Společenský měsíčník města Šumperka

Budova šumperského divadla
očima Lubomíra Bartoše:
„Budova šumperského divadla
je díky své architektuře jednou
z dominantních staveb města
a rovněž umocňuje jeho
romantickou
a kulturní tvář.“

PROSINEC
2007

49. ročník

OBSAH ČÍSLA
Stalo se v prosinci ................................................................1
Svatý Mikuláš, andělé a čerti obsadí náměstí.................2
Předplatitelé mohou vyhrát
vstupenky na kulturní akce ..............................................2
Adventní koncerty pomohou
zajímavým projektům ........................................................3
Město se začetlo do Jiřího Suchého .................................4
Šumperská výročí ...............................................................5
K Šumperským proměnám ..............................................6
Neděle 16. prosince 2007? Vánoční koncert ŠDS ........8
Schola od sv. Jana Křtitele
chystá Rybovu Českou mši vánoční ...............................8
Klasika Viva nabídne Vánoční koncert
Janáčkova komorního orchestru .....................................9
Dům kultury .......................................................................10
Galerie J. Jílka .....................................................................12
Art kino ...............................................................................13
Divadlo Šumperk ..............................................................14
Na Hrádku bude mít premiéru
Bauersimyho Norway.Today ..........................................15
Divadlo nabízí netradiční vánoční dárek ....................16
Vlastivědné muzeum v Šumperku ................................17
Přijďte do muzea 20. prosince, bude se nadělovat .....19
V muzeu přivítali tisícího návštěvníka .........................20
Společenské středisko Sever ...........................................21
Městská knihovna .............................................................22
Knihovna pokračuje v Klubu podvečerního čtení ....22
Hudební klub Music Machine .......................................23
DDM U radnice ................................................................24
Vila Doris ............................................................................26
Kavárnička pro seniory ...................................................27
Občané mohou zasílat nominace
na Ceny města za rok 2007 ..............................................28
Kino Oko .............................................................................28
Kulturní život, společenský měsíčník města Šumperka.
Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk,
IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová. Redakční
rada: předseda - Mgr. Hana Nováková, Ing. A. Jahnová,
Mgr. D. Polách, Mgr. M. Berková, J. Pavlíček, V. Zetochová,
Mgr. Z. Daňková, O. Polák. Adresa redakce a předplatného: Sudkov 20, 788 21 Sudkov, tel./fax.: 583 437 352.
Cena: 12 Kč. Roční předplatné pro mimošumperské odběratele 264 Kč, pro šumperské 132 Kč, včetně poštovného.
Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou
pošt v Ostravě, čj. 2596/92-P/1 ze dne 16. 11. 1992.
Grafické zpracování: FTV - production, a.s., tiskárna: TG
Tisk Lanškroun. Evidenční číslo: MK ČR E 16464.

Autor kresby na obálce - ak. mal. Lubomír Bartoš
Omluva k obrázku na říjnové obálce KŽŠ: Sieglova
vila nestojí na Husitské ulici, ale na ulici Čsl. armády.

KE KRESBĚ NA OBÁLCE
Prosincový obrázek Lubomíra Bartoše zachycuje
detail budovy divadla postavené v roce 1902. Kresba
více než co jiného dokládá, že se autor objektu inspiroval mimo jiné severskou renesancí - povšimněte si
pojetí štítů, které byly pro tento styl typické; ve mně
vyvolávají asociaci na losinský zámek. Malíř dosáhl
většího účinku než architekt, jemuž se tyto nádherné
prvky v obrovské hmotě divadla takřka ztrácejí.
Stavbě dnešního divadla předcházelo založení spolku Německého spolkového domu, který v roce 1900
vyzval k veřejné sbírce na stavbu nové reprezentativní
budovy města. Výzva se setkala s neobyčejnou odezvou, takže ještě téhož roku mohla být vypsána soutěž
na stavební projekt. Z neuvěřitelných 78 soutěžních
návrhů vybrala komise práci vídeňského architekta
Georga Bergera (pozdějšího spoluautora šumperské
radnice), který svůj návrh nazval poeticky „Čtyřlístek“. 1. července 1901 byly zadány stavební práce
šumperské stavební společnosti Popp a Ulrich, umělecko-kamenické práce provedl Roman Kubesch a štukatérská firma Osuski a Finda, výzdobu fasády firma
Terranovaverwertung, všechno vídeňské firmy.
Realizace stavby probíhala poměrně rychle, takže
v prosinci 1902 byla dokončena. 26. prosince 1902 se
o půl jedenácté dopoledne shromáždily v tělocvičně
chlapecké obecné a měšťanské školy (škola byla v budově zámku) všechny městské spolky a společenstva.
Odtud se v slavnostním průvodu, doprovázeni městskou kapelou, pod prapory pěveckého, tělocvičného,
střeleckého spolku a spolku veteránů vydali k novému
Německému spolkovému domu. V něm se již shromáždili významní představitelé města a jejich hosté.
Průvod dorazil do velkého sálu a pěvecký spolek na jevišti zazpíval „hymnu“ Vévoda z Korburgu. Poté začal
slavnostní akt předávání klíče. Architekt Georg Berger
s přáním úspěchů předal předsedovi spolku Německý
spolkový dům Morizi Emmerovi černo-červeně-zlatě
zdobený klíč. Pak se řečnilo a řečnilo.
Pokračování na straně 9

Před 440 lety
13. prosince 1567 Maxmilián II. nařídil podkomořímu Markrabství moravského, aby spravedlivě ochránil
jistého Kašpara Lukáše, který byl obviněn městskou radou šumperskou z prodeje klenotů. Ty však podle
obviněného byly před časem z vůle celé městské rady prodány pro získání potřebné sumy peněz na vykoupení
se města v roce 1562 k rukám panovníkovým z poddanství Žerotínů.

Před 435 lety
V květnu až prosinci 1572 probíhalo u královské komory jednání o žádosti Šumperských, kteří prosili, aby
vybrané berně a dávky zemské mohli používat na úhradu svých dluhů, do nichž se dostali tím, že se ke komoře
vykoupili z poddanství Žerotína. Další velký dluh si Šumperští vytvořili v roce 1569 koupí šumperského zámku
a zbytku panství, k němuž patřil Frankštát (dnes Nový Malín a Hraběšice). Když k tomu připočteme, že
v letech 1571 - 72 postihla město morová epidemie s údajně 1464 oběťmi, dokládá to neuvěřitelný hospodářský
potenciál Šumperka té doby.

Před 325 lety
7. prosince 1682 byly popraveny první dvě oběti čarodějnických procesů v Šumperku. Jednalo se o Marii
Sattlerovou, která bydlela v dnešním domě na nám. Míru 22 a Zuzanu Voglickovou, hospodyni šumperského
děkana Kryštofa Aloise Lautnera. Popravy se konaly v prostoru jezírka někdejšího plicního sanatoria
v Reissově ulici. Podle pamětní knihy šumperských dominikánů byla odsouzeným nejprve useknuta ruka, pak
hlava a poté byla jejich těla spálena. V Šumperku padlo za oběť tomuto hrůznému řádění v letech 1679 až
1696 pětadvacet lidí.

Před 105 lety
26. - 28. prosince 1902 proběhlo slavnostní otevření Německého spolkového domu - dnešní budovy divadla .

Před 75 lety
11. prosince 1932 byla slavnostně otevřena nová německá knihovna v bývalém Seidlově domě
čp. 62 v Kirchengasse, dnešní ulice Sadová 1.

