
Detail radnice 
očima Lubomíra Bartoše

Proč věž radnice? 
„Vidím v ní čistý výtvarný prvek 

- podobu kostky. 
Je jako dětská hračka, kostka ze hry 

„Člověče nezlob se“,  
jako by se jí dalo kutálet po stole. 

Architekt v tomto případě 
vytvořil hravý element, 

který pak dozdobil.“  
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PŘEDPLATITELÉ DOSTANOU 
JEDNO ČÍSLO ZDARMA 

Předplatné Kulturního 
života Šumperka na rok 
2007 stojí 132 Kč pro 
šumperské odběratele 
(doručuje roznáško-
vá služba). Na stáncích 
přitom stojí jedno číslo 
tohoto měsíčníku dva-
náct korun. Mimošum-
perští odběratelé, kte-
rým KŽŠ distribuuje 
Česká pošta, pak zaplatí 
za dvanáct čísel 240 Kč. 

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci 
Kulturního života Šumperka, T. Domeslovou, tel.č. 
583 214 193, 583 437 352.  -red-

Klidné a krásné vánoční svátky a vše 

nejlepší v roce 2007 přeje všem svým 

čtenářům redakční rada 

Kulturního života Šumperka

nnn
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Před 655 lety
Z roku 1452 máme první nepřímou zprávu o existenci školy v Šumperku. V dominikánském klášteře tehdy 

působil školní mistr.

Před 500 lety
16. ledna 1507 Jan z Kunovic dal Petrovi z Žerotína v dědičné držení město Šumperk a celé šumperské panství 

se zbořenými hrady Nový hrad a Bludov. Žerotínové sice koupili tento majetek již v roce 1494, ale jednalo 
se pouze o zástavní držbu. Když král Vladislav v roce 1504 věnoval zboží Janovi z Kunovic, ten je v zápětí 

postoupil Žerotínům.

Před 150 lety
V roce 1857 založil Konstantin Zephyresku první šumperskou nemocnici, která měla osmnáct lůžek a stála 
na okraji dnešních Smetanových sadů, zrušena byla po dostavbě dnešní nemocnice v roce 1896. Do té doby 

k těmto účelům sloužily od konce středověku špitály, které se nacházely v různých částech města - naposledy 
v Kozinově ulici. Objekt nemocnice byl zbourán ve 30. letech minulého století.

Před 110 lety
6. ledna 1897 se konalo první kinematografi cké představení v Šumperku. Kočovná společnost bratří Oeserů se 

divákům předvedla v hostinci U modré hvězdy, který stával v místech parkoviště v dnešní Langrově ulici.

Před 95 lety 
16. ledna 1912 se v Šumperku narodil rakouský básník a dramatik, řádový kněz Roman Karl Scholz. 

Za protinacistický odboj byl 10. května 1944 ve Vídni popraven. 
20. ledna 1912 zakoupilo město pro své hasiče elektrický alarm.

Před 65 lety 
V lednu 1942 přijelo z Berlína do Šumperka 20 matek s 36 dětmi od 1 do 6 let. Byl jim zajištěn rekreační pobyt 

v léčebném domě v lázních ve Velkých Losinách. Podobné pobyty se během války uskutečnily několikrát.

Před 60 lety 
V lednu 1947 zahájil činnost šumperský symfonický orchestr, který měl 60 členů. Dobu ukončení jsem nezjistil.

Před 55 lety 
1. ledna 1952 byl zřízen Závod první pětiletky (od roku 1966 Pramet), který si v letech 1952-53 

vybudoval nový závod na Uničovské ulici. Nový podnik navázal na fi rmu Ing. Stelwag, která byla založena 
v roce 1931 a sídlila v prostoru  dnešní ulice Čsl. armády č.  37. Firma se zabývala výrobou nástrojů 

z tvrdokovu a přírodního diamantu a zaměstnávala až 40 lidí. Od 19. květa 1945 patřila fi rma pod Báňskou 
a hutní společnost a od 31. prosince 1948 byla součástí Spojených oceláren n.p. Kladno.

Před 45 lety 
1. ledna 1962 došlo ke spojení muzeí okresu Šumperk (šumperského, zábřežského, mohelnického, loštického, 

jesenického a javornického) a vzniklo Okresní vlastivědné středisko v Šumperku.
 

Před 40 lety 
V lednu 1967 byla zahájena výstavba dosud největšího šumperského sídliště  Šumperk - Sever.

-ách-



K
E

 K
R

E
S

B
Ě

 N
A

 O
B

Á
L

C
E

2

Narodil se 22. září 1937 v Klopině. Po třech 
letech práce kresliče v zábřežské textilce Atlas 
vystudoval grafi ku na uherskohradišťské 
UMPRUM a poté v letech 1959 až 1965 u pro-
fesorů Václava Tittelbacha a Františka Jiroudka 
Radovu speciální školu Krajinářské a fi gurální 
malby na  pražské 
Akademii výtvar-
ného umění. Již od 
roku 1964 půso-
bil jako externista 
v šumperské Lido-
vé škole umění, 
v níž pak zůstal 
jako pedagog do 
roku 1983, kdy se 
plně začal věnovat 
své vlastní tvor-
bě. Bezpočet děl, 
následných výstav 
a stálá expozice, 
která byla v roce 
2002 otevřena 
mistrovi na úsov-
ském zámku, jsou 
dokladem jeho 
neuvěřitelné píle. 
Bartoš je znám 
především jako 
krajinář, což mu 
vyneslo přídomek 
„malíř jesenické 
přírody“. Mě osob-
ně nejvíce oslovují 
jeho zátiší a zejmé-
na portrétní 
a fi gurální malba. 
V aktech dokáže 
skvěle vystihnout opravdovou krásu těla, skuteč-
nou ženskost, která z postavy vyzařuje v lehkém 
erotickém oparu. Koneckonců, snad mé poci-
ty dokladuje nejnovější kalendář na rok 2007.  

V příštím roce dovrší Lubomír Bartoš sedm-
desátku. Co ve své tvorbě a činnosti k tomuto 
kulatému jubileu připravuje, o tom si povíme 
v dalších číslech KŽŠ.   

Dohodli jsme se, že na obálky letošního KŽŠ 
nebudeme dávat celkové podoby objektů, kte-

ré se tam ostatně 
namnoze v minu-
losti objevily již 
několikrát (např. 
budova radnice), 
byť samozřejmě 
pohled umělce 
může přinést bez-
počet nových tvarů. 
Malíř se nám, tak 
říkajíc, předvede 
v procesu své tvor-
by a nabídne ze zná-
mých šumperských 
staveb pouze detai-
ly, případně výřezy. 
Navíc nám vždy 
stručně vysvět-
lí, v čem ho právě 
onen prvek zaujal. 
Celý cyklus by měl 
být v prosincovém 
čísle uzavřen jistou 
mistrovou předsta-
vou, řekněme vizí. 
Mohu napovědět 
jen tolik (víc sám 
nevím), že pro něj 
v Šumperku exis-
tují dvě dominan-
ty, s nimiž si rád 
ve svých malbách 

pohrává. Jsou to věže radnice a farního kostela. 
Schází mu však dominanta třetí, a to nejen z hle-
diska optického, ale také časoprostorového (ve 
smyslu „co po nás zůstane“). Jak si ji představu-

Osobnosti Šumperka v tomto roce nahradí kresby akademického malíře Lubomíra Bartoše. Čte-
nářům KŽŠ snad není potřeba tohoto renomovaného výtvarníka představovat, takže jen struč-

ná biografi e. 

KE KRESBĚ NA OBÁLCE

Akademický malíř Lubomír Bartoš, jehož tvorbu ocenila 
šumperská radnice udělením Ceny za přínos pro město, oslaví 
v roce 2007 významné životní jubileum.  Foto: Z. Kvapilová
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19. ledna 1887 (před 120 lety) se narodil v Přerově František Bayer, středoškolský profesor, od roku 
1919 působil na české reálce v Šumperku, v letech 1921 až 1926 po Ladislavu Fialovi správce reálky, 
později profesor a ředitel gymnázia v Přerově (zemřel 23. ledna 1973 v Přerově). 

21. ledna 1932 (před 75 lety) se narodil v Šumperku PhDr. Svatopluk Štech, nadaný lingvista, slavista 
a germanista, odborný asistent katedry germanistiky na Filozofi cké fakultě UP v Olomouci, od roku 
1964 lektor češtiny ve švédském Göteborgu (zemřel 7. ledna 1968 v Göteborgu). -zf-

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

Jednotná řada tiskovin „Tipy pro turisty“, kte-
rou vydává šumperská radnice, je od letošního 
prosince bohatší o dal-
ší přírůstek. Ten před 
nadcházející zimní 
sezonou uvítají zejmé-
na milovníci bílé sto-
py. Brožura nazvaná 
„Tucet tipů pro lyžaře“ 
obsahuje dvanáct zají-
mavých tras s popisem 
jejich profi lu a fotogra-
fi emi, nechybí ani údaje 
o občerstvení a o tom, zda je trasa strojově upra-
vovaná. To vše doplňuje přehled lyžařských center 
v Jeseníkách. 

Brožura, jež pochází z dílny grafi ckého studia 
Janda Design, je k dostání nejen v češtině, ale také 

v  anglické, německé 
a polské verzi. Příznivci 
moderních informač-
ních technologií pak 
mohou najít celý mate-
riál rovněž na stránkách 
www.infosumperk.cz 
v nabídce menu „zim-
ní sporty“. „Tucet tipů 
pro lyžaře“ si mohou 
zájemci koupit za čty-

řicet korun v informacích v přízemí šumperské 
radnice a v Regionálním a městském informačním 
centru při Vlastivědném muzeu.  -zk-

MĚSTO VYDÁVÁ TUCET TIPŮ PRO LYŽAŘE

je, to bychom se měli dozvědět v prosinci.    
Proč detaily? Lubomír Bartoš říká (jde pocho-

pitelně o mou interpretaci mnohem hlubších 
myšlenek, které obvykle posluchači rychle uni-
kají v nenávratnu): „Když vytvářím  kresby, jsou 
dominanty dané krajiny nebo objektu obvykle 
vzdáleny. Já si je přiblížím, přitáhnu je k sobě, 
protože je potřebuji uchopit, ohmatat, vcítit se 
do nich. Zprvu netuším, co objevím. Jakmile 
mám pocit, že se mi to povedlo, pustím je opět 
do prostoru. Vzniklý detail mi pak umožní  
pochopit celek  a tím ho lépe interpretovat.“  

Myslím, že máme skvělou příležitost podívat 
se na nám zcela známé objekty jinak, než jsme 
zvyklí. Přiznám se, že zrovna radnice, jejíž část 
nás v tomto čísle KŽŠ zajímá, ve mě vyvolává 
spíše negativní pocity, ale dost možná jsem 
ovlivněn Pavlem Zatloukalem, znalcem morav-

ské architektury, který uvádí, že tato „Hřmotná, 
naddimenzovaná amorfní masa, připomínající 
v některých partiích spíše činžák, byla ztvárněná 
v tzv. saské neorenesanci, aktualizované secesi-
onizujícími detaily“. Avšak upozorněn malířem 
na detail, o němž bude řeč níže, snažím se nyní 
radnici, zejména její části, vnímat nově, třebaže 
tuším, že se můj celkový dojem nezmění. 

