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Morový sloup.  Fotoarchiv VM v Šumperku

Morový sloup z roku 1719 je významnou kul-

turní památkou Šumperka. Byl postaven na paměť 

obětí moru v letech 1713-1714 a zároveň  jako vy-

jádření úcty k světcům, kteří před morem chrání, 

a především k Panně Marii, kterou Šumperané ctili 

jako ochránkyni města. Vedle hmoty radnice pů-

sobí sloup sice subtilně, ale je vysoký téměř šest-

náct metrů a zdobí jej dnes již jen deset barokních 

skulptur. Autorem sochařské výzdoby je Michael 

Kössler, sochař slezského původu, který původně 

umístil na sloup i  skupiny putti s lucernami. 

Okolí morového sloupu bylo nejživější částí ná-

městí, protože se tam konaly trhy a až do roku 1908 

tam stála Merkurova kašna, do které se chodívalo 

pro vodu. Za téměř tři sta let své existence byl mo-

rový sloup několikrát restaurován. Jeho generální 

oprava proběhla v roce 1996, kdy byl odstrojen, 

sochy odvezeny a restaurovány a schody s balust-

rádou položeny na nový základ. Další restaurování 

památky, která je vystavena stále hodně agresivním 

vlivům počasí, proběhlo po patnácti letech v roce 

2010.     redakce VM v Šumperku
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ŠUMPERSKÁ RADNICE V POSLEDNÍM DESETILETÍ

Po opravách a restaurátorských pracích v deva-

desátých letech 20. století přistoupilo vedení města 

k modernizaci budovy, aby odpovídala současným 

požadavkům na její zpřístupnění všem občanům 

a nárokům na pracovní prostředí zaměstnan-

ců. Zásadní změny prodělaly interiéry radnice 

v prvním desetiletí nového století. V souvislosti 

s řešením bezbariérového přístupu do budovy 

byla podle projektu architekta Víta Janků z fi rmy 

Archeco vybudována fi rmou SAN-JV, s.r.o. rampa 

pro vozíčkáře s návazností na výtah, který byl citli-

vě vkomponován do světlíku. Současně byly nově 

řešeny a rekonstruovány toalety. Tento v dějinách 

radnice největší zásah do vzhledu jejích vnitř-

ních prostor byl zahájen v prosinci 2006 a výtah 

se poprvé rozjel 15. srpna 2007. K slavnostnímu 

přestřižení pásky za účasti starosty města Zdeňka 

Brože došlo o dva dny později. Pásku přestřihli ar-

chitekti Vít Janků a Michaela Šťastná, která mimo 

jiné navrhla orientační a informační systém uvnitř 

radnice.

Následující rok čekaly radniční budovu drobné 

opravy a úpravy, jako bylo zřízení pokladny a úpra-

vy kanceláří v prvním nadzemním podlaží, které 

prováděla fi rma SAN-JV, s.r.o., dále výměna oken 

v suterénu a repase soklu, kterou provedla fi rma 

Archkaso, spol. s r.o.

V souvislosti s vybudováním výtahu bylo nutné 

opravit poškozené a rozbité díly původních seces-

ních vitráží v oknech na hlavním schodišti. V roce 

2007 je realizovala šumperská fi rma HEAD 22, s.r.o. 

Z významnějších zásahů do interiérů budovy bylo 

zavedení klimatizace do obřadní síně v roce 2008 

fi rmou Jilma Jílek ze Zábřeha. V roce 2010 došlo 

k přemístění sochy Venuše do budovy radnice, kde 

zaujala nové místo při vstupu na schodiště.

Začíná se psát nové století radniční budovy. 

Nezbývá než popřát, aby se „první dáma“ mezi 

městskými budovami dočkala zvelebována dalšího 

kulatého výročí a aby v jejích jednacích prostorách 

bylo schvalováno to nejlepší, co město Šumperk po-

třebuje ke svému rozvoji a spokojenosti občanů.

 Zdeněk Doubravský, VM Šumperk

Původní světlík radniční budovy, do kterého byl 

vkomponován výtah.  Foto: archiv MěÚ Šumperk

Montáž výtahu v srpnu 2007.  

 Foto: archiv MěÚ Šumperk
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Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v prosinci čtvrtou 
částí. Tentokrát nabídne Nový žalm Antonína Rejchy - Der Neue Psalm.

Český hudební skladatel, pedagog a hudební 

teoretik Antonín Rejcha byl v roce 1831 jmeno-

ván Rytířem čestné legie a o čtyři roky později 

byl zvolen členem pařížské Akademie krásných 

umění. Z jeho četných učebnic skladby se učilo 

po celém světě, jeho skladatelská činnost přitom 

byla dlouho neprávem opomíjena a jeho vel-

ké kantáty byly hudební veřejnosti do poslední 

doby zcela opomíjeny. „Jedna z nich  - Nový žalm 

-  vznikla už v roce 1807. Je to velmi jímavá pří-

mluva za mír, jež je postavena jako parafráze tex-

tu  modlitby Otče náš. Nahrávka, kterou budeme 

poslouchat, vznikla vůbec jako světová premiéra 

v roce 1989 na podkladě autografu partitury ulo-

žené v pařížské Bibliothèque Nationale,“ říká za-

kladatel cyklu Vít Rozehnal. Vzápětí připomíná, 

že čtvrté setkání hudebního cyklu proběhne ve 

středu 7. prosince. Jeho dějištěm bude od 19 ho-

din zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Far-

ním středisku na Kostelním náměstí 4.  -red- 

Dětské říkanky, písničky, básničky, radostné 

úsměvy a sem tam slzičky - již dvanáctým rokem 

ožije atmosférou mikulášské nadílky šumperské 

náměstí Míru. V pondělí 5. prosince totiž zavítá 

do města svatý Mikuláš doprovázený nejen an-

dílky a anděly, ale také zlobivými čertíky a čerty. 

Neobvyklý průvod s bryčkou taženou čerty vyrazí 

již úderem sedmnácté hodiny od Obchodní aka-

demie na náměstí Svobody a vydá se po Hlavní 

třídě a ulicí Starobranskou na náměstí u radnice. 

Zde čeká v 17.17 hodin ty „hodné“ sladká odmě-

na a „zlobivé“ pak pokárání, chybět nebudou ani 

čertovský rej, andělské melodie a další překvapení, 

jež připravila místní Římskokatolická farnost. -zk-

Svatý Mikuláš zavítá do Šumperka 5. prosince.  Foto: -pk-
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Předvánoční čas je v Šumperku neodmyslitelně spojen s cyklem čtyř adventních koncertů. Ty na-
bídnou již potřinácté nejen chvíle adventního zklidnění a pohody, ale také příležitost k pomoci 

a charitě. První z koncertů, jež pořádají místní Dům kultury ve spolupráci s římskokatolickou far-
ností, sborem Českobratrské církve evangelické a Vlastivědným muzeem, je naplánován na poslední 
listopadovou neděli.

Stejně jako loni také letos podpoří jednotlivé 

koncerty tři zajímavé charitativní projekty a je-

den z nich již tradičně pomůže dětem z místního 

Kojeneckého ústavu. První koncert bude v ne-

děli 27. listopadu hostit kostel sv. Jana Křtitele. 

Od 16 hodin zde budou zpívat Jan Firla, Františka 

Havlíčková, Gabriela Horníčková, Helena Hře-

bíčková, Ludmila Pospíšilová a Avonotaj. „Tento 

koncert zahájí netradiční úprava adventních pís-

ní, která je dílem Jana Horníčka, jenž účinkující 

doprovodí na klavír,“ říká organizátorka advent-

ních koncertů Hana Havlíčková a dodává, že vý-

těžek z koncertování půjde v duchu dvanáctileté 

tradice na podporu Základní speciální škole Po-

mněnka o.p.s.

O týden později, v neděli 4. prosince, vystou-

pí v 16 hodin v evangelickém kostele na náměstí 

Svobody jesenický komorní sbor Florian, který 

zahájil svoji činnost v roce 2000 a od té doby 

se v něm vystřídaly na dvě desítky amatérských 

milovníků hudby. „Sbor přijal jméno svého za-

kladatele Zdeňka Floriana, který na Jesenicku 

proslul jako nadšený hudební buditel, sbormistr, 

klavírista a upravovatel sborových skladeb,“ vy-

světluje Havlíčková a upřesňuje, že na koncertě 

bude Florian spolupracovat  s varhanicí Martou 

Doubravovou a trumpetistou Martinem Blech-

tou. Peníze, které vyzpívají, pomohou Diakonii 

ČCE.

Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského 

dětského sboru tentokrát adventní koncertování 

neuzavírá, uskuteční se totiž v pondělí 12. prosin-

ce od 17 hodin na náměstí Míru. Výtěžek tohoto 

koncertu Šumperský dětský sbor každoročně vě-

nuje místnímu Dětskému centru Pavučinka a Ko-

jeneckému ústavu.

Posledním projektem, který letošní koncertní 

cyklus představí a podpoří, je místní pobočka 

Sjednocené organizace nevidomých a slabozra-

kých. Čtvrtý adventní koncert, na němž vystoupí 

pražská klavíristka, skladatelka, zpěvačka a folk-

loristka Kataryna Kolcova, proběhne v neděli 

18. prosince v 16 hodin v klášterním kostele. 

„Půjde nepochybně o nejen umělecky nevšední 

zážitek. Kataryna Kolcova, jež pochází z Ukraji-

ny, je známa především posluchačům židovské 

a etno hudby. Prostřednictvím redakce rozhlasu 

Svobodná Evropa se jí podařilo přijet před mno-

ha lety do České republiky a studovat na pražské 

Konzervatoři Jana Deyla pro slabozraké a nevi-

domé obor zpěv a později na Karlově univerzitě 

obor etnomuzikologie. Kataryna Kolcova vydala 

čtyři CD, vystupuje v mnoha  hudebních forma-

cích, spolupracuje na divadelních představeních 

i odborných muzikologických pořadech,“ popi-

suje organizátorka koncertů.

„Do naší adventní „zlaté“ ryby jsme minulý rok 

vybrali téměř čtyřiatřicet tisíc korun, a to i díky 

prodeji krásných adventních pohlednic. Autor-

kou té letošní je výtvarnice Jindřiška Báťková,“ 

prozrazuje Havlíčková. Pohlednice si mohou zá-

jemci koupit nejen na adventních koncertech, ale 

také během několika předvánočních akcí Domu 

kultury a k dostání budou rovněž v knihkupectví 

DUHA v ulici Čsl. armády. -zk-

Vstupné na adventní koncerty je dobrovolné. Peníze 

se shromažďují v adventní „zlaté“ rybě.  Foto: -pk-
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TRHOVCI OBSADÍ „TOČÁK“, NÁMĚSTÍ U RADNICE I MUZEUM

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ VYROSTE U KNIHKUPECTVÍ

Již pošesté chystá skupina nadšených dobrovol-

níků ze šumperského hnutí Mladá krev vánoční 

charitativní akci nazvanou „Milý Ježíšku“. Pomoci 

chce Dětskému centru Pavučinka v Dolnomlýn-

ské ulici, v němž pobývají děti ve věku do tří let. 

Právě jim mohou lidé, kterým není lhostejný osud 

těch nejmenších, udělat radost dárkem pod Strom 

splněných přání. Ten letos vyroste začátkem pro-

since opět u knihkupectví Tón na Hlavní třídě.

Na stromě, který organizátorům daruje šum-

perská radnice, najdou „Ježíšci“ několik desítek 

konkrétních přání, která nakreslili „druháci“ ze 

školy ve Vrchlického ulici. Lidé si tak mohou až 

do pátku 23. prosince z přáníček vybrat, koupit 

dárek a předat jej v knihkupectví Tón. „Slavnost-

ní předání dárků proběhne v předvečer Štědrého 

dne,“ říká jedna z dobrovolných organizátorek 

Tereza Schreiberová a dodává, že do akce se za-

pojí také Staré Město pod Sněžníkem, kde vyroste 

druhý vánoční strom s přáními. Bližší informace 

mohou zájemci získat na adrese www.facebook.

com/stromprani. -zk-

Nejen nazdobené stromy na náměstí Míru u radnice a na tzv. „Točáku“, jež se rozzáří začátkem 
prosince, ale také stylové trhy umocní v Šumperku nadcházející předvánoční atmosféru. Naplá-

novány jsou stejně jako loni trhy nazvané Vánoce na „Točáku“, chybět nebudou ani tradiční jarmark 
Vánoce v muzeu a Zabijačkové trhy na náměstí u radnice. 