Před 60 lety
V prosinci 1947 československá vláda na návrh ministra školství a osvěty dr. J. Stránského sistovala
(zastavila) všechna dosavadní opatření Zemského národního výboru v Brně přeměnit Zemský ústav pro
hluchoněmé (dnešní základní škola na ulici 8. května) na polepšovnu „a vyhověla jednomyslně požadavkům
a přáním občanstva šumperského“. Boj o to, aby v budově vznikla další škola, byl velmi tvrdý. Kronikář
zaznamenal, že vzrušení lidí bylo možno srovnat pouze s atmosférou kolem odsunu Němců. Rodiče hrozili
školní stávkou, členové rady Místního národního výboru hrozili rezignací a svoláním „veřejného projevu
občanstva“. O situaci se zajímal tisk. ZNV nakonec přestěhoval chovance polepšovny ze Šumperka do Střílek.
V roce 1949 byl objekt převeden do vlastnictví města.
Před 10 lety
V prosinci 1997 byla dokončena instalace světelných křižovatek na Jesenické ulici.
Před 5 lety
31. prosince 2002 ukončil činnost Okresní úřad Šumperk.
-ách-
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PŘEDPLATNÉ

SVATÝ MIKULÁŠ, ANDĚLÉ I ČERTI OBSADÍ NÁMĚSTÍ
Dětské říkanky, písničky, básničky, radostné
úsměvy a sem tam slzičky - již šestým rokem ožije
neopakovatelnou atmosférou mikulášské nadílky
šumperské náměstí Míru. Ve středu 5. prosince
totiž zavítá do města svatý Mikuláš doprovázený
nejen anděly a andílky, ale také zlobivými čerty
a čertíky. Neobvyklý průvod s bryčkou taženou
čerty vyrazí již tradičně úderem sedmnácté ho-

diny od Obchodní akademie na náměstí Svobody
a vydá se po Hlavní třídě a ulicí Starobranskou
na náměstí u radnice. Zde čeká v 17.17 hodin ty
„hodné“ sladká odměna a „zlobivé“ pak pokárání, chybět nebude ani čertovský rej, andělské
melodie a další překvapení, jež pro všechny, kteří
se v prosincový podvečer za Mikulášem vydají,
připravila místní římsko-katolická farnost. -zk-

PŘEDPLATITELÉ MOHOU
VYHRÁT VSTUPENKY NA KULTURNÍ AKCE
Prodejní cena Kulturního života Šumperka
se v roce 2008 nezmění. Vzhledem k nárůstu
cen poštovného však dojde u mimošumperských předplatitelů k nepatrnému zvýšení ceny
za jeho distribuci.
Předplatné činí 264 Kč na celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České pošty. Obyvatelé
Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč (jiný
systém doručování). Na stáncích přitom bude stát
jedno číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.
Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život Šumperka předplatí, mohou stejně jako loni vyhrát volné
vstupenky na některé pořady Domu kultury a divadla, na filmové představení v Kině Oko, knihu
Jiřího Suchého Život není jenom legrace (i když

většinou ano), jež byla vydána u příležitosti letošního festivalu Město čte knihu a kterou do soutěže věnuje Městská knihovna. Další ceny připraví
pro vylosované předplatitele Vlastivědné muzeum
Šumperk a také Město Šumperk.
Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, T. Domeslovou, tel.č. 583 214 193, 583 437 352. Ti, kteří si
koupí prosincové nebo lednové číslo Kulturního
života, mohou pouze vyplnit a zaplatit přiloženou
složenku. Pokud chcete dostat lednové číslo KŽŠ,
které vychází ještě před letošními Vánocemi a jehož obálka bude dílem Aleše Kauera, včas, je potřeba předplatné zaplatit do 15. prosince 2007! Do
slosování budou zařazeni předplatitelé, kteří zaplatí
složenku do pátku 4. ledna 2008.
-zk-

Buď šťasten!...
je poměrně odvážné zvolání, které by se - spíš
než do kulturního informatoria - hodilo do „prime timu“ některé ze zbytečných televizí. To moje
zvolání Buď šťasten! je výkřikem básnickým, je
divišovského ražení; sice poněkud vykořeněné
z kontextu a pateticky přesazené do údolí Desné, avšak platné: Buďme šťastni, že jsme schopni
promlouvat a vnímat díky poezii, divadlu, filmu,
hudbě a výtvarnu.
Jubilejnímu 50. ročníku Kulturního života
nabídnu svůj pohled na blízké okolí prostřednictvím manipulovaných fotografií; taktéž verše
zdejších autorů, básníků, jejichž ústy je promlouváno, jejichž srdci je bito o zem, o bránu jiného srd-
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ce, o bránu muk a o bránu slasti.
Buďme šťastni, že je tomu tak.

Aleš Kauer

Hvězdicové květy Aleše Kauera budou příští rok
zdobit jednu z obálek KŽŠ.

V

ánoce jsou svátky, jež vyzařují neopakovatelnou atmosféru. Vyzdobené ulice a domy připomínají, že nadešel adventní čas, otevřené kostely zvou k návštěvě a rozjímání, čas jakoby zpomalil…
Obyvatelé Šumperka si adventní čas připomenou již podeváté cyklem čtyř adventních koncertů, které
pořádají Dům kultury Šumperk, Vlastivědné muzeum, Římskokatolická farnost a Sbor Českobratrské církve evangelické. Adventní koncertování přitom nabídne posluchačům nejen chvíle zklidnění
a pohody, ale také příležitost k pomoci a charitě.

„Stejně jako loni také letos chceme představit místní „speciálku“ Pomněnka, o.p.s.,“ prozrazuje
a podpořit tři zajímavé charitativní projekty,“ Havlíčková.
říká organizátorka adventních koncertů Hana
Poslední organizací, kterou letošní koncertní
Havlíčková
cyklus předstaa připomíná, že
ví a podpoří, je
jen loni „vynesšumperská polo“ koncertování
bočka Sjednoa prodej speciálcené organizace
ních vánočních
n e v i d o mý c h
pohlednic více
a slabozrakých,
než pětatřicet
jež velmi výtisíc korun. Ty
razně pomáhá
pomohly obeczrakově postině
prospěšné
ženým lidem.
společnosti PoTřetí adventní
mněnka podpokoncert v pořit tzv. chráněné
dání varhaníka
bydlení, AsociaJana Horníčka,
ci rodičů a přátel
Karla Cvrka,
Speciální vánoční pohlednici namaloval letos výtvarník Petr Válek.
zdravotně postikterý hraje na
žených dětí v ČR
strunný nástroj
a místnímu Klubu Čtyřlístek a také farnosti Baie sitár, a ansámblu Avonotaj proběhne tentokrát
de Henne na Haiti, v níž žije zábřežský misionář v sobotu 15. prosince v 16 hodin v evangelickém
otec Roman Musil. Právě projektu otce Musila na kostele. O dva dny později, v pondělí 17. prosinHaiti by měl pomoci i letošní první koncert, který ce, pak v 17 hodin završí adventní koncertování již
je naplánován na neděli 2. prosince v 16 hodin tradiční zpívání koled u radnice. Výtěžek tohoto
v kostele sv. Jana Křtitele a na němž se představí koncertu Šumperský dětský sbor každoročně věmládež šumperské farnosti Spolczo a Smyčcový nuje místnímu Kojeneckému ústavu.
orchestr místní Základní umělecké školy pod
„Do naší adventní „zlaté“ ryby jsme za osm let
vedením Antonína Mináře. Pořadatelé během vybrali kolem čtvrt milionu, a to i díky prodeji
něj přiblíží jeden z projektů, jež zprostředkovává krásných adventních pohlednic šumperských výArcidiecézní charita Olomouc, a to stavbu školy tvarníků. Autorem té letošní, v pořadí již osmé, je
v haitské Baie de Henne.
Petr Válek,“ zdůrazňuje Havlíčková. Speciální váMimořádný zážitek by měl o týden pozdě- noční pohlednice se přitom podle ní budou proji nabídnout v pořadí druhý adventní koncert. dávat v knihkupectví Duha na ulici Čsl. armády,
„Jsme velice rádi, že se nám podařilo dostat do v Regionálním a městském informačním centru
Šumperka známou pražskou kapelu Traband. Ta při místním muzeu a k dostání budou samozřejvystoupí v neděli 9. prosince v 16 hodin v kláš- mě na adventních koncertech a prosincových
terním kostele a výtěžek z koncertu podpoří akcích Domu kultury.
-zk-
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ADVENTNÍ KONCERTY

ADVENTNÍ KONCERTY POMOHOU ZAJÍMAVÝM PROJEKTŮM

MĚSTO ČTE KNIHU

MĚSTO SE ZAČETLO DO JIŘÍHO SUCHÉHO

V

první půli listopadu „ovládl“ Šumperk klasik divadla, poezie a intelektuálního humoru Jiří
Suchý. Nejen v kulturních institucích, ale také ve školách, klubech a kavárnách se lidé zaposlouchali nebo začetli do knihy Život není jenom legrace (i když většinou ano). Výběr Suchého povídek
a próz vydalo nakladatelství Veduta Štíty u příležitosti již třetího ročníku literárního a filmového
festivalu Město čte knihu. Ten odstartoval ve čtvrtek 8. listopadu a o šest dnů později jej uzavřelo
poslední podvečerní čtení, na něž navázalo pohostinské představení divadla Semafor.
„Těší mě, že se letos po svém zapojila spousta
účinkujících i posluchačů, a tyto role se střídaly.
Například ti, kteří četli, se jiný den přišli podívat. Každý podvečer přitom měl trochu jinou,
ale pokaždé báječnou, těžko popsatelnou atmosféru. Společný byl ale vždy zážitek z textu,
který společně vnímán a nahlas vysloven působil jinak, než když si ho čtete sami potichu.
A svým obsahem a moudrostí občas překvapil
i interprety,“ uvedla ředitelka Městské knihovny Zdeňka Daňková. Právě knihovna spolu