O stavbě radnice jen tolik: Z 33 návrhů byl 
po poněkud skandálním výběru (představitelé 
města nerespektovali názory odborníků výbě-
rové komise) k realizaci zvolen projekt vídeň-
ského profesora Ludwiga Schöna a „domácího 
Vídeňáka“ Georga Bergera. Návrhu bylo mimo 
jiné vyčítáno, že  postrádá uměleckou výlučnost 
a její hlavní architektonický motiv štítu silně při-
pomíná radnici ve štýrském městě Ptuj. Radnice 
byla slavnostně otevřena 9. září 1911.         -ách-
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Někdejší školní budova na Komenského ulici po více než dvouleté přestávce opět ožila. Ve středu 
29. listopadu se zde slavnostně otevřelo tzv. Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů, jež 

provozuje Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris 
Šumperk. V objektu, který místní radnice zrekonstruovala s pomocí evropských peněz, najdou děti 
i dospělí kromě dvou tělocvičen také učebny, řemeslnické dílny, poradny, pracovny a nechybí tu ani 
zázemí Šumperského dětského sboru.

„Na začátku devadesátých let jsme v našich 
zahraničních partnerských městech obdivovali 
jejich centra pro vzdělávání. Těší mě, že dnes se 
takovým moderním zařízením můžeme pochlu-
bit i my. Rád bych proto popřál všem, kteří zde 
budou pracovat, aby se jim dařilo a aby výsledky 
své činnosti rádi prezentovali široké veřejnosti,“ 
uvedl při slavnostním otevření nového Komunit-
ního centra rozvoje lidských zdrojů šumperský 
starosta Zdeněk Brož. Podle ředitele „Dorisky“ 
Jaroslava Ondráčka jde o zařízení, které je šité na 
míru dětem a mládeži. Ti by zde měli najít zejmé-
na možnosti ke kvalitnímu využití volného času. 

Přestože nové zařízení nese poněkud neobvyklý 
název, pro místní bude zřejmě i nadále „Komí-
nem“. „Zůstáváme tomuto neofi ciálnímu označe-
ní věrni a budeme rádi, když Komín lidi potáhne,“ 

řekl s úsměvem Ondráček a dodal, že „obsazení“ 
bývalé školy na Komenského ulici, která prošla 
náročnou rekonstrukcí, probíhá postupně. 

Kromě opravené tělocvičny, která je v provozu 
již od letošního února, se v objektu nachází ješ-
tě tzv. úpolová tělocvična se žíněnkou tatami, jež 

slouží kroužkům juda a dalších bojových spor-
tů. Přízemí pak dále obsadily Poradna pro ženy 
a dívky, která původně sídlila na Šmeralově ulici, 
mateřské a rodinné centrum „Komínkov“, Monte 
klub a Arte dílna s hrnčířskými kruhy, pecí a hlí-
nou. Do druhého patra se přestěhovaly počítačo-
vá ITC učebna - tzv. „I-téčko“ a výtvarný Ateliér, 
tanečníci tu mají místnost se zrcadly a speciálním 
linem  - tzv. Tančírnu a nachází se zde multifunkč-
ní učebna, v níž bude Vila Doris nabízet veřejnosti 
různé typy seminářů, přednášek a kurzů. Nejvyš-
ší třetí patro pak patří Šumperskému dětskému 
sboru, který tu má k dispozici kromě velké a malé 
zkušebny i tolik potřebné zázemí.

Zahájení provozu na  „Komíně“ ovšem nezna-
mená zánik aktivit v „Dorisce“ na ulici 17. listopadu. 
V této budově zůstává kromě vedení a ekonomické-
ho úseku také Středisko ekologické výchovy, infor-
mační centrum environmentální výchovy a také 
další kroužky, které zde mají potřebné zázemí. 
V suterénu pak plánuje Vila Doris, společně se 
Zastupitelstvem dětí a mládeže města Šumperka, 
zřízení otevřeného klubu pro mládež. -zk-

Do nově otevřeného Komunitního centra se přestě-
hoval mimo jiné výtvarný Ateliér.         Foto: -zk-

Své zázemí našel pod střechou „Komína“ i Šum-
perský dětský sbor.               Foto: -zk-
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FESTA ARRIVEDERCI  neděle 25. června
Srdceryvně se loučíme s NAŠÍM hotelem, 

na zkoušce stále ještě rozvažujeme, jestli by ten 
Amours..., ale nakonec Hura hoj! Vzhůru do 
Sextenu!!

Parkoviště se čile zaplňuje, nejvyšší čas zaujmout 
strategické pozice v dřevěné poloaréně... chvíle 
napětí... a již se začíná řečnit. Na pódium postup-
ně přicházejí zástupci všech přítomných sborů 
pro diplom a suvenýry. Naší delegaci samo sebou 
skandujeme. 

Nicméně počáteční nadšení s monotónností 
odplouvá, a proto tu jsme my! Energicky nastupu-
jeme a vnášíme šum do řad posluchačstva, probou-
zíme dnes mírně ufňukané Dolomity Máchovým 
Hoj hura hoj... a záhadně se vytrácíme. Vyhla-
šování může pokračovat.... Ještě další dva sbory 
dokreslují atmosféru ukončovacího ceremoniálu, 
pak nezbývá než poslední společný song a arrive-
derci, znamenitý festivale Alta Pusteria!

V autobuse se najednou udělalo tak modro, že 
komedie „Slož si svou pelerínu, sic budeš večer 
zmačkán“, se stává spíše dramatem. Máváme 
vespolek.

Ossana: Stavíme se čelem k poslední etapě 
letošního zájezdu. Vplouváme do městečka Cles 
a vkádáme své příští osudy do rukou paní Chia-
ry Biondani. Nastává podvečer, poprvé důkladně 
prší...

Cílová vesnička nás vítá nehorázně úzkými 
uličkami (kdo ví, jestli bych se tam trefi la na kole 
a má to projet autobus...), s našimi řidiči samozřej-
mě žádný velký problém...

Pellizano: Stupně stavíme poprvé v kostelíku 
města Pellizzano. Taky trochu zkoušíme, koncert 
je plánován na půl devátou...

V tuto hodinu přicházíme do kostela, na prv-
ní pohled však přece pozdě. Dětský sbor Coro 
Acrobaleno již zpívá nastoupen na stupních... Co 
nejneviditelněji a v tichosti si plni studu sedáme. 
Co nevidět však shledáváme, že na to, že probíhá 
koncert, se děti v barevných tričkách chovají kra-
pet hlučně. Jiný kraj, jiný mrav? Skoro to vypadá, 
jako by teprve zkoušeli... no, ale vždyť půl deváté 
dávno odbilo...nebo... Ano, s konečnou platností 

zkoušejí, jsme přece v Itálii, hlavně klid.
A už nastupujeme. Kostel plný dětí, tak tedy 

kdo z koho... Základní body k dobru nám, co se 
týče malých posluchačů, stejně vždy zaručí úbo-
ry, pokud mám mluvit za sebe, vždy jsem byla 
uchvácena tím, že hlavní sbor nosí dvě sukně nad 
sebou...  Pak už záleží na okamžitém vzájemném 
rozpoložení obou skupin. Snad mohu prohlásit, že 
jsme i dnes uhájili vítězství...

Mužský sbor Coro Santa Lucia z Male přichází 
vzápětí. Patrně pohrdají našimi stupni (ale pánové, 
taky by vás to udrželo...), takže nejsou příliš vidět, 
ale sluchový vjem odzbrojuje. To je zvuk... Po 
koncertě v malém kroužku broukají českou státní 
hymnu v italštině...

Ještě společný žertovný raut na ubytovně a... zív.

V PÉČI HOSTITELŮ  pondělí 26. června
Dnes se dalším vývojem událostí necháme pře-

kvapovat. Proslýchá se něco o koupání a odpočin-
ku. Dopolední nákupy, lehký oběd a pár hodin 
koupavého odpočinku u jezera. Rácháme své slun-
cem pražené končetiny, usínáme na slunci i ve stí-
nu, zkrátka sladce nic neděláme (...jak nevšední!).

Caldonazzo: Znovu horký podvečer, kostel 
v Caldonazzu nám otevírá svou náruč, okamžitě 
jej vybavujeme stupni, klavírem a vlastním zpě-
vem.

Nakonec ukládáme i sami sebe do šatny v domě 
dětí a mládeže. Není lehké to přiznat, ale nějak nás 
ten odpočinek vyčerpal... je nás plná podlaha.

Devátá odbíjí, červenotričkatí spolupěvci z Bor-
go Valsugana předstupují se svou čtveřicí spirituálů, 
jejich bezvlasý dirigent s italským temperamentem 
žije hudbu celým tělem. Mají náš obdiv!

A jeden z posledních koncertů zájezdu pro 
nás?? Zpíváme si a pozorujeme, jak obecenstvo 
připlouvá na naši vlnu a jihne... užíváme si.

GROßGLOCKNER  úterý 27. června
Od ranního kuropění jsme na nohou, prý už 

musíme domů..., tak šup do Sršbusu a spát. Dob-
rou!... Před obědem dorážíme k nejvyšším hor-
ským překážkám, vydáváme se po Großglockner 
Hochalpenstraßbe jedním z kdysi nejnebezpeč-

NA CESTÁCH SE ŠUMPERSKÝM DĚTSKÝM SBOREM
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nějších alpských průsmyků. Počasí se chová přívě-
tivě a my šlapeme krátkou procházku k soše Fran-
ze Josefa, kterému tato vyhlídka patří. Velehory 
pokryté sněhem nám připadají tak blízko, až jde 
mráz po zádech. 

Nevinné focení se pak zákeřně zvrhne do lou-
čení, letos, abych tak řekla, masového. Přes třicet 
procent koncertních Motýlů vzlétá slunci vstříc. 
Přejme jim, ať se nikdy nespálí, ať se vztyčenou hla-
vou doletí, kam chtějí, ať nezapomenou, AŤ ŽIJÍ! 
...Kapesníčky v autobuse...mokrý rukáv. Už jsem to 
zažila tolikrát, a přece vždycky...rok od roku hůře...
příště se jistě polepším.

První české cedule je nám umožněno číst až za 
tmy, z autobusu telefonní ústředna... Do Nového 
spolí dorážíme spící.

UNICEF  středa 28. června
Po snídani z vlastních zdrojů vyrážíme na dlou-

hou cestu k domovu a poslednímu koncertu pro 
fond UNICEF. Hodnocení zájezdu, na které se těší 
každý, opět nezklamalo, dobrá nálada je korunová-
na lahodným obědem.

Dvě triumfální kolečka na šumperském kru-
hovém objezdu a už bláznivě máváme blízkým. 
Příjemné uvítací zmatky ustupují zkoušce, zájezd 
totiž končí až po koncertě a v kostele nás čekají již 
postavené stupně (teda!). Tak zpívejme.

Židle zaplněné tím nejoblíbenějším publikem, 
znovu narychlo nažehlené peleríny, slavnostní 
pocity těch, co odcházejí, i ostatních, kteří soucítí. 
Zbožné přání všech, aby se koncert povedl, dnes 
téměř hraničí s nutností.

Začátek trochu nejistý, jako by se snad dostavila 
tréma, avšak probuzení přichází záhy. Zápasíme 
s únavou, to nepopře nikdo, ale strašlivě chceme 
a to je hlavní. Posluchačstvo tiše rozumí..., aby ne, 
jsme přece doma. Hana Kucharčíková

Hlavní koncert festivalu Alta Pusteria v Gustav Mahler hall, Dobbiaco.  Foto: archiv šds

Šumperský dětský sbor srdečně zve na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT
Ve středu 20. prosince v 18 hodin ve velkém sále Domu kultury Šumperk

Vstupenky v předprodeji Domu kultury.
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Každého kantora potěší, když se po létech vrá-
tí bývalý žáček a dá najevo, že ta dávná symbióza 
žák - učitel byla pro něj milá a že je dodnes na 
co vzpomínat. Stává se nám to až lichotivě často. 
Z této příjemnosti však vyčnívá stále narůstající 
skupina dívek, ba již mladých žen, které své prv-
ní pěvecké zkušenosti získávaly v našem sboru 
a které si zpěv zvolily za svou životní dráhu. Je až 
s podivem, že toho zpěvu, jako povolání či jako 
studia, nemají za ten rok dost. Že si samy zorga-
nizují a připraví společný koncert.