Nefalšovanou vánoční atmosférou ožije 

tzv. „Točák“ v centru města v pondělí 5. prosin-

ce. Místní radnice zde až do pátku 23. prosince 

pořádá trhy nazvané „Vánoce na Točáku“. Ve 

zmíněných dnech budou prodejci v dřevěných 

stáncích nabízet od osmé ranní do osmé večerní 

stylové vánoční zboží, počínaje jmelím přes svíč-

ky, vánoční ozdoby, keramiku, perníčky a drobné 

skleněné výrobky až po cukroví, grilované uze-

niny, medovinu, punč, svařené víno a další po-

chutiny. Místo u vánočního stromu pak obsadí 

umělecký kovář.

Ti, kteří si zamilovali speciální německé vá-

noční štoly a vynikající koblížky, nepřijdou 

zkrátka ani letos. Z partnerského Bad Hersfeldu 

dorazí do Šumperka již tradičně „náklaďák“ plný 

štol, koblížků a vína. Originální německé vá-

noční dobroty si budou moci lidé koupit v pátek 

9. a v sobotu 10. prosince právě v jednom ze stán-

ků na „Točáku“. „Výtěžek z prodeje přitom půjde 

na charitativní účely,“ prozrazuje tiskový mluvčí 

šumperské radnice Kamil Navrátil a dodává, že 

pro období konání trhů schválili šumperští radní 

výjimku z vyhlášky, jež zakazuje požívání alko-

holických nápojů na veřejném prostranství. 

Dárky pro své nejbližší budou moci lidé koupit 

v sobotu 17. prosince v šumperském muzeu. Jeho 

pracovníci totiž připravili prodejní Vánoční jar-

mark v muzeu. Na jeho nádvoří budou od devá-

té ranní do páté podvečerní nabízet své výrobky 

prodejci řemeslného a rukodělného zboží. 

Stejně jako v uplynulých letech také letos pro-

voní náměstí Míru u radnice pravá domácí za-

bijačka. Během Vánočních zabijačkových trhů, 

které potrvají od pondělí 12. do pátku 16. pro-

since, tak budou moci návštěvníci v době od 9 do 

18 hodin opět ochutnat prdelačku, tlačenku, ji-

trnice, ovar a další speciality. Chybět nebude ani 

svařené víno, punč a medovina a trhovci zde bu-

dou nabízet i tradiční řemeslné výrobky. Sváteční 

atmosféru umocní doprovodná vystoupení u vá-

nočního stromu - v pondělí zde budou v rám-

ci adventního koncertování zpívat v 17 hodin 

Motýli Šumperského dětského sboru a ve středu 

14. prosince bude náměstím od čtvrté odpolední 

znít vánoční hudba v podání Dechového orches-

tru místní Základní umělecké školy. Atmosféru 

dokreslí také další stromky, jež obléknou do vá-

nočního děti z místních mateřských škol. Ty zde  

ve vybrané dny zazpívají koledy.  -zk-
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SCHOLA ZVE KE ZPĚVU „RYBOVKY“

Již tradičně chystá na první svátek vánoční 

Schola od sv. Jana Křtitele Českou mši vánoční 

Jakuba Jana Ryby, jež zazní od 16.30 hodin v kláš-

terním kostele. Přidat ke sboru se mohou všichni 

zájemci, pro které je zpěv a muzicírování rados-

tí. Stačí jen přijít na zkoušku. Ta je naplánována 

na neděli 11. prosince v 18 hodin v klášterním 

kostele Zvěstování Panny Marie. Bližší informace 

o zkouškách a dalších provedeních lze získat na 

www.schola-sumperk.cz. -zk-

Missa solemnis Festis Nativitatis 
D.J.Ch. accomodata in linquam 
bohemicam per Jac. Joa. Ryba

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční

Vánoční kantáta na pastorální motivy zve 

opět po roce šumperské muzikanty a zpěváky 

do klášterního kostela, aby se spojili v domác-

ké atmosféře a společně provedli pro své přátele, 

své rodiny a vánočně naladěné posluchače dílo, 

které prostě a vroucně, s nenucenou zbožností, 

navozuje atmosféru oné svaté noci Kristova na-

rození. Rybova mše zůstává pro ty, kteří jí chtějí 

rozumět a prožít, vzácným pokladem, neodmysli-

telně spjatým s liturgií oslavující příchod Spasitele. 

Rožmitálský kantor chtěl oslovit lidi různých 

společenských vrstev, vzdělání i věku, vtáhnout 

každého jednoho posluchače do radostného děje, 

aby jej mohl ve svém srdci opravdu prožít, ne 

pouze pasivně vnímat jako něco nedosažitelného. 

Jako by měl Ryba na mysli právě tuto skladbu, když 

ve svém deníku píše: „Ach, Bože, Ty Otče všeho, bys 

měl pohrdat našimi dětskými a důvěřivými modlit-

Již tradičně chystá na první svátek vánoční Schola od sv. Jana Křtitele Českou mši vánoční Jakuba Jana 

Ryby, jež zazní od 16.30 hodin v klášterním kostele.  Foto: archiv
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ti vyzpěvujeme s veselou myslí, a to jen proto, že pro-

jevují radost! - Ne! - Bože, ty chceš, abychom tě vzýva-

li s dětskou, důvěřivou a srdečnou úctou a pokorou, 

abychom tě uctívali a velebili zpěvem nevinného, ra-

dostného srdce, abychom před tebou s dětskou láskou 

a prostotou své srdce otevřeli a s radostí je přinášeli 

k oběti. K tomu nás volá a vybízí celé tvé stvoření.“ 

Je nad vší pochybnost, že právě toto se prostřed-

nictvím České mše vánoční děje.  Vítek Rozehnal

Pokud bychom si troufale mohli myslet, že letošní krásný podzim jsme dostali ke sborovým pa-
desátinám, byl by to dárek moc pěkný a přišel nám velmi vhod. Zpíváme sice zpravidla pod 

střechou, ale za pěkného počasí je zadumaný podzim přece jenom veselejší. Tak i sborová rojení, 
jichž za první čtyři měsíce jubilejní sezony bylo dost a dost. Ještě však nekončíme. Poslyšte tedy, jaké 
prosincové menu právě bublá ve sborové kuchyni.

Česká mše vánoční

neděle 25. prosince v 16.30 hod. v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie

Účinkuje: Schola od sv. Jana Křtitele s přizvanými hosty, přáteli, kamarády, kantory, felčary, 

purkmistry, študenty, příslušníky různých cechů a řemesel

Více než rok jsme pozvolna pekli nové sbo-

rové CD. Nakonec se z něj vyklubala dvojča-

ta, která počátkem měsíce spatří světlo světa. 

Dvojalbum „Noc tichounká“ je zde a nese 

podtitul od Adventu do Tří králů. První disk 

je obrazem programu některého z vánočních 

koncertů, jak je každoročně připravujeme pro 

sborové zájezdy tohoto období. Druhý pak ob-

sahuje čtyři pozoruhodné cykly vánoční muzi-

ky. Lze říci, že se podařilo natočit téměř vše, 

co si posluchači našich vánočních koncertů 

oblíbili. Díky úžasné spolupráci sborových dětí 

si podmanivá atmosféra vánočních zpěvů na-

jde cestu přes všechny technické komponenty 

reprodukčního řetězce až k posluchači. Prostě 

vánoční koncert ve vašem pokoji, mohl by znít 

reklamní slogan.

Ač padesátníkem, vstoupil sbor do nové se-

zony notně omlazen a v souladu s demografi c-

kým trendem bude úbytek početnějších roční-

ků patrně pokračovat. Rádi bychom, aby noví 

a mladší dokázali sborovou zahrádku obdělávat 

alespoň stejně dobře, jako předkové. Jak na to? 

Do soutěže s nimi, podrobná příprava soutěž-

ního programu je na věkové neduhy nejlepším 

elixírem. Festival adventní a vánoční hudby 

v Bratislavě očekává čtyřicítku našich dětí ne 

starších šestnácti let o prvním prosincovém 

víkendu. Úmyslně jsme zvolili nižší kategorii, 

aby si mláďátka vyzkoušela, zač je toho loket. 

A věru si vyzkoušejí více, než bylo původně 

v úmyslu. Pořadatelé potvrdili naši objednávku 

a radostně oznámili, že v této věkové katego-

rii budeme soutěžit sami se sebou. To pocho-

pitelně nevzbudilo velké nadšení. Proto byla 

uspořádána blesková akční schůze a poté s jed-

nomyslným souhlasem pěvců přestoupeno do 

kategorie vyšší, limitované věkem dvaadvacet. 

Což bude mnohem zajímavější.

Osmého prosince se v klášterním kostele v zá-

věru koncertu přidáme ke smyčcovému orches-

tru Základní umělecké školy, abychom společně 

provedli pásmo podkrkonošských koled. Sobo-

ta desátého potěší příznivce našeho tradičního 

vánočního koncertu. Jako vždy v Domě kultury 

v 16.00 hodin. Pondělí dvanáctého v oblacích 

vůně domácí zabijačky a svařeného vína při ko-

ledách u radnice. Ve středu čtrnáctého tradičně 

v Želechovicích, kde je vždy přeplněný kostel, 

vděčné publikum a spousta dobrot. O dva dny 

později derniéra letošních usilování ve Staré 

Vsi u Rýmařova, osmnáctý koncert této sezony. 

Vám všem klidné svátky. 

 T. Motýl, sbormistr ŠDS
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Význam četby si začátkem listopadu připomněli obyvatelé Šumperka. Místní radnice jim ve spo-
lupráci s dalšími organizacemi nabídla již posedmé literární a fi lmový festival nazvaný Město 

čte knihu. V hlavní roli se letos představila Vaculíkova Koza na trati.

Do knihy Koza na trati, kterou vydalo štítecké 

nakladatelství Veduta, zařadil dnes pětaosmde-

sátiletý Ludvík Vaculík dříve publikované i zcela 

nové texty. Ti, kteří si ji koupili během festivalo-

vých akcí, si ji mohli nechat podepsat od samot-

ného autora. Ten zavítal do Šumperka na křest 

publikace, který se odehrál v sobotu 12. listopa-

du v divadle a jemuž předcházelo čtení, odehrá-

vající se zcela v režii členů místního ansámblu.

„Slovo křest se nehodí pro krámy, křtí se děti. 

Říkejme tomu uvedení pochybného díla do spo-

lečnosti,“ okomentoval slavnostní okamžik Lud-

vík Vaculík, který si na svůj nejnovější přírůstek 

Knihu Koza na trati si mohli zájemci koupit přímo 

na festivalových čteních.  Foto: -zk-

Slavnostnímu křtu knihy Koza na trati byl přítomen Ludvík Vaculík, který si na svůj nejnovější přírůstek 

připil nikoliv sektem, ale kozím mlékem.  Foto: -zk-
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připil nikoliv sektem, ale kozím mlékem, jež mu 

naservírovaly kozy Ajna a Cicina. Po přípitku 

pak vyzval obecenstvo, aby si s ním vyměnilo 

„pěsničku“, nejlépe takovou, která se vztahuje 

k Šumperku. Sálem nakonec zaznělo Okolo Blu-

dova, Ludvík Vaculík pak reagoval velmi vtip-

ným textem vztahujícím se k nové knize.

Stejně jako v předchozích ročnících i letos se 

po sedm dnů četlo hned na několika improvi-

zovaných „jevištích“ ve městě. Zatímco v úterý 

8. listopadu se četlo „v bačkorách“ na místní 

„průmyslovce“, ve čtvrtek přivítalo posluchače 

komorní prostředí Hollarovy galerie v muzeu, 

v němž herci Olga Kaštická a Petr Král nejen čet-

li, ale za doprovodu Miroslava Novotného také 

zpívali. V pátek pokračovali ve „čtecím“ mara-

tonu v G-klubu Domu kultury členové studia 

D123 Alexandr Stankuš, Hana Vonzino, Svatava 

Niečová a Zuzana Stejskalová, které doprovodil 

Tomáš Wurst, večerním Hrádkem pak zněly 

lidové písně a poezie, jež nabídl šumperský ro-

dák David Rotter spolu se Zdeňkem Korčiánem 

a Antonínem Bukovským. 

Ti, kteří se v sobotu nedostali do divadla, 

se mohli s Ludvíkem Vaculíkem setkat o den 

později v G-klubu při lidové písni, jež je jeho 

celoživotní láskou. V rámci pořadu Polepšené 

pěsničky jej na cimbál doprovodil Jan Rokyta. 

Pondělní čtení se odehrálo v knihovně v režii 

studentů Gymnázia pod vedením Evy Pálkové, 

kterým zdatně sekundovali hudebníci z Flower 

Power, a závěrečnou tečku za letošním festiva-

lem učinili v úterý 15. listopadu v klášterním 

kostele Motýli spolu s knězem Milanem Palko-

vičem. 