Úvodní slavnostní setkání ve čtvrtek 8. listopadu se
odehrálo tam, kde loňský ročník literárního a filmového festivalu Město čte knihu vyvrcholil - v místním
divadle. Jeho součástí byl i křest publikace Život není
jenom legrace (i když většinou ano), kterou vydalo
u příležitosti šumperské akce nakladatelství Veduta
Štíty.
Foto: -zk-
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s místní radnicí, DDM Vilou Doris, kinem Oko,
divadlem, muzeem, šumperskými gymnazisty a dalšími partnery festival Město čte knihu
připravila. V divadle, kině, knihovně, klášterním kostele, G-klubu a na „Komíně“ četli herci,
studenti a další osobnosti knihu Jiřího Suchého
Život není jenom legrace (i když většinou ano).
Podvečerní čtení
doplnila stejně
jako v minulých
letech
hudba a zpěv,
nechyběla
ani filmová
pře dst avení
v kině Oko
a výstava
kreseb Jiřího Suchého
v muz e u .
Jiří

Jiří Suchý v rámci posledního festivalového čtení zazpíval nejen některé své písničky, ale také dočetl závěr
textu o tom, jak vznikaly písničky.
Foto: J. Mašek

VÝROČÍ

Suchý přitom zavítal do jeho prostor osobně,
a to ve středu 14. listopadu v podvečer, kdy
v rámci posledního festivalového čtení zazpíval
některé své písničky, dočetl závěr textu o tom,
jak vznikaly písničky, a představil vystavené
grafiky a kresby. Úderem půl osmé večerní pak
festival uzavřelo pohostinské představení divadla Semafor s inscenací Život je náhoda v obnošený vestě. „Jako pořadatele nás těší, že jsme
mohli představit autora, o němž si myslíme, že
jej všichni známe, způsobem, díky němuž jsme
se o Jiřím Suchém hodně dozvěděli,“ zdůraznila
Daňková a dodala, že novinkou letošního ročníku bylo Ex post Město čte knihu, tedy jakési
ohlédnutí za celou akcí. Ve čtvrtek večer tak zazněly na koncertě Michala Prokopa a Vladimíra
Mišíka, který zahájil v Domě kultury festival
Blues Alive, Suchého prózy v podání členů šumperského divadla.
-zk-

Knihu Život není jenom legrace (i když většinou
ano) si mohli lidé na festivalových čteních nejen
koupit, ale poslední den si i nechat podepsat od
samotného autora - Jiřího Suchého.
Foto: -zk-

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ
5. prosince 1882 (před 125 lety) se narodil
v Břeclavi Dr. med. Hans Ehrlich, absolvent
vídeňské univerzity, od roku 1913 ředitel nemocnice v Šumperku (zemřel 23. listopadu 1945
v Šumperku).
12. prosince 1877 (před 130 lety) se narodil
v Šumperku Richard Künzel, učitel, aktivní
účastník německého spolkového a kulturního
života Šumperka, v letech 1931-1933 za německou nacionální stranu (DNP) starosta Šumperka
(zemřel 30. května 1934 v Šumperku).
15. prosince 1907 (před 100 lety) se narodil
v Dolních Studénkách František Kovář, člen
odbojové skupiny severomoravských vlastenců,

popravený gestapem 31. března 1945 na střelnici
u Bratrušova.
17. prosince 1927 (před 80 lety) zemřel v Šumperku Josef Buresch, knihař v Šumperku, funkcionář německé živnostenské strany (DGP),
publicista a spisovatel (narodil se 19. ledna 1875
v Litovli).
20. prosince 1867 (před 140 lety) se narodil ve
městě Oravita v Rumunsku Dr. phil. Ottokar
Leneček, středoškolský profesor, ředitel německé obchodní akademie a lektor češtiny na technice v Brně, od roku 1912 na penzi v Šumperku,
významný moravský botanik a ochránce přírody
(zemřel 12. srpna 1942 v Šumperku).
-zf-

Církev československá husitská pořádá
Koncert vynikajících melodií slavných hudebních skladatelů
na první neděli adventní 2. prosince v 16.30 hodin v modlitebně na ul. Gen. Krátkého 14
Účinkují: houslový virtuos Jaroslav Trdla, klavírní doprovod Marie Vintrová; úvodní slovo
Jan Sladovník, průvodní slovo Petra Babničová
Program: G.F. Händel, A. Coreli, J.S. Bach, G. Tartini, R. Schumann, P.I. Čajkovskij, A. Dvořák
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ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
Starší snímek dnešních Proměn zachycuje prázdné nároží při ulicích Gen. Svobody a Husitské. Tento stav není nikterak starý, neboť je výsledkem nové
výstavby v prostoru mezi ulicemi Gen. Svobody
a Jiřího z Poděbrad v polovině 70. let minulého
století. Tomu předcházely (v průběhu roku 1974)
rozsáhlé demoliční práce celé fronty domů na ulici Gen. Svobody, včetně přízemních objektů, které
stávaly v místech nového polyfunkčního domu.
Dva domky stály v části, která je situována do ulice
Gen. Svobody, a jeden svým půdorysem částečně
zabíhal do křídla vedoucího do Husitské ulice. Touto přestavbou vznikla zcela nová křižovatka, když
do ní byla protažena ulice Šumavská, která do té
doby končila na ulici Jiřího z Poděbrad. Tato část
města (pamětníci by ji měli pamatovat jako ulici
Krušnohorskou) byla v minulosti pokládaná za
náměstíčko, respektive park, ve kterém se nacházel také mlýnský rybník, v němž se Šumperané na
konci 19. století rádi koupali.
Vraťme se však k místu kde stojí nový objekt.
Nejstarší ze zmíněných domků, které zde byly
zbourány, stál přibližně v prostoru, kde je dnes
prodejna potravin. Stavení stálo již před rokem
1776, kdy ho vlastnil Johann Monsem. Během
19. století změnil několikrát majitele a na začátku 20. století ho získal Maxmilián Tegel, stolařský mistr, který v něm zřídil prodejnu nábytku.
Na fotografii z roku 1974 je zachycen přízemní

domek se sedlovou střechou a celé uliční průčelí tvořily výkladce. Na něj nalepený vedlejší
dům (blíž ke křižovatce) byl postaven kolem
roku 1789 Antonem Mayerem. Na konci 19. století dům získal Engelbert Frömel, který se živil
prodejem plátna. Po jeho smrti zdědila domek
manželka Marie, která se znovu provdala za
štábního lékaře ve výslužbě dr. Rudolfa Sklenáře, který držel dům ještě v roce 1940. Poslední
domek, který zčásti zabíhal do levého křídla nového polyfunkčního domu, byl postaven kolem
roku 1809. Prvním majitelem byl Josef Entlicher,
od roku 1829 rodina Krätschmerova a od konce
19. století rodina Kranichova. Tento dům stával
na konci Waldgasse („Lesní“ ulice), tzn. na ulici
M. Šaje, jejíž větší část byla zbourána koncem
60. let, před výstavbou sídliště Evaldova. Doplňme si ještě, že v prostoru křižovatky stával další
přízemní dům se sedlovou střechou, který byl
postaven rovněž kolem roku 1789. Tento barák
byl zbourán již na počátku 60. let. Podle sdělení
Roberta Brauna v něm vojáci ze sousedních kasáren chovali několik let prasata.
Projekt na nový polyfunkční dům zpracovala
v červenci 2005 šumperská firma Jiří Frys - stavební projekce. Architekt Ing. arch. Ivo Skoumal.
Investorem a zároveň stavitelem byla šumperská
společnost SAN-JV. Kolaudační řízení proběhlo
21. prosince 2006. Dobrá práce.
-ách-