Už to trvá mnoho let a letos tomu nebude 
jinak. Těší nás to a chceme se o tuto radost podě-
lit s vámi. Zveme vás na jejich Koncert árií a pís-
ní, který se koná dva dny před Štědrým dnem 
- v pátek 22. prosince v 18 hodin ve Výstavní 
síni šumperského Vlastivědného muzea. Zpívat 
budou Šárka Hlochová, Yvona Jurčíková, Veroni-
ka Mráčková - Fučíková, Lucie Réblová, Vendula 
Stryková a Pavla Zerzáňová - Hilšerová. Přijďte si 
prožít pěkný předvánoční podvečer. 

 Alois a Tomáš Motýlovi

Už minulý rok v Galerii končil a i nový začíná 
výstavou prací mladého výtvarníka. Jan Klimeš 
(ročník 1980) s jejím programem harmonicky 
souznívá. Je přirozeně spjatý s prostředím venko-
va a promítá ho 
i do míst polo-
hou i duchem 
domovu vzdá-
lených. Brněn-
ská studia začal 
i loni končil 
malbou u Petra 
Veselého. Jeho 
pozitivní vliv 
je v ní zřejmý, 
výsledek se ale 
výrazně liší pře-
devším mírou 
přímé vazby 
k modelu.

K l i m e š o -
vy akvarely 
z posledních tří let, malované s pokorou před 
živou přírodou, ať na stáži v Bretagni, na Vyso-
čině u Jihlavy nebo doma, nedaleko Brna, jsou 
jeho deníkovým záznamem prostých vjemů 
a nenápadných událostí dne. Kvalitou a váhou 
přesvědčivosti ale připomenou i cosi z vlídných 
vidin Reynkových, z nálad Lhotákových periferií 

nebo i dávnějších, vzácně zemitých obrazů Mille-
tových. 

Obrazové objekty už více komponuje a vychází 
i z fotografi ckých předloh a pracovních skic. Kro-

mě barev v nich 
jako rovnocen-
ných prostředků 
využívá i vlast-
ností samotné 
hmoty dřevě-
ných desek nebo 
i skel, a zhod-
nocuje tak své 
zkušenosti i ze 
studia u socha-
ře Michala 
Gabriela. Svým 
naladěním se 
ale zásadněji 
jeho objekty od 
akvarelů neliší, 
obojí jednolitě 

prostupuje podobný závan jemné melancholie 
snově nostalgických vizí a oživlých rozpomínek.

Výstava většinou dosud nezveřejněných prací 
nadějně začínajícího malíře, zahájená ve čtvrtek 
4. ledna vernisáží v 18 hodin, potrvá do neděle      
4. února 2007. Přijďte, stojí za pozornost.     

 Miroslav Koval 

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

Vlídné vidiny malíře Jana Klimeše

Krávy 2, 2004, akvarel, papír, 21 x 30 cm
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Po pauze způsobené aktuální informací 
o bývalé škole v Komenského ulici se vracíme 
k objektu Gen. Svobody 22. V listopadovém čísle 
KŽŠ jsme se v jeho historii dostali k majiteli, jímž 
byl asi od roku 1890 Josef Spielvogel, majitel tex-
tilní továrny. Spielvogel zemřel bezdětný v roce 
1905 a objekt jako svou nadaci věnoval městu, 
takže se vžilo označení „Spielvoglův dům“.

Město v něm provozovalo různé aktivity, 
například od roku 1922 zde byla obecní knihov-
na s čítárnou. Výhodou tohoto období bylo, 
že díky zprvu neustále otevřeným a posléze 
odstraněným vratům si mohli lidé zkrátit cestu 
do lokality kolem dnešní ulice Evaldova. Mimo-
chodem, uvědomili jste si, že od Kozinovy ulice 
až po tento objekt neexistuje průchod do této 
mimořádně lidnaté části Šumperka, eventuel-
ně zkratka do severovýchodní části města? Tuto 
skutečnost představitelé města řešili již (tuším) 

od konce 19. století, ale žádné návrhy 
se nepodařily realizovat.

Po druhé světové válce, v padesátých 
letech, se zde usadila organizace 

SVAZARM 
(= Svaz 

pro spolupráci s armádou), která mimo jiné 
provozovala autoškolu, takže všichni starší řidiči 
na Šumpersku budovu tu více, tu méně „milova-
li“. Po listopadu 1989 byl dům prodán v dražbě 
a jistou dobu nesl název „Dům hraček“, „Drak“, 
respektive „obchodní dům Drak“. Již v první 
půli devadesátých let došlo k přestavbě zadního 
traktu domu, kde vznikly ocelové konstrukce, 
zcela měnící druhdy sousedsky idylickou tvář-
nost tohoto šumperského zákoutí (vystihuje ji 
nejlépe fotografi e uveřejněná v „Proměnách“ 
v květnu 1996).

Nevratně nastartované změny byly zatím 
ukončeny další přestavbou objektu v letech 
2004 - 2005. Majitel, šumperská společnost MPS 
EXAKT, vedený zjevně neúprosnými ekono-
mickými podmínkami, hledal změnu v novém 
komerčním využití objektu, kterou našel ve zří-
zení „víceúčelového objektu Drak“. Podle projek-
tu, který zpracoval na konci roku 2003 renomo-
vaný šumperský architekt Jiří Valert a v roce 2004 
doplnil Ing. František Krejčí, zde vznikly mimo 
jiné prostory pro kanceláře, byty, služby, prodej-
ny a restaurační 
činnost. -ách-    

Objekt na ulici Gen. Svobody 22 věnoval začátkem minulého století majitel textilní továrny Josef Spiel-
vogel městu, které tu provozovalo různé aktivity, mimo jiné i knihovnu s čítárnou. Již tehdy si lidé tudy 
krátili cestu do lokality kolem Evaldovy ulice. V padesátých letech pak v domě sídlil Svazarm a po listopa-
du 1989 byl zchátralý objekt prodán v dražbě.  Reprofoto: J. Pavlíček
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V polovině devadesátých let minulého století došlo k přestavbě zadního traktu domu a vyrostly tu ocelové 
konstrukce, jež zcela změnily tvář tohoto šumperského zákoutí. Vznikly zde mimo jiné prostory pro kan-
celáře, byty, služby, prodejny a restaurační činnost.  Foto: J. Pavlíček
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A LETOŠNÍ CYKLUS KLASIKY VIVA UZAVŘE EPOQUE QUARTET

Poslední koncert letošního cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana 
Janků, nabídne hudbymilovné veřejnosti pražské smyčcové kvarteto Epoque Quartet. Členo-

vé tohoto souboru, jež bývá často přezdíván českým Kronos kvartetem, vystoupí ve výstavní síni 
šumperského muzea v úterý 9. ledna od 19 hodin. Na programu přitom jsou kromě Mozarta a Dvo-
řáka také jazzové skladby. Vstupenky v ceně sedmdesát a padesát korun si mohou zájemci koupit 
v pokladně Domu kultury Šumperk, v Regionálním a městském informačním centru a v poklad-
ně Divadla Šumperk. K dostání jsou rovněž přímo v kanceláři Agentury J+D, tel.č. 274 861 222, 
603 491 979 nebo email: info@agenturajd.net.

Pražské smyčcové kvarteto EPOQUE QUAR-
TET vzniklo na počátku roku 1999. Čtyři vynika-
jící sólisty a komorní hráče s bohatými pódiový-
mi zkušenostmi přivedla ke společné práci nejen 
názorová shoda a příbuznost uměleckého nature-
lu, ale především mimořádné nadšení pro žánry 
obvykle nezařazované pod hlavičku „vážné hud-
by“ - jazz, rock a funk. Ačkoliv skladby klasické 
kvartetní literatury zůstávají nedíl-
nou součástí programů tohoto 
tělesa, citlivý přístup k netradič-
ním aranžmá mu přináší nové 
možnosti využití smyčcových 
nástrojů a zároveň umožňuje 
nebývalou šíři repertoárového 
záběru, na našich i zahranič-
ních pódiích ojedinělou. 
Členové kvarteta jsou laureá-
ty několika světových soutěží  
a soubor se úspěšně zúčastnil 
i dalších soutěží. Ze zahraničních zemí účinko-
val mimo jiné v Německu, Rakousku, Švýcarsku, 
Francii, Itálii, Anglii, Izraeli, Japonsku, Řecku, 
Holandsku, Polsku, Bosně a Hercegovině. Epo-
que pravidelně hraje v abonentních cyklech 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu, 
Českého Noneta, Spolku pro komorní hudbu, 
spolupracuje s Českou televizí i rozhlasem a je 
častým hostem prestižních mezinárodních 
hudebních festivalů. V roce 2000 vedli členové 
kvarteta mistrovské kurzy jazzové improvizace 
na hudební akademii v Jeruzalémě. Na poli jaz-
zové hudby se soubor setkal mimo jiné s Geor-
ge Mrazem, Benny Beaileym, Yoshiko Kishino.
Soustavně spolupracuje s Robert Balzar triem.

�Martin Válek (1970) - housle: Absolvoval 
pražskou konzervatoř ve třídě prof. V. Rejška, 

studium na AMU ukončil u prof. P. Messiereu-
ra. V letech 1992/93 studoval na Yale University 
v USA. Je dvojnásobným laureátem Kociánovy 
houslové soutěže. Jako sólista pravidelně vystu-
puje s českými i zahraničními orchestry a nahrá-
vá pro Český rozhlas a Českou televizi.

�Vladimír Klánský (1977) - housle: Absol-
v e n t pražské konzervatoře ze třídy prof. N. 

Grumlíkové, v roce 1998 - 99 studoval 
na konzervatoři v Luzernu (G. 
Larsens). Jako člen komorních 
souborů se zúčastnil několika 
mistrovských kurzů, vystupuje 
jako sólista v České republice 
i v zahraničí. Od roku 2005 je 
členem Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu. 

�Vladimír Kroupa (1973) 
- viola: Pražskou konzervatoř 
absolvoval u prof. J. Ruise (Dvo-

řákovo kvarteto), na AMU studoval u prof. L. 
Ma- lého. Působil jako člen Talichova komorního 
orchestru a dva roky v České fi lharmonii. V roce 
1996 se zúčastnil mistrovských kurzů u Alban 
Berg Quartet a v r. 2000 u H.W. Meyera (LaSalle 
Quartet). Od roku 2003 je členem Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu. 

�Vít Petrášek (1978) - violoncello: Konzerva-
toř v Praze vystudoval ve třídě prof. F. Pišingera. 
V roce 2005 ukončil studia na Musikhochschule 
Luzern a obdržel prestižní ocenění Edwin Fischer 
Preis. Je dvojnásobným vítězem violoncellové 
soutěže v rakouském Liezenu (1994, 1996). V roce 
1995 hrál recitál v cyklu České fi lharmonie a jako 
sólista spolupracuje s Luzerner Simfonie Orches-
ter, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, 
Filharmonií Zlín, Košickou fi lharmonií.  -rj-
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Bradlo
(Libina)

O původu Bradla, které se vypíná cestou z Libi-
ny do Uničova, si lidé v okolí odedávna vyprá-
věli mnoho pověstí. Některé z nich zapsal a ve 
své knize Pověsti ze severní Moravy v roce 1897 
vydal František 
Poštulka.

