří a  některých skladů. Jelikož se podle územ-
ního plánu města Šumperka počítalo s demolicí bývalé 
textilky kvůli rozšíření komunikace, byly prováděny jen 
nezbytné opravy a úpravy. Proto také požadavek na ge-
nerální opravu rozlehlé budovy nebyl vedením města 
akceptován.

V  devadesátých letech uplynulého století převzala 
skladové prostory velkoobchodu firma Nick fruit, která 
navázala na tradici obchodu s  potravinami. Přízemí 
budovy dál sloužilo k  uskladnění a  prodeji zeleniny 
a  ovoce, druhé a  třetí podlaží byly pronajímány. Do 
objektu byl přiveden plyn, opraveny stropy a  omítky, 
položena nová dlažba a  po dlouhých letech byly sály 
vymalovány. Počátkem nového století došlo k  vlast-
nickému oddělení jednopodlažní části objektu při ulici 
Jesenické (dnešní prodejna barvy laky) od třípodlažní 
stavby, v  níž od roku 2018 provozuje velkoobchodní 
sklad s topenářským, vodoinstalačním, klimatizačním 
a dalším zbožím firma Gienger.

Jedna z  největších budov ve městě, ještě nedávno 
nevzhledná a  kdysi určená k  demolici, získala novou 
fasádu a její nároží doslova ozdobilo prostor křižovatky 
ulic Jesenické a Lidické.

Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Šumperk 
Z. Doubravský

Pátek 24. ledna
  15.30 Dolittle 3D, USA, komedie, rodinný, ČZ 
 17.45 Králíček Jojo, USA, komedie, drama, 

válečný
 18.00 Přehlídka tanečního oboru ZUŠ, divadlo

 20.00 Příliš osobní známost, ČR, SR, komedie, 15+

Sobota 25. ledna
  15.30 Dolittle, USA, komedie, rodinný, ČZ 
 17.45 Příliš osobní známost, ČR, SR, komedie, 15+
 19.00 Toulavej, Studio D123, VK, Hrádek, divadlo

 20.00 Králíček Jojo, USA, komedie, drama, 
válečný

Neděle 26. ledna
  15.30 Dolittle, USA, komedie, rodinný, ČZ 
 17.45 Příliš osobní známost, ČR, SR, komedie, 15+
 20.00 Případ mrtvého nebožtíka, ČR, krimi, ko-

medie, 12+

Pondělí 27. ledna
 18.00 Opera v Oku: Anna Boleynová, AT, Vídeň-

ská státní opera, opera

Úterý 28. ledna
 11.00 Sladké mámení, školy, VK, divadlo

 17.45 Příliš osobní známost, ČR, SR, komedie, 15+
 18.00 Koncert smyčcového oddělení ZUŠ, kláš-

terní kostel
 20.00 Králíček Jojo, USA, komedie, drama, válečný

Středa 29. ledna
 17.45 Příliš osobní známost, ČR, SR, komedie, 15+
 20.00 Artvečer – FK: Extase, Československo, AT, 

1932, drama, romantický, psychologický, 12+

Čtvrtek 30. ledna
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
niory, hrají Senioři Šumperk, Kavárnička Lalala

  16.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu, CAN, 
animovaný, ČZ 

  17.00 Minulost a  přítomnost českých šlech-
tických rodů, přednáška M. Petišky, malý sál, 
knihovna

 17.40 Cats, GB, USA, muzikál, komedie, drama, 
12+, 

 20.00 1917, USA, GB, drama, válečný, 15+

Pátek 31. ledna
  14.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu, CAN, 

animovaný, ČZ 
  15.40 Cesta za živou vodou, NOR, fantasy, dob-

rodružný, ČZ 
 17.00 #MateHoleRuce?, VK, Hrádek, divadlo

 17.45 1917, USA, GB, drama, válečný, 15+
  19.00 Daniel Landa: Akustická šňůra, vypro-

dáno, velký sál, dům kultury
 20.10 Malé ženy, USA, drama, romantický

Hedvábnická tkalcovna v dnešní Lidické ulici ve dvacátých letech 20. století.                          Foto: sbírky VM Šumperk

