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Černá kronika: 
S prevíty byla vždy nesnáz

ČERNÁ KRONIKA

Nový seriál s názvem „Černá kronika let dávných i nedávných ze Šumperka a okolí“ nechce kon-

kurovat televizním novinám, i když se jim v mnohém bude podobat. Posuďte sami.

Své vyprávění začněme v dobách, kdy rychlost 

dopravních prostředků nebyla omezována předpisy 

a sledována policií. Zkrátka mohli jste si jezdit jak 

libo, dokud kůň nepadl či neodepřel službu. Vaše 

fi nanční hotovost, tenkrát ukládaná do váčků, byla 

více než dnes vystavena zcizení a možnosti, jak vás 

o ni připravit, byly omezeny jen šikovností a vyna-

lézavostí zlodějů, zvaných lapkové. Právě na cestách, 

mimo bezpečí měst se nabízelo vhodné prostředí 

k této celkem rozšířené živnosti, provozované tehdy 

ještě v ekologicky čisté a romantické přírodě.

Vítané období pro každou lapkovskou bandu 

byla válka. Tehdy se dařilo řemeslu zvláště dobře. 

Tak tomu bylo i na počátku 15. století, kdy byl 

Šumperk důležitou oporou markraběte Jošta a ces-

ta z moravského vnitrozemí do města vedla přes 

pevnosti jeho bratra a dalších Joštových odpůrců na 

střední Moravě. Šumperští obchodníci, pokud ra-

ději nezůstali doma, museli překonávat nebezpečné 

úseky cesty.

Vedle zmíněných lapkovských band si přilep-

šovali v okolí města i jednotlivci, či malé skupiny. 

Nejstarší městská kniha například zaznamenala na 

počátku 15. století, že Blase Porka z Hrabišína lou-

pil kostely, Vavřinec, syn kováře z Libiny, ulehčoval 

pocestným od těžkých váčků na veřejných cestách 

a stejně tak mnoho a mnoho dalších, synové Liplí-

kovi a rychtáře z Hynčic dokonce nejen loupili, ale 

postiženým zabíjeli koně, nějaký Kotrosch se svými 

syny obral několik lidí na cestě, a navíc si troufl  

přenést svoje „kapsářské“ umění i na šumperské ná-

městí. Jiní se zaměřovali na krádeže koní, jako třeba 

Hirka. Wansa se specializoval na okrádání kramářů 

a „vybílení“ jejich vozů. Proš, pištec, dokonce lou-

pil „ve dne i v noci“, jak městský písař zaznamenal. 

Při tom docházelo i k vraždám. Nějaký Vavřinec 

zabil ženu, další dva jmenovaní zavraždili měšťa-

na Rupplina a výčet pokračuje. Byli i specialisté 

na kradení dobytka jako Jetko „de Zawtha“. Ale 

také smolaři, kteří jen ztráceli čas, jako Pavel a Petr 

z Pískova, kteří „chtěli loupit pocestné, ale nikdo 

nepřišel“.

Kupcům, kteří mnohdy cestovali i s ozbrojeným 

doprovodem, byli mnohem nebezpečnější lapkov-

ské skupiny pod ochranou některého šlechtice, 

na jehož hradě měli stálé a teplé útočiště placené 

z uloupené kořisti. Početně silným bandám lapků 

se ani ozbrojený kupcův doprovod nemohl posta-

vit k úspěšnému odporu. Pod vedením hejtmana 

z Brandýsa nad Orlicí loupila taková skupina po-

blíž Zábřeha. Spolu s hejtmanem šlo do akce šest 

lidí, nějaký jeho společník Cerka měl k dispozici 

dokonce čtrnáct ozbrojenců.

Šumperk jako jiná města se snažil zajišťovat 

bezpečnost a stíhat zločince, což se více či méně 

dařilo v dobách míru, zatímco v obdobích váleč-

ných, kdy zištné zájmy dostávaly podobu nesmi-

řitelných střetů, zůstávala moc městských orgánů 

daleko za naplněním svých povinností. Přesto dál 

městské rady vedly evidence zločinců, aby je v bu-

doucnosti mohly postavit před tvář spravedlnosti. 

V době válek nebyla nouze o škůdce města využí-

vající ozbrojených střetů mezi markraběcími bratry 

Joštem a Prokopem. Šumperským měšťanům byl 

odhodlán škodit Šidla z Bludova, obecně známý 

zločinec unikající spravedlnosti, ale i nějaký krej-

čí Smacz z Uničova s kumpány, s nimiž „tábořil“ 

někde ve městě, a obyvatelům města se společníky 

způsobil škody. Zdá se, že v případě krejčíka a jeho 

kamarádů šlo spíš o nějaké příležitostné přilepšení 

po uzavírací hodině šenku, ale mezi zásadové ne-

přátele města snad nepatřili.

Vážnější bylo, že nějaký kovář Hanuš vyráběl 

zbraně k použití proti městu. Dokonce purkrabí na 
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MOTÝLI, HUDEBNÍ CYKLUS

Šumperští Motýli přivezli 
z Bratislavy zlato

Hudební cyklus 
uvede Pastoral Messe

Novém Hradě Jan Dítě, sloužící markrabímu Još-

tovi, Šumperské „škaredě“ pomluvil a porušil slib 

daný městu. Jeden z obyvatelů města dokonce Janu 

Dítěti nabízel, že město zradí, a navíc prý onen 

šumperský jidáš městu „uškodil škaredou lží“. Ve 

službách jiného hradního pána, Pročka z Vilden-

berka, mohl být i Petr Čech, který „ve dne v noci“ 

pálil majetky šumperských měšťanů za hradbami 

Šumperka a při střetu se Šumperskými je nemilo-

srdně se svými pochopy pobíjel.

Oproti zmíněným zlodějíčkům a zlodějům byla 

tato nevyhlášená válka pro bezpečnost obyva-

tel Šumperka příliš „silné kafe“. A opravdu došlo 

k nejhoršímu, ale o tom až příště. 

 Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Šumperský dětský sbor Motýli si připsal další 

ze svých skvělých soutěžních úspěchů. První pro-

sincový víkend získal sbor Zlaté pásmo s nejvyš-

ším bodovým ziskem a Zvláštní uznání za nejlepší 

dramaturgii vystoupení. Bez zajímavosti není ani 

to, že sbor soutěžil v kategorii mládežnických 

sborů do 21 let (věková hranice sboru je přitom 

19 let),   a soutěže se v této kategorii zúčastnily 

mimo sborů z České republiky ještě sbory z Itálie 

a Estonska. -rj-

Šumperští Motýli bodovali začátkem prosince v Brati-

slavě, z níž si přivezli hned dvě ocenění.  Foto: archiv

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje i v novém roce. 

Jeho pátá část bude věnována Vánoční mši - Pastoral Messe Františka Maxe Knížete.

„Ke konci vánoční doby si poslechneme vá-

noční mši významného českého skladatele doby 

obrození, který pocházel z chudých poměrů 

a postupně se vypracoval i ve velmi zdatného 

hudebníka,“ říká zakladatel cyklu Vít Rozehnal. 

Vzápětí připomíná, že František Max Kníže hrál 

dobře na několik hudebních nástrojů - na fagot, 

violu a kytaru. Hře na kytaru se přitom věnoval 

teoreticky i prakticky - v roce 1820 napsal prv-

ní českou školu hry na kytaru. Věnoval se rovněž 

českým písním, pro něž texty přebíral od Václa-

va Hanky. Celkem vydal pět sešitů a podle jedné 

písně z třetího a posledního sešitu nazval v roce 

1980 Spirituál kvintet svou gramofonovou desku 

Soužení lásky.

„Nahrávka, kterou budeme poslouchat, obsahuje 

kromě pastorální mše i další drobnější skladby a je 

koncipována jako ukázka hudební složky typické 

české vánoční bohoslužby, včetně závěrečné společné 

písně Narodil se Kristus Pán. Rád bych zdůraznil, že 

toto dílo na latinský text bylo ve své době častěji pro-

vozováno než známá Rybova Česká mše vánoční,“ po-

dotýká Rozehnal a dodává, že páté setkání hudebního 

cyklu proběhne ve středu 4. ledna. Jeho dějištěm bude 

od 19 hodin zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve 

Farním středisku na Kostelním náměstí 4.  -red- 
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OHLÉDNUTÍ

Bluesové hvězdy zářily 
v polovině listopadu v Šumperku

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.

Úžasná atmosféra, skvělá vystoupení, spokojenost návštěvníků i účinkujících. Tak by se dal struč-

ně charakterizovat šestnáctý ročník mezinárodního festivalu Blues Alive, jemuž patřil Šumperk 

od čtvrtka 17. do soboty 19. listopadu. 

Poslední Blues Alive byl doslova nabitý hvěz-

dami. Již první večer přehlídky předvedl strhující 

dvouhodinovou show v podobě bluesrockových 

skladeb, prošpikovaných skvělými kytarovými sóly, 

Američan Kenny Wayne Shepherd. O den později 

se pak návštěvníci festivalu přenesli během odpoled-

ního vystoupení dua MacMaster and Hay do skot-

ské krajiny, aby se večer opět vrátili do bluesového 

světa, kterým je provázeli polští Around Th e Blues 

s Asiou Mrozekovou, bratislavská zpěvačka a kyta-

ristka Zuzka Suchánková, britští Hokie Joint a Justin 

Adams s Juldehem Camarou. A nabitý program na 

ně čekal i v sobotu, kdy ve velkém sále předvedl své 

hráčské umění na foukací harmoniku Mátyás Pri-

bojszki, kterého na pódiu vystřídal chicagský zpěvák 

Pat Smillie. Úplný závěr pak patřil další avizované 

hvězdě - třiasedmdesátiletému rodákovi z texaského 

Houstonu Guitarovi Shortymu. -zk-

Shepherdova precizní kytarová sóla podporovala se-

hraná kapela v čele se zpěvákem a kytaristou Noahem 

Huntem.  Foto: P. Kvapil

Guitar Shorty potvrdil pověst hvězdy současného řád-

ně „vyšťaveného“ a energeticky vysokooktanového ky-

tarového blues.  Foto: P. Kvapil
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Prosincová Bratislava a dvojité CD

MOTÝLI ŠDS

Dětí jako smetí již dávno neplatí. Dětí ubývá, proto taky máme svůj skvělý Komín, když není nikdo, kdo 

by tam potřeboval chodit do základní školy. A nejste-li Šumperané, moc nad tím nepřemýšlejte, není to 

důležité. Důležité je, že ubývá i sborových dětí, a nepomohou-li lamentace, je třeba vymyslet jiné páky. Aby-

chom doplnili stav v koncertním sboru, přečerpali jsme v srpnu z přípravných nádrží sedmnáct mláďátek, 

což způsobilo veliký nepoměr mezi těmi, co již hodně umí, a těmi, které to teprve čeká. Protože za necelý rok 

odejde další objemná skupina znalců a přijde ještě o něco početnější houf nováčků, pomalu ale jistě se blíží 

moment, kdy dosud věhlasné těleso upadne na ústa a bude se z toho dlouho vzpamatovávat. Už to známe. 