Jakýsi muž 
upsal svou duši 
ďáblu s tou 
p o d m í n k o u , 
že  mu během 
jedné noci, dří-
ve, než kohout 
z a k o k r h á , 
v místech, kde 
se  Bradlo vypí-
ná, postaví pev-
ný a nedobytný 
hrad. Ďábel 
slíbil, že tak se 
stane; sotva pak 
noc rozestře-
la své temné 
roucho po kra-
jině, nastal ve vzduchu shon. Čert svolal veliké 
množství svých rohatých druhů a s chvatem se 
měl k dílu. Na určeném místě zlí duchové založi-
li a začali stavět nevídaný hrad: ze všech končin 
snášeli skaliska a balvany, kde jaká skála vyční-
vala na okolních horách, byla obrovskou silou 
odtržena a zanesena na Bradlo rychlostí větru.

Stavba se očividně dařila. Již se pyšně vypí-
naly do výšky zdi, bylo dohotoveno cimbuří, již 
i mohutná věž nad novým hradem vyčnívala 
k nočnímu blankytu. Aby se mohl hrad nazývat 
nedobytným, zbývalo již jen sem tam dokončit 
několik drobností.

Tu však nenadále v blízké osadě zakokrhal 
kohout. Ďábel a všecka jeho prokletá chasa se 
začali svíjet a řvát vztekem. Lhůta vypršela a pod-
mínka nebyla vyplněna, takže kořist ušla peklu.

Jakmile se ozval kohoutí hlas, ustali ďáblové 
okamžitě snášet stavivo a každý z nich upustil 

balvan právě tam,  kam s ním do té chvíle dole-
těl.

Když se ráno rozbřesklo, lid s úžasem hleděl 
na veliký, ale nedokončený hrad a na kameny 
a skaliska rozmetané všude kolem. Protože byl 
ale hrad vystavěn mocnostmi pekelnými, nikdo 

se neodvažoval 
v něm bydlet; 
časem se strmé 
zdi rozpadly ve 
zříceniny, které 
je možno vidět 
do dnešních 
dnů….

Jiná pověst 
o vzniku Brad-
la 

Vypráví se 
také, že Bradlo 
je pozůstat-
kem schodů, 
které začal 
stavět ďábel 
s úmyslem 
dobýt příby-

tek nebeského otce, Pána Boha. Bůh však byl na 
stráži a blesky rozmetal ďáblovo dílo. Kameny 
v bradelském lese, obrostlé mechem, kapradím 
a jinými rostlinami, spolu se skálou uprostřed, 
připomínají dávný spor nebeských a pekelných 
mocností.

Poklad v Bradelské skále
Na severní straně Bradla je pod nakupenými 

balvany vidět puklina ve skále, která se ztrácí   
uvnitř skaliska. Odedávna si lid vypravoval, že 
tudy lze vniknout do prostranných komnat zří-
ceného hradu, jež jsou prý naplněny pohádkový-
mi poklady. Puklina je ale těsná a není možné se 
tudy protáhnout. Říká se, že se přesně o půlnoci 
v den sv. Filipa a Jakuba skály na hodinu roze-
stupují a umožňují projít dovnitř. Ale kdo by se 
v tuto dobu odvážil na takovou pouť?

A přece se k tomuto činu odhodlala jedna chu-
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zemřel a nouze a bída ji dohnaly téměř k zoufal-
ství. Vydala se v první květnovou noc na cestu. 
Dlouho a dlouho bloudila plačky lesem za mdlé-
ho měsíčního svitu, pětiletého chlapce 
tiskla v náručí. Konečně před sebou 
uviděla  Bradlo. Právě od hrad-
čanského kostelíka zazněla 
hodina dvanáctá.

Tu prý země zaduněla 
tak strašným prasko-
tem, že dítě  kře-
čovitě objalo 
m a t k u 
k o l e m 
k r k u 

a počalo 
zděšeně pla- kat. Žena je ale od sebe odtrhla 
a jako beze smyslů se hnala do podzemí průcho-
dem, který se tu znenadání před ní otvíral.

Dlouho bloudila temnými  chodbami; ale hle-
dané  poklady nikde nebylo vidět. Celá zklamaná 
a zkormoucená se konečně vracela. U východu 
se ohlížela po svém jedináčkovi. Ale běda! Dítě 
tu nebylo. Matku pojal nevýslovný strach: běha-
la po lese, volala, lomila rukama, ale nadarmo. 
Tu připadlo jí na mysl, zda  dítě za ní nevběhlo 

do skalního bludiště; jako šílená se tedy hna-
la  nazpět ku Bradlu. Avšak přeběda! Skály se 
již mezitím opět zavřely. Pod balvany viděla jen 
nepatrnou  skulinu, z níž se ozýval úpěnlivý hlas 
dítěte.

Po několika dnech našli dřevaři matku pod 
Bradlem bez života. Od té doby se skála více 
neotvírá. O první májové noci je prý možné ve 
skále zaslechnout tklivý dětský pláč.

 Podle pověsti Františka Poštulky
 
O pokladu na Bradle jinak
Jiná obdoba pověsti vypráví, že žena, která 

toužila po bohatství, vzala s sebou do skály své 
dítě. Vběhla do sálu s pokladem, dítěti dala na 
hraní zlatý  prsten a sobě nabrala tolik zlata, stří-
bra a drahokamů, že se stěží dopotácela ven. Na 
dítě zapomněla. Když se o chvíli později chtěla 
pokladem pokochat, uviděla jen listí a jehličí. 
V tom okamžiku z touhy po bohatství procitla 
a vzpomněla si na dítě. Utíkala zpět, ale skálu již 
našla uzavřenou. Ve smutku a v hlubokém žalu 
čekala matka na další Květnou neděli, až se skála 
znovu otevře. Když se jí opět po roce podařilo 
proniknout do jeskyně, uchopila své dítě, které 
jí bylo nade vše a spěchala ven. Po pokladu více 
již netoužila…

Podle pověstí Františka Poštulky ze sbírky 
Pověsti ze severní Moravy, vydané v r. 1897 

upravila Zdeňka Daňková.
Ilustroval: Bohumil Procházka.

Pohádkový lísteček v rámci Pohádkové 
vlastivědy okresu Šumperk vydala obec Libina ve 

spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk 
v r. 2001.

Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku v době Vánoc

Neděle  24. prosince  .. v 15 hodin pro děti, ve 22 hodin - „Vánoční půlnoční mše svatá“ (J.J. Ryba)
Pondělí 25. prosince (Slavnost Narození Páně)  ........................v 9 a 18 hodin, v 15 hodin německy 
Úterý 26. prosince (svátek sv. Štěpána)  ........................................................................... v 9 a 18 hodin
Ve dnech 27. - 30. prosince  ..................................................................................................... v 18 hodin
Neděle 31. prosince   ....................................................................................................... v 7, 9 a 18 hodin
Pondělí 1. ledna (Slavnost Matky Boží Panny Marie)  ................................................... v 9 a 18 hodin
Sobota 6. ledna (Slavnost Zjevení Páně)  ............................................................................... v 18 hodin
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Úterý 26. prosince od 20 hodin ve velkém sále DK
Štěpánská diskotéka s rádiem RUBI  90,0 FM
Diskotéka s Show Teamem Radia Rubi.      Vstupné 90 Kč

Úterý 9. ledna od 19 hodin ve výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku
Epoque Quartet
V rámci cyklu Klasika Viva vystoupí tentokrát smyčcový kvartet. Program: Mozart, Dvořák, jazzové 
skladby v úpravách pro smyčcový kvartet.  Vstupné 70, 50 Kč

Sobota 13. ledna od 9 do 13 hodin ve velkém sále DK a dalších prostorách
Sobota pro ženy s Monikou Žídkovou - Wellness: Vypadat dobře, cítit se skvěle
9 - 10 hodin - Dance aerobic s Věrou Formánkovou (velký sál) * 9 - 10 hodin - cvičení na velkých 
míčích s Míšou Rýznarovou (zkušebna) * 10 - 10.30 hodin - snídaně s Monikou Žídkovou (foyer) * 
10.30 - 11.30 hodin - bodybuilding s Ivanou Kranichovou (velký sál) * 10.30 - 11.30 hodin - jógalates 
s Květou Jordanovou (zkušebna) * 11.30 - 12.30 hodin - overbally s Míšou Rýznarovou (zkušebna) * 
11.45 - 12.45 hodin - kalanetika, pilates, jógalates - Šárka Brhelová, Jiří Hrubý, Květa Jordanová (velký 
sál) * 10.30 - 13 hodin spinning (sál pohybové výchovy)
Doprovodné programy: 
Klubovny č. 2 a č. 3: 
Ošetření pleti přípravky Miss Cosmetic, Dermatologická poradna, barevná typologie 
Foyer: 
Ochutnávka zdravé výživy, Poradna - zdravotní rizika při obezitě, měření tlaku, podkožního tuku,  
měření BMI (indexu tělesné hmotnosti), regenerační program Medical (ochutnávka produktů)  
 Vstupné 85 Kč

Sobota 20. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Ples Pramet Tools
Big band Relax, Nobles Trio, cimbálová muzika Karla Martiše, Gabriela Kubešová, Klub tanečního 
sportu.  Vstupné 100 Kč 

Čtvrtek 25. ledna v 18 hodin v sále G-klubu
Tantra jóga jen pro ženy
Přednáší MUDr. Monika Sičová z Brna. Tantra jóga neboli Mohedžodáro je zdravotní, omlazující 
cvičení určené výhradně ženám. Sestavu jednoduchých cviků zvládne každá žena v každém věku. Po 
přednášce možnost dotazů (i anonymních) nebo zdravotní konzultace.  Vstupné 60 Kč

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
14. února   OLDŘICH JANOTA
15. února   DRUHÁ TRÁVA
17. února   PLES DK A CK ANCORA (Boogie Boys, Styl, K2, 
  Cimbálová muzika Rivus Velké Pavlovice, Klub tanečního sportu)

D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM NIGHT FEVER
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi. 
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Galerie Jiřího Jílka
Do 31. prosince 
Pavel Hošek - Objekty
S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a nadace Český fond umění.

Od  4. ledna do 4. února 
Jan Klimeš - „Stromy, racci, bouře, ploty“ (akvarely a obrazové objekty) 
Vernisáž proběhne mimořádně ve čtvrtek. 4. ledna v 18 hodin za přítomnosti autora. S podporou 
grantu Ministerstva kultury ČR a nadace Český fond umění.