Kromě čtení na pokračování provázely festi-

val i výstavy a přehlídka vynikajících fi lmů še-

desátých let, jejichž cestě do trezoru napomohl 

Vaculíkův manifest Dva tisíce slov. „Těší nás, že 

zájem o festival neupadá. Letos jsme měli tro-

chu obavy, aby dílo Ludvíka Vaculíka bylo stra-

vitelné i pro děti. Ale i pro ně se podařilo vybrat 

vhodné texty. Důležité je, že se s „renesanční“ 

osobností Ludvíka Vaculíka vůbec seznámily,“ 

zhodnotila festival ředitelka šumperské měst-

ské knihovny Zdeňka Daňková. -zk-

Ve čtvrtek přivítalo posluchače komorní prostředí Hollarovy galerie v muzeu, v němž herci Olga Kaštická 

a Petr Král nejen četli, ale také zpívali.  Foto: -pk-
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OSUDY ZAPOMENUTÝCH HRDINŮ ZE ŠUMPERSKA 
OŽILY V KNIZE VÍTA LUCUKA
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Jedenačtyřicet dramatických příběhů o smrti, strachu, bolesti, ale také o odvaze, vzdoru a stateč-
nosti obsahuje kniha nazvaná Přežili svou dobu. Publikaci mapující osudy zapomenutých hrdinů 

z období nacismu a komunismu, mezi nimiž je i třináct Šumperanů, napsal historik Vít Lucuk z Vi-
kýřovic a vydalo ji štítecké nakladatelství Veduta. K dostání je v šumperských knihkupectvích. 

Osmnáct hrdinů nevšední publikace převzalo knihu osobně z rukou starostů obcí, v nichž žijí. Mnozí si ji 

nechali podepsat od autora Víta Lucuka.  Foto: -pk-

„Kniha pojednává o lidských osudech pamět-

níků na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku 

v neklidném 20. století a také o tom, jaký vztah 

měly k nejdůležitějším momentům české histo-

rie. Svým významem měly dalekosáhlé důsledky 

nejen pro náš kraj, ale dějiny celého našeho stá-

tu,“ říká o své knize Vít Lucuk, jenž s diktafonem 

objíždí pamětníky. Počínaje veterány z druhé 

světové války a účastníky domácího odboje přes 

oběti holocaustu, volyňské Čechy, kteří se v rám-

ci poválečné reemigrace vrátili do staré vlasti, až 

po politické vězně z doby komunismu, církevní 

osobnosti, disidenty, ale i agenty a spolupracovní-

ky StB. Jako jeden z mnoha „sběračů“ vzpomínek 

totiž pracuje pro občanské sdružení Post Bellum. 

Natáčí s pamětníky rozhovory a záznamy ukládá 

na internetový portál Paměť národa. Ze sbírky 

nazvané Příběhy 20. století vzniká stejnojmenný 

rozhlasový cyklus.

„Zaměřuji se na všechny zajímavé vypravěče 

z okresu Šumperk a okolí. Mnoho lidí si myslí, že 

historie je uzavřená, že ožívá jen v knihách nebo 

fi lmech. Ale její přímí aktéři stále žijí  a je důležité 

jejich vzpomínky zachovat. Času moc nezbývá, 

pět z hrdinů knihy Přežili svou dobu se jejího vy-

dání už nedožilo,“ podotýká Lucuk. Kniha o za-

pomenutých hrdinech z let dvou totalitních re-

žimů - nacismu a komunismu - přitom vznikala 

dva roky, během nichž autor objel více než čtyři 

desítky pamětníků, sepisoval jejich mnohahodi-
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TIP NA DÁREK PRO DĚTI: 
KNIHA O ODPORNÉM DĚTSTVÍ A PŘÍŠERNÝCH RODIČÍCH
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jejich soukromá fotoalba a archivní materiály. 

Snad nejvíc Víta Lucuka zaujal příběh volyňské 

rodiny Bohatých, který mu vyprávěl nejstarší z pa-

mětníků v knize, osmadevadesátiletý Antonín Bo-

hatý ze Šumperka, jenž se přihlásil do Svobodova 

armádního sboru a prošel s ním boji na Dukle, kde 

byl těžce raněn. Duklou prošli také dnes devětaosm-

desátiletý Vasil Derďuk, pocházející z Podkarpatské 

Rusi, a Volyňan Vladimír Melnik, jehož bratr Jan 

prožil konec války rovněž v československém sbo-

ru. U něj působila dva roky jako radistka tankového 

praporu dnes pětaosmdesátiletá Helena Mrázová, 

pocházející ze sovětské části Volyně, a v Českém 

Malíně na Volyni, který nacisté v roce 1943 vypálili, 

se pak narodil Mnislav Pospíšil, který přišel se svou 

matkou do Československa v roce 1947.

Dramatické jsou osudy i dalších Šumperanů - se-

dmadevadesátiletý Miroslav Kalabus se jako spojka 

a zásobovač aktivně účastnil odboje na Vsetínsku, 

pětaosmdesátiletá Herta Coufalová prošla kvůli své 

židovské národnosti během války několika koncen-

tračními tábory a přežila jen zázrakem a o deset let 

mladší Ingeborg Cäsarová naopak díky německé 

národnosti strávila po válce více než osm let v mo-

ravských internačních táborech. Za svobodu bojoval 

ve druhé světové válce Karel Kadlec, jenž byl posled-

ním příslušníkem slavné 311. československé bom-

bardovací perutě RAF v Olomouckém kraji. „Svůj 

životní příběh mi v Šumperku vyprávěl předloni 

v srpnu, loni v prosinci bohužel v devadesáti čtyřech 

letech zemřel,“ vzpomíná Lucuk.

V knize o dvě stě padesáti stranách nechybějí 

ani příběhy politických vězňů a disidentů. Miroslav 

Hampl strávil rok v jáchymovském uranovém pekle 

a i poté byl neustále sledován. Pod dohledem StB byli 

rovněž Vladimír Hajný, který po roce 1968 vydával 

ilegální časopis Res Publica a v roce 1984 podepsal 

Chartu 77, a Dana Vargová, jejíž těžce nemocný syn 

Julius byl jednou z vůdčích postav disentu a katolic-

kých kruhů na Šumpersku. „Jsem velice vděčný, že 

mi všichni svůj osobní příběh „darovali“. Na rozdíl 

od jiných publikací je tato kniha o zapomenutých hr-

dinech, o lidech, kteří se báli, nacházeli a ztráceli sílu, 

obětovali se za to, co si dnes tolik užíváme - svobodu. 

Velice rychle mě přesvědčili o jednom - že o svobodu 

se snadno přijde, ale získat ji zpět strašně bolí,“ zdů-

razňuje závěrem autor knihy. Z. Kvapilová

Přemýšlíte, čím pod stro-

meček obdarovat své -nác-

tileté ratolesti? Zajímavým 

dárkem by mohla být publi-

kace z cyklu „Děsivé dějiny“, 

který nese podtitul „o čem se 

vám učitelé neodvažují říct“ 

a jenž je u mladých čtenářů 

velmi populární. Nejnovější 

titul se jmenuje Odporné dět-

ství a příšerní rodiče.

Autorkou textu je Šumpe-

ranka Vladimíra Krejčí, která 

přizvala ke spolupráci při ilu-

strování Václava Roháče. Jde 

přitom již o jejich třetí společ-

né dílo. Ve stejné edici nakla-

datelství Egmont totiž vydali 

koncem loňského roku knihu 

Strašná škola a hrozní učitelé, prv-

ním titulem pak byly Nebohé ča-

rodějnice a boží inkvizitoři. Nová 

publikace, kterou pokřtili oba 

autoři letos v říjnu v šumperské 

knihovně, je k dostání v místních 

knihkupectvích.  -red-
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KDO JE KDO VE VÝTVARNÉ TVORBĚ NA ŠUMPERSKU: 
RICHARD WIESNER
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Malíř. Narozen 6. července 1900 v Rudě nad 

Moravou. Zemřel 6. listopadu 1972 v Praze.

Studoval na UPŠ v Praze (1920-1922) a na 

AVU v Praze (1922-1928, prof. J. Obrovský, 

V. Nechleba), dva roky strávil jako stipendista 

v Paříži (1928-1930). V letech 1940-1942 pů-

sobil jako pedagog na Škole umění ve Zlíně. 

Po roce 1945 se věnoval i organizační práci 

ve SVU Mánes, později ve SVU. V 50. letech 

20. století byl tvrdým protagonistou socialis-

tického realismu. V roce 1960 byl jmenován 

Zasloužilým a roku 1971 Národním umělcem. 

Figuralista, portrétista, autor četných zátiší se 

uplatnil i při monumentálních pracích (vý-

zdoba české kaple na Světové výstavě v Paříži 

1937). Ve své časné tvorbě se často nechával in-

spirovat sociální tematikou. Vládl uvolněným, 

expresivním malířským rukopisem. Věnoval 

se především fi gurální tvorbě, kterou podrobil 

výrazné stylizaci, charakteristické dynamikou 

a kresebným zdůrazněním základních kontur.

Dílo: samostatné výstavy - 1942, Praha, 

Mánes; 1957, Praha, Špálova galerie; 1972, 

Olomouc, GVU; Šumperk, VÚ. Zastoupení ve 

sbírkách: VM v Šumperku, Portrét manželky, 

olej na plátně, 1930; Revoluce, olej na překliž-

ce, 1928; Žena s košem, kresba tuší, 40. léta; 

Žena se džbánem, kresba uhlem druhá polo-

vina 20. století; Matka s dítětem, kolorovaná 

kresba, 40. léta; Akt, olej na lepence, 40. léta; 

Matka, olej na lepence, 1942; je zastoupen ve 

sbírkách NG v Praze, MU v Olomouci, GVU 

v Ostravě, Domu umění Brno aj. Realizace: 

výzdoba České kaple na svět. výstavě v Paříži, 

1937; vstupní hala Karolina, 1948; sgrafi to ná-

dražní haly na Smíchově, 1958.

 (upraveno pro potřeby KŽŠ)

Richard Wiesner Foto: archiv

Portrét umělcovy manželky, olej na plátně, 1930
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KLASIKA VIVA NABÍDNE KONCERT JAROSLAVA SVĚCENÉHO 
A MILOSLAVA KLAUSE
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Letošní poslední koncert cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Roma-
na Janků, naplánovali organizátoři na úterý 6. prosince. V tento den bude od 19 hodin patřit 

klášterní kostel houslistovi Jaroslavu Svěcenému. V pořadu nazvaném Slavné italské a francouzské 
housle ho doprovodí kytarista Miloslav Klaus. V programu zazní skladby Maura Giulianiho, Filip-
pa Gragnaniho, Nicola Paganiniho, J.S. Bacha, Bedřicha Smetany, Gabriela Faurého, Bohuslava 
Martinů, Astora Piazolly a Johna Williamse. Chybět nebude ani Paganiniada a Chrámová fantazie 
pro housle sólo Jaroslava Svěceného, který bude navíc celým pořadem slovně provázet. Vstupenky za 
dvě stě a sto padesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regio-
nálním a městském informačním centru. 

Jaroslav Svěcený, rodák z Hradce Králové, je 

jedním z nejvýznamnějších současných českých 

houslistů a výraznou osobností české hudební 

scény. Jeho sólistická dráha začala již v době 

studií na Pražské konzervatoři a Akademii mú-

zických umění, kde studoval u prof. Františka 

Pospíšila a prof. Václava Snítila. Své vzdělání 

dovršil mistrovskými kurzy u slavných světo-

vých virtuosů Nathana Milsteina a Gidona Kre-

mera.

Jaroslav Svěcený je proslulý popularizátor 

houslové hry, zejména jeho televizní, rozhla-

sové a koncertní projekty přitahují publikum 

všech věkových skupin.Na svém kontě má řadu 

koncertních turné a festivalových vystoupení, 

doposud natočil 44 CD s díly světových a čes-

kých autorů, za něž obdržel mnoho zlatých či 

platinových desek. V roce 1996 mu byla uděle-

na prestižní cena Masarykovy akademie umění 

za tvůrčí uměleckou činnost a od té doby získal 

celou řadu dalších ocenění - loni v prosinci na-

příklad převzal z rukou Václava Klause Zlatou 

plaketu prezidenta republiky .

Jaroslav Svěcený je spoluzakladatelem dnes 

již prestižních českých festivalů - Smiřické 

svátky hudby, Klášterecké hudební prameny, 

pražské Tóny Chodovské tvrze a Kocianovo 

Ústí, jehož součástí je mezinárodně proslulá 

Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí. 