Co si tedy počít, aby nováčci nastartovali ve zrychleném režimu? Do soutěže s nimi. 

První prosincový týden hostila Bratislava třináct 

sborů tří kategorií na svém šestém mezinárodním 

festivalu adventní a vánoční hudby. Přihlásili jsme se 

do kategorie dětských sborů se zpěváčky do šestnácti 

let. Úmyslně zanechali doma necelou dvacítku star-

ších, aby se mláďátka trochu rozkoukala. Pořadatelé 

nám napsali, že se těší a že to máme dobrý, protože 

do kategorie dětských sborů se nikdo jiný nepřihlásil. 

To nás moc nebavilo, po věcné rozpravě v pěveckém 

parlamentu jsme tedy požádali o zařazení do vyšší 

kategorie, mezi sbory středoškolské mládeže omeze-

né dosažením dvacátého druhého roku životní dráhy, 

jestli by to teda šlo. Šlo to s trochou údivu, proč ten 

nerozum, to si prý dosud nikdo nepřál. Nerozum to 

byl, ale řekli jsme si, že když budeme poslední, ni-

kde to nemusíme vykládat. Pak jsme nejen vyhráli 

kategorii, ale na body také celou soutěž napříč všemi 

kategoriemi, i když se to tam nijak papírově nezdů-

razňovalo. 

Chci ale povídat o věci trochu jiné, avšak související 

a také důležitější. Do Bratislavy jely děti příslušného 

věku, a protože těch alespoň trochu zkušených nebylo 

do autobusu dost, vybrali jsme ještě šestici ze sedm-

nácti úplně nových kuřátek. Když nasedly, byl auto-

bus skoro prázdný, protože většinu z nich za vysokými 

opěradly nebylo vidět. Zájezdová sestava obvykle mívá 

děti starší, zkušenější, a především je v ní jen nevelké 

procento nováčků. Ti se pak jaksi vsáknou mezi veterá-

ny a jejich možná bezradnost v celém houfu není zna-

telná. Tentokrát ti, kteří ještě nikdy nebyli na velkém 

sborovém zájezdu, tvořili skoro polovinu sestavy. Ne-

budu líčit, co všechno si děti musejí osvojit, aby zájezd 

hladce běžel, nikdo se nepoztrácel, nevznikaly různé 

ostudy a všem netekly nervy. Nu, úplně hladký prů-

běh tedy očekávat nešlo, ale v předvečer zájezdu přišla 

Helenka s vážnou tváří a řekla: Podívej se na ty drobeč-

ky. Oni o tom ještě nic nevědí, určitě všude přijdou 

pozdě, na všechno se budou pořád vyptávat a stejně 

to pak popletou. Kdo ví, jestli některé nebudou večer 

plakat. Ale budeme na ně hodní a trpěliví, protože se 

to všechno přece jedou naučit a nemůžou za to.

Vyjeli jsme tedy ozbrojeni trpělivostí, ale žádnou 

jsme nepotřebovali. Požádali jsme všechny o trochu 

zkušenější, aby s laskavostí zasahovali vždy, když uznají 

za vhodné. Nevěděli jsme, jak moc bude třeba zasaho-

vat, a byli jsme proto mnohem ostražitější než obvykle. 

Avšak všechny děti opět chodily včas, všechno věděly, 

nikde nic nepokazily a nadto zazpívaly ještě o trochu 

lépe, než jsme si dovedli představit. Mláďátka ochotně 

nasávala zkušenosti a mladistvé veteránky tiše a laskavě 

konaly svou práci. Doma pozůstalé (a bylo jim to líto 

více, než dávaly najevo) se přišly k autobusu rozloučit 

a posléze posílaly blahopřejné „esemesky“. 

Když jsme se vrátili z Bratislavy, sotva jsme stačili 

vybalit a přišla další velká radost. Přijel rozložitý pán 

s náklaďákem a přivezl nová „cédéčka“. Před dvěma 

lety v prosinci jsme dostali nerozumný nápad a vymys-

leli vánoční CD a raději hned dvě, aby se to všechno 

vešlo. Pak jsme dlouho vybírali co ano a co ne a všeli-

jak přehazovali, až se to poskládalo tak, že na prvním 

disku bude jako takový hypotetický vánoční koncert 

a na druhém čtyři cykly vánočních písní, které rádi 

zpíváme. Natáčeli jsme čtyřikrát po dvou dnech a dost 

se snažili, aby hotové věci nebyly příliš falešné a aby 

z toho bylo poznat, že nás to baví. První se podařilo 

dost a druhé ještě více. 
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MOTÝLI ŠDS

Naše nahrávky už asi sto let režíruje Jiří Pospíšil. On 

vždycky něco broukne do té bedýnky, co má na hlavě 

červenou žárovku, a všichni se pak můžou rozkrájet, 

aby to zazpívali podle jeho přání. Moc nenamluví, ale 

všichni rozumí, o co jde. Občas vyleze z režijní nory 

a děti se „rozvlídní“ ještě o kousek víc. Je hodně trpělivý 

a dost neodbytný. Ale té neodbytnosti si nikdo nevšim-

ne, protože ji balí do všelijakých fi nt, jako že už je to 

bezvadný, ale co kdyby se to ještě tadyhle podařilo líp.

Děťátka se vždy zatvářila ustaraně, když jsme se jich 

přišli zeptat, zda by si ten či onen víkend udělala čas. 

Dobře vědí, jak je zase budou bolet nožičky a záda při 

těch nekonečných hodinách práce, jak se bude podva-

cáté opakovat, protože „to bylo sice výborné, ale trochu 

chcíplé”. Pak ale vždycky usoudila, že natočit se to stejně 

musí, tak na to tedy skočíme. A pak mi vždycky zůstává 

rozum stát, co se to v nich uvnitř vlastně děje. Hodinku 

či dvě odvádějí precizní poctivou práci, a přesto všichni 

víme, že to ještě není TO. Pak se pozvolna do sboru 

vkrade jakási hysterie. Projevuje se tak, že toho nema-

jí dost. Pracují mnoho hodin s čím dál větší chutí do 

díla, po písničce si odběhnou kousnout, zapít a vyčurat 

a pak znovu do další a zase další. Některá je hotová za 

necelou hodinku, některá spolkne i dvě. Nevnímají 

nožičky ani záda a s velkou chutí cizelují každý záchvěv 

melodie. S velkým napětím také očekávají, zda bednič-

ka pod červeným světýlkem řekne „no bezvadný, ale” 

nebo stručně „dobrý, beru”. Na sklonku kteréhosi dne, 

kdy už bylo slušné všeho nechat a ujíždět do postýlek, 

se po mnoha a mnoha „bezvadných, ale“ ozvalo vytou-

žené „dobrý, beru“, načež nasupený sborový hlas pravil: 

To bylo hnusný, ještě jednou. Režisér vyhověl. 

Některé vzory jsou nám předkládány a odmalička 

je nemáme rádi. Některým vzorům podléháme a ony 

První prosincový týden hostila Bratislava třináct sborů tří kategorií na svém šestém mezinárodním festivalu 

adventní a vánoční hudby. Nechyběli ani šumperští Motýli.  Foto: archiv
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MOTÝLI ŠDS, PROMĚNY

Muzeum silnic o Vánocích

K Šumperským proměnám: 
dům v ulici Gen. Svobody

nás vedou, aniž by je kdo tímto těžko stravitelným vý-

razem označoval. Harfi stka Jana Boušková, tehdy jen 

o maličko starší než naše „zpěvulky“, před léty přijela 

do Šumperka a během hodinové zkoušky nalila do 

tápajícího sboru tolik energie, že nahrávkou z následu-

jícího koncertu se pyšníme dodnes. Od té doby jsme 

se setkali mnohokrát a poznali, co všechno obnáší 

výbava dobrého člověka a nadto skvělého muzikanta. 

Janin kalendář je zaplněný. Těžko nacházíme společný 

termín, ale vždycky jej objevíme. Třeba takto: Můžu 

v sobotu, ale nepůjde to dřív než ve čtyři, dopoledne 

teprve vyjíždím ze Salzburgu. Po poledni skeptický te-

lefon z ucpané dálnice před Vídní. Ve čtyři na místě. 

Prosí o chvíli vydechnutí, ráno stěhovala harfu z jaké-

hosi kůru po točitých schodech, ještě se jí třesou ruce. 

Dostane hrnek čaje a chleba s vajíčkovou pomazán-

kou, přitom ladí harfu a pak točíme dlouho do noci. 

Jindy: Musíme být hotovi do tří, v osm mi letí letadlo 

do Bruselu, tak abych do té Prahy stihla přijet. Opět 

jindy: Nemůžete přesunout termín? Mám pozvání 

do poroty mezinárodní harfové soutěže. Nemůžeme. 

Tak nevadí, já tu soutěž odřeknu. Mohl bych pokra-

čovat… Těžko měřit, co zůstává v dětech při setkávání 

s dámou, jejíž profesionalita je vystavěna na základech 

spolehlivosti, obětavosti, ochoty a vlídnosti.

Nahrávání ukončeno, čekání na výsledek, výtvarný 

návrh, nekonečné dodělávky, opakované korektury, 

opožděné nápady, úřadování… Znají všichni, kdo se 

kdy do vydání „cédéčka“ pustili. Kámen ze srdce padá 

ve chvíli, kdy není návratu. Teď má slovo výrobce. Po 

pár dnech potom ten rozložitý pán s náklaďákem. Na 

světě je album zpěvů, jež zaznívají v nejkrásnějším 

ročním období: Noc tichounká - od Adventu do Tří 

králů. Máme z něho radost.  

Podrobnosti o novém albu na www.motyli-sum-

perk.cz. T. Motýl, sbormistr ŠDS

Během letošních vánočních svátků bude Muze-

um silnic ve Vikýřovicích pro návštěvníky mimo-

řádně otevřeno i ve 2. svátek vánoční, v pondělí 

26. prosince,  a to od 10 do 16 hodin, stejná ná-

vštěvní doba platí také  mezi vánočními svátky 

a Silvestrem, tedy od 27. do 30. prosince. Zavře-

no bude ve dnech 24.- 25.12., 31.12. a 1.1. 2012. 

Až do 15. ledna je v muzeu ke zhlédnutí výstava 

hraček nazvaná „Cesta do dětských let“, stálá ex-

pozice „Via est vita - silnice je život“ pak zavede 

návštěvníky do historie i současnosti silnic.  