Jižní křídlo Domu kultury Šumperk
Od 8. ledna do 2. února 
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk  Vstup volný
    

POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 7. ledna od 15 hodin ve velkém sále DK
O Krtečkovi
Známá postavička Krtečka ožívá na jevišti se svou kamarádkou Myškou v podání herců brněnského 
divadla Genus a děti si s nimi i zazpívají. Pro děti od 3 let a jejich rodiče.   Vstupné 50 Kč

Neděle 21. ledna od 15 hodin ve velkém sále DK
Kočičiny kocoura Damiána
Veselý svět kocourů, koček a bernardýnů v podání jedné herečky a koše plného loutek. Účinkuje Pavla 
Říhová z divadla Abrakadabra.  Vstupné 50 Kč

ART KINO

Čtvrtek 4. ledna v  19 hodin v D 123
NEBOHÁ PANÍ POMSTA
Scénář a režie: Park Chan-wook, Jižní Korea 2005, kriminální fi lm, české titulky, 116 minut
Třetí díl „trilogie pomsty“ režiséra Parka, jehož druhý díl Old boy jsme uvedli v září 2005, má tentokrát 
ženskou protagonistku, která se po propuštění z vězení mstí skutečnému vrahovi. Poměrně jednodu-
chý příběh má složitou vyprávěcí strukturu s různými odbočkami, fl ashbacky, fantaskními vizemi…     
a i tady dojde na hodně krvavé scény, které nejsou pro slabší nátury. Ceny: MFF v Bangkoku 2006: Zlatý 
Kinnaree za režii. Katalánský MFF v Sitges 2005: Cena za ženský herecký výkon. 
 Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč

Čtvrtek 11. ledna v 19 hodin v D 123
KRAJINA PŘÍLIVU
Scénář a režie: Terry Gilliam, Kanada, Velká Británie 2005, černá komedie,české titulky, 121 minu-
ta
Přepis originálního románu Mitche Cullina, ve kterém Terry Gilliam naplno uplatnil svou fantazii 
i své noční můry pomocí pohledu do dětského světa. Natočil tak výjimečný fi lm, který však od diváka 
vyžaduje ochotu poddat se bizarnímu  světu, kde vládne omamné opojení nekonečností dětské fanta-
zie. Ceny: MFF v San Sebastianu 2005: Cena FIPRESCI.  Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
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YČtvrtek 18. ledna v 19 hodin v D 123

VOLVER
Scénář a režie: Pedro Almodóvar, Španělsko 2005, smutná komedie, české titulky, 122 minuty
Slovo volver znamená ve španělštině otočit se nazpět, a tak se režisér v tomto fi lmu vrací do světa žen, 
k vlastní matce, k tématu mateřství, do kraje svého dětství La Mancha. Almodóvarova komedie s prv-
ky černého humoru je optimistickým, lidským, místy dojemným a hlavně ženským fi lmem o životě 
a smrti. Ceny: MFF v Cannes 2006: Cena za nejlepší ženský herecký výkon, Cena za scénář. 
 Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč

Čtvrtek 25. ledna v 19 hodin v D 123
ŽENA VE VODĚ
Scénář a režie: M. Night Shyamalan, USA 2006, fantastický horor, české titulky, 110 minut
Scénárista a režisér Shyamalan pokračuje po svém opusu Vesnice i v tomto fi lmu v rozvíjení příběhů, 
v nichž hlavní roli hraje tajemnost, mystika, prazvláštní bytosti. Věrný svému stylu precizně buduje 
tajuplnou atmosféru a jen zvolna odkrývá mystické tajemství.  Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč

Legitimace člena FK stojí 35 Kč a lze ji zakoupit v předprodeji DK nebo před představením. Program tohoto 
kina najdete na www.rej.cz, www.spkakce.com. Promítání v sále  D 123 s omezeným počtem míst, možnost 
občerstvení před promítáním.

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

Čtvrtek 11. ledna ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 12. ledna ve 14 hodin 
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete pobavit 
se svými přáteli a poslechnout si známé písničky, 
které zahraje skupina Staří kamarádi. 
 Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 18. ledna v 16 hodin
Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburgu
O své návštěvě Evropského parlamentu ve Štras-
burgu a jeho fungování bude vyprávět Kvido 
Janík, který zde byl na pozvání bývalého kosmo-
nauta Vladimíra Remka. Přednáška je doplněna 
o promítání videa.

Pátek 26. ledna ve 14 hodin 
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si 
a poslechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč

Po domluvě 
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomo-
ci našeho asistenta. V případě zájmu je nutné se 
objednat na tel. čísle 583 212 272. 
 Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod. 

Bližší informace: Kavárnička pro seniory - nejen 
pro ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní doba 
denně od 13 do 19 hodin,tel.č.583 212 272. Aktuální 
program a případné změny naleznete na stránkách 
Informačního střediska pro seniory www.pontis.
cz/iss

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

V měsíci lednu probíhá prodejní výstava obrazů malířky Dagmar Zemánkové.



16

D
I

V
A

D
L

O DIVADLO ŠUMPERK

Datum Titul Skupina Čas Cena
So 6.1. Kočičí zpívání VK 15.00 50 Kč
Čt 11.1. Marie Stuartovna  S2, VK, X 17.00 120 Kč
Pá 12.1. Hello, Dolly! VK, X 19.30 120 Kč
So 13.1. Jitřní paní  P, VK 19.30 200 Kč
Čt 18.1. Jitřní paní S, X, VK 17.00 120 Kč
So 20.1. Jitřní paní F, X, VK 19.30 120 Kč
St 24.1. Jitřní paní VK, G, X 17.00 120 Kč
Čt 25.1. Z pohádky do pohádky  VK 18.00 Dobrovolné
 Vystoupení žáků ZUŠ Zábřeh
So 27.1. Kachna na pomerančích VK 17.00 80 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 21, p. Zetochová. Další 
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v poklad-
ně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. 

Neodmyslitelnou součástí nabídky Divadla Šumperk jsou představení pro dětského diváka. Právě jim je 
určen půvabný příběh Karla Hoffmanna O kočičím zpívání, jenž vypráví o skupině koček žijících na jedné 
střeše, které se učí zpívat a musí čelit nástrahám závistivého kocoura Barnabáše.  Foto: Jiří Kalabis

Otakar Hudeček
Dvanáctý smysl

Výstava prací malíře Otakara Hudečka 
v divadelní galerii.

CHYSTÁME NA ÚNOR
3. února v 19.30 hodin Tulák (opereta Opava)

10. února v 19.30 hodin Němý Bobeš 
(Divadlo Járy Cimrmana)



17

P
R

E
M

I
É

R
AJITŘNÍ PANÍ BUDE MÍT PREMIÉRU 13. LEDNA

MÍSTO HRY LUDVÍK 
UVEDE DIVADLO KOMEDII NENÍ TO JEDNODUCHÉ

Divadlo považuje za nutné vysvětlit všem 
svým předplatitelům, proč došlo ke změně v dra-
maturgickém plánu představení a proč bude 
uveden, místo hry Ludvík - Krásný, krásný život, 
titul Není to jednoduché.

Vedení divadla se snažilo zajistit do titulní role 
herce Filipa Tomsu, pro kterého autor hry posta-
vu Ludvíka napsal. Vzhledem k velké pracovní 

vytíženosti však byl samotný protagonista nucen 
původně slíbený závazek divadlu odmítnout.

Doufáme, že plánovaný projekt byl pouze 
odsunut a že bude v některé z příštích sezon rea-
lizován. Místo tohoto titulu uvidí předplatitelé 
komedii z francouzského prostředí nazvanou 
Není to jednoduché a na její premiéru se mohou 
těšit 10. března 2007. Veronika Zetochová

Upozornění 
pro všechny návštěvníky Divadelního plesu 2007!

Žádáme všechny, kdo si v předstihu objednali vstupenky na Divadelní ples, 
aby si je vyzvedli do 15. ledna 2007 v pokladně divadla, nebo v obchodním 
oddělení divadla. Nevyzvednuté vstupenky budou okamžitě předány do vol-
ného prodeje a na původní rezervace již nebude brán zřetel.  -vz-

Alejandro Casona  - Jitřní paní
(poznámky z první čtené zkoušky 

režiséra Jana Nováka)

Hra španělského autora 
Alejandra Casony je příběhem 
o řádu. O víře v čistotu a řád.

Casona je hluboce přesvěd-
čen o bytí vyššího principu  
mravního ve vesmíru. I ta nej-
zapadlejší ves není osamocena, 
žádný člověk není ponechán 
opuštěnosti. Vždy, i v těžkých 
chvílích života, je tu naděje.
Cesta k dobru a lásce. Jen na 
takovou cestu vstoupit.

Osud se zachoval k rodi-
ně Narcésů krutě. Vzal jim 
dceru,utopila se. Ještě čtyři 
roky po její smrti matka těžce 
zvládá svůj žal. Dvě události 
však začnou rozplétat bolný 
život rodiny. Příchod poutnice 

a záchrana dívky Adély, kterou Martin přiná-
ší z hlubin řeky. Poutnice, bytost s výjimečným 
a zvláštním posláním, stejně jako Adéla, jež rodi-
nu okouzlí, vytvářejí situace plné napětí - vrátí se 

do života rodiny radost?
Alejandro Casona vytváří 

postavy, na které se nezapo-
míná. Lidská podstata Matky, 
Telvy, dědečka, Martina nás 
zaujme stejně jako jejich úsi-
lí zvládnout nepřízně života. 
Autor pracuje s mnoha tajem-
stvími. Postupně je rozkrývá, 
aby téměř v samotném závěru 
hry přivedl na jeviště postavu 
už vůbec nečekanou - utope-
nou dceru Angeliku.

Tímto  poetickým příbě-
hem se můžete nechat unést  
v sobotu 13. ledna 2007 v 19.30 
hodin, kdy bude v šumper-
ském divadle premiérově uve-
den. Jan Novák, režisér

Práce režiséra je leckdy velká dřina. 
 Foto: archiv
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Úterý 26. prosince od 14 hodin
Štěpánská zábava
Hraje Albatros.  Vstupné 35 Kč

Úterý 9. ledna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů 
  
Čtvrtek  11. ledna od 14 hodin   
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné 35 Kč

Sobota  20. ledna od 14 do 19 hodin       
Ples členů městského svazu DIA
Hraje skupina Tři „K“.  Vstupné 35 Kč

Úterý 23. ledna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů 
  
Čtvrtek  25. ledna od 14 hodin     
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 35 Kč

Každé pondělí od 9.30 do 17.15 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorky: p. Vykydalová (9.30 - 11 hod.), 
p. Smorojová (15 - 17.15 hod.).  
 Vstupné 15 Kč

Každé úterý od 9.30 do 12 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorka p. Potěšilová (9.30 - 11.30 hod.). 
 Vstupné 15 Kč

Každý čtvrtek a pátek od 9 do 12 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorka p. Vykydalová (9.30 - 11 hod.). Cviče-
níčko.  Vstupné 15 Kč

Úterý a středa od 16.45 hodin na krytém bazénu 
v Zábřeze
Plavání batolat
Přesné datumy podle počtu zájemců sdělí           
p. Smorojová, tel.č. 732 561 061.  Vstupné 80 Kč

Město Šumperk vyhlašuje „Ceny města Šumperka“. Ocenění mohou získat osobnosti, významné 
akce, počiny či události v následujících kategoriích:

► Kultura (konkrétní akce, výsledek práce v daném roce, apod.),
► Sport (jedinečný sportovní výkon, ocenění pro trenéra - pouze za aktivní činnost, 
      v případě dlouhodobé činnosti se nominace přesune do kategorie „Přínos městu“),
► Sociální služby (práce organizace, jednotlivce, jednotlivá akce, apod.),
► Vzdělávání (práce s dětmi, mládeží, semináře, školení, apod.),
► Podnikání (významný podnikatelský úspěch, realizovaný záměr, apod.), 
► Architektura (Dům roku v kategorii novostavba a Dům roku v kategorii rekonstrukce),
► Humanitární čin (mimořádný čin),
► Životní prostředí (realizace projektu, zásluhy o rozvoj, jednotlivá akce, apod.),
► Cena mladých (významný počin „mladých osobností“, hudebníků, apod., 
      podmínkou nominace do této kategorie je věková hranice nominovaného nepřesahující 25 let),
► Přínos městu (ocenění za práci v daném roce či za dlouhodobou práci).