Budova šumperského závodu Severomoravského velkoobchodu Ostrava v sedmdesátých letech 20. století a po ne-
dávné rekonstrukci.                                                                                             Foto: sbírky VM Šumperk, Z. Kvapilová
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Již deset let působí v  Šumperku 
univerzita třetího věku. Studium 
probíhá na Akademii Jana Amose 
Komenského na náměstí Míru.

„Po absolvování prvních kurzů 
rea lizovaných pod záštitou Nadač-
ního fondu manželů Klausových, 
jejichž cílem bylo naučit seniory 
pracovat s  počítačem, jsme dostali 
nabídku z  České zemědělské uni-
verzity v Praze organizovat virtuální 
univerzitu třetího věku,“ vzpomíná 
na začátky vedoucí vzdělávání se-
niorů, tutorka Emilie Průšová. 
V  říjnu roku 2009 tak usedlo do 
školních lavic prvních osmnáct stu-
dentů. „Tehdy jsme byli dvaatřicá-
tým střediskem v republice, které se 
do vzdělávání seniorů zapojilo. Dnes 
jich úspěšně funguje více než tři sta, 
což dokazuje stále se zvyšující zájem 
seniorů o vysokoškolské zájmové 
vzdělávání,“ podotýká Průšová.

Studenti se scházejí pravidelně po 
čtrnácti dnech na přednášce. Po je-

Když byl Ladislav Zibura před vydá-
ním své první knížky v  listopadu 2015 
v Šumperku poprvé, přišlo „na něj“ sto 
sedmdesát diváků. Od té doby navštívil 
město několikrát a  jeho přednášky bý-
vají beznadějně vyprodané, v Albatrosu 
mu již vyšly čtyři knihy a staly se bestsel-
lery. V lednu se do Oka vrací s přednáš-
kou 40 dní pěšky do Jeruzaléma.

Ladislav Zibura v  létě 2014 sbalil 
svůj život do dvanácti kilogramů, ho-
dil batoh na záda a  vypravil se z  Tu-
recka pěšky do Jeruzaléma. Bez mapy 
a  orien tačního smyslu ušel 1400 kilo-

Tvorbu Víta Cimbury (*1950) před-
staví výstava v  Galerii Jiřího Jílka 
nazvaná „Tváře, dlažby, periferie“. Za-
hájena bude ve středu 8. ledna v 18 ho-
din a potrvá do 2. února.

Na Víta Cimburu nás upozornila 
olomoucká kunsthistorička Anežka 
Šimková. Fotografie je pro něho okra-
jovým zájmem. Z jeho snímků ale vy-
zařuje atmosféra Prahy doby našich 
studií. Města s duší, lidmi obývaného, 
kde se denně potkávali třeba i  jen od 
vidění důvěrně si známí a teď ze svého 
domova postupně vypuzovaní nelítost-
nou komercí a rozbujelým turismem se 
záplavou pseudopražských suvenýrů 
a laciných pouťových atrakcí.

Výstava je ohlédnutím do bezčasí 
šeré patiny oprýskaných zdí, drolících 
se omítek zanedbaných fasád a dvorků, 
ale i dostupných nebytových prostorů, 
v  nich levných ateliérů a  ulic téměř 
bez aut. Do ticha toulek svobodných, 
navzdory nesvobodě. Do pospolitosti, 
která spolu s „právem“ mít a hromadit, 
urvat si a  protlačit se v  čase doširoka 
rozevřených nůžek, tlustých čar a šancí 
pomalu skomírá. Dlažby zůstaly, lidé 
odcházejí. Cimburovy snímky dlažeb 
s  přirozenou krásou jejich patiny, vy-
stavené v  galerii vedle známých tváří 

metrů napříč rozpálenou krajinou Tu-
recka a  Izraele, stanul pod Zdí nářků 
a  prožil největší dobrodružství svého 
života. Jeho cesta je příběhem omylů, 
pozoruhodných setkání, šťastných i ne-
šťastných náhod, puchýřů a opruzenin. 
Těšit se můžete na vyprávění cynického 
kavárenského povaleče, který vám 
svým laskavě nekorektním humorem 
dokáže, že poutník rozhodně nemusí 
být katolík, asketa ani nudný člověk.