 A. Turková, vedoucí Muzea silnic 

Nemovitost v ulici Gen. Svobody, která zaujme 

svým štítem s barokizujícími prvky, byla snad do 

současné podoby vystavěna či přestavěna ve druhé 

polovině 19. století. Na jejím místě stával dům již 

o století dříve a byl součástí tvořící se Neugasse (Nové 

ulice). Je doložen k roku 1776 a vlastníkem byl Franz 

Endlicher. Majetkem rodiny Endlicherů byl více než 

století. Nejdéle v něm bydlel tkadlec Josef Endlicher. 

Zřejmě on nechal vystavět dům do dnešní podoby, 

neboť šumperští vtipálkové mu říkali „Bergle Endli-

cher“, kvůli tomu, že jeho dům stál na vyvýšené tera-

se, jak je patrné také z fotografi í.

Od přelomu 19. a 20. století se majitelé střídali. 

Tehdy nemovitost koupili Eleonora a Karl Olbrichovi, 

u nichž bydlel v podnájmu kominický mistr Josef Zorn. 

Hezký domeček se zahradou si poté oblíbili manželé 

Emil a Julia Stranekovi. Muž byl malířem a žena se vě-

novala domácnosti. Na krátkou dobu se v domě usadil 

obchodník Martin Langer, který ho v roce 1930 prodal 

Marii Hartigové, šumperské porodní bábě. Po její smrti 

připadl dům dědicům a vlastnil ho cukrář Johann Neu-

wirth. Také po válce sloužil dům k bydlení a byl dosti 

zachovalý, jak dokládá fotografi e.  

 Zdeněk Doubravský, VM Šumperk
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Dům v ulici Gen Svobody koncem čtyřicátých let minulého století. I dnes zaujme svým štítem s barokizujícími 
prvky.  Foto: sbírky VM v Šumperku, -zk-
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ZUŠ Šumperk

Překvapilo mě, jak málo děti své rodiče zajímaly, 
říká šumperská autorka

ZUŠ, ROZHOVOR

Pondělí 9. ledna v 18 hodin v sále ZUŠ

Hudební podvečer

Pondělí 23. ledna v 18 hodin v sále ZUŠ

Koncert kytarového oddělení

Úterý 24. ledna v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert smyčcového oddělení

Pátek 27. ledna v 18 hodin v kapli klášterního kostela

Koncert dechového orchestru 

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, 

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

Odporné dětství a příšerní rodiče. To je název třetí ze série knih, které pro oblíbenou edici Děsné 

české dějiny napsala Šumperanka Vladimíra Krejčí. Premiéra se odehrála v říjnu a naše redakce 

požádala autorku, jež v minulosti Kulturní život zpracovávala, o odpověď na následující otázky.

Proč právě odporné dětství a příšerní rodiče?

Toto téma se přímo nabízelo. Už když jsme spo-

lu s Vaškem Roháčem křtili v šumperské knihovně 

naši první společnou knížku, která se jmenovala 

Nebohé čarodějnice a boží inkvizitoři, přišli za 

knihovnicí Jitkou Sopperovou čtenáři, sympatičtí 

kluci-rošťáci, a cosi jí špitali do ouška. O co šlo, 

jsem se dozvěděla vzápětí.

Šumperské děti samozřejmě znají populární brit-

skou edici Děsné dějiny i její české pokračování. 

„Děsivkám“ v dětském oddělení vyčlenili speciální 

koutek, knížky se čtou, jdou z ruky do ruky. A klu-

ci si nenechali pro sebe, jakou „děsivku“ by chtěli 

- o škole. 

Mně i Vaškovi se tohle téma líbilo i nakladatel 

byl okamžitě pro. Tak vznikla Strašná škola a hroz-

ní učitelé. Když jsem ji psala, bylo mi jasné, že by 

bylo logické navázat tématem dětství jako takové, 

vztah rodičů a dětí. Na další autogramiádě jsem se 

kluků ptala, co oni na to. Téma mi odsouhlasili. 

Vzhledem k tomu, že knížka o škole měla úspěch, 

ani nakladatel nebyl proti.

Jak dlouho jsi knížku připravovala?

Asi rok, když nepočítám předchozí období, kdy 

jsem pracovala na Strašné škole a procházela jsem 

Nová publikace Odporné dětství a příšerní rodiče je 

k dostání v místních knihkupectvích. 
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literaturu, po které jsem potom z části sáhla zno-

vu. Zvláštní na tomto způsobu práce je, že nestačí 

jen zprostředkovat informace, blíží se spíš psaní 

beletrie. Zařadila jsem do knížky i několik úryvků 

z krásné literatury. Myslím, že mnohdy o tématu 

vypovídají víc než sáhodlouhé stati badatelů.

Kolik literatury jsi tak musela projít?

Spousty, až mě to samotnou překvapilo. I když 

jsem si před začátkem psaní myslela, že už toho 

hodně vím, ukázalo se, že jsou to jen střípky. Ku-

podivu nebylo snadné vyhledat informace, jak se 

dětem v jednotlivých historických epochách dařilo. 

Ve starých kronikách se o tom spíše mlčí. Důraz se 

klade na „veliké“ dějinné události, bitvy, politické 

intriky a podobně. Běžný život obyčejných lidí stál 

někde stranou. A čím hlouběji jdete do minulos-

ti, tím méně toho víte. V novější době jsem se už 

mohla opřít o životopisnou literaturu. Informace 

prostě nebyly nikde k nalezení v nějaké utříděné 

formě. Musela jsem procházet jednotlivá období 

a hledat.

Dá se říci, co bylo nejobtížnější?

Vytvořit si celkovou koncepci práce, nenechat se 

zahltit informacemi, vybrat jen to, co je opravdu 

zajímavé pro děti staršího školního věku. Nemohla 

jsem se na problematiku dívat svýma očima, ale po-

hledem dětského čtenáře. My dospělí bereme věci 

vážně a zodpovědně. Ale takového přístupu má 

dítě dost už ve škole. Musí se také odreagovat. Naše 

knížky by měly především pobavit, pokud děti 

téma navíc zaujme tak, že v budoucnosti sáhnou 

po odborné literatuře, je to jedině plus.

Jaký byl vlastně v minulosti vztah rodičů k dětem?

Knihu pokřtili oba autoři v říjnu v šumperské knihovně.  Foto: -sr-
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Nebývalo běžné, aby si rodiče, především otcové, 

k dětem vytvářeli zvlášť silné citové pouto. Částeč-

ně za to jistě mohla vysoká dětská úmrtnost. Ro-

diče se nemohli na děti citově vázat tak, jak je to 

dnes běžné, už jen proto, že by je pak smrt dítěte 

zlomila. Byly to drsné časy.

Překvapilo Tě v této souvislosti něco?

Především to, jak málo děti své vlastní rodiče 

zajímaly. Mnohdy máme ten pocit i dnes, ale dřív 

otce vůbec nedojalo, že jeho dítě někde umřelo hla-

dy. Zvláště ve francouzském prostředí se hojně vy-

užívaly kojné. V jistých vrstvách se skoro neslušelo, 

aby se matka o dítě starala, „musela“ přece chodit 

na plesy a vést společenský život. Pařížanka novoro-

zence poslala na venkov, kde ho rozhodně nečekaly 

lázně. Hodně dětí takovou „péči“ nepřežilo. Něco 

takového si dnes vůbec nedokážeme představit.

Zvláštní je i to, že ve středověku dokonce ani 

děti panovníků mnohdy nestály nikomu za to, aby 

aspoň jejich jméno zanesl někde do kronik. Histo-

rikové se nedokážou dopočítat, kolik měli přemys-

lovští panovníci legitimních potomků, natož těch 

ostatních. Jistě šokující pro nás je i přístup předků 

k problematice porodnictví. Když se muži začali 

angažovat v této sféře po staletí vymezené jen že-

nám, mělo to tragicko-komické vyústění.

Když píšeš jednotlivé kapitoly, máš i představu 

o tom, jak by měly vypadat obrázky?

Píšu spíš jakýsi scénář než knížku. Představa 

o tom, jak bude stránka vypadat, stojí na prvním 

místě. Obsah je do jisté míry podřízen celkové kon-

cepci. I když se někdy rozepíšu, musím se k textu 

vrátit a přemýšlet, jak ho co nejvíc zkrátit a pře-

vést do grafi cké podoby. Své nápady pak vložím 

do rukou výtvarníka Vaška Roháče. Naštěstí máme 

podobný pohled na věc, takže se moc těším na to, 

co do ilustrací přidá sám za sebe. On totiž vždycky 

přijde s nějakým vlastním vylepšením.

Čím se tato knížka odlišuje od vašich předchozích?

Čtenáři v ní najdou plánek rodinné stolní hry 

Dosáhneš dospělosti? aneb Zdrhej, v patách máš 

černou smrt! Je myšlena napůl vážně a napůl jako 

parodie běžných stolních her. Měla by se hrát s ro-

diči a sourozenci a v závěru hráče čeká šokující pře-

kvapení.

Prozradíš, co chystáte na letošní rok?

Rádi bychom připravili knížku o češtině. Pracov-

ní název je Záludné češtjyn.

 Děkuji za rozhovor, Z. Kvapilová

V publikaci najdou čtenáři desítky vtipných ilustrací 

Václava Roháče.

Společenský ples Gymnázia

Pátek 27. ledna 2012 od 19:30 hodin v Domě kultury

Vstupné 150 Kč (knihovna nebo kancelář Gymnázia - 583 313 518; pokladna Domu kultury)

Hudební skupiny STYL; o5 & Radeček, the fl exible, DJ DŘ a studenstká umělecká intermezza...

Srdečné pozvání pro VŠECHNY
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Snažíme se nabídnout kvalitu, pestrost 
a diváckou zajímavost, říká Roma Janků

Již do dvanácté sezony vstupuje letos cyklus koncertů vážné hudby nesoucí název Klasika Viva. 

Za tu dobu si vydobyl slušné renomé mezi hudebními projekty kraje a pořádající Agentura J+D 

violisty Romana Janků organizuje koncerty nejen v Šumperku, ale také v Jeseníku. Projekt se rozrostl 

rovněž o letní Klášterní hudební slavnosti a Klasika Viva vzala pod svá křídla i festival Šumperské 

Preludium. Letošní záměry pořadatelů přibližuje následující rozhovor s Romanem Janků.

Klasika Viva 2011 uplynula. Jak ji hodnotíte? Spl-

nila Vaše očekávání?

Klasika Viva byla v letošním roce mimořádná. Na 

koncerty se podařilo pozvat velice zajímavé hosty, 

a dramaturgie tak měla být také lákadlem pro větší 

návštěvnost. Tento cíl se ukázal jako velice reálný. Ná-

vštěvnost na koncertech je velice dobrá, někdy jsme 

až mile překvapeni. Takže má očekávání uplynulý rok 

Klasiky Viva určitě naplnil a jsem velmi spokojen.

Prozradíte, na koho se mohou šumperští milovníci 

klasické hudby těšit v následujícím ročníku?