Je také uznávaným znalcem historie a stavby 

houslí. Jeho koncertní projekt pod souhrn-

ným názvem „Violino“ představuje mistrovské 

housle významných houslařů 17. až 21. století. 

Zvláštní důraz klade na prezentaci a propagaci 

vynikajících českých mistrů 18.-21. století a do-

sud natočil komplet šesti CD a jedno DVD, na 

kterých zachycuje v různých skladbách nejlep-

ší české houslaře v evropském kontextu. Vydal 

také exkluzivní česko-anglickou publikaci Fa-

mous European Violins, která na 140 detailních 

fotografi ích zachycuje housle čtyř staletí. V roce 

2008 byl Jaroslav Svěcený jmenován soudním 

znalcem v oboru smyčcové hudební nástroje.

Nedílnou součástí jeho umělecké práce je také 

Vynikající houslista Jaroslav Svěcený se v Šumper-

ku představí v polovině prosince v pořadu Slavné 

italské a francouzské housle.  Foto: archiv
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ORIGINÁLNÍ KUCHAŘKU POKŘTIL VLÁDCE HOR PRADĚD
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Adlouhodobá charitativní činnost. Více než dva-

cet let spolupracoval či spolupracuje s interprety 

jiných žánrů (Marta Kubišová, Rudolf Rokl, Petr 

Malásek, skupina Jablkoň, Vašo Patejdl, Pavel 

Větrovec…) na společných projektech. V sou-

časnosti se v této oblasti plně věnuje projektu 

Vivaldianno, kde spolupracuje s rockerem Mi-

chalem Dvořákem, legendárním Radimem Hla-

díkem a dalšími interprety pěti žánrů. 

Miloslav Klaus se hře na kytaru věnuje od 

osmi let. Vystudoval Pražskou konzervatoř 

a AMU v Praze. Vysoká interpretační úroveň hry 

a virtuózní zvládnutí nástroje mu záhy umožnily 

dosáhnout vynikajících úspěchů při samotných 

sólových recitálech a v domácích i zahraničních 

soutěžích. Je držitelem titulu laureáta vrcholné 

mezinárodní kytarové soutěže „Concours Inter-

national de Guitarre“ v Paříži. Nahrává v roz-

hlasových i televizních studiích a vystupuje na 

mnoha pódiích českých i zahraničních. Věnuje 

se sólové a komorní hře ve spojení s různými 

nástroji. Koncertoval ve více než dvaceti zemích 

Evropy. Vyučuje na Konzervatoři Jana Deyla 

a střední škole pro zrakově postižené. R. Janků

První originální kuchařka nazvaná Chuť Jeseníků se křtila v pátek 11.11. v 11 hodin v restaura-
ci Kolštejn v Branné. Publikace nabízí na osm desítek původních receptur pocházejících z hor 

a údolí pod Pradědem.

„Kuchařka představuje originální recepty obyva-

tel Jeseníků, které jsme našli v městských archivech 

i v soukromých sbírkách. Některé receptury byly 

přeloženy z německých či polských originálů,“ říká 

Tereza Schreiberová, jež se na vzniku kuchařky po-

dílela. Recepty jsou podle ní spjaty se surovinami, 

které byly v chudých Jeseníkách dostupné. „Jsou to 

zejména brambory, zelí, smetana a špek, občas se 

objevila i zvěřina, houby, lesní plody, hovězí a ryby,“ 

vypočítává Schreiberová nejčastější pochutiny, 

z nichž si lze podle návodu z kuchařky uvařit výji-

mečné jídlo.

Vydání kuchařky Chuť Jeseníků navazuje na stejno-

jmenný gastronomický festival, který probíhal od 15. 

června do 30. září ve vybraných restauracích v celých 

Jeseníkách. „Úspěch byl nevídaný. Přilákal dokonce 

i štáb Toulavé kamery, kterému se při ochutnávání 

tradičních jesenických jídel dělaly boule za ušima. 

I proto jsme se rozhodli, že recepty pustíme dál do 

světa,“ podotýká Schreiberová a dodává, že kuchařku 

si lze objednat za 289 korun v internetovém obcho-

dě www.pradedovo.cz. K dostání je i v šumperském 

knihkupectví Tón a v Regionálním a městském infor-

mačním centru v místním muzeu. -zk-

PŘEDPLATNÉ KULTURNÍHO ŽIVOTA ŠUMPERKA

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2012 nezmění. Předplatné tak činí 264 Kč na 

celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České 

pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč (jiný systém doručování). Na stáncích 

přitom bude stát jedno číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun. Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky 

prosincového čísla nebyly známé výsledky výběrového řízení na dodavatele KŽŠ, naleznete složenku 

na předplatné buď v tomto prosincovém čísle, nebo až v čísle lednovém. -zk-

Kuchařka nabízí na osm desítek původních receptur 

pocházejících z hor a údolí pod Pradědem.  Foto: -zn-
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Na rohu ulic Tatranské a Kašparovy byl před nedávnem restaurován dvoupatrový dům. Honosí 
se opět fasádou jako před sto padesáti lety, kdy byl vystavěn do současné podoby. Někteří si 

pamatují, že v tomto objektu měl prostory podnik TKG (textil, kůže, guma).

Historie tohoto místa je však mnohem starší, 

než současná budova. Stával zde jeden z městských 

mlýnů zvaný Malý. Voda na něj byla vedena náho-

nem z Bratrušovského potoka a pro potřeby mletí 

zadržována v Mlýnském rybníku ležícím severně 

od mlýna, po splnění svého účelu se vracela zpět do 

Bratrušovského potoka. V roce 1730 město mlýn 

prodalo Tobiáši Petermannovi, s jehož dcerou Apo-

lonií ho vyženil Ignaz Meierhöfer. Ten ho ale krátce 

po získání prodal. Mezi léty 1742 a 1776 se vystří-

dalo pět majitelů, z nichž mnozí pravděpodobně 

mlýn pronajímali. Od uvedeného roku 1776 až do 

poloviny 19. století objekt vlastnila mlynářská rodi-

na Hartmannů. Vystřídaly se zde tři generace, děd 

Friedrich, otec Anton a po něm syn Johann.

Nová kapitola se začala psát za dalšího z vlast-

níků Pavla Krätschmera, který mlýn v tehdejší 

Lindengasse 1 přebudoval na honosný dům, prav-

děpodobně v šedesátých letech 19. století. Stavení 

zvýšil o dvě podlaží a výstavná budova získala nám 

dnes známou podobu. Ještě dlouho se jí však hovo-

rově říkalo Malý mlýn. Prostory rozsáhlého domu 

zřejmě sloužily i k ubytování nájemníků. 18. srpna 

1873 spatřil světlo světa v Krätschmerově domě 

později proslulý operní zpěvák a fi lmový herec Leo 

Slezak.

Novým vlastníkem budovy v Lindengasse 1 se 

v roce 1875 stal Stefan Blemenschitz. Již on, nebo 

jeho stejnojmenný syn, byl švagrem Ferdinanda 

Schneidera, vlastníka výstavného šumperského 

hotelu Schneider, pozdějšího Německého domu 

(po roce 1945 Slovanský dům). Blemenschitz měl 

uvedený hotel s restaurací v nájmu a provozoval ho. 

Po jeho smrti vlastnila a spravovala dům Blemens-

chitzova nadace, prokazatelně ještě v roce 1927. 

Ve třicátých letech objekt náležel Šumperskému 

obchodnímu (živnostenskému) sdružení, které ho 

provozovalo ještě v první polovině čtyřicátých let. 

Jak již bylo uvedeno, prostory domu sloužily od 

roku 1960 nově vzniklému Okresnímu průmyslo-

vému podniku Textil-kůže-guma Šumperk. 

 Zdeněk Doubravský, VM Šumperk

Nynější ulice Gen. Svobody z míst, kde se stýká s ulicí Langrovou (u pošty), pravděpodobně ve dvacátých 

letech 20. století. V pozadí jsou viditelná horní dvě patra Blemenschitzova domu na místě bývalého 

mlýna.  Foto: sbírky VM v Šumperku, -zk-

Redakce a redakční rada Kulturního života Šumperka 

přeje všem svým čtenářům klidné a krásné vánoční svátky 

a v roce 2012 bohaté kulturní vyžití.
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Pohled nynější Tatranskou ulicí do ulice Gen. Svobody. Výstavná budova vlevo, Lindengasse 1, je rodištěm 

Leo Slezaka.  Foto: sbírky VM v Šumperku, -zk-
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ZUŠ ŠUMPERK

„ZUŠKA“ MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE 
V INTERPRETACI KONCERTNÍHO MELODRAMU
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Středa 30. listopadu v 18 hodin v sále ZUŠ

Koncert klavírního oddělení

Čtvrtek 8. prosince v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert Komorního smyčcového orchestru 

a Šumperského dětského sboru 

Středa 14. prosince v 16 hodin na náměstí Míru 

u radnice

Vánoční trhy - koncert Dechového orchestru 

Středa 14. prosince v 18 hodin v kapli klášterního 

kostela

Koncert dechového oddělení 

Bližší informace: Základní umělecká škola 

Šumperk, Žerotínova ul. 

http://www.zus-sumperk.cz.

Dvě desítky žáků literárně-dramatického oboru základních uměleckých škol z území celé re-
publiky se společně se svými učiteli a doprovázejícími klavíristy setkaly o víkendu ve dnech 

12.- 13. listopadu v Šumperku na 1. ročníku celostátní soutěže v interpretaci koncertního melodra-
mu. Soutěž připravila pro žáky ZUŠek  místní Základní umělecká škola, která se ujala role hostitele 
a iniciovala celorepublikové setkání všech zájemců o tento netradiční hudebně dramatický žánr. 

Soutěžní výkony hodnotila pětičlenná porota, 

kterou tvořili umělci, pedagogové a odborníci 

z literárně-dramatického a hudebního oboru. 

V rámci doprovodného programu se přítomní 

zúčastnili odborného semináře a workshopu 

k interpretaci melodramu a koncertu, který pro 

ně ve spolupráci se školou připravil Šumperský 

dětský pěvecký sbor Motýli. 

Druhý listopadový víkend provázelo nádherné 

podzimní počasí a účastníci soutěže se mohli ve 

volných chvílích seznámit s městem. Druhý den 

měli možnost navštívit radniční věž a poznat his-

torii a památky Šumperka.

Historicky první ročník soutěže vyhrála 

v I. kategorii Anna Faldusová  ze Základní umě-

lecké školy F.A. Šporka z Lysé nad Labem a ve 

II. kategorii Gabriela Francová ze Základní umě-

lecké školy z Brna.

Pořadatelská škola sice v soutěži zatím nemě-

la svá želízka v ohni, ale v současné době má 

zažádáno o zařazení literárně-dramatického 

oboru do rejstříku škol, a pokud vše dobře do-

padne, již od příštího roku bude nejen soutěž 

pořádat, ale také se jí aktivně účastnit.

V neděli v podvečer se všichni hostitelé i hos-

té rozcházeli sice trošku unavení časově nároč-

ným programem, ale obohaceni o řadu nových 

setkání, vzájemných inspirací a s pocitem, že si 

odnášejí něco nového. A co nejdůležitější - to je 

poznání, že toto soutěžní setkávání, které nemá 

u nás v této věkové kategorii obdoby, má smysl 

a stojí za to pořádat ho i v dalších letech. Mož-

ná tak stáli u zrodu tradice, která pomůže šířit 

dobré jméno školy i města, v němž působí, dale-

ko za hranice svého regionu. 

 Fr. Havelka, ředitel ZUŠ

Církev československá husitská v Šumperku pořádá

Adventní koncert houslového dueta

ve čtvrtek 1. prosince od 16 hodin v modlitebně sborového domu v ulici Gen. Krátkého 14

Program: díla J.Kř.-Vaňhal, K. Stamic, A. Vivaldi, A. Corelli, J. Benda 

Účinkují: J. Trdla - 1. housle, P. Babničová - 2. housle

Vstupné dobrovolné
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Michael Bílek, „Krásné duše“, sochy

„… Vždycky jsem byl zaujat jenom jed-

ním řádem a jeho pochopením. Ať v lidech 

nebo ve vesmíru. Protože všude je stejně 

obsažen jako Bůh, či chvění superstrun. 

Při poslední výstavě ve Františkových 

Lázních jsem byl vyzván, abych něco 

řekl ke svým dílům. Řekl jsem pře-

devším, že nevystavuji krásné sochy. 