Právě vychází publikace
„Památníky obětem první a druhé světové války
na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku“
Publikace autorů Jana Bendy, Bořivoje Lešenara a Aloise
Blažka podává komplexní přehled o všech památnících,
pomnících a pamětních deskách v severozápadní části
Moravy. Knihu, jejíž prodejní cena je 250 Kč, lze získat
na adrese Klubu vojenských důchodců: Evaldova 22,
Šumperk, mobilní telefon 606 879 345, nebo v Regionálním a městském informačním centru v Šumperku,
Hlavní třída 22, (U sovy), tel. č. 583 214 000.
Bližší informace v lednovém čísle KŽŠ.
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ŠUMPERSKÉ PROMĚNY
Starší snímek dnešních Proměn zachycuje prázdné nároží při ulicích Gen. Svobody a Husitské. Tento
stav není nikterak starý, neboť je výsledkem nové výstavby v prostoru mezi ulicemi Gen. Svobody a Jiřího
z Poděbrad v polovině 70. let minulého století. Nároží „zaplnila“ až v roce 2006 šumperská společnost
SAN-JV, jež tu vystavěla nový polyfunkční dům.
Foto: J. Pavlíček
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VÁNOČNÍ KONCERTY

NEDĚLE 16. PROSINCE 2007?
VÁNOČNÍ KONCERT ŠUMPERSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU
Pamatuji si, že první sborový vánoční koncert
se nám na šumperskou koncertní scénu podařilo
podsunout v roce 1983 pod
nevinným názvem „Větvička jmelí“. „Vánoční koncert“
pak jen malým písmem jako
podtitul. To jsem zjistil z plakátu, který jsme před pár dny
našli. Už jsme se pak vánočního zpívání nikdy nevzdali,
a tak to letošní nese pořadové číslo dvacet pět. Začínali
jsme ve Výstavní síni, dlouhou řadu let však volíme raději velký sál Domu
kultury. Skoro tisíc posluchačů se jinam nevejde.

Přicházejí za milou atmosférou, jež vzniká mezi
nimi a všemi našimi dětmi od růžových mrňat až
po ty nejstarší. Přijďte i vy
a nadělte si v tomto pěkném
čase kousek radosti. Letos
budou písničky obzvláště
vypečené. Kdyže to? V neděli 16. prosince v 16 hodin v Domě kultury. Bývá
tam dlouhá fronta na lístky
a to je otrava. Proto předprodej začíná již ve středu
5. prosince. Ano, váš předpoklad je správný: v pokladně Domu kultury. Těší
se Tomáš Motýl a spřízněné duše.
T. Motýl

SCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE
CHYSTÁ RYBOVU ČESKOU MŠI VÁNOČNÍ

J

akub Jan Ryba - Česká mše vánoční * Úterý 25. prosince 2007 v 16.30 hod. - klášterní kostel Zvěstování Panny Marie * Schola od sv. Jana Křtitele se svými hosty a přáteli za doprovodu orchestru
šumperských kantorů a všech, pro které muzicírování je radostí.
V povánoční době minulého roku jsem přes
stránky novin dostal vzkaz od jedné paní, ať už
konečně nacvičíme něco jiného. Vždyť ten Ryba
už je tak oposlouchaný! Zmíněná nespokojená
posluchačka se přidala k jednomu církevnímu
klatovskému hodnostáři, který už v době Rybově
byl se skladbou nespokojený a s nelibostí na partituru napsal: „Slátanina tato, kteráž za bezpříkladnou urážku církevní hudby považována býti musí,
jest po dlouhá léta okrasou Narození Páně v Klatovech a běda řediteli kůru, kdyby kocovina tato
neprovozovala se aspoň dvakrát o Vánocích…“
Zlidovělá mše „Hej mistře!“, jak je také nazývaná, však už není jen vánoční skladbou jednatřicetiletého kantora, který bojoval s bídou a s neuznáním. Stala se neoddělitelným symbolem
Vánoc, který promlouvá i do duší křesťanstvím
nepolíbených. Jakubu Janu Rybovi se podařilo vytvořit geniální dramatické dílo, které je působivé
dokonalým vyvážením všech užitých prostředků
melodických, harmonických, i poetických. Právě
proto je toto dílo stále živé a oslovuje účinkující
i posluchače i po dvou stoletích.

8

Hlavní účinkující a organizátor provedení
České mše vánoční - Schola od sv. Jana Křtitele - si již tradičně zve mezi sebe pro koncertní
uvedení své sborové přátele, kantory šumperských i okolních škol, muzikanty profesionální, poloprofesionální, amatérské. Vítá mezi
sebe každého, kdo chce zažít potěšení zpěváka
a hudebníka z této překrásné hudby, kdo chce
vytvořit společenství nad notovými osnovami,
které nepřinášejí jen poselství hudební, ale především poselství radosti. Proto i tento rok mezi
sebe přivítá každého, kdo si mezi mnohým
předvánočním staráním v podvečer vezme pod
paži housle, cello, lesní roh, trubku či jen pěvecký part a vydá se nejdříve na zkoušku a posléze na koncert, při kterém se chceme navzájem
podělit o tu úžasnou zprávu: „... že jsme viděli
Ježíše, který se dnes narodil, celý svět vysvobodil.“
Vít Rozehnal
Zkoušky: Neděle 16.12. v 19.15 hod. na kůru
kostela sv. Jana Křtitele v Šumperku * Pátek
21.12. v 19.00 hod. v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku

P

ředvánoční koncert cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků, nabídne hudbymilovné veřejnosti Janáčkův komorní orchestr Ostrava. Ten vystoupí v místním divadle v úterý 11. prosince od 19 hodin. Na programu tohoto Vánočního koncertu přitom jsou
skladby takových velikánů, jako byli Händel, Manfredini, Purcell, Mozart nebo Grieg.Vstupenky
v ceně sto dvacet a devadesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk,
v Regionálním a městském informačním centru a v pokladně 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.
Janáčkův komorní orchestr vznikl v roce
1964 z předních hráčů Janáčkovy filharmonie
Ostrava. Záhy se jeho uměleckého vedení ujal
Zdeněk Dejmek, který svou strhující muzikalitou, stylovým cítěním a systematickou precizní prací přivedl orchestr k vynikající úrovni
a vtiskl mu osobitou interpretační tvář. Název
si soubor vybral podle nejvýznamnějšího českého skladatele první poloviny 20. století Leoše Janáčka, rodáka z nedalekých Hukvald.
V repertoáru souboru převažují skladby italského baroka, českého nebo vídeňského klasicismu a rovněž perly romantismu i 20. století.
Špičková interpretace těchto skladeb dovedla soubor opakovaně na festivalové koncerty doma - Janáčkův Máj, Moravský podzim,
Pražské jaro, MHF Brno i v zahraničí - Toledo, Bornholm, Turku, Flandry, Mnichov a na
mnohá turné po evropských i zámořských
státech, kde často účinkoval společně s významnými českými nebo zahraničními hosty.
Bohatá historie souboru obsahuje stovky celovečerních koncertů v České republice, cizině,
na školách, řadu snímků v Českém rozhlase,
několik pořadů v České televizi, osm gramofonových desek a množství CD, za což obdržel
několik ocenění Českého hudebního Fondu za

interpretaci, za uvádění soudobé hudby a podobně.
V průběhu roku 2005 převzal štafetu uměleckého vedoucího houslista Jakub Černohorský, který
úspěšně vedl Janáčkův komorní orchestr již o rok
dříve na turné v Jižní Koreji.
Jakub Černohorský, absolvent Janáčkovy konzervatoře Ostrava u doc. V. Kuzníka (r. 1994) a hudební fakulty AMU v Praze u prof. P. .Messiereura
(r.1998). Zúčastnil se studijního pobytu v Japonsku
na Toho Gakuen Orchestra Academy, kde působil
také jako koncertní mistr symfonického orchestru.
Během studií získal řadu ocenění na interpretačních soutěžích. Vystupoval sólově s několika českými orchestry: Janáčkovou filharmonií Ostrava,
Filharmonií Hradec Králové, Komorním orchestrem mladých sólistů. Několikrát také nahrával
pro Český rozhlas, spolupracuje s Moravskými komorními sólisty, účinkuje v Talichově komorním
orchestru a příležitostně i v dalších souborech.
Jakub Černohorský působí jako pedagog na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a v roce 2004 se
poprvé uvedl jako umělecký vedoucí Janáčkova
komorního orchestru, a to při na turné v Jižní
Koreji. V létě 2005 se zúčastnil Festivalu komorní hudby při Cleveland Philharmonic Orchestra
(Kent Blossom Festival, USA).
-red-