V roce 2012 se mohou návštěvníci koncertů tě-

šit například na německé smyčcové kvarteto Min-

quert quartet, chlapecký pěvecký sbor Bonifantes 

z Pardubic, violistku Jitku Hosprovou, fenome-

nální lotyšskou klavíristku Irinu Kondratěnkovou 

a v jednání je vánoční koncert sopranistky Evy Ur-

banové.

Během posledního koncertu uplynulého ročníku cyklu Klasika Víva se v klášterním kostele představil houslista 

Jaroslav Svěcený.  Foto: archiv
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Již čtvrtým rokem je součástí Klasiky Viva Šumper-

ské Preludium. Jaká bude letos jeho dramaturgie?

Rád bych doplnil, že spojení těchto dvou hu-

debních projektů se nám velice osvědčilo. Pro-

to bude pokračovat i v letošním roce. Můžeme 

se těšit právě na již zmíněné německý Minquet 

quartet, který je laureátem mezinárodní soutěže 

ARD, jedné z největších na světě. Na koncer-

tech dále vystoupí duo ConTempo šumperské 

rodačky a flétnistky Lenky Kozderkové a percu-

sistky Markéty Mazourové, chlapecký pěvecký 

sbor Bonifantes z Pardubic a závěrečný koncert 

bude patřit naší momentálně nejlepší violistce 

Jitce Hosprové, která vystoupí za klavírní spolu-

práce Štěpána Kose.

Jakým způsobem vybíráte mladé umělce? Mají 

o vystoupení na Preludiu zájem? 

V prvé řadě se snažím nabídnout kvalitu, po-

tom pestrost a následně diváckou zajímavost. 

Kvalita se nabízí u všech čtyř koncertů, jejichž 

nabídka je jistě i pestrá, a o divácké zajímavosti 

nepochybuji ani u jednoho z nich. Už jen to, 

že se nám podařilo získat německé umělce na 

první koncert, považuji za malý zázrak. U čes-

kých umělců nemusíme řešit tolik otázek jako 

u zahraničních.

Velkým lákadlem bude určitě koncert bicích 

nástrojů a flétny. Děvčata v tomto složení vy-

stoupí v Šumperku poprvé a já osobně říkám, 

že takovéto koncerty jsou vždy plné obrovského 

náboje. Zájem o pěvecké koncerty bývá tradiční, 

neboť máme v Šumperku velkou základnu, ale 

Bonifanty, kteří budou u nás poprvé, jsme ještě 

neslyšeli a mezi chlapeckými sbory je to další 

mimořádně kvalitní vlaštovka. Violistku Jitku 

Hosprovou nemusíme příliš představovat, ně-

kolikrát zde již vystupovala jak v souboru Trio 

Siraels, tak i jako sólistka. Nicméně viola do-

stává při koncertech tak málo sólového prostoru 

a Jitka je tak mimořádná umělecká osobnost, že 

mi přišlo logické pro letošní rok oslovit právě ji 

a pozvat ji na závěrečný koncert Preludia.

Všichni oslovení umělci mají o vystoupení 

v Šumperku vždy velký zájem, pověst Šumper-

ka jako velice kulturního a vzdělaného města je 

všeobecně známá. Každý, kdo zde vystupoval, si 

publikum neobyčejně chválí a rád se vrací. Čas-

to tak musím s díky odmítnout, protože jinak 

by se z dramaturgie vytratila pestrost.

V Šumperku nepořádáte pouze Klasiku Viva 

a Šumperské Preludium, ale jméno Vaší agentury 

je spojeno také s Klášterními hudebními slavnost-

mi a také se sborem Motýli ŠDS. Jaké máte v tom-

to směru plány? 

Plánů je celá spousta. S Motýly mě pojí velmi 

pěkné přátelství a také propojení pracovní. V této 

oblasti se moc plánovat nedá. Agentura nabízí jis-

tý servis, který je ovšem těžko defi novatelný vý-

sledkově. Všichni se snažíme pracovat, jak je to 

možné. Před lety byl naším společným úspěchem 

koncert na Pražské jaru, je dost dobře možné, že 

podobný koncert se nám v blízké budoucnosti po-

daří jen těžce, ale budou jiné koncerty. Možná ne 

na tak prestižní akci, ale budou. Společně se sna-

žíme plánovat také zahraniční aktivity. Výsledky 

posléze budete moci komentovat sami. 

Festival Klášterní hudební slavnosti je v jiné 

situaci. Zde plánovat musíme a s předstihem své 

plány oznamovat. Rok 2012 bude ve znamení 

rozšiřování počtu míst, v nichž se koncerty usku-

teční. Na koncerty jsme pozvali také zahraniční 

umělce, ale za největší úspěch v historii festiva-

lu považuji skutečnost, že jsme získali patrona 

festivalu. V roce 2012 jím je fenomenální česká 

houslistka Gabriela Demeterová. Ta byla v loň-

ském roce tak nadšená z festivalu, že nabídku 

okamžitě přijala a už se moc těší na spolupráci.

A ohledně plánů bych chtěl čtenáře přece jen 

ještě chvíli napínat. Nicméně již dnes mohu 

prozradit, že by měly zaznít skladby francouz-

ských barokních skladatelů M.A. Charpentiera, 

Te Deum B. Lullyho, Requiem W.A. Mozarta, 

vystoupí soubor Musica Florea, Doležalovo 

kvarteto, Moravská filharmonie Olomouc, švý-

carská klavíristka Elisabeth Farnet a další.

 Děkuji za rozhovor, Z. Kvapilová
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KDO JE KDO

Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku:
Jaroslav Minář

Grafi k, malíř a sochař. Narozen 28. ledna 1946 

v Postřelmově.

Po absolutoriu Gymnázia v Zábřehu pracoval nej-

dříve u ČSD, od roku 1983 jako výtvarník v n. p. Pra-

met Šumperk. Těžištěm jeho tvorby je užitá grafi ka. 

Od roku 1997 se pravidelně a úspěšně účastní na 

domácích i mezinárodních přehlídkách EX LIBRIS 

(92 akcí). Roku 2005 získal druhou cenu na meziná-

rodní přehlídce EX LIBRIS v Kaunasu (Litva), roku 

2008 nominaci na cenu na mezinárodní přehlídce 

EX LIBRIS v Bosii (Itálie) a roku 2009 nominaci 

na cenu na mezinárodní přehlídce EX LIBRIS v Os-

trówie Wielkopolskim (Polsko). V roce 2002 přechá-

zí do svobodného povolání, ve kterém se zaměřuje na 

volnou a užitou grafi ku, malbu a plastiku. V malbě 

stejně jako v grafi ce je jeho vesměs fi gurativní projev 

stylizován a podán často v surrealistickém ztvárnění. 

Zpracovává převážně symbolická a regionální téma-

ta. V sochařském díle se věnuje jak monumentální 

dřevěné skulptuře, tak drobné plastice v různém 

materiálu. Od roku 2005 se každoročně účastní dře-

vo-sochařských sympozií (12 akcí). Je členem Unie 

výtvarných umělců Olomoucka.

Dílo: samostatné výstavy - 1986, Šumperk, DK; 

Štíty, Kulturní dům; 1987, Postřelmov SKP; 1990, 

Šumperk, OKS; Postřelmov, SKP; 1992, Olomouc, 

Galerie Dílo; 1993, Zlín, Hotel Tusculum; Vyškov, 

Galerie Kniha; Přerov Galerie Atrax; Strážnice, Gale-

rie; 1994, Šumperk, Vinný šenk Rozkoš; Rovensko, 

Galerie Kafé; 1995, Zábřeh, Galerie Tunklův dvorec; 

Uherské Hradiště, Galerie S&S (s R. Šimlíkovou); 

1996, Šumperk, Vinný šenk Rozkoš; Přerov, Gale-

rie Atrax (s R. Šimlíkovou); Zábřeh, Galerie Tunk-Radnice v Šumperku, litografi e, 2002

Jaroslav Minář
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Dům kultury

lův dvorec (s R. Šimlíkovou); 1999, Praha, Galerie 

Vyšehrad (s R. Šimlíkovou); 2001, Olomouc, Ga-

lerie Bohéma, (s R. Šimlíkovou); Šumperk, Galerie 

Starobranská (s R. Šimlíkovou); 2002, Jeseník, di-

vadlo; 2003, Rovensko, Galerie Kafé; Sv. Kopeček 

u Olomouce, Galerie Jana; Zlín, Galerie K+P; 2004, 

Zábřeh, Galerie Tunklův dvorec; 2005, Šumperk, 

divadlo (s A. Suchanem); 2006, Postřelmov, Kultur-

ní dům; 2007, Montpelier, Vermont (USA), Gallery 

Rapsody; 2009, Montpelier, Vermont (USA), Gal-

lery Rapsody; 2010, Šumperk, divadlo. Realizace: 

Loučná nad Desnou 2003-2005, spolupráce se 

sochařskou dílnou Marie Tomáškové - Dytrichové 

v Brodku u Přerova. Zastoupení ve sbírkách: VM 

v Šumperku, Dům Pod Podloubím, litografi e, 2000; 

Budova muzea, litografi e, 2002; Radnice v Šumper-

ku, litografi e, 2002; Pokus o dialog, litografi e, 2010; 

veřejné i soukromé sbírky Argentina, Austrálie, Bel-

gie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Holandsko, 

Chorvatsko, Itálie, Izrael, Kanada, Litva, Mexiko, 

Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, 

Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko a USA. 

Ilustrace: M. Kubíček, Bloudivá blízkost, 2002; 

Lyrické Jeseníky (spolu s M. Kubíčkem), kalendář 

2010;  J. Dokoupil, Vlnění, 2010.  

 (upraveno pro potřeby KŽŠ)

Pátek 6. ledna od 18.30 hodin ve velkém sále DK

Stužkovací ples Obchodní akademie Šumperk

Tradiční studentský večírek se stužkováním budoucích maturantů.  Vstupné 150 Kč

Pondělí 9. ledna od 18 hodin v čajovně Čarovna

Osudové vztahy

Paranormální jevy a jejich vliv na partnerské vztahy přiblíží záhadolog Milan Doležal z České Lípy. Před-

prodej vstupenek se koná v Čarovně.  Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den akce 120 Kč

Sobota 14. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Ples Pramet Tools

Společenský ples významného šumperského podniku. Účinkují: Moondance orchestra Martina Kumžáka, 

cimbálovka Karla Martiše a hudební skupina Kreyn. Ukázky tance:  Mahulena Bočanová a Jaroslav Kuneš 

(Star dance), David Burda a Milena Vargová.  Vstupné 250 Kč

Středa 18. ledna od 19 hodin ve velkém sále DK

Karel Kahovec, Viktor Sodoma a George&Beatovens

Zavzpomínejte na 50. a 60. léta, kdy ještě písničky měly melodii. S původní skupinou Petra Nováka 

George & Beatovens, která slaví 45. výročí, vystoupí legendární zpěvák Karel Kahovec. Můžeme se tak 

těšit na původní rock´n´roll  a hity jako jsou Paní v černém, Poprava blond holky, Svou lásku jsem 

rozdal... Jako host v Šumperku vystoupí také Viktor Sodoma s repertoárem skupiny Matadors. Oba 

zpěváci, Karel Kahovec a Viktor Sodoma, pak společně zavzpomínají na Petra Nováka v písních  Poví-

dej,  Já budu chodit po špičkách, Náhrobní kámen, Hvězdičko blýskavá...  