Snažím se pouze vystavit krásné, 

i když dřevěné duše lidí. Ty ať v tom 

dřevě hledají…“.

Michael Bílek

Málo je sochařů - fi guralistů, 

a ještě míň tak vrchovatě realis-

tických, jakým je Michael Bílek. 

Vyzná se v řemesle hned několi-

ka oborů; je umělecký kovář, ka-

menosochař a řezbář. A jako Lu-

bomír Janečka, Josef Černý nebo 

Jan Slovák, kteří ho v Galerii 

podzimní výstavou předešli, ani 

on není nikdy „žhavě aktuální“. 

S podobnou krátkozrakostí se míjí 

a je mu to ke cti. Současná doba, 

zamilovaná do příběhů, posílila 

zájem o jeho sochy, ale nic tím ne-

změnila na jejich podstatě. Ty vždy 

byly, nezávisle na poptávce, trvale 

stejně přesvědčivé a přirozeně ladí 

s tím, co v podobě průzračných 

studánek v duši i v přírodě dělá 

v grafi ce jeho žena Alena.

Nepochybně skvělý so-

chař a stejně dobrý 

amatérský hvězdář, 

v bytostném zaujetí 

člověkem i nebeskou 

bání, nám bezděčně při-

pomene známý výrok Kantův - 

jeho úžas, pramenící z řádu  jednoty 

hvězdného nebe nad námi a mravního 

zákona v nás. Doma v Petrovicích má vlast-

ní hvězdárnu a mezi so-

chami už i svůj úsměvný 

náhrobek, v nadlehčené 

podobě blízký náhrob-

ním kamenům českých 

králů. Celá rodina, včetně 

kočky a psa, je na něm zastou-

pena. Vystavuje ale jenom své 

dřevěné sochy a v nich zakleté 

krásné duše lidí; hvězdářské 

snímky k nim přidat odmítá 

v přesvědčení o jejich nedosta-

tečné kvalitě.

Robustní a většinou barevné, 

vždy ale důvěrně laděné sochy 

v laskavém porozumění jejich 

živým vzorům, jsou i svědectvím 

plynoucího času. Do země vrost-

lé už tíhou své hmoty a vnitřní 

naléhavostí krásné ve své prosto-

tě, nevyhýbají se přirozenému stár-

nutí a ani vráskám a jizvám života. Tiše 

vyprávějí příběhy plné vzájemných pout, 

skrytých vazeb a modelových situací. 

Všechny jsou vpravdě monumentální, 

ale i k jemným detailům  pozorné a ži-

vot oslavují v jeho ryzí čistotě. Jsou tak 

i dobrým završením celé letošní úrody 

Jílkovy Galerie a svou hladivou pova-

hou souznívají s duchem Vánoc, pra-

vou chvílí pro radostné setkání s nimi.

Mimořádně krásná výstava, za auto-

rovy účasti a za doprovodu Motýlů Šum-

perského dětského sboru zahájená ve středu 

7. prosince v 18.00 hodin, v neděli 1. ledna 

ročník uzavírá, aby tak otevřela prostor 

pro připravený program další. Přej-

me si společně, ať se vydaří tak, 

jako ten letošní… 

 Miroslav Koval

◄ František, 

 2009, kolorované 

 dřevo
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Sobota 26. listopadu od 16 hodin ve velkém sále DK

Horování

Setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů i přírody. 

 Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč, děti do 6 let zdarma

Neděle 27. listopadu od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele

I. ADVENTNÍ KONCERT:  Avonotaj a další

Zahajovací koncert XIII. ročníku adventních koncertů v Šumperku. Výtěžek koncertu bude věnován Zá-

kladní speciální škole Pomněnka o.p.s. Program: Avonotaj a Adventní písně - úprava a klavír Jan Horní-

ček, zpěv Jan Firla, Františka Havlíčková, Gabriela Horníčková, Helena Hřebíčková a Ludmila Pospíšilová. 

 Vstupné dobrovolné

Sobota 3. prosince od 18 hodin ve velkém sále DK

Stužkovací ples Gymnázia

Tradiční studentská slavnost spojená s plesovou zábavou. Hraje Styl.  Vstupné 150 Kč

Neděle 4. prosince od 14 hodin ve velkém sále DK

Mikulášská Zumba Party

Setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů i přírody proběhne v sobotu 

26. listopadu.  Foto: archiv
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ském fi t centru) a Osama Mimi Faraqa (tanečník, vítěz Internacional dance cup of Turkey, úspěšný účastník 

řady Československo má talent). Zumba party se zúčastní také taneční skupina Folí de la fúl.  Vstupné 150 Kč

Neděle 4. prosince od 16 hodin v evangelickém kostele

II. ADVENTNÍ KONCERT: Komorní sbor Florian Jeseník, Marta Doubravová (varhany) a Martin 

Blechta (trumpeta)

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Diakonii ČCE, středisko Sobotín.  Vstupné dobrovolné

Úterý 6. prosince od 19 hodin v klášterním kostele

KLASIKA VIVA: Jaroslav Svěcený - housle, Miloslav Klaus - kytara

Poslední letošní pořad cyklu Klasika Viva ve společnosti jednoho z nejlepších současných houslistů.  

 Vstupné 200 Kč, studenti, senioři 150 Kč

Sobota 10. prosince od 16 hodin ve velkém sále DK

Vánoční koncert ŠDS

Vánoční komponovaný pořad Šumperského dětského sboru.  Vstupné 50, 60, 70 Kč

Neděle 11. prosince od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele

Varhanní koncert při svíčkách

Adventní koncert šumperského rodáka Radima Diviše, který působí jako varhanní mistr v německém No-

rimberku. Program koncertu tvoří tři díla Petra Ebena a J.S. Bacha, od nějž zazní adventní chorální předehry 

a jedinečná Pasacaglia, která nemá ve svém rozsahu a mistrovské kompozici obdoby (21 variací a permu-

tační Fuga o dvou tématech a zachovaném kontrapunktu). Slavnostní atmosféru koncertu umocní světla 

několika set svíček a nebudou chybět ani tradiční norimberské perníčky a svařené víno. 

 Vstupné dobrovolné

Pondělí 12. prosince od 17 hodin na náměstí Míru

III. ADVENTNÍ KONCERT: ŠDS

Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude vě-

nován Dětské centrum Pavučinka, Šumperk.  Vstupné dobrovolné

Středa 14. prosince od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Robert Křesťan a Druhá tráva

Legenda mezi českými bluegrassovými kapelami se vrací z rozsáhlého koncertního turné po Spojených stá-

tech a mezi prvními zastávkami na domácí půdě nechybí Šumperk. Vedle uznávaného skladatele, textaře 

a osobitého zpěváka Roberta Křesťana se posluchačům představí fenomenální multiinstrumentalista Luboš 

Malina, jeden z nejlepších světových hráčů na dobro Luboš  Novotný, všestranný slovenský muzikant Emil 

Formánek a mimořádně talentovaný hráč na kontrabas Tomáš Liška. 

  Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den akce 250 Kč

Pátek 16. prosince od 20 hodin ve velkém sále DK

Lunetic

Tomu by ještě před pár lety nikdo nevěřil, že nejslavnější česká chlapecká skupina Lunetic se ještě někdy 

dá znovu dohromady... A přece! Nejúspěšnější český hudební soubor všech dob vystoupí poprvé v historii 

v Šumperku. Dříve chlapecké, dnes pánské kvarteto přijede s živou kapelou a vlastní světelnou i zvukovou 

show v rámci comebackového turné po ČR, které slavnostně skončí právě v Šumperku. Koncert pořádá 

Disco 1, kde se uskuteční také aft er party.  Vstupné v předprodeji 90 Kč, v den akce 130 Kč
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IV. ADVENTNÍ KONCERT: Kataryna Kolcova

Účinkuje zpěvačka, klavíristka a skladatelka Kataryna Kolcova z Prahy. Výtěžek z dobrovolného vstupného 

bude věnován Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých Šumperk.  Vstupné dobrovolné

► PRO DĚTI
Neděle 27. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK

Pat a Mat

Legendární humoristický večerníček Pat a Mat zná jistě každý. A kdo navíc zná skvělého Martina Hrušku 

z Brna, už jistě ví, jaká legrace na děti čeká!  Vstupné 50 Kč 

Neděle 11. prosince od 15 ve velkém sále DK

Dětský karneval s Pavlem Novákem

Dětské písničky a vyprávění Pavla Nováka. Hry a soutěže, při nichž se děti ani přítomní dospělí nebudou 

nudit. Se svým vystoupením se zde předvedou i děvčata a chlapci z Taneční školy Olympia. Při vstupu od nás 

děti obdrží sladké překvapení.  Vstupné 70 Kč

► D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

► VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka

Do 4. prosince

Jan Slovák, „Nejistá chůze“, tisky, papírové koláže a kresby

Výstava linorytů, koláží, kreseb jmenovaného autora. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje 

Ministerstvo kultury ČR.

    

Od 7. prosince do 1. ledna 2012

Michael Bílek, „Krásné duše“, dřevěné sochy

Výstava dřevěných soch jmenovaného autora. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 7. prosince od 18 ho-

din za osobní účasti autora. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad 

Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo 

kultury ČR.

► PŘIPRAVUJEME

 

8. ledna  POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE

18. ledna  K. KAHOVEC 

 A GEORGE & BEATOVENS

14. ledna  PLES PRAMET TOOLS

22. ledna  ZVÍŘÁTKA A MUZIKANTI

11. února  PLES DK A CK ANCORA

1. března  THE BEATLES IN JAZZ

3. března  KVĚTINOVÝ PLES 

 A TANEČNÍ SOUTĚŽ

6. března  KAMELOT

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, tel.č. 

předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.

cz, www.bluesalive.cz
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Pro letošní sezonu připravilo divadlo mimo jiné hru vztahující se k regionálnímu tématu nazvanou Voda 

není víno a Priessnitz není Schrott! Role Priessnitze se zhostil Jiří Bartoň, Igor hraje Vendula Nováková. 

 Foto: J. Valchař

Datum Titul Skupina Čas Cena

So 29.11.  Zlatá šedesátá Foyer a Zrcadlový sál  VK   19.30   70 Kč

So 3.12.  Zachraňte pohádky!  VK   15.00   60 Kč

St 7.12.  Vánoční Zlatá šedesátá Foyer, Zrcadlový sál  VK  19.30  70 Kč

So 10.12.  Kočka na rozpálené plechové střeše   VK  17.00  130 Kč

So 17.12.  Prodaná nevěsta aneb Naše cesta  P, VK   19.30  220 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další 

informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-

kladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. 

VÝSTAVY V DIVADLE

„Josefa Zemana a Ludvíka Vaculíka cesta někam aneb Předliterární skutečnost“

Výstava trvá do 30.11.

Günter Hujber „Život je jenom iluze“ (mědiryty, plastiky, kombinované techniky) 

Výstava bude zahájena 17.12.
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Klasický příběh z české vesnice o lásce a penězích je uváděn především jako opera. Soubor šum-
perského divadla ovšem operní ambice nemá, proto je příběh přepsán a diváci se mohou těšit na 

komediální a ironickou zpěvohru o dvou zamilovaných - Jeníkovi a Mařence, kterou chtějí provdat její 
rodiče za syna bohatého sedláka Michny, o dohazovači Kecalovi, koktavém Vaškovi a dalších posta-
vách jednoduchého, přesto populárního příběhu, který byl poprvé uveden na jeviště již v roce 1866.

Hra se zpěvy, kterou upravuje Józef Z. Czernec-

ki ve spolupráci se Zdeňkem Dočekalem, vychází 

z McLuhanovy defi nice světa jako globální vesnice. 

Příběh nejnárodnější opery bude propojen s pří-

během českých dějin. Přesto, že je opera upravena, 

diváci uslyší šlágry jako Proč bychom se netěšili, 

Znám jednu dívku, Dobrá věc se podařila nebo 

Milostné zvířátko uděláme z vás. Sám režisér říká: 

„Uslyšíte všechny známé operní árie a také další 

písně známé i neznámé. Inscenace bude plná vtipu 

a žertu. Inscenace jen pro odvážné a chytré diváky 

se smyslem pro humor.“ Můžeme tedy očekávat 

čerstvou, dynamickou a možná lehce kontroverz-

ní variantu hry, kterou hodně Čechů považuje za 

český národní poklad. Premiéru bude mít v sobotu 

17. prosince v 19.30 hodin. -red-

Stejně jako v uplynulých letech také letos přichází 

divadlo s nabídkou vánočního dárku ve formě vstu-

penky na vybraná divadelní představení. Pokud se 

rozhodnete obdarovat své blízké tímto způsobem, 

vstupenky budou k dostání od čtvrtku 1. prosince 

v pokladně divadla, a to každý všední den od 15 do 

17 hodin. Prodej potrvá tři týdny a skončí v pátek 

23. prosince.