Pokračování textu Ke kresbě na obálce z vnitřní strany obálky
Večerní slavnostní program, který režíroval šumperský hudební skladatel Max Oberleithner, byl nabit
operní hudbou - např. Ottilie Strobachová přednesla árii Agáty z Weberova Čarostřelce. Hlavním programem večera byla žertovná hra B. Dovskyho První snoubenecký pár v „Německém spolkovém domě“,
v provedení místního ochotnického souboru. Slavnost pokračovala další dva dny, mimo jiné vojenským
koncertem plukovní kapely šumperského 93. pěšího pluku. Slavná i méně radostná historie budovy dnešního divadla mohla začít.
-ách-
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KLASIKA VIVA

KLASIKA VIVA NABÍDNE VÁNOČNÍ KONCERT
JANÁČKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

DŮM KULTURY

DŮM KULTURY
2. prosince - 17. prosince
IX. ADVENTNÍ KONCERTY V ŠUMPERKU
Pořádají DK Šumperk ve spolupráci s Vlastivědným muzeem, Římskokatolickou farností a sborem ČCE.
Neděle 2. prosince v 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
1. adventní koncert
Účinkují Spolczo a Smyčcový orchestr ZUŠ Šumperk se svými hosty (řídí Antonín Minář). Koncert podpoří projekt stavby školy v Baie de Henne, Haiti (Aricidiecézní charita Olomouc). Vstupné dobrovolné
Pátek 7. prosince ve 20 hodin ve foyer DK
Punková mikulášská besídka: Zatrest Znouzectnost, Punk Floid (křest CD!)
Minifestival s pořádnou porcí kvalitního punku. Vedle olomouckých Zatrest a kultovní plzeňské
Znouzectnosti zahraje zábřežská parta Punk Floid, která před šumperským publikem pokřtí novinkové album „Tvůj boj“. Dvojice, která na mikulášskou besídku přijde oblečená v kostýmu Mikuláše, čerta
nebo anděla, zaplatí pouze jednu vstupenku.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den koncertu 100 Kč
Neděle 9. prosince v 16 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
2. adventní koncert
Účinkuje skupina Traband Praha. Koncert podpoří Základní speciální školu Pomněnka o.p.s.
Vstupné dobrovolné
Úterý 11. prosince v 19 hodin v Divadle Šumperk
KLASIKA VIVA: Janáčkův komorní orchestr Ostrava
Na programu posledního letošního koncertu z cyklu Klasika Viva jsou skladatelé jako například Händel, Manfredini, Purcell, Mozart nebo Grieg.
Vstupné v předprodeji 90 Kč, v den koncertu 120 Kč
Čtvrtek 13. prosince od 12 do 18 hod., pátek 14. a sobota 15. prosince od 9 do 18 hod. v prostorách DK
Vánoční trhy Šumperský kapr
Tradiční prodejní trhy, kde nakoupíte vše nezbytné ke šťastnému prožití vánočních svátků.
Vstup volný
Sobota 15. prosince v 16 hodin v evangelickém kostele
3. adventní koncert
Účinkují Jan Horníček (varhany), Karel Cvrk (sitár), Avonotaj. Koncert podpoří Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých Šumperk.
Vstupné dobrovolné
Neděle 16. prosince v 16 hodin ve velkém sále
Vánoční koncert Šumperského dětského sboru
Vystoupení členů SDŠ s vánočním programem.

Vstupné dobrovolné

Pondělí 17. prosince ve 20 hodin ve velkém sále DK
Orchestr Václava Hybše s hostem Naďou Urbánkovou
Koncert špičkového hudebního ansámblu pod vedením legendárního Václava Hybše. Dále účinkují
Gabriela Urbánková, Nikoleta Spalasová, Jan Šmikmátor a hráčka na hoboj Éléonore Loué-Feichter.
Vstupné 140, 160 a 180 Kč
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Středa 19. prosince v 19.30 hodin v G-klubu
Jablkoň - Vánoční koncert
Známá jazz-folková skupina Jablkoň uvede v Šumperku speciální adventní program. Takovou nálož
sebeironie, hořkosti, poezie a vtipu nenajdete na žádném jiném vánočním koncertu.
Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den koncertu 150 Kč

POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 2. prosince v 15 hodin ve velkém sále DK
Čert a Káča
Divadlo Genus. Mladý nezkušený čert omylem odnese do pekla jinou hříšnou duši. Pořad je vhodný
pro děti od 3 let.
Vstupné 50 Kč
Neděle 9. prosince v 15 hodin ve velkém sále DK
Vánoční hra
Divadlo Oblázek. Příběh o narození Ježíše Krista je zpracován ve zpěvohru s živou muzikou, maskami
a loutkami, ve které nechybějí ani andělé, pastýři, Tři králové, Josef s Marií a samozřejmě Jezulátko.
Představení seznamuje diváky s tradicí Vánoc a jedním z nejznámějších příběhů Nového zákona.
Pořad je vhodný pro děti od 3 let.
Vstupné 50 Kč
PŘIPRAVUJEME NA LEDEN
8. ledna STUŽKOVACÍ PLES OA
26. ledna PLES PRAMET TOOLS
31. ledna STUŽKOVACÍ PLES VOŠ A SPŠ
D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 2. prosince
Lubomír Janečka - Kresby z pouště
Kresby z pouště přivezl Lubomír Janečka ze Spojených států amerických, ve kterých nyní žije.
Vstup volný
5. prosince - 6. ledna
Jaroslav Lampar / „Radosti života“
Řezbář a malíř představí své malby a řezbářské práce. Vernisáž k výstavě proběhne 5. prosince od
18 hodin v Galerii Jiřího Jílka, Sady 1. máje, za účasti autora výstavy Jaroslava Lampara. Galerie je
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DŮM KULTURY

Pondělí 17. prosince v 17 hodin na náměstí Míru
4. adventní koncert
Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru. Koncert podpoří Kojenecký ústav
Šumperk.

GALERIE J. JÍLKA

přístupná denně - stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové
ubytování. Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a nadace Český fond umění.
Vstup volný
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

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
Jaroslav Lampar /„Radosti života“
Závěrečná výstava letošního cyklu, laděného
„V souzvuku generací“, právě takový záměr dokonale naplňuje. Je výstavou nejstaršího z autorů,
ale v raných řezbách z poloviny padesátých let zároveň jen o málo víc než dvacetiletého.
Jaroslav Lampar (1931) je výtvarný samouk
s živým zájmem i o architekturu. Kromě betléma
a několika jiných prací ve dřevě je vše ostatní rozměrů malých až drobných, a přece působí monumentálním dojmem. Rozsah padesátileté práce je
stejně úctyhodný jako její nedotčená čistota i v letech, poznamenaných výrazným tlakem ideologie. „Pobřeží“ už z roku 1953 ani následující
civilní témata z let 1956 - 1957 se v tom ohledu
nijak neliší od prací současných. Jeho jednolitá
práce se nikdy a nikomu nepodbízí a čeho se jí
snad někde nedostává, je bohatě vynahrazeno
chutí „amatéra“, v původním významu toho slova
do ní zamilovaného.
Obsahově jsou to svobodně rozpoutané sny
o dávno ztraceném ráji, vize mýtického stavu diNa pláži II, 2005, lípa, 95 x 45 cm

V parku, 1956, lípa, 15 x 22 cm
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vošské duše, dokořán životu bez zábran otevřené. Mají sílu syrovosti výrazu i rukopisu řezbářů přírodních národů. Vše rodí se tu v nadšení
z divoké krásy přírody, moře a jezdců na pobřeží,
z panensky svobodné nahoty těl.
Ukázky šťavnatých pastózních maleb porostů
zahrad s reliéfy i jejich materiálem přirozeně
harmonují. Lamparova výstava je tak zdařilým
zakončením dalšího ročníku Jílkovy galerie.
Jste zváni; zahájena 5. prosince 2007 v 18 hodin potrvá až do neděle 6. ledna nového roku.
Přijďte.
Miroslav Koval