  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč

Pátek 27. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Ples Gymnázia Šumperk

Ples studentů, absolventů, učitelů a přátel šumperského Gymnázia. Účinkují: O5 a Radeček, STYL, the 
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fl exible, studentská  intermezza.  Vstupné 150 Kč

PRO DĚTI

Neděle 8. ledna od 10 hodin ve velkém sále DK 

Povídání o pejskovi a kočičce

Známé povídání Josefa Čapka o dvou nerozlučných kamarádech pejskovi a kočičce. Připravilo Divadlo 

SemTamFór.  Vstupné 50 Kč

Neděle 22. ledna od 10 hodin ve velkém sále DK 

Brémští muzikanti aneb Zvířátka a loupežníci

Jedna z nejznámějších pohádek bratří Grimmů o tom, jak si zvířátka hledala nový domov, když je jejich 

staří pánové vyhnali. Připravilo Divadlo Kapsa Andělská Hora.  Vstupné 50 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 1. ledna 2012

Michael Bílek, „Krásné duše“, dřevěné sochy

Výstava dřevěných soch jmenovaného autora. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Minis-

terstvo kultury ČR.

Od 4. do 29. ledna 

Roman Panáček, „Sudetenland“, barevné fotografi e dírkovou kamerou

Výstava fotografi í jmenovaného autora z okolí Rýmařova - bývalých Sudet. Vernisáž k výstavě proběhne 

ve středu 4. ledna od 18 hodin 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

6. února ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: 

 INQUET QUAERTET

11. února  PLES DK A CK ANCORA

12. února PINOCCHIO

17. února  ČANKIŠOU

18. února DEN ZDRAVÍ (nejen) PRO ŽENY

21. února ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: 

 DUO CONTEMPO

26. února ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU

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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GALERIE J. JÍLKA

Galerie J. Jílka

Roman Panáček (*1965), „Sudetenland“, 

fotografi e

„Je strniště, na které padá černý déšť. Je hnědý strom, 

stojící o samotě. Je sykavý vítr, jenž krouží kolem chatrčí 

prázdných.“ 

(Georg Trakl, „De profundis“/úryvek)

Minulý rok začal výstavou fotografi í z končin vzdá-

lených. Ta novoroční mapuje krajinu zdejší, i na do-

tyk blízkou, ale její tvář žalující. Krajinu se zraněnou 

duší, v zemité patině hlíny vtisklou do drolivých zdí 

a do dřev, sluncem, sněhem a deštěm do divé krásy 

vyloužených. Ať ve zlatisté barvě předjaří nebo jindy 

v hebké melancholii pozdního podzimu schoulenou 

do listí a do zcuchané trávy. Krajinu drsnou, chudou 

a zimními větry vyfoukanou, po dlouhá staletí ale kul-

tivovanou a potem vykoupenou. Po těch, co odešli, tu 

zůstala nezhojená jizva vzájemných křivd a neusmíře-

ných vin - a trvalý pocit naší nezakořeněnosti v ní.

Zbylé stopy dál polyká hlína. Už jen tísnivé ticho 

náhrobků na hřbitovech, tu a tam remízky kamenů 

z luk, z pastvin a z polí kdysi pracně vysbíraných, často 

i v hustém lese pár zplanělých ovocných stromů a stře-

py nádob v místech, kde daleko široko už nestojí žádný 

dům; snad jeho základy, kamenný práh nebo roubení 

vyschlé studny, puklé koryto z krupníku v kopřivách 

u cesty, která nikam nevede…

Důvěrně znal jsem jinou, tehdy stejně opuštěnou 

krajinu u Litoměřic; čedičové sutě s kameny vyhřívají-

cích se zmijí, nádherné travnaté stráně, na nich trnky, 

šípky a hlohy; rozsáhlé stárnoucí sady a v nich hojivou 

samotu bez lidí. Svou samotu milovanou… Ale i tam 

hluboko v houštinách plevele, divokých keřů a pla-

ných stromů blednoucí obrysy mrtvé vesnice krajina 

pomalu vstřebává, tak jako tady, a všude, v místech 

s násilně přeťatými kořeny - v prsti rodné země vrost-

lými pouty domova dávno zapomenutých generací… 

tolikrát už… a kolikrát ještě…  

Romanův soubor jemně laděných, barevných snímků, 

ve své baladičnosti uhrančivě krásných navzdory tomu, že 

zrcadlí zmar, je toho živým svědectvím. Dvojznačným; je 

trpkou výčitkou, ale i soucitným pohlazením.

Výstava, zahájená za autorovy účasti 4. ledna 

v 18.00 hodin, potrvá do neděle 29.1. 2012. Jste zvá-

ni. Miroslav Koval

Galerie Jiřího Jílka

Do 1. ledna 2012

Michael Bílek, „Krásné duše“, dřevěné sochy. 

Výstava dřevěných soch jmenovaného autora.

Z cyklu „Sudetenland“ (krajina z okolí Rýmařova), 2010-11
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Divadlo

Datum Titul Skupina Čas Cena

St 4.1. Prodaná nevěsta aneb Naše cesta G, VK 17.00 130 Kč

St 11.1. Voda není víno a Priessnitz není Schrott! A, VK, X 19.30 130 Kč

So 14.1. Prodaná nevěsta aneb Naše cesta B, VK, X 19.30 130 Kč

Čt 19.1. Prodaná nevěsta aneb Naše cesta S2, VK 17.00 130 Kč

So 28.1. „Paci, paci, paparazzi!“ Studio D123, Hrádek VK 19.30 50 Kč

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

mace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla 

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

Prosincovou premiérou byla Prodaná nevěsta, kterou Šumperští pojali nikoliv jako operu, ale jako komediální 

a ironickou zpěvohru. Role sedláka Krušiny se zhostil Jiří Bartoň (uprostřed), jeho ženu Ludmilu hraje Olga 

Kaštická. Coby vesnický dohazovač Kecal se představí Petr Král.  Foto: J. Valchař

Výstava v divadle

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

Rezervované vstupenky na maškarní ples 
je třeba vyzvednout do 15. ledna

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Pravidelně každoroční maškarní rej vypukne 

v divadle opět v únoru. Rezervované vstupenky bu-

dou v prodeji již od pondělí 2. ledna v obchodním 

oddělení divadla. Nevyzvednuté rezervace budou 

od pondělí 16. ledna 2012 nabídnuty k prodeji 

dalším zájemcům.  -vz-

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, etnografi cké, historické i umělec-

ké sbírky šumperského muzea. Výstava trvá do 

29. ledna 2012.

RYTÍŘSKÝ SÁL

► Štědrý den v proměnách času

Výstava zachycuje historii slavení Štědrého dne od 

19. století do 70. let 20. století. Betlémy, stromeč-

ky, dárečky a vánoční ozdoby v historických inte-

riérech dokonale navozují atmosféru nejkrásnějších 

svátků v roce. Výstava trvá do 8. ledna 2012.

HOLLAROVA GALERIE

► Panovníci českých zemí a jejich manželky na 

dřevořezbách Jarmily Haldové

Výstava zaujme milovníky dřevořezbářského ře-

mesla, širokou veřejnost, ale také děti, které si 

odnesou nezapomenutelný zážitek a vědomosti, 

jež při běžné hodině dějepisu jistě nezískají. Verni-

sáž výstavy, která potrvá do 22. dubna, proběhne 

12. ledna v 17 hodin.

STÁLÁ EXPOZICE VLASTIVĚDNÉHO

 MUZEA V ŠUMPERKU

► Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-

pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 

pochlubit unikátním produktem - zcela automa-

tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 

exponáty hned ve čtyřech jazycích.

GALERIE ŠUMPERSKA, 

GALERIE MLADÝCH

► Starý Šumperk - městská památková zóna 

v Šumperku 

► 100 let šumperské radnice (1911-2011)

Jsou názvy dvou výstav, kterými se Vlastivědné mu-

zeum v Šumperku přihlásilo ve dnech 9.-11. září 

v rámci Dnů evropského dědictví k významné-

mu jubileu této „první dámy“ města Šumperka. 

Výstavy trvají do 15. ledna 2012. K výstavám lze 

objednat komentované prohlídky po telefonické 

domluvě na čísle 583 363 072 u A. Navrátilové.

► Malíři Orlických hor

Výstavu pořádá šumperské muzeum ve spoluprá-

Výstava Štědrý den v proměnách času zachycuje historii 

slavení Štědrého dne od 19. století do 70. let 20. století. 

K vidění je v Rytířském sále.  Foto: archiv VM
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ci s Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově 

nad Kněžnou. Výstava je výběrem z rozsáhlé sbírky 

českého krajinářství, kterou Muzeum a galerie Or-

lických hor vystavuje v sezoně ve své expozici v ko-

lowratském zámku. Výstavu uvede kurátor Orlické 

galerie, Karel Jaroš. Vernisáž výstavy, která potrvá 

do 1. dubna, proběhne 26. ledna v 17.30 hodin.

► Akce v Přednáškovém sále (vstup přes in-

formační centrum): Václav Kaplický, František 

Spurný a román Kladivo na čarodějnice aneb 

hranice mezi čarovnou fi kcí a šumperskou re-

alitou Přednáška Zuzany Haraštové proběhne 

31. ledna v 17.30 hodin.

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

583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-

perk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno ce-

loročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 

hod., ne 13-17 hod. Otevírací doba Galerie Šum-

perska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 

hodin, ne 13.15-17 hodin. 

ZÁBŘEH

► Čas vánoční 

Výstava přibližuje slavení adventu a vánočních 

svátků v lidových tradicích a obyčejích. Výstava 

trvá do 15. ledna 2012.

► Cesta do pravěku

Nejzajímavější nálezy z našeho regionu od starší 

doby kamenné až po období Keltů a Římanů na-

bízí výstava, na níž je možné vyzkoušet si techniku 

mletí obilí, tkaní nebo vrtání do kamene. Výstava, 

která potrvá do 21. dubna, bude zahájena 25. led-

na v 9 hodin.

► Stálé expozice: Z historie města a okolí, 

Jan Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského 

muzea Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: 

zabreh@muzeum-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 sbí-

rek VM v Šumperku. Výstava trvá do 7. led-

na 2012.

► To make Men lesser Beasts aneb Aby lidé 

lidmi byli

Výstava představuje Hollarovy anglické ilustrace. 

Vernisáž výstavy, která potrvá do 3. března, pro-

běhne 27. ledna v 17 hodin.

► Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové 

soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní vý-

stavou roku 2005! 

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

sumperk.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 

proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

► Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, 

Z pokladů muzea.

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 

A.  Kašpara. V podkroví domu se nachází Mi-

strův ateliér. Expozice seznamuje také s historií 

Loštic, včetně tragického osudu místní židovské 

komunity.

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

muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 

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

13-16 hod.

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.
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VÝSTAVA

Muzeum zve na Štědrý den 
v proměnách času

Vánoce jsou jediným tématem, které se může každým rokem v muzeích opakovat a nikdy neze-

všední. Naopak lidé jsou zvědaví a už se těší, čím je muzea o Vánocích  překvapí. V šumperském 

muzeu to je v tomto roce  slavení Štědrého dne v proměnách času. Výstava nabízí pohledy do interiérů 

domácností  v lidovém a měšťanském prostředí  od konce 18. století  až do 70. let 20. století.

Dozvíme se například, že zvyk zdobit si domov 

na Vánoce vánočním stromkem je německého pů-

vodu a na jeho šíření se podílela především měš-

ťanská společnost 19. století. V lidových vrstvách 

zdomácněl tento zvyk až na začátku 20. století. 

Doplnil tradici stavění betlémů a časem se prá-

vě vánoční strom stal hlavním symbolem Vánoc. 

K Vánocům neodmyslitelně patří také dárky. 

Výstava však také  poukazuje na fakt, že moder-

ní doba spolu  se vzestupem významu vánočních 

dárků přináší s sebou i jiný prvek, a sice vánoční 

dobročinnost, pomoc chudým a výpomoc různým 

potřebným institucím. Výstava upozorňuje také na 

některé negativní jevy, které s sebou slavení Vánoc 

přináší. Například doba strávená během Vánoc 

u televize se ve srovnání s jinými dny ztrojnásobila 

a v mnoha rodinách se Vánoce staly „mítinkem“ 

televizních diváků. I přesto  Vánoce zůstávají svát-

ky s kouzelnou atmosférou, svátkem pospolitosti 

a radosti, kde rodina soustředěná kolem vánočního 

stromku s dárečky je nejtypičtějším a nejvýstižněj-

ším symbolem Vánoc dnešní doby.

Výstava, která je instalována v Rytířském sále, 

trvá do 8. ledna 2012. Miluše Berková

Hned první den provedla výstavou Štědrý den v proměnách času děti i jejich rodiče nebo prarodiče oblíbená 

dvojice Mikuláše s čertem. Děti si mohly zhotovit vánoční ozdoby i dárečky a celý Rytířský sál provonělo vlast-

noručně upečené vánoční cukroví.  Foto: M. Stuchlá
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VÝSTAVA

Hollarovu galerii obsadí 
panovníci českých zemí a jejich manželky

V šumperském muzeu bude 12. ledna 2012 zahájena unikátní výstava „Panovníci českých zemí 

a jejich manželky na kolorovaných reliéfních dřevořezbách Jarmily Haldové“.

Výtvarnice, řezbářka a ilustrátorka Jarmila Hal-

dová, zpracovává již od roku 1998 své rozsáhlé dře-

vořezbářské dílo - postavy českých vládců. Dosud 

vytvořila 106 polychromovaných dřevěných desko-

vých obrazů, ztvárňujících české panovníky a jejich 

manželky od počátku českých dějin. Má v úmyslu 

vytvořit celkem 132 panovníků, tím posledním by 

měl být císař Karel I.

Jarmila Haldová, původem z Prahy, od 70. let 

dvacátého století žijící v Sedloňově v Orlických ho-

rách, je u nás i ve světě známou výtvarnicí. Tvoří 

betlémy, loutky, ilustruje knihy. Od 70. let se vě-

nuje vědecké kresbě - botanickým ilustracím, díky 

nimž je známá především ve Velké Británii a v USA. 

Svou dřevořezbářskou práci rozvinula v náročné 

cykly, jako jsou například kolekce bohů z řecké my-

tologie, kolorované postavy z Mozartových oper, 

Jarmila Haldová - Břetislav, kolorovaný reliéf, dřevo, 

30x50 cm 

Jarmila Haldová - Jitka, kolorovaný reliéf, dřevo, 

30x50 cm 
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PŘEDNÁŠKA

Přednáška se zaměří na Kaplického, 
Spurného a Kladivo na čarodějnice

postavy z Babičky od Boženy Němcové a soubor 

32 reliéfních světců pro nevidomé. A právě kolekce 

světců ji přivedla k nápadu vytvořit rozsáhlý cyklus 

kolorovaných dřevořezeb reliéfních obrazů  českých 

panovníků, který máme možnost zhlédnout také 

v šumperském muzeu.

Práci na postavách panovníků předcházela dů-

kladná příprava - konzultace s historiky, studium 

literatury nejen historické, ale i mnoha publikací 

o dobovém oblečení, textilu, šperkařství, zbroji, 

numizmatice. Vyřezané postavy jsou oděny v dobo-

vých kostýmech, které jsou bohatě pomalovány au-

tentickými vzory a dobovými ornamenty. I popisy 

na reliéfech jsou realizovány dobovým písmem, kte-

ré se dochovalo z archeologických nálezů a vztahuje 

se k zobrazené postavě. Dřevořezby českých panov-

níků nás zaujmou pestrou barevností, líbivými tva-

ry a detailním zpracováním, které je obdivuhodné 

stejně jako množství důležitých informací, jež nám 

Jarmila Haldová touto půvabnou formou sděluje.

Výstava zaujme milovníky dřevořezbářského ře-

mesla, širokou veřejnost, ale také děti, které si od-

nesou nezapomenutelný zážitek a vědomosti, jež při 

běžné hodině dějepisu jistě nezískají. 

Výstava „Panovníci českých zemí a jejich manžel-

ky na kolorovaných reliéfních dřevořezbách Jarmily 

Haldové“ bude zahájena v Hollarově galerii šum-

perského muzea vernisáží dne 12. ledna v 17 ho-

din. Výstava potrvá do 22. dubna. 

 Magda Zmrhalová 

Václav Kaplický, František Spurný a román Kladivo na čarodějnice aneb hranice mezi čarovnou 

fi kcí a šumperskou realitou je název přednášky, jež proběhne v úterý 31. ledna v 17.30 hodin 

v přednáškovém sále šumperského muzea. Na zmíněné téma bude hovořit Zuzana Haraštová.

Zuzana Haraštová se v rámci doktorandského 

studia na Filozofi cké fakultě Univerzity Palackého 

mezi jiným zabývá také českým historickým romá-

nem. Po studiu historiografi e publikací a statí o ča-

rodějnických procesech v českých zemích zjistila, že 

o velkolosinských a šumperských procesech dodnes 

neexistuje ucelená práce vycházející z důkladného 

studia všech dochovaných archivních pramenů. 

Překvapivé bylo zřejmě i zjištění, že podnětem pro 

studium severomoravských čarodějnických procesů 

se stal román Kladivo na čarodějnice. Odtud byl 

jen krůček k odkrývání geneze jmenovaného díla 

a s ním i podílu Františka Kotrleho, Břetislava 

Hůly, Františka Hekeleho, Václava Medka a přede-

vším Františka Spurného na vzniku románu. A jaká 

je Kaplickým zprostředkovaná historická realita 

a co je fi kcí? Zájemci o historii dávnou i nedávnou 

se mají na co těšit. Zdeněk Doubravský

Záběr z fi lmu Otakara Vávry Kladivo na čarodějnice, 

jehož scénář byl zpracován na základě stejnojmenné 

knihy Václava Kaplického.  Sbírky VM Šumperk

Pracovníci muzeí přejí čtenářům Kulturního života Šumperka krásné Vánoce a úspěšný rok 2012, 

ve kterém je čekají bohaté a zajímavé muzejní programy.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA, PŘEDNÁŠKA

Městská knihovna

Vít Lucuk představí 
svoji knihu na besedě v knihovně

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

Půjčovní doba v období školního roku 

Knihovna v ul. 17. listopadu
Knihovna Sever

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

Půjčovní doba v závěru roku 2011

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

Knihu nazvanou Přežili svou dobu, jež vyšla na podzim, představí její autor Vít Lucuk během 

besedy v šumperské Městské knihovně v ulici 17. listopadu 6. Setkání je naplánováno na středu 

18. ledna. Začíná v 18.30 hodin a vstup je zdarma.

Vít Lucuk se narodil v Novém Malíně a dnes 

žije ve Vikýřovicích. Několik let pracoval jako 

restaurátor v Olomouci. V roce 2008 absolvoval 

bakalářské studium na Masarykově univerzitě, 

obor historie. Více než dva roky spolupracuje 

s občanským sdružením Post Bellum, které se 

zabývá zaznamenáváním a archivací vzpomínek 

pamětníků významných historických událostí 

a epoch. V říjnu 2011 vydal z příběhů občanů na-

šeho regionu knihu Přežili svou dobu. Na besedě 

nás seznámení s internetovým portálem Paměti 

národa, kde jsou zveřejněny vzpomínky více než 

dvanácti set pamětníků z celého Česka i z dalších 

evropských zemí. Povypráví o některých pamět-

nících z našeho okolí, jejichž příběhy jsou zazna-

menány v knize Přežili svou dobu. Vše doprovodí 

fotografi emi, krátkými zvukovými nahrávkami 

a videozáznamy.  -zd-
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA, VILA DORIS

Vila Doris

Voda Kazimierze Staszkówa 
„zaplaví“ knihovnu

Šumperská Městská knihovna v ulici 17. listopadu 6 bude hostit výstavu fotografi í Kazimierze 

Staszkówa, nazvanou Voda. Zahájena bude ve čtvrtek 12. ledna v 16 hodin. 