Město Šumperk se obrací na všechny občany města, aby dle vlastního uvážení zasílali nominace do 
jednotlivých kategorií na adresu: Ceny města 2006 - Tisková mluvčí, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, elektronickou poštou na adresu cenymesta@musumperk.cz, a to do pátku 19. ledna 
2007.  -red-

ŠUMPERK VYHLAŠUJE CENY MĚSTA

Bližší nformace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 583 211 766.
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Výstavní síň
► Neuvěřitelná lehkost dřiny 
- umělecký kovář Jaroslav Křížek 
Autorká výstava potrvá do 11. února.

Galerie Václava Hollara
► My jsme k vám přišli z daleka...
Výstava betlémů z Hornonitrianského muzea 
v Prievidzi potrvá do 31. ledna.

Stálá expozice VM v Šumperku
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Otevřena celoročně. 

Koncerty a akce ve výstavní síni: 9.1. v 19 
hodin - Koncert Klasika Viva, 10.1. v 17 

hodin - Koncert mateřské školy Veselá škol-
ka, 30.1. v 18 hodin - Koncert ZUŠ

Informace: tel. 583 214 070, 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 13.15 
- 17 hod.

Zábřeh
► Kouzlo hraček
Výstava historických a současných hraček potr-
vá do 7. března.

Informace: tel. 583 413 646, e-mail: muzeum.
zabreh@seznam.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
celoročně út - so 9 - 12 hod., 13 - 16 hod., ne - po 
muzeum zavřeno. 

Mohelnice
► Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
► U kolébky, před oltářem, nad hrobem
Výstava, která mapuje přelomové okamžiky 
v životě člověka - narození, svatbu, smrt a oby-
čeje s těmito mezníky spjaté, potrvá do 28. úno-
ra.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-
sumperk.cz, e-mail: muzeum.mohelnice@seznam.
cz, celoročně: po - pá  8 - 12 hod., 13 - 16 hod. (1.5. 
- 30.9.), včetně soboty 9 - 12 hod.

Loštice
► Stálá expozice Adolfa Kašpara
► Vztahy
Fotografi cká výstava Jindřicha Štreita mapující 
mezilidské vztahy je prodloužena do 20. ledna.
► Kamenina měšťanských domácností
Výstava kameniny ze sbírek VM v Šumperku 
bude zahájena vernisáží 25. ledna v 17 hodin. 
Výstava potrvá do 31. března.
Informace: tel.: 583 445 256, e-mail: pamatnik.
lostice@seznam.cz, www.muzeum-sumperk.cz
Duben - říjen: Po zavřeno, út - so 8.30 - 12 hod., 
12.30 - 15.30 hod.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Vlastivědné muzeum v Šumperku na své inter-
netové stránky (www.muzeum-sumperk.cz) ved-
le informací o své muzejní činnosti a aktuálních 
vlastivědných zajímavostí uvádí jako svůj příspě-
vek k dějinám Šumperka také stručné biografi cké 
portréty významných osobností Šumperka. Jde 
o biogramy a podobizny šumperských rodáků 
a dalších význačných a zajímavých občanů města, 
kteří v minulosti výrazněji zasáhli do hospodář-
ského, politického a kulturního života Šumperka, 

a to jak v pozitivním, tak někdy třeba i negativním 
ohledu. Jejich výběr se přitom neřídí žádnými 
ideologickými hledisky, neřídí se ani národní pří-
slušností. Jsou tu zastoupeni jak Češi, tak Němci, 
zásadně ovšem jen ti, jejichž život a dílo už byly 
uzavřeny. Ve své textové části se tento výčet opírá 
vedle starších německých publikací (K. Umlauff 
- Fr. Tersch: Chronik der Stadt Mähr. Schönberg; 
Fr. Harrer: Geschichte der Stadt Mähr. Schön-
berg) zejména o novější český Biografi cký slovník 

NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MUZEA 
JSOU ŠUMPERSKÉ PORTRÉTY
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A okresu Šumperk, vydaný Okresním vlastivědným  
muzeem v Šumperku v roce 2001. Autor tohoto 
slovníku, Zdeněk Filip, je i autorem Šumperských 
portrétů. Pochopitelně často čerpá i z dalších 
dostupných údajů v archivech a v českých i němec-
kých časopisech. Obrazová dokumentace pochází 
z valné většiny ze sbírkových fondů šumperského 
muzea, fotokopie pořídil fotograf muzea Jaromír 
Mašek. Pokud ovšem potřebné fotografi cké podo-
bizny ve sbírkách muzea chybějí, bylo nutné sáh-
nout k portrétům publikovaným porůznu pouze 
v časopisech nebo denním tisku. To ovšem pocho-

pitelně muselo poznamenat jejich kvalitu.
Série Šumperských portrétů, kterou v této pro-

zatímní internetové podobě předkládáme zájem-
cům o historii a kulturní historii Šumperka, bude 
mít co nejdříve ještě své pokračování. Vlastivěd-
né muzeum v Šumperku proto uvítá jakoukoliv 
pomoc při přípravě dalších biografi ckých a obra-
zových portrétů významných osobností Šumper-
ka, aby i touto formou přispělo k tolik potřeb-
nému oživení naší historické paměti a vytváření 
pozitivního vztahu k městu, v němž žijeme.  

 Dr. Zdeněk Filip

NEUVĚŘITELNÁ LEHKOST DŘINY JAROSLAVA KŘÍŽKA

Vlastivědné muzeum v Šumperku 
přivítalo ve svých výstavních prosto-
rách uměleckého kováře, magis-
tra umění Jaroslava Křížka. Do 
Šumperka se vrací po dvaceti 
letech,  v osmdesátých letech 
v šumperském muzeu pracoval 
jako kovář, v roce 1986  odešel 
studovat do Prahy, kde v roce 
1992 absolvoval na Vysoké ško- l e 
uměleckoprůmyslové  - ate- lier sklo, 
kov, šperk. Od téhož roku  se realizuje 
vlastní tvorbou v kovu (umělecko - řemeslné 
práce - nábytek, mříže a další, umělec-
ká díla - volná plastika, restaurátorská
činnost). 

Výstava Neuvěřitelná lehkost dřiny předsta-
ví jak originální nábytek v kombinaci kovu, skla 

a kůže, tak i Křížkovy interiérové a zahradní 
plastiky (Adam a Eva, Vodník, Ježibaba, Pegas 
a další). S jeho tvorbou je možné se setkat na 

mnoha místech regionu - např. jeho mříže 
jsou osazeny v kostele 
v Javorníku i v Tunklově 

dvorci v Zábřehu, pracoval na interiérech
restaurací (Bobrovník, Vinotéka 

v Jeseníku) a podobně. Výstava 
Neuvěřitelná lehkost dřiny je ve 

výstavní síni Vlastivědného muzea 
v Šumperku k vidění do 11. února. 

 Alena Turková

Nejen plastiku Pegase, ale i další díla umělec-
kého kováře Jaroslava Křížka mohou milovníci 

umění obdivovat ve výstavní síni Vlastivědného 
muzea.  Foto: -jm-

 Klub českých turistů Šumperk srdečně zve na

Novoroční výstup 
na Háj - 31. ročník

v pondělí 1. ledna od 9 do 15 hodin

Průchod Hájem + výstup na rozhlednu 

* Účastnický list + příležitostné razítko * 

Novoroční čtyřlístek na podporu konta 

Světluška

J.J. Ryba - Česká mše vánoční 

25. prosince v 16.30 hod. v klášterním kostele 

Zvěstování Panny Marie

Účinkuje: Schola od sv. Jana Křtitele se 

svými hosty, přáteli a všemi, kdo si s radostí 

zamuzicírovat přijdou ke slávě narození Syna 

Božího
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Již pouhá skutečnost, že Severní Morava 
vychází  nepřetržitě 50 let, je důvodem k ohléd-
nutí a zamyšlení. Vzpomínám si, že jsem se 
s časopisem „seznámila“ v roce 
1978, kdy jsem jako čerstvá 
absolventka FF v Brně  rodné 
město opustila a do Šum-
perka se přestěhovala. Byla 
to právě Severní Morava, 
která mi pomohla důvěrně 
poznávat místa pro mne 
dosud neznámá  a sezna-
movala mne  s historií kra-
je, který se stal mým dru-
hým domovem.

Ano, byl to moment 
poznávání, moment,  který hrál 
významnou roli v celé historii sbor-
níku, tedy i při jeho vzniku zde v pohraničí 
v poválečných letech. Osvětová činnost a vlasti-
vědná práce  se po roce 1945 staly velmi důležitý-
mi pro vytváření vztahu osídlenců přicházejících 
ze všech částí republiky k jejich novému domo-
vu.

Je dobré připomenout si, že Šumpersko, 
Zábřežsko, Mohelnicko, ale i Litovelsko, Rýma-
řovsko a Jesenicko a další části severní Moravy 
měly velmi bohatou vlastivědnou tradici, avšak 
až na badatele seskupené kolem Vlastivědy 
moravské to byli především vlastivědci němečtí, 
kteří hráli hlavní roli v oblasti  badatelské a osvě-
tové práce.

První pokusy o vytvoření nového vlastivěd-
ného časopisu, který by poskytl možnost bada-
telům, vlastivědným nadšencům a historikům 
kodifi kovat jejich bádání,  zaznamenáváme již 
v roce 1947. Tyto pokusy však ustaly po roce 
1948 a teprve v červnu 1957 se podařilo třem 
muzeím v Zábřehu, Mohelnici a v Lošticích 
a několika vlastivědným kroužkům vydat první 
svazek vlastivědného sborníku, který příhodně 
nazvali Severní Morava.

 Kolem sborníku se začal vytvářet okruh nad-
šenců a zapálených vlastivědců různého zaměření 
a vzdělání a postupně i různých generací. Všichni 

měli však jedno společné, spojovalo je  nadše-
ní, obětavost a píle a spolu s doslova „hladem“ 
po vlastivědné literatuře v poválečné době se 

začal utvářet profi l časopisu v počátcích 
pochopitelně hledající svou tvář, 

svoje  územní          a  tematic-
ké oblasti a samozřejmě i svoje 

čtenáře.
Sympatické je, že od počát-

ku své existence byl časo-
pis  určen široké čtenářské 
veřejnosti a přitom  se snažil 
udržet vysokou odbornou 

úroveň a nesklouznout  do 
laciné podbízivosti čtenáři, 

zachovával originalitu příspěvků 
a snažil se udržet žánrovou pestrost 

a čtivost.
Po 50 letech existence se charakter časopi-

su zásadně neměnil. Od počátku se profi lovaly 
články odborné a zajímavosti, zprávy a recenze. 
Od historie přes etnografi i, nejrůznější druhy 
umění až po přírodní vědy, a to vždy ve vztahu 
k severní Moravě.

Ukázalo se, že se sborník nevyvíjel izolovaně 
od ostatní vlastivědné činnosti. V této souvislos-
ti je nutné připomenout oblíbenou Knihovničku 
Severní Moravy, řadu monografi í, metodické 
příručky, Vlastivědné zajímavosti, ať již letáky 
nebo články v  novinách. 

V současné době se snažíme množství infor-
mací a textů uchovat v digitální podobě. Proto 
najdete na webu muzea www.muzeum-sum-
perk.cz spoustu informací a článků, pokračování 
Vlastivědných zajímavostí, portréty šumper-
ských osobností, anketu ke sborníku atd. 

Také na stránkách Kulturního života vám 
budeme po celý rok připomínat to nejzají-
mavější, co sborník během své padesátileté 
existence  přinášel. V tomto roce se můžete 
těšit na dva svazky časopisu, sv. 92. - jubilejní 
-  a klasický  sv. 93. Svoje nápady, náměty, při-
pomínky i vzpomínky můžete zasílat na adre-
su redakce Vlastivědného muzea v Šumperku.                                                            
 M. Berková, redaktorka sborníku

50 LET SEVERNÍ MORAVY  
K HISTORII JEDNOHO ČASOPISU
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Neděle 24. prosince ve 21.30 hodin
Štědrý den v Music Machine
Nezapomenutelné Vánoce s Ježíškem, tanečnicí 
Lucillou, performerem el´Vrbou, DJ Opitondou 
a Machinisty.