Čtvrtek 29. listopadu v 19 hodin v D 123
LABYRINT
Režie: Jim Henson, Velká Británie, USA 1986, dobrodružný, fantazy, 101 minuta, české titulky
Neobvyklými hrdiny filmu Labyrint z produkce režiséra Hvězdných válek George Lucase jsou roztodivné
příšerky z dílny The Jim Henson Creature Shop. Hlavní roli tohoto rodinného filmu plného hudby, dobrodružství, legrace i prvků fantasy ztvárnil rockový zpěvák David Bowie, který pro film napsal i pět původních
písní.
Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč
Čtvrtek 6. prosince v 19 hodin v D 123
IRINA PALM
Režie: Sam Garbarski, Belgie, SRN, Lucembursko, VB, Francie 2006, psychologický, 103 minuty, české
titulky
Příběh padesátnice Maggie, která se jednoho dne nechá zaměstnat v nočním klubu londýnského Soho.
V zoufalé snaze získat peníze na operaci vážně nemocného vnuka přijme práci, nad níž by se dosud při
pouhé zmínce zarděla studem. Pozoruhodné šansoniérce a herečce Marianne Faithfull je ve filmu skvělým
protihráčem kusturicovský herec Miki Manojlović.
Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč
Čtvrtek 13. prosince v 19 hodin v D 123
PLANETA TEROR
Režie: Robert Rodriguez, USA 2007, akční horor, 106 minut, české titulky
Manželé Dakota a William pracují v nemocnici jako doktoři. Jejich dnešní šichta vypadá spíš na funus. Čekárnu zaplavuje dav potrhaných lidí z města. Symptomy jsou podezřele shodné: nepřítomný pohled a odpudivé hnisající rány. Mezi zraněnými je i tanečnice Cherry, která přišla o nohu při jednom z útoků. Její parťák
Wray spěchá do špitálu, aby jí kryl záda. I když bez nohy, Cherry ještě nezatančila svoje poslední číslo. Jak
se vředy pokrytí spoluobčané proměňují v zuřivé agresory, Cherry a Wray vedou skupinku náhodných bojovníků do divoké noci. Budoucnost nenabízí nic než miliony nakažených a nespočet mrtvých. Jen několik
(zatím) šťastných hledá poslední bezpečné útočiště na planetě Terror.
Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč
Čtvrtek 20. prosince v 19 hodin v D 123
IMPORT/EXPORT
Režie: Ulrich Seidl, Francie 2007, sociální drama, 135 minut, české titulky
Nový radikální pohled na současnou Evropu očima Ulricha Seidla. Ve svém druhém hraném filmu objevuje
Ulrich Seidl paralely mezi mladou Ukrajinkou Olgou, která najde práci v bohatém Rakousku, a mladým
Rakušanem Paulem, který se svým otčímem odjíždí na Ukrajinu montovat automaty na bonbony do zchátralých městských čtvrtí. Jak na východě, tak na západě vidí autor stejně osamělé, stejně bezradné jedince.
Před ubohostí existence na Ukrajině, kde se potácela mezi bídně placeným zaměstnáním a poskytováním
sexuálních služeb přes internet, utíká Olga do Vídně. Zde ale brzy zjišťuje, že bez občanství se osudu opovrhovaného psance nezbaví. Na rozdíl od Olgy, která doufá, že se vrátí domů s penězi, aby se postarala o své
dítě, je Paul se svým siláctvím, zastírajícím nedostatek sebedůvěry a vůle, typický produkt kapitalistického
zbožnění úspěchu.
Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč
Program tohoto kina najdete na: www.dksumperk.cz, www.rej.cz. Legitimace člena FK stojí 35 Kč a lze ji zakoupit v předprodeji nebo před každým představením. Promítá se v sále D 123 s omezeným počtem míst.
Možnost občerstvení před představením. Program tohoto kina najdete na www.dksumperk.cz, www.rej.cz,
www.spkakce.com.
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ART KINO

ART KINO

DIVADLO

DIVADLO ŠUMPERK
Datum

Titul

Skupina

Čas

Cena

Út 27.11.
St 28.11.
So 1.12.
Čt 6.12.
So 8.12.
St 12.12.
So 15.12.
So 15.12.

Hotel Modrá hvězda
Prázdniny snů Divadelní společnost Háta Praha
Amadeus
Hotel Modrá hvězda
Pařížanka - komedie Agentura Pražské kulturní služby
Hotel Modrá hvězda
Husovické betlém Loutkové divadlo Radost Brno
Norway.Today - premiéra Studiová inscenace na Hrádku

VK, X
A, VK, X
VK, X
S, VK, X
B, VK, X
A, VK, X
R+D, VK
VK

18.00
19.30
19.30
17. 00
19.30
19.30
15.00
19.30

120 Kč
180 Kč
120 Kč
120 Kč
180 Kč
120 Kč
60 Kč
60 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 28, p. Zetochová. Další informace na internetových stránkách na adrese www.di vadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. Do 5. ledna vystavuje
své práce v šumperském divadle pod názvem „Příběhy a události“ Libuše Šuleřová, absolventka Střední
uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a Výtvarné katedry Filozofické fakulty UP v Olomouci.

Divadelní sál ožil v sobotu 10. listopadu poprvé prvorepublikovou atmosférou a diváci se přenesli do prostor secesního hotelu, v němž malý hudební soubor hrál dobové písně. Z nich hned několikrát Slunečnici,
známou z filmu Hotel Modrá hvězda. Stejnojmenné představení, jehož autorem je V. T. Gottwald, nabízí
v letošní sezoně právě šumperské divadlo.
Foto: Jiří Kalabis
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PREMIÉRA
Premiéru hry Hotel Modrá hvězda, jejíž režie se v Šumperku ujal Józef Z. Czernecki, zhlédl v místním
divadle i polský velvyslanec Jan Pastwa (na snímku uprostřed), který do Šumperka přijel spolu s generálním konzulem Jirzym Kronholdem. Do divadla je doprovodili šumperský starosta Zdeněk Brož (na
snímku vpravo) a poslanec Parlamentu ČR Petr Krill (na snímku vlevo).
Foto: -zk-

NA HRÁDKU BUDE MÍT PREMIÉRU
BAUERSIMYHO NORWAY.TODAY
V minulých měsících byl zejména díky iniciativě a pracovitosti Zdeňka Stejskala v divadle upraven sál na Hrádku. Tradiční komorní
sálek našeho divadla bude i nadále využíván ke
klubovým akcím a studiovým inscenacím, ale
prostor i jeho technické podmínky se pro vystupující i diváky opět výrazně zpříjemnily. Po
úspěšném improvizačním večeru se zde v sobotu 15. prosince odehraje letos také premiéra inscenace divadelní: Norway.Today švýcarského
autora českého původu Igora Bauersimy, a od
ledna se pak můžeme na Hrádku těšit i na tituly
a akce další.
-rtg-

Hra Norway.Today je už od svého vzniku
(2000) doslova hitem na jevištích celého světa. Po düsseldorfské premiéře byla hra vzácně přijata jak kritikou, tak diváctvem, což je
nejideálnější stav pro jakékoli umělecké dílo.
Syžet hry Norvay.Today je poměrně jednoduchý; na chatroomu se sejdou dva lidé, kteří chtějí
skončit se životem. Svou smrt jedou uskutečnit do Norska skokem z fjordu. Oba se sbližují,
společně se snaží dopracovat toho, co vlastně
chtějí. Zápasí se svými pocity, s divadlem, které hrají sami před sebou. Vrcholem ironie by
mohly být výpovědi, které si natáčejí na vlastní
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DIVADLO

videokameru, aby něco zanechali svým příbuzným... Realita je ale mnohem drsnější, zbavena jakékoli ironie, uvědomíme-li si, že celý
příběh vznikl na základě skutečné události...
Hra má ale kromě sebevraždy ještě jednu rovinu. Komunikaci po internetu. Anonymita, za kterou se ukrývá řada lidí, dává
prostor k nečekaným, mnohdy absurdním
rozhodnutím: „Ahoj lidi. Jmenuju se Julie
a chci se zabít. Půjde někdo se mnou?“ Absurdita je dovršena tím, že se najde adresát...
Norway.Today dává prostor jak hercům (Bohda-

na Pavlíková, Alexandr Stankuš), kteří z naivně
bezstarostných jedinců dospějí k sebepoznání,
tak režisérovi (Zdeněk Stejskal), který má možnost, díky štědrému daru Olomouckého kraje,
rozehrát inscenaci moderními vyjadřovacími
prostředky, jako je například videoprojekce.
Norway.Today by měla nalákat mladší publikum. Hra je psána současným jazykem, mluví
o současných problémech a vyjadřuje se současnými prostředky, to ale neznamená, že nemůže
oslovit i staršího diváka... Premiéra proběhne na
Hrádku 15. prosince v 19.30 hodin.
-ak-