Vánoční dárek v podobě vstupenky přitom 

mohou zájemci zakoupit na následující inscena-

ce: 11. ledna v 19.30 hodin -  komedie Voda není 

víno a Priessnitz není Schrott!, 14. ledna a 4. úno-

ra v 19.30 hodin, 19. ledna v 17 hodin - komedi-

ální zpěvohra Prodaná nevěsta aneb Naše cesta, 

18. února v 19.30 hodin - komedie Saturnin. Bližší 

informace a podrobnosti o představeních naleznete 

na webových stránkách divadla www.divadlosum-

perk.cz. -red-

27. října oslavil osmdesátiny dlouholetý člen šumperského divadel-

ního souboru Stanislav Waniek. K významnému životnímu jubileu přeje-

me pevné zdraví, pohodu a spokojenost! Divadlo Šumperk

Stanislav Waniek, ostravský rodák, vystudoval v letech 1951-1955 brněnskou 

JAMU a poté nastoupil do angažmá divadla v Českém Těšíně na polskou scénu, 

kterou v roce 1958 vyměnil za českou. Než ho herecká kariéra v roce 1967 za-

vedla do Severomoravského divadla v Šumperku, prošel ještě divadly v Kladně, 

v Novém Jičíně a působil také ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.

Za svou hereckou kariéru vychoval řadu místních divadelních ochotníků 

a nadšenců. Pravidelně spolupracoval s Divadelním studiem Šumperk jako je-

jich režisér. Občas režíroval také pohádky v tehdejším Severomoravském divadle Šumperk. V sezoně 1994-

1995 získal cenu Miloše Movnara za roli Stařečka v inscenaci režiséra Václava Martince „Židle“, v roce 2009 

obdržel spolu se svou manželkou Jaroslavou Vysloužilovou Cenu města Šumperka za rok 2008 v kategorii 

Přínos městu.
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GÜNTER HUJBER VYSTAVUJE V DIVADLE MĚDIRYTY, 
PLASTIKY I KOMBINOVANÉ TECHNIKY
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Günter Hujber, jenž se na-

rodil v roce 1966 v Šumperku, 

žije a tvoří ve Velkých Losi-

nách. Výtvarník autodidakt 

vystudoval VUT Fakultu stroj-

ní v Brně, kde také začaly jeho 

první výtvarné pokusy. Tvor-

ba, dříve klasická olejomalba 

na plátně, dnes spíše grafi cké 

techniky a techniky založené 

na kombinaci malby akrylovou 

a olejovou barvou na dřevě-

ných deskách s kovovými frag-

menty, je plná symbolů a více-

smyslů. Inspirací bývá většinou 

momentální podprahový vjem. 

Kromě malování se zabývá psa-

ním básní, natáčením improvi-

zované elektronické hudby tzv. 

zvukových koláží nebo příběhů, 

natáčením krátkých surrealis-

tických fi lmů a pořádáním per-

formancí. Působí v několika vý-

tvarných sdruženích a na svém 

kontě má řadu výstav doma 

i v zahraničí. -red-

„Život je jenom iluze“ je název výstavy mědirytů, plastik a kombinovaných technik šumperské-
ho malíře, grafi ka, básníka a hudebníka Güntera Hujbera. Zahájena bude v divadle v sobo-

tu 17. prosince v 18.30 hodin.

Úterý 29. listopadu od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Pátek 2. prosince od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 40 Kč

Úterý 6. prosince od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Čtvrtek 8. prosince od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.   Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 15. prosince od 13.30 hodin v „KD“

Setkání Městského svazu DIA

Hraje Pepa Frnka.  Vstupné 50 Kč

Úterý 20. prosince od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do 

12 hodin

Mateřské centrum

Každé pondělí od 10 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Cvičení SM systém

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině - 

začátečníci

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině - 

pokročilí

Každé úterý od 9 hodin v „P“

Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 

29.11. keramika.

Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Trénování paměti

Bližší informace k akcím: V. Schlemmerová, tel.č. 

583 211 766. Plavání kojenců v rodinách pro děti 

od narození do půl roku věku je stále v provozu - 

informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, 

„KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub dů-

chodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 

Günter Hujber žije a tvoří ve Velkých 

Losinách.  Foto: archiv
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Výstavní síň

► Člověk tvůrce: Hlína

Výstava z cyklu Člověk tvůrce představuje jeden 

z dalších přírodních materiálů, který člověk po staletí 

užíval k výrobě předmětů nejen pro svoji potřebu, ale 

i pro potěšení. Výstava  představuje archeologické, et-

nografi cké, historické i umělecké sbírky šumperského 

muzea. Výstava trvá do 29. ledna 2012.

Rytířský sál

► Robert Vano - Výběr z Platinové kolekce - fotografi e

Výstava trvá do 30. listopadu.

► Štědrý den v proměnách času

Zahájení výstavy 6. prosince v 9 hodin. Výstava za-

chycuje historii slavení Štědrého dne od 19. století do 

70. let 20. století. Betlémy, stromečky, dárečky a vánoč-

ní ozdoby v historických interiérech dokonale navo-

zují atmosféru nejkrásnějších svátků v roce. Výstava 

potrvá do 8. ledna 2012.

► Mikulášský den

6. prosince od 9 do 16 hodin. Na návštěvníka čekají 

komentované prohlídky výstavy Štědrý den v promě-

nách času a vánoční dílna, kde si děti zhotoví ozdoby, 

přáníčka a upečou vánoční cukroví.

Hollarova galerie

► Neměli jsme je vidět a číst - knihy a plakáty Lud-

víka Vaculíka 

Výstavu připravilo muzeum ve spolupráci s Měst-

skou knihovnou Šumperk v rámci 7. ročníku festivalu 

Město čte knihu. Výstava trvá do 11. prosince.

Stálá expozice VM v Šumperku

► Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá expozice 

se jako první muzejní expozice v ČR může pochlubit 

unikátním produktem - zcela automatickým audio-

průvodcem guidePORT, který oživí exponáty hned ve 

čtyřech jazycích.

Galerie Šumperska 

► Starý Šumperk - městská památková zóna 

v Šumperku

Výstava trvá do 15. ledna 2012. K výstavě lze objed-

nat komentovanou prohlídku po telefonické domlu-

vě na čísle 583 363 072 u A. Navrátilové.

Galerie mladých

► 100 let šumperské radnice (1911-2011) - Gale-

rie mladých

Výstava trvá do 15. ledna 2012. K výstavě lze objed-

nat komentovanou prohlídku po telefonické domlu-

vě na čísle 583 363 072 u A. Navrátilové.

Akce v Přednáškovém sále (vstup přes informační 

centrum): 6.12. a 20.12. od 15.30 do 16.30 hod. - Ad-

ventní čtení Celý Šumperk čte dětem

Akce v klášterním kostele: 6.12. v 19 hod. - kon-

cert z cyklu Klasika Viva, 8.12. v 18 hod. - koncert 

Komorního smyčcového orchestru ZUŠ Šumperk 

a ŠDS, 9.12. v 18 hod. - Vánoční koncert, 13.12. v 17 

hod. - Vánoční koncert MŠ Veselá školka, 14.12. v 18 

hod. - koncert Dechového oddělení ZUŠ Šumperk, 

15.12. v 16 hod. - Vánoční koncert MŠ Sluníčko, 

16.12. v 18 hod. - Vánoční setkání s hudbou, 18.12. 

a 22.12. - Adventní koncerty, 25.12. ve 13.30 hod. - 

Schola sv. Jana Křtitele - Rybova mše vánoční

Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, 

e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz,  www.

muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-pá 

9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13-17 hod. 

Klášterní kostel je v listopadu a v prosinci přístupný 

jen při slavnostních příležitostech a kulturních akcích. 
Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 

12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Vánoční jarmark

proběhne na nádvoří Pavlínina dvora v sobotu 

17. prosince od 9 do 16 hodin.

Zábřeh

► Čas vánoční 

Vernisáž výstavy proběhne 30.11. v 17 hodin. 

Výstava přibližuje slavení adventu a vánočních 

svátků v lidových tradicích a obyčejích. Výstava 

potrvá do 15. ledna 2012.

►  Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Es-

kymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
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Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muze-

um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 

celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

Mohelnice

► O perníku

Výstava z historie perníkářského řemesla ze sbírek 

VM v Šumperku. Výstava potrvá do 30. ledna 2012.

► Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 

roku 2005! 

Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sum-

perk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, 

otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-

16 hod.

Loštice

► Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-

Výstavu nazvanou Neměli jsme je vidět a číst - knihy a plakáty Ludvíka Vaculíka uvedl v rámci akce 

Město čte knihu fi lmový historik Pavel Taussig. Výstava je k vidění v Hollarově galerii do neděle 11. pro-

since.  Foto: P. Kvapil

Otevírací doba Vlastivědného muzea 

v Šumperku a na jeho detašovaných 

pracovištích o vánočních svátcích 

Muzeum v Šumperku bude otevřeno pouze 

25.12. od 13 do 17 hodin, 31.12. je muzeum 

uzavřeno. * Muzea v Zábřehu, Mohelnici 

a Památník Adolfa Kašpara jsou o svátcích, 

včetně 31.12., uzavřena. * 1. a 2. ledna 2012 

budou všechna zařízení VM Šumperk uzavřena.

slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

► Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokla-

dů muzea.

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-

para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 

Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně 

tragického osudu místní židovské komunity.

Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@muze-

um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 

celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.
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V šumperském muzeu bylo v sobotu 5. listopadu pořád nabito a také veselo. Není se čemu divit, 
než si totiž děti vyzkoušely všechny dovednosti, které hrnčířské dílny muzea nabízely, uběhly 

dvě hodinky jako nic.

Malí návštěvníci měli radost, že si mohli něco 

nového vyzkoušet a svůj „výrobek“ si i odnést. 

Zkrátka nepřišli ani jejich rodiče, ti zase mohli 

obdivovat keramiku místních hrnčířů, popřípa-

dě si vkusné hrnčířské výrobky zakoupit. Celé 

tvoření a hemžení probíhalo uprostřed výstavy 

Hlína, která je třetím dílem výstavního projektu 

výstižně nazvaného Člověk tvůrce. Po kameni, 

dřevu a hlíně se mohou návštěvníci v roce 2012 

těšit na pokračování cyklu, v němž bude mu-

zeum prezentovat kov. Výstava Člověk tvůrce: 

Hlína je ve Výstavní síni muzea k vidění až do 

29. ledna.  M. Berková

Vytočit si vlastní kalíšek na hrnčířském kruhu nebo si vyzkoušet práci pravěkých lidí při utěsňování stěn 

obydlí jílem měli v sobotu 5. listopadu možnost návštěvníci šumperského muzea.  Foto: M. Stuchlá
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Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

Půjčovní doba z závěru roku 2011

Knihovna 

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

KNIHOVNA ZVE NA CESTU NAPŘÍČ ANDAMI

Knihovna 

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

Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pá 23.12 8-11  12-17 12-17 10-12  13-17

So 24.12-Po 26.12. zavřeno

Út 27.12.-St 28.12. 8-11  12-17 12-17 10-12  13-17

Čt 29.12. zavřeno

Pá 30.12. 8-11  12-17 12-17 10-12  13-17

Sobota 31.12. zavřeno

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

Besedu nazvanou Napříč Andami chystají na 

středu 7. prosince šumperské knihovnice. O ex-

pedici po Jižní Americe bude od 18.30 hodin 

mluvit v knihovně v ulici 17. listopadu lékař To-

máš Přikryl.

Psychiatr Tomáš Přikryl rád cestuje. K expedi-

ci po Jižní Americe ho přilákal program jedné 

cestovní kanceláře, který umožňoval poznat ne-

jen nádhernou přírodu, ale i významná kulturní 

centra již zaniklých kultur. Navštívil tak světo-

známá místa jako Machu Picchu, jezero Titicaca, 

Cusco, NASA, ale i méně známé oblasti a přírod-

ní parky, které ohromovaly svou krásou, a pořídil 

mnoho fotografi í. K vidění budou během besedy 

v šumperské knihovně, vstupné je čtyřicet korun.

 -red-  Foto: T. Přikryl
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Setkání rodičů s nejmenšími dětmi v rámci 

cyklu Zadáno pro nejmenší plánuje šumperská 

knihovna v ulici 17. listopadu na pondělí 5. pro-

since. V předvánočním čase přivítají knihovnice 

v půjčovně pro mládež vzácného a milého hosta. 