Úterý 26. prosince ve 20 hodin 
Sioux
Štěpánský večer s plně elektrickým bandem. 
 Vstupné 90 Kč
Sobota 13. ledna ve 22 hodin
DJ BOBR - CHILLOUT NIGHT Vstup zdarma
             
Pátek 19. ledna ve 20 hodin

Koncert skupiny HEADACHE
Hostem večera Petr Juřička (kytara).  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 25. ledna - sobota 27. ledna
GURMÁN KLUB - TRADIČNÍ ZABÍJAČKA
Lákavé menu všeho, co k zabíjačce patří… Po celé 
tři dny konání akce.

Bližší informace: Hlavní třída 10, Šumperk,  e-mail: 
hana.piskova@musicmachine.cz, www. musicmachi-
ne.cz. Provozní doba restaurace - kavárny - klubu: 
pondělí - čtvrtek 11.30 - 23.30 hod., pá a so: 11.30 
- 01.00 hod., ne zavřeno, předprodej vstupenek: denně 
od 14 do 19 hod. na klubovém baru. 

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Půjčovní doba v závěru roku 2006

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

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pá 22.12. 8 - 11, 12 - 18 8 - 11, 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

So 23.12.
a Út 26.12. zavřeno zavřeno zavřeno

St 27.12. 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čt 28.12. zavřeno zavřeno zavřeno

Pá 29.12. 8 - 11, 12 - 18 8 - 11, 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

So 30.12.
a Po 1.1. zavřeno zavřeno zavřeno

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č. 583 214 588, www. knihovnaspk.cz
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KRAJINA OČIMA ANDREY BANKOVÉ A LINDY VONDRUŠKOVÉ

Andrea Banková a Linda Vondrušková jsou 
studentky čtvrtého ročníku Střední umělec-
komanažerské školy v Brně. Tato škola se zamě-
řuje na obor provoz a řízení kulturních subjektů. 
Ředitel školy Josef Čadík je zároveň i majitelem 
Kinematografu bratří Čadíků, se kterým vystu-
puje po celé Evropě.

Jedenkrát v týdnu na škole probíhá celoden-
ní hodina výtvarného, hudebního, dramatické-
ho a multimediálního vyučování v ateliérech. 
Andrea a Linda studují výtvarné umění. Jejich 
vyučujícím je profesor Libor Sigmund, který 
tento předmět učí i na jiných středních školách. 

Dívky se zúčastnily výstav, například v nemoc-
nici na Žlutém kopci v Brně, kde výtvarné prá-
ce studentů sloužily pro potěšení pacientů 
postižených leukémií, a dále  v brněnském hos-
picu.

Autorská výstava obrazů obou studentek 
v Městské knihovně Šumperk je součástí prak-
tické maturitní práce čtvrtého ročníku. Obrazy 
jsou výsledkem celoroční práce na střední škole, 
zabývají se hledáním rytmu především v krajině. 
Spolužáci z jiných ateliérů mají na výběr uspořá-
dat různé další akce, jako jsou například koncer-
ty, divadelní představení, ale i výstavy v různých 
jiných městech. Po celý rok se tak uskutečňují 

výstavy a další aktivity žáků školy jak ve veřej-
ných, tak i v soukromých prostorech.

Odkaz na Střední uměleckomanažerskou ško-
lu v Brně najdete na adrese: www.ssum.cz -zd-

V prosinci a lednu představují své práce v šumper-
ské Městské knihovně studentky brněnské Střed-
ní uměleckomanažerské školy Andrea Banková 
a Linda Vondrušková.

Čtvrtek 21. prosince od 15 do 18 hodin v ateliéru na 
„Komíně“
Svícen na sváteční stůl
Informace Pavla Nováková, tel.č. 583 214 213, 
novakova@doris.cz.  Cena 10 Kč
 
Čtvrtek 21. prosince od 14 hodin na nám. Republiky
Zimní výprava do lesa
S sebou staré pečivo, jablíčka, ořechy a na sjíždě-
ní kopců boby, pekáče, návrat v 17 hod. zpět 
na náměstí. Informace Renata Čechová, tel.č. 
583 214 213, 731 610 033, cechova@doris.cz.

Středa 3. ledna od 15 do 18 hodin na „Komíně“

Otevřená herna
Informace Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz.

Čtvrtek 4. ledna od 15 do 18 hodin na „Komíně“
Otevřená herna
Informace Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz.

Pondělí 8. ledna od 15.30 do 17 hodin na „Komíně“
Škapulíř - Lednové pranostiky a tradice
Informace Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz.

Středa 10. ledna od 15 do 18 hodin na „Komíně“
Otevřená herna
Informace Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz.

VILA DORIS
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S Čtvrtek 11. ledna od 15 do 18 hodin na „Komíně“
Otevřená herna
Informace Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz.

Pátek 12. ledna od 15.30 do 17.30 hodin na „Komí-
ně“ v Arte dílně 
Keramika pro všechny - otevřená keramická díl-
na, 
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 731 610 039, 
vavrusova@doris.cz.  Vstupné 40 Kč

Pátek 12. ledna od 14 do 18 hodin na „Komíně“     
v I-téčku
Internetová čajovna
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 731 610 031,  
vavrusa@doris.cz.

Pátek 12. ledna od 18 hodin na „Komíně“ v I-téčku
Biograf Komín - „Rotor jednoznačně skáče“
Promítání amatérského fi lmu z tvorby dětí 
a studentů. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 
731 610 031, vavrusa@doris.cz.

Sobota 13. ledna od 14 do 18 hodin ve Vile Doris
Hravá sobota ve Vile Doris
Hraní moderních deskových přemýšlecích her 
Quixo, Pylos a Quarto(nebo vlastních oblíbených 
her) i se soutěží o krásné knížky. Informace Vra-
tislav Šula, tel.č. 583 214 214, 731 186 059, sula@
doris.cz.  

Sobota 13. ledna od 14 do 18 hodin v ateliéru Vily 
Doris 
Řemeslná sobota ve Vile Doris - řezbářská 
Pod vedením zkušené řezbářky Romany Krestýno-
vé budete dlabat, řezat a smirkovat dřevěné hračky. 
Kapacita účastníků bude omezena, proto volejte na 
tel.č. 731 610 033, 583 214 213 cechova@doris.cz, 
Renata Čechová  a přihlaste se předem. 
 Vstupné dospělí 300 Kč, děti a mládež 150 Kč

Středa 17. ledna  od 15 do 18 hodin na „Komíně“
Otevřená herna
Informace Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz.

Středa 17. ledna od 14 do 15.45 hodin na „Komí-
ně“ v Arte dílně
Keramické odpoledne 

Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, 
silhanova@doris.cz.  Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 18. ledna  od 15 do 18 hodin na „Komí-
ně“
Otevřená herna
Informace Eva Pšenčíková, psencikova@doris.
cz.

Pátek 19. ledna od 14 do 18 hodin na „Komíně“ 
v I-téčku
Internetová čajovna
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 731 610 031, 
vavrusa@doris.cz.

Sobota 20. ledna od 14 do 17 hodin na „Komíně“ 
v Arte dílně
Klub Broučci - keramika
Informace Ivana Šilhanová tel.: 731 610 036, 
silhanova@doris.cz.

Úterý 23. ledna v 18.30 hodin v sále Vily Doris
V rámci cyklu Vila Lucis „Tajemství ztracené 
Archy a Colorado“
Komponovaný pořad České fi lmařské a raftingo-
vé společnosti Denali Action Co. - Opava. Infor-
mace J. Švecová, tel.č. 583 214 212, 731 186 053, 
svecova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Pátek 26. ledna od 15 do 17.30 hodin na „Komíně” 
v Ateliéru
Výtvarný pátek - malovaná zrcátka
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, 
silhanova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Pátek 26. ledna od 14 do 18 hodin na „Komíně“ 
v I-téčku
Internetová čajovna
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 731 610 031, 
vavrusa@doris.cz.

Sobota 27. ledna od 14 do 18 hodin ve Vile Doris
Hravá sobota ve Vile Doris
Hraní moderních deskových přemýšlecích her 
Quixo, Pylos a Quarto (nebo vlastních oblíbe-
ných her) i se soutěží o krásné knížky. Informa-
ce Vratislav Šula tel.č. 583 214 214, 731 186 059, 
sula@doris.cz.



25

V
I

A
 L

U
C

I
SSobota 27. ledna od 8.30 hodin v sále Vily Doris

Soutěž v rapid šachu
Kategorie: chlapci ročník 91-93, 94-96, 97 
a mladší, 8.30 - 9.00 hodin prezence. Informace 
Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, 
konupcik@doris.cz.

Úterý 30. ledna ve 13 hodin ZŠ Vrchlického
Šplh - OF - střední školy
Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.

Středa 31. ledna od 14 do 15.45 hodin na „Komíně 
v Arte dílně
Keramické odpoledne
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, 
silhanova@doris.cz.   Vstupné 40 Kč

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC
17. listopadu 2, Šumperk 787 01, tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, e-
mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

DDM Vila Doris a PC Šumperk uvádějí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Audiovizuální pořad společnosti Denali Action Co. z Opavy, který se vztahuje k bádání 
v nejhlubších kaňonech světa.

v úterý 23. ledna v 18.30 hodin v sále Vily Doris 

Tým společnosti Denali Action se zabývá vývojem a tvorbou neobvyklých pořadů pro mládež 
a dospělé, a to v souvislosti s vrcholovým sportovním podnikem „Czech Rafting“, který se zabývá 
průzkumem nejhlubších a nejodlehlejších kaňonů světa. Společnost Denali je držitelem licence 
pro pořádání Mezinárodního fi lmového festivalu Divoká Orlice a z její dílny pochází mnoho 

televizních fi lmů s tematikou průzkumů v nejhlubších kaňonech světa.
„Tajemství ztracené Archy“ - poslední z řady komponovaných pořadů. Neobvyklé vyprávění 

o druhé cestě do Kurdistánu, kam byli účastníci pozváni otcem mladého Indiho, Saimem 
Sahinem (2x K2,1x Everest - nejslavnější horolezec Turecka). Vypravíme se nejen na vrchol hory 

Ararat, ale budeme pátrat v ledovcích a divoké sopečné krajině po bájné Arše Noemově. Jako 
bonus uvedeme k tomuto vyprávění snímek oceněný MFF  - Prázdniny v Grand Canyonu. Čeká 

vás atraktivní plavba na kajacích extrémními peřejemi nejznámějšího kaňonu světa 
na řece Colorado (USA).

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, J. Švecová, 
tel.č. 583 214 212, 731 186 053, svecova@doris.cz.

Šumperské setkání sponzorují: DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, Irea, s.r.o., Petr Waniek, 
rozvoz květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografi cké práce, Olšanské papírny a.s. 

- Ruční papírna Velké Losiny, Město Šumperk,  Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk 
- diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN, 

Salón Zdena - Ruda nad Moravou.