Kazimierz Staszków se narodil v r. 1950 ve 

Velkých Kuněticích (Slawniowice) a od dětství je 

spjat s regionem Nysy. Zabýval se řadou činností: 

studoval historii a restaurátorství, pracoval jako 

restaurátor stylového nábytku, účastnil se výstavby 

válkou zničeného domu kultury v Nyse, vyzkou-

šel si tvrdou práci v kunětických mramorových lo-

mech. Když jej odmítlo poslouchat zdraví, dospěl 

k názoru,  že nemoci je nejlépe vzdorovat prací  

a aktivitou. Zajímá se o geologii, historii regio-

nu, psaní, kresbu, hodně času věnuje ediční práci, 

jeho fotografi e najdeme v řadě publikací o Nyse 

a okolí. Věnuje se turistice, putuje pěšky i na kole 

a samozřejmě všude  fotografuje. V Šumperku  vy-

stavoval své fotografi e v knihovně v letech 2001 

a 2002, v divadle v roce 2006, v roce 2008 se pak 

účastnil společné putovní výstavy fotografů spolu 

s Ivo Netopilem, Vojtou Krejčím a Honzou Val-

chařem, která se uskutečnila v Šumperku, Nyse 

a dalších knihovnách na české i polské straně hra-

nice. -zd-

Své snímky představí v šumperské knihovně fotograf 

Kazimierz Staszków.  Foto: archiv

Od 4.1. každou středu, od 5.1. každý čtvrtek, od 6.1. 

každý pátek a od 9.1. 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

Od 3.1. každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC Ko-

mínkov

Cvičení pro nastávající maminky

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

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

Od 4.1. každou středu od 17 do 18.30 hodin v MC Ko-

mínkov

Laktační poradna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 

186 053, psencikova@doris.cz.  Konzultace 50 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
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VILA DORIS, STŘEDISKO SEVER

Společenské středisko Sever

Sobota 7. ledna od 14 do 17 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

Úterý 18. ledna od 17 do 20 hodin v MC na „K“

Sedánky pro mamky

Tvořivá dílna pro ženy každého věku, informace Eva 

Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psenci-

kova@doris.cz.  Vstupné 60 Kč

Od 24. ledna 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 počítačem, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Offi  ce Word 

2007, Microsoft Offi  ce Excel 2007, Microsoft Offi  ce 

PowerPoint 2007, Internet a elektronická pošta, infor-

mace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 610 

031, vavrusa@doris.cz.  Cena 1100 Kč

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. listo-

padu 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 + Mateřské centrum 

Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 

583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

Čtvrtek 5. ledna od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.   Vstupné 50 Kč

Pátek 13. ledna od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 17. ledna od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Čtvrtek 19. ledna od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Pátek 27. ledna od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hraje Pepa Frnka.  Vstupné 50 Kč

Úterý 31. ledna 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 13.30 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině - za-

čátečníci

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině - po-

kročilí

Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“

Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 

Každou středu od 10 hodin v „P“

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“

Cvičení s fl exibary

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 čís-

le 732 561 061, „KS“ = Kavárnička pro senio-

ry, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 

Gen. Svobody 68. 
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DDM U RADNICE, PŘEDPLATNÉ

DDM U radnice

Středa 4. ledna od 16 do 18 hodin v herně v Erbenově 

ulici 14

Pojď si pinknout!

Pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! Inf. Z. Formánek, 

tel. č. 734 820 090.  Vstup volný

Čtvrtek 5. ledna od 15.30 do 17 hodin v klubovně 

v 1. patře

Deskové hry

Inf. P. Tkadlec, tel.č. 605 964 457.  Vstup volný

Sobota 7. ledna od 9 do 14 hodin v keramické dílně 

ve 2. patře

Keramika pro každého

Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč

Sobota 7. ledna od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 3. patře 

Šperkování 

Výroba šperků z korálků.  Vstupné 50 Kč

Pondělí 9. ledna od 17 do 18 hodin v herně v Erbenově 

ulici 14

Stolní tenis pro děti

Nutná sálová obuv! Inf. Z. Formánek, tel. č. 

734 820 090.  Vstup volný

Čtvrtek 12. ledna od 15 do 17 hodin v dílně

Železniční modelářství od A do Z 

Rady a nápady.  Vstup volný

Úterý 17. ledna od 15 do 17 hodin v dílně

Rady a nápady pro mladé techniky - modeláře 

 Vstup volný

Čtvrtek 19. ledna od 15.30 do 17 hodin v klubovně 

v 1. patře

Deskové hry

Inf. P. Tkadlec, tel.č. 605 964 457.  Vstup volný

Středa 25. ledna od 17 do 18 hodin v herně v Erbenově 

ulici 14

Pojď si pinknout!

Nutná sálová obuv! Inf. Z. Formánek, tel. č. 

734 820 090.  Vstup volný

Čtvrtek 26. ledna od 15 do 17 hodin v dílně

Stavíme modelovou železnici  Vstup volný

Sobota 28. ledna od 13 hodin v ateliéru ve 3. patře 

Šití zvířátek z fi lcu

Inf. R. Večeřová, tel.č. 777 216 332, romana.vecero-

va@seznam.  Vstupné 50 Kč

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Rad-

nice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 

583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

Prodejní cena Kulturního života Šumperka, který 

vydává místní radnice, se v roce 2012 nemění. Roční 

předplatné tak činí 264 Kč pro mimošumperské odbě-

ratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím 

České pošty. Šumperané pak zaplatí za předplatné 

132 Kč (jiný systém doručování). Na stáncích přitom 

stojí jedno číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.

Ti, kteří si Kulturní život Šumperka předplatí, 

mohou vyhrát vstupenky na pořady Domu kultury 

a Divadla, na fi lmy v Kině Oko či knihu Ludvíka Va-

culíka Koza na trati, kterou do soutěže věnuje Městská 

knihovna. Další ceny připravuje pro vylosované před-

platitele Vlastivědné muzeum Šumperk a také Město 

Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat Z. Kva-

pilovou, tel.č. 583 214 193, 724 521 552. Do slosová-

ní budou zařazeni předplatitelé, kteří zaplatí složenku 

do pátku 13. ledna 2012. -zk-

PŘEDPLAŤTE SI KULTURNÍ ŽIVOT ŠUMPERKA A VYHRAJTE
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 FILMOVÝ KLUB, KINO OKO

Prodej průkazů Filmového klubu 
na rok 2012 již v kině Oko odstartoval

Kino Oko
MONSTRA OCEÁNŮ 3D - PRAVĚKÉ DOBRODRUŽSTVÍ  Hrajeme pro mládež 3D

Úterý 27. prosince jen v 16.00 hodin, neděle 1., pondělí 2., sobota 7. a neděle 8. ledna jen v 16.30 hodin 

USA, 2007, 40 minut, mládeži přístupný, české znění

Velkolepé pravěké 3D dobrodružství sleduje rodinu  mořských plazů na jejich pouti starodávnou vodní říší šavlo-

zubých ryb, pravěkých žraloků, obrovských chobotnic a dalších jedinečných dnes již vyhynulých mořských tvorů. 

Úžasná 3D animace!  Vstupné dospělí 75 Kč, děti do 15 let 50 Kč

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

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ   Hrajeme pro děti

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

Již čtyři roky působí Filmový klub Šumperk pod kinem Oko. Poslední dva roky pak promítá snímky 

pro fi lmové fanoušky bez městské dotace, jež v minulosti každým rokem podporovala jeho činnost. 

Navzdory tomuto faktu návštěvnost klubu stoupá, zájemci o kvalitní fi lmy se přitom mohou každý 

měsíc těšit na nejméně tři až čtyři snímky zařazené do dramaturgického plánu kina v sekci Artfi lm.

„V roce 2011 bylo promítnuto třicet představení, 

jež zhlédlo celkem devět set jedenáct diváků,“ říká 

Kamila Šeligová ze šumperského Filmového klubu. 

Jednotlivá představení podle ní navštěvují nejen čle-

nové fi lmového klubu, ale široká veřejnost. „Členové 

ovšem mají po předložení průkazky nárok na slevu 

ze vstupného,“ podotýká Šeligová a dodává, že o pro-

mítaných fi lmech jsou zájemci informováni v tisku, 

na webových stránkách kina, na plakátech a letácích, 

na facebooku pod názvem Kino OKO a ve vitríně, 

zaměřené samostatně na fi lmový klub, jež se nachází 

na budově kina. 

Prodej nových průkazů na rok 2012 odstartoval 

teprve nedávno. Průkazka platná dvanáct měsíců 

stojí šedesát korun, členové klubu pak mají po jejím 

předložení slevu deset korun na jednotlivá představení 

v roce 2012. 

„Členství ve fi lmovém klubu umožňuje zhlédnout 

na plátně kultovní díla, snímky náležející do zlatého 

fondu kinematografi e, zajímavé novinky nebo vítězné 

fi lmy z mezinárodních festivalů,“ podotýká Šeligová. 

Každý člen přitom získá i slevu ze vstupného na zají-

mavé fi lmové semináře a festivaly nejen u nás, ale i na 

Slovensku a v Polsku. A v rámci Filmového klubu jsou 

rovněž promítány fi lmy populárního Projektu 100. 

V roce 2012 se tak mohou vyznavači fi lmové-

ho plátna těšit na West Side Story Roberta Wiseho 

z roku 1961, evropskou klasiku zastoupí fi lm Akiho 

Kaurismäkiho z roku 1992 Bohémský život, v rámci 

kultovních fi lmů 90. let pak bude uveden snímek Tra-

inspotting Dannyho Boyleho z roku 1996 a během 

Letní fi lmové školy 2012 také digitalizovaný klasický 

český fi lm. „Rádi přivítáme další zájemce o šumper-

ský Filmový klub. Své názory a náměty na promítané 

fi lmy mohou lidé zveřejnit právě na našem faceboo-

ku. Zakoupením průkazu pak podpoří činnost klubu 

a současně dají najevo, že mají zájem, aby se v místním 

kině promítaly kvalitní fi lmy,“ uzavírá Šeligová. -red-
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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 Kocou-

rovi 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

Studio DreamWorks přináší další příběh z Krajiny za sedmero horami. 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.

ČERNÁ HODINA 3D   3D

Neděle 1., pondělí 2., úterý 3. a středa 4. ledna jen v 18.00 hodin

USA, 2011, 89 minut, horor, mládeži přístupný, titulky

Kdykoliv se mimozemšťané rozhodnou zaútočit na Zemi, začínají v Americe. Nejslavnější ruský režisér a pro-

ducent současnosti Timur Bekmambetov (fi lmy Wanted, Noční hlídka, Denní hlídka) se rozhodl zavedené 

pořádky zrušit a ve fi lmu Černá hodina se pod jeho dozorem vlivem invaze z vesmíru otřásá Rudé náměstí 

a mumifi kovaný Lenin. Netradiční prostředí a Bekmambetova pověst trikového mága slibují, že Černá hodina 

bude mimořádný zážitek.  Vstupné 130 Kč

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Neděle 1. a pondělí  2. ledna jen ve 20.00 hodin

USA, 2011, 118 minut, romantická komedie, od 12 let, titulky
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Režisér Garry Marshall a hvězdné herecké obsazení se předvedou v komedii, která oslavuje lásku ve všech jejích 

podobách. To vše v příbězích párů i singlů, jež se vzájemně proplétají a odehrávají během silvestrovské noci upro-

střed pulzujícího New Yorku. Hrají Ashton Kutcher, Hilary Swanková, Michelle Pfeiff erová, Katherine Heiglová, 

Robert De Niro a další.  Vstupné 90 Kč

BASTARDI 2

Úterý 3. a středa 4. ledna jen ve 20.00 hodin, čtvrtek 5. ledna jen v 18.00 hodin

ČR, 2011, 95 minut, drama, od 12 let

Děj Bastardů 2 přímo navazuje na příběh předchozího fi lmu. Vlivný podnikatel a místní mafi án spolu s otcem 

chystají odvetu za smrt jejich syna a vnuka Michala. Podezření, že ředitel školy Majer je zapleten do smrti tří 

spolužáků, má také policejní vyšetřovatel Karas, který začíná pátrat po nových důkazech. A z některých dětí se na 