Od 9.30 zde totiž bude číst dětem verše na zimu 

z knížky Chumelí se, sněží pohádková babička - 

herečka Jaroslava Vysloužilová. -red-

Vánoce v knihovně

1. - 22. prosince

Tradiční prodej výrobků handicapovaných klientů z centra Oáza - Charita Zábřeh.

Do 12.12. každé pondělí od 15 do 18 hodin v MC 

na „K“

Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Do 13.12. každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC 

Komínkov

Cvičení pro nastávající maminky

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena lekce 50 Kč

Do 14.12. každou středu (s výjimkou 30.11.) od 17 

do 18.30 hodin v MC Komínkov

Laktační poradna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Konzultace 50 Kč

Do 14.12. každou středu od 15 do 18 hodin v MC 

na „K“

Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Každou středu od 14.15 do 15.30 hodin v AD 

na „K“

Keramika pro veřejnost (volná tvorba)

Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 

731 610 036, silhanova@doris.cz. 

 Cena 50 Kč/osoba

Do 16.12. každý pátek od 15 do 18 hodin v MC 

na „K“

Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Neděle 27. listopadu od 9.30 hodin na bazénu 

Aquatoll

Odyssea - plavání

Podrobnosti na: www.odyssea-spk.cz, 9:30 hod. 

- prezence  ve vestibulu bazénu. Informace Petr 

Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, ko-

nupcik@doris.cz.

Od 29. listopadu vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 

18 hodin v IT na „K“

Počítačový kurz pro začátečníky

8 lekcí po 2 hod., program: první krok s počíta-

čem, Microsoft  Windows Vista, Microsoft  Offi  ce 

Word 2007, Microsoft  Offi  ce Excel 2007, Micro-

soft  Offi  ce PowerPoint 2007, Internet a elektro-

nická pošta, informace Bronislav Vavruša, tel.č. 

583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 

 Cena 1100 Kč

Středa 30. listopadu od 17 do 20 hodin v MC 

na „K“

Sedánky pro mamky

Tvoření, vyrábění pro ženy. Bližší informace 

lze získat u Evy Pšenčíkové, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz.  

 Vstupné 60 Kč
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DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

 „To je život“ aneb Písničkový recitál Jany Rychterové a Vladimíra Iljiče Pecháčka

ve středu 7. prosince od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Šansony Jany Rychterové jsou zárukou kvality, skvělých textů i charismatického ztvárnění, houslista 

V.I. Pecháček se pak neomezuje pouze na hru na housle, ale zajišťuje vtipného ducha večera. 

Veselé i poetické písně o lásce, žloutkových věnečcích či dalších krásných obrazech doplní 

samozřejmě koledy, které si může zazpívat celý sál.

Jana Rychterová může být pro mnohé postavou neznámou, ale opak je pravdou. 

Společně z Editou Adlerovou spojily dva různé světy - svět téměř operního zpěvu 

a šansonu a především svět humoru.

Jana pochází ze Strašnic, jako absolventka pedagogické fakulty působila nějakou dobu coby 

učitelka, dnes ji ponejvíce najdete na nejrůznějších pódiích. Hodně koncertuje v divadle Semafor 

právě společně s Editou pod názvem Two Voices.

Vstupenky v ceně 70 a 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 

tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Šumperská setkání sponzorují: Agritec Šumperk, Irea, s.r.o., DAMA Sport, Petr Waniek, rozvoz 

květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografi cké práce, Ruční papírna Velké Losiny a.s., 

Město Šumperk,  Vápenka Vitošov, VÚCHS Rapotín s.r.o., Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové 

nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN, Salón Zdena - Ruda nad Moravou, 

Petr Viktorín - zámečnické a svářečské práce - Nový Malín, Penzion LEOŠ HALTMAR - Ramzová, 

www.haltmar.cz.

1. a 8. prosince

Předporodní kurz - 9. a 10. lekce

10 lekci pro nastávající maminky týkající se tě-

hotenství, porodu, šestinedělí, péčí o novoro-

zence, kojení… Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 

583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 

Pro rodiče s dětmi.  Cena 600 Kč/10 lekcí

Neděle 4. prosince od 16 do 19 hodin v tělocvičně 

na „K“

Čertoviny

Pro děti a rodiče pořádá Středisko ekologické vý-

chovy při DDM Vila Doris. Odpoledne plné her 

a soutěží s čerty, anděly a Mikulášem, čertovská 

muzika, andělská tombola, Mikulášovo občerst-

vení, různá vystoupení, kouzelník a mnoho dal-

ších překvapení. Pozor, soutěžíme o nejhezčího 

čertíka a čertici! S sebou: přezůvky, oblek čertíka 

či čertice, dobrou náladu. Informace Jiří Kamp, 

tel.č. 731 501 319, kamp@doris.cz. 

 Rodinné vstupné 50 Kč (jednotlivec 20 Kč)

Středa 7. prosince od 18.30 hodin v sále Vily Doris

VIA LUCIS: „To je život“

Písničkový recitál Jany Rychterové a Vladimíra 

Iljiče Pecháčka. Informace Petr Konupčík, tel.č. 

583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

 Vstupné 70 Kč, senioři a studenti 50 Kč

Sobota 10. prosince od 10 do 12 hodin a od 14 do 

17 hodin v dílně na „K“

Vánoce na Komíně

Tvořivé dílny s vánoční tematikou. Informace 

Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 731 610 036, 

silhanova@doris.cz.  Cena 20 Kč/osoba/dílna

Čtvrtek 15. prosince od 15 do 18 hodin v MC na 

„K“

Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. 

listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 

583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 

Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 

(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-

teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 

(Ateliér: AT), recepce 583 283 481, e-mail: vila@

doris.cz, http://www.doris.cz
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Středa 30. listopadu od 17.30 do 19.30 hodin v ate-

liéru ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel:

Filcování jehlou

S sebou fi lcovací jehlu. Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 1. prosince od 15 do 17 hodin v dílně

Rady a nápady pro železniční modeláře 

 Vstup volný

Pátek 2. prosince od 9 do 10.30 a od 10.30 do 

12 hodin v Domě kultury Zábřeh

Jumping pro všechny

Informace: p. Ziková - DK Zábřeh.

Pondělí 5. prosince od 17 do 18 hodin v herně v Er-

benově ulici 14

Pojď si pinknout!

Pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! Vstup volný

Úterý 6. prosince od 15 do 17 hodin v dílně

Modelářské odpoledne

Rady a nápady pro kluky i tatínky.  Vstup volný

Středa 7. prosince od 17 do 18 hodin v herně v Er-

benově ulici 14

Pojď si pinknout!

Pro děti od 8 let, nutná sálová obuv!  Vstup volný

Středa 7. prosince od 17.30 do 19.30 hodin v ate-

liéru ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Filcování

Mokré a suché fi lcování.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 8. prosince od 15 do 17 hodin v dílně

Stavíte modelovou železnici a hledáte dobrou 

radu?

Rady a nápady pro kluky i tatínky.  Vstup volný

Sobota 10. prosince od 9 do 11 hodin v SOUŽ 

(„Zámeček“)

1. Fit sobota

Pro ženy - skoro vánoční. Lektorky: Martina 

Skalová, Věra Formánková. Informace a přihláš-

ky V. Formánková, tel. 583 214 076, 604 614 104. 

 Vstupné 50 Kč

Sobota 10. prosince od 9 do 14 hodin v keramické 

dílně ve 2. patře

Keramika pro každého

Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč

Sobota 10. prosince od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 

3. patře 

Šperkování 

Výroba šperků z korálků.  Vstupné 50 Kč

                                       

Neděle 11. prosince od 9.30 do 17 hodin v Kozím 

krámku ve Starobranské ulici 2

Vánoční dílna v Krámku

Vánoční tvoření pro rodiče s dětmi. 

 Vstupné dobrovolné

Pondělí 12. prosince od 17 do 18 hodin v herně 

v Erbenově ulici 14

Stolní tenis pro začátečníky

Nutná sálová obuv!  Vstup volný

Středa 14. prosince od 17 do 18 hodin v herně v Er-

benově ulici 14

Pojď si pinknout!

Pro děti od 10 let, nutná sálová obuv!  Vstup volný

Středa 14. prosince od 17.30 do 19.30 hodin v ate-

liéru ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Enkaustika

Malování voskem.  Vstupné 50 Kč

Úterý 20. prosince od 15 do 17 hodin v dílně

Stavíme modely!  Vstup volný

Středa 21. prosince od 17 do 18 hodin v herně v Er-

benově ulici 14

Stolní tenis 

Pro děti od 8 let, nutná sálová obuv!  Vstup volný

Středa 21. prosince od 17.30 do 19.30 hodin v ate-

liéru ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Vánoční ozdoby

S sebou barevné drátky, korálky.  Vstupné 50 Kč

Přihlášky a informace: Dům dětí a mláde-

že U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 

583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.
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TWILLIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. ČÁST

Sobota 26. a neděle 27. listopadu v 17.00 a v 19.30 hodin
USA, 2011, 111 minut, fantasy romance, od 12 let, titulky

Kristen Stewartová a Robert Pattinson v hlavních rolích strhující upíří romance.  Vstupné 100 Kč

SPY KIDS: STROJ ČASU 4 3D  Hrajeme pro děti 3D

Pondělí 28., úterý 29. a středa 30. listopadu jen v 17.00 hodin
USA, 2011, 89 minut, dobrodružný fi lm v českém znění 

Spy Kids bojují za záchranu stroje času… Již čtvrté pokračování úspěšné akční sci-fi . Režie Robert 

Rodriguez.  Vstupné 130 Kč

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA

Pondělí 28., úterý 29. a středa 30. listopadu jen v 19.00 hodin
USA, 2011, 98 minut, romantická komedie, od 12 let, titulky

Larry, který v době ekonomické krize přišel o práci, se vrací do školních lavic, aby získal lepší kva-

lifi kaci pro své budoucí povolání. Má mnoho důvodů domnívat se, že už ho nic zvláštního v životě 

nečeká… V hlavních rolích Julia Robertsová a Tom Hanks.  Vstupné 80 Kč 

ANONYM 

Čtvrtek 1. prosince jen v 17.30 hodin, pátek 2., sobota 3. a neděle 4. prosince jen v 19.00 hodin
Velká Británie, Německo, 2011, 130 minut, historické drama, od 12 let, titulky

Kdo byl autorem her, které jsou připisovány Williamu Shakespearovi? Snímek Anonym nabízí jed-

nu z možných odpovědí a zaměřuje se na dobu, kdy politické skandály a intriky, tajné románky na 

královském dvoře a zákeřné plány šlechticů, toužících po trůnu, vycházely na světlo na londýnských 

jevištích… Výpravný velkofi lm z období vlády královny Alžběty. Režie Roland Emmerich. 

 Vstupné 85 Kč

POD SLUNCEM TMA  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 1. prosince jen ve 20.00 hodin 

ČR, 81 minuta, mládeži přístupný

Vítězný fi lm MF dokumentárních fi lmů Jihlava 2011. V roce 2006 Milan a Tomáš elektrifi kovali areál 

školy a nemocnice v odlehlé zambijské krajině. Nabídli tak osadě Masuku světlo a samostatnost… 

Režie Martin Mareček.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

KOCOUR V BOTÁCH 3D  Hrajeme pro děti 3D

Pátek 2., sobota 3. a neděle 4. prosince jen v 17.00 hodin, čtvrtek 8. a pátek 9. prosince jen v 17.00 hodin, 

sobota 10. a neděle 11. prosince jen v 16.00 hodin, pondělí 12., úterý 13. a středa 14. prosince jen v 17.00 
hodin, pátek 30. prosince jen v 16.30 hodin, sobota 31. prosince jen v 16.00 hodin
USA, 2011, 90 minut, rodinná animovaná komedie v českém znění

Studio DreamWorks přináší další příběh z Krajiny za sedmero horami a tentokrát se dozvíme něco víc 

o Kocourovi v botách a o tom, jaké příhody předcházely jeho střetnutí se Shrekem a Oslíkem. Dob-

rodružství chytrého a statečného Kocoura začne spolčením se s vůdcem Buclíkem a mazanou kočkou 

Kitty za účelem ukořistění slavné husy, která snáší zlatá vejce… Filmový hit.  Vstupné 130 Kč

Ve čtvrtek 8.12. v 17.00 hodin nabízíme slevu: Vstupné pro děti ve věku do 12 let je 100 Kč. Za 

fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
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MICIMUTR  Hrajeme pro děti

Sobota 3. a neděle 4. prosince jen v 15.00 hodin, sobota 10. prosince jen v 10.00 hodin
ČR, 2011, 98 minut, pohádka pro celou rodinu

Hvězdně obsazená výpravná pohádka o princezně Karolíně, která má být již brzy vydána na pospas 

tříhlavému drakovi. Princům, kteří by měli Karolínu před smutným osudem zachránit, se ale do boje 

s drakem zrovna moc nechce. A tak se záchranou princezny pomůže záhadná kouzelnice Micimutr 

v podání Libuše Šafránkové, která však svoji pomoc podmíní velice přísným a neporušitelným poža-

davkem… Dále hrají Marika Šoposká, Jiří Bartoška, Martin Dejdar, Vojtěch Dyk a další. 