Upozornění pro zájemce o koupi vstupenek na Divadelní ples,
který proběhne 15. února 2008 v prostorách divadla
Vstupenky se budou prodávat od čtvrtka 3. ledna v pokladně divadla. Zarezervované vstupenky je
nutné vyzvednout nejpozději do pátku 11. ledna 2008! Poté již budou dány do volného prodeje.
-vz-

DIVADLO NABÍZÍ NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÁREK
Stejně jako v uplynulých letech také letos přichází divadlo s nabídkou vánočního dárku ve formě vstupenky na divadelní představení. Pokud se
rozhodnete obdarovat své blízké tímto způsobem,
vstupenky budou k dostání od pondělí 3. prosince
v pokladně divadla, a to každý všední den od 15 do
17 hodin nebo hodinu před začátkem divadelního
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představení. Vánoční dárek v podobě vstupenky
přitom mohou zájemci zakoupit na následující
inscenace: 10. a 26. ledna - Hotel Modrá hvězda,
12. a 23. ledna - Ostře sledované vlaky, 18. ledna
- Balet Junior Praha, 19. ledna - Trampoty čertíka
Culínka, 19. ledna - Horror. Bližší informace na tel.
č. 583 214 061, kl. 21.
-red-

Výstavní síň

Rytířský sál

▶ Církevní umění období klasicismu
na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku
Třetí výstava nejcennějších církevních památek
z období klasicismu v našem regionu z cyklu
„Ars longa, vita brevis - Umění je věčné, život je
krátký“ celý cyklus uzavírá. Po domluvě poskytují autorky výstavy, PhDr. Marie Gronychová,
PhDr. Milena Filipová a Mgr. Mária Kudelová,
komentované prohlídky k výstavě pro jednotlivce i skupiny. Návštěvu výstavy s komentovanou
prohlídkou doporučujeme telefonicky objednat
na čísle 583 214 070. Derniéra výstavy se koná
dne 12. prosince. Po celý den budou probíhat
komentované prohlídky a pro návštěvníky bude
přichystáno také malé vánoční občerstvení.
▶ Oživená krása
„Zkrásnělé“ předměty z muzejních depozitářů,
jež prošly rukama restaurátorů a konzervátorů
v průběhu patnácti let, představí výstava otevřená slavnostní vernisáží 20. prosince v 17 hod.
Výstava potrvá do 13. února 2008.

▶ Jiří Suchý - OBRÁZKY
V rámci festivalu Město čte knihu uspořádalo
muzeum výstavu z tvorby herce, režiséra a grafika Jiřího Suchého. Milovníci jemného a inteligentního humoru J. Suchého mají možnost,
tentokrát v kresbách a kolážích, zhlédnout výstavu do 13. prosince.
▶ Adolf Kašpar - Balada z rokoka
Ke 130. výročí umělcova narození uspořádalo
muzeum výstavu, která poprvé v Šumperku vystaví soubor ilustrací k Jiráskově Baladě z rokoka,
doplněný dalšími kresbami ze sbírek Památníku
Adolfa Kašpara v Lošticích. Vernisáž výstavy se
koná 20. prosince a výstava potrvá do 9. března
2008.

Hollarova galerie

▶ Lubomír Bartoš - Malíř svého kraje
Výstava šumperského akademického malíře Lubomíra Bartoše, uspořádaná u příležitosti jeho
významného životního jubilea, nechává návštěvníka nahlédnout do průřezu celoživotní tvorby
osobnosti, jež výrazně ovlivnila kulturní dění na
Šumpersku v posledních 40 letech. Výstava je
prodloužena do 16. prosince.
V době od 17. do 31. prosince je Galerie uza-

▶ O perníku
Výstava prezentuje historii pernikářského řemesla na Moravě a zejména na Šumpersku. Autorka výstavy, Mgr. Mária Kudelová, představuje
bohatou a vzácnou sbírku historických pernikářských forem, které vyřezávali samotní pernikáři.
Výstava potrvá do 13. ledna 2008.

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

Galerie Šumperska

Vánoce v muzeu
8. ročník řemeslného jarmarku se uskuteční v sobotu 15. prosince
od 9 do 17 hodin ve výstavní síni muzea
Tradiční vánočně laděný jarmark nabídne rukodělné výrobky, které se mohou stát krásným
a hodnotným vánočním dárkem pro vaše blízké.
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MUZEUM

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

MUZEUM

vřena.
▶ Připravujeme na leden 2008: Výtvarné umění regionu v letech 1850 - 1950. Nejlepší grafiky, malby,
kresby a plastiky, získané muzeem během jednoho
století, budou k vidění v Galerii Šumperska v lednu
příštího roku. Vystavena budou díla Stanislava Lolka, Adolfa Kašpara, Kurta Hallegera, Karl Brachtla
a dalších.

Galerie mladých
▶ Petr Válek
Představí svoji tvorbu od 6.12. do 31.1. Výstava bude
zahájena vernisáží v 17 hodin. 26.12. v době od 9 do
13 hod. vstup přes výstavní síň. 27.12.-29.12. vstup
přes IC.
▶ Akce v klášterním kostele: 29.11. v 18 hodin Koncert dechového oddělení ZUŠ Šumperk, 5.12.
v 11.30 hod. - Koncert pro školy, 7.12. v 18 hodin
- koncert Město v objetí, 9.12. v 16 hod. - Adventní
koncert, 10.12. v 8 hod. - Koncert smyčcového komorního orchestru ZUŠ, 12.12. v 8 hod. - Koncert
smyčcového komorního orchestru ZUŠ, 13.12. v 19
hod. - Koncert ZUŠ v Hanušovicích, 14.12. v 8 hod.
- Koncert smyčcového komorního orchestru ZUŠ,
18.12. v 18 hod. - Koncert dechového orchestru
ZUŠ, 20.12. v 18 hod. - Koncert smyčcového orchestru ZUŠ, 21.12. v 18 hod. - Předvánoční koncert, řídí
J. Bartoš, 25.12. - Rybova mše svatá v podání Scholy
od sv. Jana Křtitele.
Ve zbývající dny měsíce prosince je klášterní kostel
uzavřen.
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., o vánočních svátcích 24.-25.12. - zavřeno, 26.30.12. - otevřeno pouze dopoledne, tj. od 9-13 hod.,
31.12.-1.1. 2008 - zavřeno.
Provozní doba o vánočních svátcích v Regionálním
a městském informačním centru v Šumperku: 24.26.12. a 31.12. 2007-1.1. 2008 zavřeno, v ostatní dny
je otevřeno podle platných otevíracích dob. Klášterní
kostel je v listopadu a prosinci 2007 a v lednu až dubnu 2008 otevřen jen při kulturních akcích a zvláštních
společenských událostech.
Otevírací doba Galerie: út - pá: 9 - 12 hodin, 12.30
- 17 hodin, so: 9 - 13 hodin. V ne a po je zavřeno.
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Zábřeh
▶ Václav Nasvětil - malíř zvěře a přírody
Výstava potrvá do 1. prosince.
▶ Václav Hollar (1607 - 1677)
Výstava nabídne originály grafik ze sbírek zábřežského muzea a druhého největšího souboru rytin
v České republice. Vernisáž se koná 5. prosince v 17
hodin.
Výstava potrvá do 31. ledna 2008.
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: muzeum.zabreh@seznam.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út - so 9 - 12 hod., 13 - 16
hod.

Mohelnice
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
▶ Řekni mi zrcadlo…. aneb hygiena a krášlení
v minulosti
Interaktivní výstava ze sbírek VM v Šumperku
a zámku ve Velkých Losinách, kde si návštěvníci
mohou vyzkoušet dobové oblečení a doplňky. Výstava potrvá do 31. ledna 2008.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sumperk.cz, e-mail: muzeum.mohelnice@seznam.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út - so 9 - 12 hod., 13
- 16 hod.

Loštice
▶ Stálá expozice - ADOLF KAŠPAR
▶ Marta Matějčková - keramika a Jana Hradilová
- obrazy a malba na hedvábí
Autorská výstava potrvá do 31. prosince.
Informace: tel.: 583 445 256, e-mail: pamatnik.lostice@seznam.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno
celoročně: Po zavřeno, út - so 9 - 12 hod., 13 - 16 hod.
Muzeum Zábřeh, Mohelnice a Památník
Adolfa Kašpara v Lošticích
Tato zařízení jsou v době od 23.12. 2007 do
1.1. 2008 pro veřejnost uzavřena.
Pracovníci muzea se těší na Vaši
návštěvu a přejí Vám krásné prožití
vánočních svátků.