V kině Oko se diváci Zibury dočkají 
v  úterý 14. ledna. Stand-up projekce 
začíná v 19.30 hodin.                           -kn-

vysmívaných pravdoláskařů, jsou tak 
mírně opožděnou připomínkou loň-
ského listopadového výročí. Vytoužené 
změny, propletenců nadějí i  zklamání, 
promlčených vin, zisků a ztrát…    

M. KovalLadislav Zibura se vypravil z Turecka pěšky do Jeruzaléma.                 Foto: archiv LZ

jím vyslechnutí diskutují a společně 
vypracovávají závěrečný test z  ob-
sahu přednášky. Poté mají dva týdny 
na studium a  samostatné vypraco-
vání testu.

Studium virtuální univerzity tře-
tího věku je šestisemestrální a každý 
semestr obsahuje šest přednášek. 
Po jeho absolvování musejí stu-
denti vypracovat závěrečný test. 
Součástí studia je i psaní esejí k da-
ným tématům. „Po úspěšném spl-
nění všech podmínek jsou studenti 
připraveni k  promoci, jež probíhá 
v  aule České zemědělské univerzity 
v Praze. Tam převezmou z rukou dě-
kana provozně ekonomické fakulty 
osvědčení o absolutoriu,“ vysvětluje 
vedoucí vzdělávání seniorů.

V současnosti studuje v Šumperku 
na sedm desítek seniorů. Zaměřují 
se zejména na témata o historii, ději-
nách, kultuře, umění, cestování, ale 
i  na přírodní obory, například my-
slivost, houbaření, včelařství a  řadu 

dalších. „Česká zemědělská univer-
zita má připraveno pro vzdělávání 
seniorů více než třicet přednáško-
vých okruhů. V  našem středisku se 
studenti nejen scházejí ke studiu, ale 
setkání využíváme i  k  vzájemnému 
informování o  různých společen-
ských akcích, které pak společně 
navštěvujeme. Organizujeme vy-
cházky, pořádáme zájezdy jako do-
plňující formu studia. Letos jsme 
se tak dvakrát vydali do Kroměříže 
a  prohlédli si barokní sochařské 
umění, jež v současné době studu-
jeme. Své příznivce si pak v  našem 
středisku našlo zajímavé téma ge-
nealogie a  hledání předků. Výsled-
kem je založení klubu badatelů,“ 
popisuje Emilie Průšová a  dodává, 
že šumperští studenti jsou aktivní, 
iniciativní a  přicházejí s  podnět-
nými náměty. „Ráda bych jim po-
přála do dalších let pevné zdraví 
a  stálý zájem se vzdělávat,“ uzavírá 
Průšová.                                          -red-

Z cyklu dlažeb, sedmdesátá léta

Senioři již 10 let studují na univerzitě třetího věku

Ladislav Zibura se vrací do Oka Tváře, dlažby, periferie představí 
v Jílkově galerii Vít Cimbura

Sborník Severní Morava se roz-
rostl o  další svazek s  číslem 105. 
Jak je tomu zvykem, tato publi-
kace Vlastivědného muzea v Šum-
perku se opět věnuje různorodým 
tématům a na jejím obsahu se po-
díleli jak amatérští badatelé, tak 
profesionálové. Sborník je k  do-
stání za devadesát korun v recepci 
šumperského muzea.