Majerově škole stávají noví Bastardi… Hrají Jan Šťastný, Jiří Krampol, Tomáš Magnusek, Radoslav Brzobohatý, 

Kateřina Brožová, Jan Přeučil a další.  Vstupné 85 Kč

LE HAVRE  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 5. ledna jen ve 20.00 hodin

Finsko, Francie, Německo, 2011, 93 minuty, titulky

Příběh sympatického čističe bot, který se rozhodl zachránit třináctiletého afrického mladíka před deportací, se 

Drama Bastardi uvádí kino Oko začátkem ledna.
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odehrává ve francouzském přístavu Le Havre. Kultovní fi nský režisér Aki Kaurismäki natočil svým typickým 

stylem snímek plný optimismu a jemného humoru, který byl na MFF v Cannes 2011 oceněn cenou kritiky - 

FIPRESCI - a který byl zároveň označen jako nejoptimističtější fi lm v soutěži.  Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč

MISSION: IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL

Pátek 6., sobota 7. a neděle 8. ledna jen v 17.30 hodin

USA, 2011, 133 minuty, akční thriller, od 12 let, titulky

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

ciován 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

SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ

Pátek 6., sobota 7. a neděle 8. ledna jen ve 20.00 hodin, pátek 13., sobota 14. a neděle 15. ledna v 17.30 a ve 20.00 ho-

din, pondělí 16., úterý 17. a středa 18. ledna jen v 17.30 hodin 

USA, 2011, 129  minut, akční krimi, od 12 let, titulky

Rakouský korunní princ je mrtev a vypadá to na sebevraždu. To se však nejlepšímu detektivovi s vytříbeným 

uměním dedukce nezdá. Úmrtí se mu jeví jako část skládačky plánu jeho největšího soka, profesora Mo-

riartyho. Vyšetřování začíná… Robert Downey Jr. jako Sherlock Holmes a Jud Law jako Dr. Watson opět 

v hlavních rolích velkolepé, dynamické podívané, která je pokračováním snímku, který byl uveden v kinech 

s obrovským úspěchem vloni. Géniální Holmes v něm bude čelit stejně geniálnímu, ale velmi krutému  pro-

fesoru Moriartymu, který má proti detektivovi jednu obrovskou výhodu - nemá žádné svědomí… Režie Guy 

Ritchie.  Vstupné 100 Kč

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D  Hrajeme pro děti 3D

Sobota 7. a neděle 8. ledna jen v 10.00  hodin

USA, 2011, 98 minut, rodinný fi lm v českém znění

Animovaná komedie, která konečně nabízí odpověď na otázku, kterou si klade většina dětí: Jak jen to ten Santa 

dělá, že během jedné noci dokáže nadělit všechny dárky? A navíc se mu letos stane velmi nepříjemná věc, protože 

jedno ze stovek milionů dětí omylem vynechá. A tak se nejméně schopný člen rodiny, Santův nejmladší syn 

Arthur, vydává na vzrušující závod s časem, během kterého musí doručit poslední vánoční dárek dřív, než se 

rozední…  Vstupné 145 Kč

V sobotu 7.1. v 10.00 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich děti ve věku do 15 let, 

kteří navštíví kino společně, je 120 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

POUPATA

Pondělí 9. a úterý 10. ledna jen v 18.00 hodin, středa 11. ledna jen ve 20.00 hodin

ČR, 2011, 94  minuty, drama, od 12 let 

Sociální drama ze současnosti Poupata je režisérským debutem Zdeňka Jiráského, který k fi lmu napsal i scénář. 

Vypráví o postupném rozkladu rodiny, žijící na malém městě, která musí čelit neřešitelné životní situaci… Hrají 

Vladimír Javorský, Marika Šoposká, Vladimír Polívka, Josef Láska a další.  Vstupné 90 Kč

LOVCI HLAV

Pondělí 9. a úterý 10. ledna jen ve 20.00 hodin, středa 11. ledna jen v 18.00 hodin

Norsko, 2011, 100 minut, krimithriller, od 12 let, titulky
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Roger Brown je podle svého názoru nejlepší a nejhůře placený lovec hlav (vyhledávač talentů) v Norsku. Má příliš 

krásnou ženu a příliš drahou vilu, a proto si musí přivydělávat krádežemi uměleckých děl...  Filmová adaptace 

nové knihy světově známého norského autora Joa Nesbøha.  Vstupné 80 Kč

WEST SIDE STORY  Projekt 100

Čtvrtek 12. ledna jen v 19.00 hodin

USA, 1961, 151 minuta, mládeži přístupný, digitální projekce

Muzikál oceněný 10 Oscary, který navždy změnil dějiny žánru, protože opustil bezpečný svět iluzí a ateliérové 

dokonalosti, a vydal se do newyorských ulic mezi dva nesmiřitelné neworské gangy. V hlavní roli Natalie 

Woodová.  Vstupné 75 Kč, členové FK 65 Kč

SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ

Pátek 13., sobota 14. a neděle 15. ledna v 17.30 a ve 20.00 hodin, pondělí 16., úterý 17. a středa 18. ledna jen 

v 17.30 hodin 

USA, 2011, 129  minut, akční krimi, od 12 let, titulky

Robert Downey Jr. jako Sherlock Holmes a Jud Law  jako Dr. Watson opět v hlavních rolích velkolepé, dy-

namické podívané, která je pokračováním snímku, který byl uveden v kinech s obrovským úspěchem vloni. 

Géniální Holmes v něm bude čelit stejně geniálnímu, ale velmi krutému  profesoru Moriartymu, který má 

proti detektivovi jednu obrovskou výhodu - nemá žádné svědomí… Režie Guy Ritchie.  Vstupné 100 Kč

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL  Hrajeme pro děti

Sobota 14. ledna jen v 15.45 hodin

ČR, 2011, 90 minut, rodinná komedie

V sobotu 7. a v neděli 8. ledna zažijí děti v kině Oko Velkou vánoční jízdu ve 3D.
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Máš-li mámu čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ...  V hlavních rolích Petra Černocká, Jan Hrušínský, Jiřina 

Bohdalová a Petr Nárožný, v roli malé Saxány Helena Nováčková.  Vstupné 85 Kč, pro děti do 15 let 60 Kč

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

OCELOVÁ PĚST  Hrajeme pro děti

Neděle 15. ledna jen v 15.00 hodin

USA, 2011, 127 minut, mládeži přístupný, české znění

V napínavém akčním rodinném fi lmu si na své přijdou především kluci a jejich tátové. Příběh otce, bývalého 

boxera, a jeho syna, který mu vpadne znenadání do života, se odehrává v blízké budoucnosti v nemilosrdném 

světě robotických zápasů. V hlavní roli Hugh Jackman.  Vstupné 80 Kč

ALOIS NEBEL

Pondělí 16., úterý 17. a středa 18. ledna jen ve 20.00 hodin

ČR, 2011, 87 minut, drama, mládeži přístupný, černobílý

Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný příběh 

s atmosférou podobnou fi lmům Sin City nebo Valčík s Bašírem, k jehož realizaci použil režisér Tomáš Luňák 

poprvé v české kinematografi i rotoscoping, unikátní technologii kombinující kreslený a hraný fi lm. Příběh začíná 

na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel, tichý 

samotář, který trpí podivnými halucinacemi… V hlavní roli Miroslav Krobot, dále hrají Tereza Voříšková, Karel 

Roden a další.  Vstupné 80 Kč

LÁSKA JE LÁSKA 

Čtvrtek 19. ledna jen v 18.00 hodin, pátek 20., sobota 21., neděle 22., pondělí 23., úterý 24., středa 25. led-

na v 18.00 a ve 20.15 hodin, čtvrtek 26. a pátek 27. ledna jen v 19.00 hodin, sobota 28. a neděle 29. ledna 

v 17.45 a ve 20.00 hodin

ČR, 100 minut, komedie, mládeži přístupný

Simona Stašová, Petr Nárožný, Eliška Balzerová, Ondřej Vetchý, Aneta Krejčíková, Maciej Cymorek a Rudolf 

Hrušínský v hlavních rolích české romantické komedie o lásce ve všech jejích podobách. Stejně jako v životě ne-

budou ve fi lmu chybět jak úsměvné a humorné situace, tak těžké životní zkoušky, nečekaná odhalení, překvapivé 

zvraty, trápení i smíření…  Těšte se na milou podívanou, nevšední příběh a skvělé herecké výkony! Režie Milan 

Cieslar.  Vstupné 100 Kč

DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 19. ledna jen ve 20.00 hodin

Francie, Polsko, Norsko, 1981, 98 minut, od 12 let, titulky

Obnovená premiéra mistrovského díla Krzysztofa Kiešlowskiho v nové digitálně restaurované kopii, v níž se 

slavný režisér pokusil na paralelních životech dvou dívek  ilustrovat působení náhody a osudových momentů 

v lidském životě.  Vstupné 75 Kč, členové FK 65 Kč 

HAPPY FEAT 2 3D  Hrajeme pro děti 3D

Sobota 21. a neděle 22. ledna jen v 16.00 hodin, čtvrtek 26. a pátek 27. ledna jen v 17.00 hodin, sobota 

28. a neděle 29. ledna jen v 15.45 hodin, pondělí 30., úterý 31. ledna a středa 1. února jen v 17.00 hodin

USA, 2011, 99 minut, rodinný fi lm v českém znění

Pokračování úspěšné animované hudební komedie nás opět zavede do nádherné krajiny Antarktidy, kde 



žije drobounký tučňák Erik, který neumí tancovat, přestože jeho táta je mistrem stepu… Erik je pro tátu 

velkým zklamáním, protože ho tanec nebaví, a tak uteče pryč…  Vstupné 130 Kč

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY

Pondělí 30., úterý 31. ledna a středa 1. února jen v 19.00 hodin

USA, 2011, 158 minut, thriller, od 15 let, titulky

Film natočený podle prvního dílu celosvětově úspěšné knižní trilogie Stiega Larsona Milenium. Novinář 

Mikael Blomkvist a počítačová hackerka Lisbeth Sandlerová se snaží rozplést podivnou rodinnou událost 

mocného klanu Vangerů, která se odehrála téměř před čtyřiceti lety… V hlavních rolích Daniel Craig 

a Rooney Mara, režie David Fincher.  Vstupné 90 Kč 

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 prostorový 

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 prvního 

představení. Vstupenky na všechna lednová představení jsou v prodeji od 1. ledna 2012.

KINO OKO NABÍZÍ MOŽNOST REZERVACE VSTUPENEK PŘES INTERNET.

Film Muži, kteří nenávidí ženy byl natočen podle prvního dílu celosvětově úspěšné knižní trilogie Stiega Lar-

sona Milenium.