 Vstupné 80 Kč

V sobotu 10.12. v 10.00 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich děti ve věku 

do 15 let, kteří navštíví kino společně, je 60 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, 

s.r.o., Šumperk.

DŮM

Pondělí 5. a úterý 6. prosince v 18.00 a ve 20.00 hodin, středa 7. prosince jen v 18.00 hodin
ČR, 2011, 100 minut, drama, od 15 let

Dům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem o lásce, střetu snů různých generací a neutuchající 

touze po svobodě.  Dům již prošel řadou významných festivalů a stal se nejvíce oceňovaným českým 

fi lmem roku. Hrají Miroslav Krobot, Taťjana Medvecká, Ester Geislerová a další.  Vstupné 85 Kč

ROCK ŽIVOTA  Ozvěny MF Jihlava

Středa 7. prosince jen ve 20.00 hodin
ČR, 2011, 86 minut, mládeži přístupný

Na počátku tohoto snímku byla dlouholetá fascinace režiséra Jana Gogoly legendární hudební skupi-

Snímek Dům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem o lásce, střetu snů různých generací a ne-

utuchající touze po svobodě.
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natočit film o tom, co se stane se členy skupiny po jejím zániku… Rock života je především fil-

movým setkáním s ojedinělou životní sílou obyčejného Oldy Říhy… Film byl jedním z favoritů 

na MF dokumentárních filmů Jihlava 2011.  Vstupné 75 Kč

HRANAŘI

Čtvrtek 8. a pátek 9. prosince jen v 19.00 hodin, sobota 10. a neděle 11. prosince v 18.00 a ve 
20.00 hodin, pondělí 12., úterý 13. a středa 14. prosince jen v 19.00 hodin
ČR, 2011, 96 minut, akční thriller, od 15 let

Etzler, Brožová, Cibulková, Tříska, Dejdar, Kňažko, Kratina, Dlouhý, Pavlata a mnoho dalších 

hvězdných jmen českého filmu v  thrilleru o korupci a politice. Příběh dvou manželských párů, 

jenž se odehrává v české současnosti, kterou pokrývá dokonalá pavučina vzájemně propojených 

kšeftů a kšeftíků, která je mnohem jemnější a nenápadnější, než byla ta v éře Mrázků a Krejčí-

řů… Režie Tomáš Zelenka.  Vstupné 100 Kč

ČERNÁ VENUŠE  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 15. prosince jen ve 20.00 hodin
Francie, 2010, 159 minut, od 15 let, titulky

Strastiplná cesta mladé africké služky, která se pod příslibem bohatství vydala v roce 1810 se 

svým pánem do Evropy. Nejdříve je vystavena v dřevěné kleci coby skutečná „hotentótská Ve-

nuše“ lačným divákům londýnského panoptika, poté se vydává do Paříže… Režie Abdellatif 

Kechiche. 

 Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

KOCOUR V BOTÁCH  Hrajeme pro děti

Pátek 16., sobota 17. a neděle 18. prosince jen v 16.00 hodin, středa 28. a čtvrtek 29. prosince jen 

v 16.30 hodin
USA, 2011, 90 minut, rodinná animovaná komedie v českém znění

Studio DreamWorks přináší další příběh z Krajiny za sedmero horami a tentokrát se dozvíme 

něco víc o Kocourovi v botách a o tom, jaké příhody předcházely jeho střetnutí se Shrekem a Os-

líkem. Dobrodružství chytrého a statečného Kocoura začne spolčením se s vůdcem Buclíkem 

a mazanou kočkou Kitty za účelem ukořistění slavné husy, která snáší zlatá vejce… Filmový hit. 

Projekce bez použití 3D brýlí.  Vstupné 90 Kč

VÁLKA BOHŮ 3D  3D

Pátek 16., sobota 17. a neděle 18. prosince jen v 17.45 hodin
USA, 2011, 126 minut, akční drama, fantasy, od 10 let, titulky

V rukou mocichtivého krále Hyperiona by bájný luk Epirus znamenal zkázu nejen pro řecké 

bohy, ale i pro samotné lidstvo. Jejich jedinou nadějí je venkovan Theseus… Moderní zpracová-

ní legend starověkého Řecka od tvůrců velkofilmu 300: Bitva u Thermopyl.  Vstupné 130 Kč

VENDETA

Pátek 16., sobota 17. a neděle 18. prosince jen ve 20.15 hodin
ČR, 2011, 96 minut, thriller, od 15 let

Jeden den, dva muži, jedna pomsta… Ondřej Vetchý, Oldřich Kaiser, Igor Chmela a Marek Tac-

lík v hlavních rolích napínavého thrilleru debutujícího režiséra Miroslava Vondruše. Ve hře jsou 

4 miliony korun, dva uplacení policajti a dcera muže zapleteného do krvavé msty…  

 Vstupné 90 Kč
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TWILLIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. ČÁST 

Pondělí 19., úterý 20. a středa 21. prosince jen v 17.30 hodin
USA, 2011, 111 minut, mystery, fantasy, od 12 let, titulky

Kristen Stewartová a Robert Pattinson v hlavních rolích strhující upíří romance.  Vstupné 90 Kč

PŮLNOC V PAŘÍŽI

Pondělí 19., úterý 20. a středa 21. prosince jen ve 20.00 hodin
USA, Španělsko 2011, 100 minut, romantická komedie, od 12 let, titulky

Nový fi lm Woodyho Allena není ani přelomový, ani strhující, ale je neskonale příjemný. Vypráví 

o dvou amerických snoubencích, kteří odjíždějí na krátký čas do Paříže, aby si ujasnili, co čekají od 

společného života… Režisér se tu vyznal ze své  lásky k městu, které považuje vedle New Yorku za nej-

krásnější na světě, a do hlavních rolí obsadil  atraktivní pár - Owena Wilsona a RachelMcAdamsovou. 

Dále hrají Marion Cotillardová, Adrien Brody, Kathy Batesová a další.  Vstupné 80 Kč

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ   Hrajeme pro děti

Čtvrtek 22. a pátek 23. prosince jen v 17.00 hodin, sobota 24. prosince jen v 10.00 hodin dopoledne, 

neděle 25., pondělí 26. a úterý 27. prosince jen v 17.00 hodin
USA, 2011, 95 minut, rodinný fi lm v českém znění

Již třetí dobrodružství tří malých zpěváčků, kteří tentokrát vyrážejí s Čiperkami na luxusní lodi na 

dovolenou, která se však nečekaně promění v pobyt na pustém ostrově…  Vstupné 90 Kč

Snímek Dům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem o lásce, střetu snů různých generací a ne-

utuchající touze po svobodě.
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OV sobotu na Štědrý den 24.12. v 10.00 hodin nabízíme slevu: Vstupné pro děti ve věku do 10 let je 60 Kč. 

Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

MUŽI V NADĚJI

Čtvrtek 22. a  pátek 23. prosince jen v 19.00 hodin
ČR, 2011, 115 minut, komedie, mládeži přístupný

Komedie režiséra, scénáristy a producenta Jiřího Vejdělka, jehož snímek Ženy v pokušení lámal rekordy 

v návštěvnosti kin vloni, je tentokrát věnována mužům. Nabízí podobný žánr a hvězdné herecké obsazení : 

Bolek Polívka, Ondřej Macháček, Petra Hřebíčková, Simona Stašová, Eva Kerekésová. Uvádíme naposledy! 

 Vstupné 85 Kč 

PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY

Neděle 25. a pondělí 26. prosince jen v 19.00 hodin
ČR, 2011, 108 minut, od 12 let

Nová česká komedie od režisérky Alice Nellis. Čtyřiačtyřicetiletá Erika má v životě skoro všechno kromě 

vlastního dítěte. S každým přibývajícím rokem po něm touží víc a víc, a tak nastolí plán „Dítě“ a pustí se 

do něj se stejnou vervou, s jakou vybudovala svůj vlastní televizní pořad i prosperující kadeřnický salón… 

V hlavní roli Ivana Chýlková, dále hrají Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, Vojtěch Kotek, Bohumil 

Klepl a další.  Vstupné 90 Kč

MISSION: IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL

Úterý 27. prosince jen v 19.00 hodin, středa 28. a čtvrtek 29. prosince jen ve 20.00 hodin, pátek 30. prosince 

jen v 18.15 hodin
USA, 2011, 126 minut, thriller, od 12 let, titulky

Není to jen další mise. IMF je uzavřena kvůli podezření, že byla zapojena do bombového útoku na Kreml. Je 

iniciován Protocol a Ethan Hunt (Tom Cruise) se svým novým týmem musí očistit jméno organizace. Bez 

pomoci, bez kontaktů a podpory. Nikdy jste neviděli drsnější a akčnější  misi než je tahle…  Vstupné 90 Kč

KOCOUR V BOTÁCH  Hrajeme pro děti

Středa 28. a čtvrtek 29. prosince jen v 16.30 hodin
USA, 2011, 90 minut, rodinná animovaná komedie v českém znění

Studio DreamWorks přináší další příběh z Krajiny za sedmero horami a tentokrát se dozvíme něco víc o Ko-

courovi v botách a o tom, jaké příhody předcházely jeho střetnutí se Shrekem a Oslíkem. Dobrodružství 

chytrého a statečného Kocoura začne spolčením se s vůdcem Buclíkem a mazanou kočkou Kitty za účelem 

ukořistění slavné husy, která snáší zlatá vejce… Filmový hit. Projekce bez použití 3D brýlí.  Vstupné 90 Kč

U2 3D Záznam koncertu  3D

Středa 28. a čtvrtek  29. prosince jen v 18.15 hodin, pátek 30. prosince jen ve 20.30 hodin, sobota 31. prosince 

jen v 18.00 hodin
USA, 2007, 85 minut, hudební fi lm 

Unikátní projekt - první 3D záznam koncertu na světě. Film byl natočen během amerického turné Vertigo 

legendární skupiny U2. Exkluzivně byl u nás uveden v roce 2008 a byl k vidění výhradně v IMAXu v Praze. 

Nyní se poprvé dostává v naší republice ofi ciálně do širší distribuce a i po čtyřech letech nabízí úžasný zážitek 

nejen fanouškům U2.  Vstupné 150 Kč

KOCOUR V BOTÁCH 3D  Hrajeme pro děti 3D

Pátek 30. prosince jen v 16.30 hodin, sobota 31. prosince jen v 16.00 hodin
USA, 2011, 90 minut, rodinný animovaný fi lm v českém znění



36

K
IN

O
 O

K
O

Studio DreamWorks přináší další příběh z Krajiny za sedmero horami a tentokrát se dozvíme něco víc 

o Kocourovi v botách a o tom, jaké příhody předcházely jeho střetnutí se Shrekem a Oslíkem. Dob-

rodružství chytrého a statečného Kocoura začne spolčením se s vůdcem Buclíkem a mazanou kočkou 

Kitty za účelem ukořistění slavné husy, která snáší zlatá vejce… Filmový hit.  Vstupné 130 Kč

V sobotu 31.12. v 16.00 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich děti ve věku 

do 15 let, kteří navštíví kino společně, je 100 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, 

s.r.o., Šumperk.

Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz. 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prosto-

rový vjem, samostatný basový kanál 1000 W. DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI. 

Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prv-

ního představení. Vstupenky na všechna prosincová představení jsou v prodeji od 1. prosince 2011.

KINO OKO NABÍZÍ MOŽNOST REZERVACE VSTUPENEK PŘES INTERNET.

Vážení a milí diváci,

děkujeme Vám za Vaši přízeň, díky níž se naše kino v roce 2011 opět zařadilo mezi 

nejnavštěvovanější jednosálová kina v ČR. Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce a doufáme, 

že se s Vámi budeme v kině hojně setkávat i v roce 2012. Do nového roku Vám přejeme hodně 

zdraví, lásky a krásných fi lmových zážitků.

Hned devatenáctkrát hraje v prosinci kino Oko další příběh z Krajiny za sedmero horami z dílny Studia 

DreamWorks – fi lmový hit Kocour v botách.