TAJEMSTVÍ ZTRACENÉ ARCHY, COLORADO
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KINO OKO

PŘÍBĚH ZROZENÍ
Čtvrtek 21., pátek 22. a sobota 23., pondělí 25. a úterý 26. prosince jen v 18.30 hodin
USA 2006, 101 minuta, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Jeden z největších příběhů lidstva. Poprvé se na plátna kin dostává příběh narození Ježíše. Film zazna-
menává náročnou cestu Marie, která je v posledním měsíci těhotenství, a Josefa z Nazaretu do Betlé-
ma, kde právě král Herodes nařídil sčítání lidu… Výpravná, dramatická a velmi podmanivá podívaná 
na Palestinu z počátku našeho letopočtu.  Vstupné 65 Kč 

BORAT: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu
Čtvrtek 21., pátek 22. a sobota 23. prosince jen ve 20.30 hodin 
USA 2006, 83 minuty, od 15 let, titulky
Nejlepší komedie roku 2006: Kazachstan je nejlepší země na světě. Všem ostatním zemím šéfují pose-
rové… Komedie, která má šanci změnit vaši bránici v kazašský strunný lidový nástroj…  
 Vstupné 75 Kč 

24. prosince kino nehraje. 

EXTRÉMNÍ SVAHY
Středa 27. prosince jen v 17.30 hodin
USA 2005, 110 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Pět nejlepších snowboardistů světa až na samých vrcholcích aljašských hor, adrenalin, riziko… Vzru-
šující podívaná se skutečnými záběry veškerých sjezdů bez kaskadérů a speciálních efektů doplněná 

Sobota 23. prosince od 9 do 14 hodin  
Den otevřených dveří na přírodovědném oddě-
lení DDM spojený s prohlídkou zvířat 
 Vstup volný 

Středa 3. ledna  od 17 do 18 hodin v herně TTC 
- kasárna
Stolní tenis
Pro děti do 8 let.  Vstup volný
    
Sobota 6. ledna od 9 do 14 hodin v keramické dílně
Keramika pro každého   Vstupné 30 Kč
     

Pondělí 8. ledna od 14 do 16 hodin v učebně 
DDM 
Internet pro zájemce   Vstup volný

Úterý 9. ledna od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbal pro muže  Vstup volný

Sobota 13. ledna od 9 hodin do 13 hodin ve velkém 
sále DK a dalších prostorách
Miss Monika Žídková pro ženy
Informace V. Formánková, tel. č. 583 204 076.
 
Úterý 16. ledna od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbal pro muže   Vstup volný

Středa 24. ledna od 16 do 18 hodin v herně TTC 
- kasárna
Pojď si pinknout
Stolní tenis pro děti do 8 let.  Vstup volný
 
Pondělí 29. ledna od 14 do 16 hodin v učebně 
DDM
Internet pro děti  Vstup volný

Bližší informace: MDDM u radnice, nám. Míru 
20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail:  mddm.
sumperk@seznam.cz, http://www.mddm.adam.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE



27

K
I

N
O

 O
K

Odokumentárními záběry ze života hlavních protagonistů.  Vstupné 70 Kč

ŠIFRA MISTRA LEONARDA
Středa 27. prosince jen v 19.30 hodin
USA 2006, 148 minut, od 12 let, širokoúhlý fi lm, titulky
Audrey Tatouová a Tom Hanks se vydávají po stopách dva tisíce let starého tajemství… Jeden z divác-
ky nejúspěšnějších fi lmů roku 2006.  Vstupné 75 Kč

LOVECKÁ SEZONA  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 28., pátek 29. a sobota 30. prosince, pondělí 1., úterý 2. a středa 3. ledna jen v 16.00 hodin
USA 2006, 86 minut, rodinný animovaný fi lm v českém znění, rodinná komedie
Dobrácký grizzly, žijící v garáži správce národního parku, se nechá přemluvit užvaněným jelenem 
k návratu do divočiny. Jenže brzy má začít lovecká sezona…  Vstupné 65 Kč
Pro všechny děti od 2 do 12 let je vstupné 50 Kč.

POTOMCI LIDÍ
Čtvrtek 28., pátek 29. a sobota 30. prosince jen v 17.30 hodin
USA 2006, 110 minut, od 12 let, titulky
Sci-fi  thriller o budoucnosti, v níž ženy zůstaly neplodné a lidstvo vymírá. Nejlépe nasnímaný fi lm 
roku s Clivem Owenem v hlavní roli.  Vstupné 75 Kč

PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
Čtvrtek 28., pátek 29. a sobota 30. prosince jen ve 20.00 hodin, pondělí 1. úterý 2. a středa 3. ledna jen 
v 19.45 hodin
Francie, Španělsko, Německo 2006, 145 minut, od 12 let
Režisér Tom Tykwer zadaptoval román Patricka Süskinda jako velkolepou kostýmní podívanou na 
Paříž 18. století a natočil příběh o muži, který v cestě za dokonalostí ztratil duši… Hrají Dustin Hoff-
man, Alan Rickman, Ben Whishaw a další.  Vstupné 75 Kč

BORAT: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu
Neděle 31. prosince jen v 17.30 hodin
USA 2006, 83 minuty, od 15 let, titulky
Po mnoha letech jsme se rozhodli vás pozvat do kina na Silvestra, a to na nejlepší komedii roku 
2006: Kazachstan je nejlepší země na světě. Všem ostatním zemím šéfují poserové… Šílená, necudná 
a všechny bez rozdílu urážející komedie zachycuje kazašského televizního reportéra, který vyrazí do 
USA natáčet dokument, ale jeho cílem se nakonec stane oženit se s Pamelou Andersonovou. Komedie, 
která má šanci změnit vaši bránici v kazašský strunný lidový nástroj…  Vstupné 75 Kč 

PRAVIDLA LŽI
Pondělí 1., úterý 2. a středa 3. ledna jen v 17.30 hodin
ČR 2006, 115 minut, od 15 let
Nevěřte jim všechno, co říkají! Jiří Langmajer, Klára Issová a David Švehlík v hlavních rolích nového 
českého fi lmu z prostředí komunity drogově závislých. Režie Robert Sedláček.  Vstupné 75 Kč

ERAGON
Čtvrtek 4., pátek 5., sobota 6., neděle 7., pondělí 8., úterý 9. a středa 10. ledna jen v 17.30 hodin
USA 2006, 115 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Až padne temnota, poslední drak si vybere svého jezdce… Málo radostný život patnáctiletého Erago-
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O na se obrátí naruby, když nalezne v modrém kameni dračí vejce a zjistí, že se stal dědicem nelehkého 
údělu. Čeká ho boj se zlem, jež nezná hranic, boj, pro nějž je vybaven jen velmi skromně… Velkolepá 
výpravná fantasy natočená podle stejnojmenného bestselleru Christophera Paoliniho.
 Vstupné 80 Kč, ve čtvrtek 4. ledna vstupné 60 Kč
DOBRÝ ROČNÍK
Čtvrtek 4., pátek 5., sobota 6. a neděle 7. ledna jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 117 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Každý jednou dospěje… možná. Romantický příběh z Provence natočený podle stejnojmenného 
románu Petera Maylea. Russell Crove v roli londýnského experta v oboru investic, který se po smrti 
svého strýčka vrací na vinici, kde prožil část svého dětství… Režie Ridley Scott.  Vstupné 75 Kč

BORAT: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu
Pondělí 8., úterý 9. a středa 10. ledna jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 83 minuty, od 15 let, titulky
Kazachstan je nejlepší země na světě. Všem ostatním zemím šéfují poserové… Komedie, která má 
šanci změnit vaši bránici v kazašský strunný lidový nástroj…  Vstupné 75 Kč

ASTERIX A VIKINGOVÉ      Hrajeme pro děti
Čtvrtek 11., pátek 12., sobota 13. a neděle 14. ledna jen  v 16.30 hodin
Dánsko, Francie 2006, 78 minut, rodinný kreslený fi lm v českém znění
Galští hrdinové se vracejí v animované podobě, aby táhli do boje proti Vikingům, kteří unesli náčelní-
kova synovce Zničehonixe na daleký sever…  Vstupné 60 Kč
V neděli 14. v 16.30 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: vstupné pro nejméně tříčlennou rodinu 
je 45 Kč na osobu. 
Za peněžní dar na toto představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Čtvrtek 11., pátek 12., sobota 13., neděle 14., pondělí 15., úterý 16. a středa 17. ledna v 17.45 a ve 20.00 
hodin, čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20. a neděle 21. ledna jen ve 20.00 hodin
ČR 2006, 100 minut, od 12 let
Nový český fi lm podle stejnojmenné knihy Bohumila Hrabala natočil po dvanáctileté pauze Jiří Men-
zel. V životních osudech malého českého číšníka se tu zrcadlí naděje, konfl ikty, dramata a prohry, 
kterými prošly české dějiny v minulém století. V hlavních rolích Oldřich Kaiser, Ivan Barnev, Martin 
Huba, Marián Labuda, Julia Jentschová a další. Hořká komedie.  Vstupné 80 Kč

DÉJA VU
Čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20. a neděle 21. ledna jen v 17.30 hodin, pondělí 22., úterý 23. a středa 24. 
ledna jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 128 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Co když je to něco víc, než jen váš pocit? Podmanivý akční thriller, v němž Denzel Wahington svádí boj 
s časem o životy stovek nevinných lidí… Režie Tony Scott.  Vstupné 75 Kč 

ILUZIONISTA 
Pondělí 22., úterý 23. a středa 24. ledna jen v 18.00 hodin
ČR, USA 2006, 110 minut, od 12 let, titulky
Magie, která vás pohltí… Edward Norton v hlavní roli příběhu věhlasného mága, který se po patnácti 
letech vrací do své rodné Vídně, aby se znovu setkal se svou láskou… Toto historické drama z počátku 
minulého století se natáčelo převážně v Čechách.  Vstupné 75 Kč
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OSPLÁCHNUTEJ        Hrajeme pro děti
Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27. a neděle 28. ledna jen v 16.00 hodin
Velká Británie, USA 2006, 86 minut, animovaná komedie v českém znění
Další rodinná komedie ze zvířecího světa nás tentokrát zavede do labyrintu londýnských stok. Zde se 
během vteřiny ocitne hýčkaný nóbl krysák Rody a nestačí se divit…  Vstupné 65 Kč
V neděli 28. ledna v 16.00 hodin můžete využít rodinné slevy. Pro nejméně tříčlennou rodinu je vstupné 
50 Kč na osobu. Za peněžní dar na toto představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

APOCALYPTO
Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27. a neděle 28. ledna v 17.30 a ve 20.00 hodin, pondělí 29., úterý 30. a středa 
31. ledna jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 130 minut, od 15 let, titulky
Jejich osud byl předurčen? Po fi lmu Umučení Krista přichází Mel Gibson s dalším velkolepým projektem, 
který vypráví o starobylé říši Mayů a jejím zániku. Původ této kultury, její moudrost a náhlá destrukce jsou 
dosud opředeny mnohými tajemstvími…  Vstupné 80 Kč

MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ
Pondělí 29., úterý 30. a středa 31. ledna jen v 18.00 hodin
USA, Kanada 2006, 96 minut, od 12 let, titulky
On ji miluje, ona ho považuje jen za svého kamaráda… Ryan Reynolds a Amy Smartová v hlavních rolích 
romantické komedie.  Vstupné 65 Kč

Připravujeme na únor 2007: Goyovy přízraky (1. - 11.2.), Prázdniny, My dva a křen, Po hlavě do prdele, 
Královna, Saw 3, Krvavý diamant, Kvaska, Životy těch druhých

Změna programu vyhrazena. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX. Kino promítá všechny fi lmy s dvojnásobným zvětšením obrazu. 
Předprodej vstupenek:  Pondělí - pátek od 14.00 hodin, v sobotu a v neděli vždy hodinu před začátkem 
prvního představení - u pokladny v Kině Oko Šumperk. Program kina Oko též na www.kinosumperk.cz. 