VÝSTAVY
Ve středu 14. prosince zavítal do Rytířského sálu muzea Jiří Suchý, aby během posledního čtení v rámci
festivalu Město čte knihu zazpíval některé své písničky a také představil vystavené grafiky a kresby. „Nemyslím si, že bych předváděl nějaké velké umění, výstava je spíš dokladem toho, že jsem šikovnej. Jako
malující herec, myslím, ujdu,“ žertoval Suchý, který odpovídal i na otázky přítomných. Mimo jiné i na
to, proč je objektem jeho kreseb poměrně často žena. „Nemaluju moc často, takže mi pak je líto vyplejtvat
čas na to, abych maloval zátiší s melounem nebo chaloupky pod horama. Vybírám si téma, které mě
přitahuje. Když člověk ty tvary kreslí, je to trochu, jako by je hladil,“ podotkl Suchý. Jeho grafiky a kresby
jsou přitom v muzeu k vidění do 13. prosince.
Foto: -zk-

PŘIJĎTE DO MUZEA 20. PROSINCE, BUDE SE NADĚLOVAT
VÝSTAVY OŽIVENÁ KRÁSA A BALADA Z ROKOKA

V

lastivědné muzeum v Šumperku připravilo pro své návštěvníky na vánoční a novoroční čas
opravdové lahůdky. Ve Výstavní síni budou moci zhlédnout výstavu Oživená krása, věnovanou
patnácti letům „oživování“ zaniklé krásy muzejních sbírkových předmětů. Výstava představí přes
stovku nejkrásnějších předmětů, kterým ruce restaurátorů a konzervátorů vrátily jejich původní
podobu zaniklou působením neúprosného zubu času.
Za patnáct let se „dvorními“ restaurátory sbírek
šumperského, mohelnického a zábřežského muzea,
Havelkova muzea v Lošticích a Lovecko - lesnického muzea v Úsově stala celá řada renomovaných
restaurátorů - ak. mal. František Sysel (transfer
nástěnné malby z mohelnického muzea, plastika
Světce, soubor listin, cechovní postavníky nejvýznamnějších mohelnických cechů, pletací stav

z 19. století, obrazy ze sbírky mohelnického i loštického muzea), ak. mal. Miroslava Trizuljaková
(obrazy Panna Marie Ochránkyně a Stětí sv. Barbory), ak. mal. Miroslav Koval (podmalby na skle,
opona ochotnického divadelního spolku Boleslav
z Hrabové, obrazy malíře K. Thöndela, malovaná
rokoková nosítka), Martina Motyková (textilie šaty, čepce, prapor hudebního spolku v Mohelnici),
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Jana Hrevušová a ak. mal. Marie Dočekalová (podmalby na skle), Vítězslav Novotný a Pavel Brückner
(intarzovaný a čalouněný nábytek), Zbyněk Šimek
(unikátní jízdní kolo Jaray Rad), Ivo Roháč (kolovrátky z pekařovské dílny Franze Kolba) a další.
Na restaurování kolekce hodin a zbraní ze sbírky
šumperského muzea má největší zásluhu muzejní
konzervátor Antonín Vašíček.
I když jednou ze základních povinností muzea
je sbírkové předměty uchovávat a udržovat tak,
aby mohla být jejich krása zprostředkovávána i po mnoha desetiletích široké
veřejnosti, řada z těchto sbírek by
nemohla být restaurována bez
finanční podpory Ministerstva
kultury České republiky, a to
především díky programu ISO
(integrovaný systém ochrany
movitého kulturního dědictví). S projektem restauro- vání praporu hudebního
spolku v Mohelnici
uspělo Vlastivědné
muzeum v Šumperku i v Radě Státního
fondu kultury České
republiky. Restaurované
sbírkové předměty
byly instalovány jak
na mnoha tematických
muzejních
výstavách, tak i ve stálých
expozicích. Výstava Oživená krása, instalovaná
ve Výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku, bude reprezentovat celou škálu restaurovaných

sbírkových předmětů jak v jejich konečné podobě,
kterou jim dokázali vrátit šikovné ruce umělců
- restaurátorů, tak i s ukázkami jejich stavu před
restaurátorskými pracemi a prezentací restaurátorských zpráv.
Druhou výstavou, která bude rovněž zahájena ve
čtvrtetk 20. prosince, a to v Rytířském sále šumperského muzea, je Balada z rokoka malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara. Výstava, věnovaná 130. výročí
narození jednoho z nejvýznamnějších českých
ilustrátorů a rodáka z nedalekého Bludova,
návštěvníkům poprvé v Šumperku
představí ilustrační soubor ke knize Aloise Jiráska Balada z rokoka.
Kolekce ilustrací bude doplněna
i dalšími Kašparovými ilustracemi z Památníku Adolfa Kašpara
v Lošticích, dokumentačním
materiálem z jeho života, fotografiemi a dalším. Dobrou
zprávou pro milovníky
díla Adolfa Kašpara je, že
ilustrační soubor k Baladě z rokoka po ukončení
výstavy obohatí sbírku
Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích.
Obě výstavy budou
zahájeny vernisáží ve
čtvrtek 20. prosince
v 17 hodin. A. Turková
Klasicistní zlacené hodiny, konec 18. století,
restaurovala J. Gregorová a konzervoval A. Vašíček v roce 1997.
Foto J. Mašek

V MUZEU PŘIVÍTALI TISÍCÍHO NÁVŠTĚVNÍKA
Ve čtvrtek 15. listopadu navštívilo ve Vlastivědném muzeu v Šumperku velkolepou výstavu
Umění klasicismu na Šumpersku, Zábřežsku
a Mohelnicku, jež uzavírá tříletý cyklus mapující církevní umění od 17. po 19. století, již 1000
návštěvníků. Tisící návštěvnicí přitom byla paní
Knápková z Jedlí, jež si z výstavy odnesla cenný
dárek v hodnotě téměř tisíc korun.
Nenechte si i vy ujít jedinečnou příležitost,
naposledy se potěšit krásou těchto vzácných
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památek, a to v den derniéry, tedy 12. prosince. Autorky výstavy vás naposledy provedou
ojedinělou expozicí, kde vás čeká také malé
vánoční pohoštění. Do 12. prosince je možné
objednat komentované prohlídky telefonicky na
čísle 583 214 070 u autorek výstavy, dr. M. Gronychové, dr. M. Filipové a Mgr. M. Kudelové. Na
výstavě si můžete zakoupit také katalog za 80 Kč,
s dalšími dvěma katalogy ke gotice a baroku za
200 Kč.
M. Berková

STŘEDISKO SEVER
Paní Knápková z Jedlí, jež se stala tisící návštěvnicí výstavy Umění klasicismu na Šumpersku, Zábřežsku
a Mohelnicku, dostala od muzea cenný dárek v hodnotě téměř tisíc korun.
Foto: J. Mašek

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Úterý 4. prosince od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů
Čtvrtek 6. prosince ve 14 hodin
Setkání členů městského svazu DIA
Hraje skupina Tři „K“.
Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 27. prosince ve 14 hodin
Štěpánská zábava
Hraje Albatros.

Vstupné 35 Kč

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do
12 hodin
Mateřské centrum

Čtvrtek 13. prosince ve 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.
Vstupné 35 Kč

Každou středu vždy od 15 do 17 hodin
Mateřské centrum

Úterý 18. prosince od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů

Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č.
583 211 766

Křesťanské společenství žen AGLOW srdečně zve širokou veřejnost na
setkání s Janou Coufalovou na téma: O čem vlastně jsou Vánoce
v pátek 7. prosince v 17.30 hod. v G-klubu Domu kultury Šumperk
Jana a Mirek Coufalovi jsou důstojníci Armády spásy, kteří dostali pověření založit
nový sbor AS v Šumperku.

21

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588
Půjčovna pro dospělé
Po, Út, St

Půjčovna pro mládež

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

Čtvrtek

10 - 12, 13 - 18

Půjčovní doba v závěru roku 2007
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588

Pá 21.12.
Sobota 22.12.
Po 24.12. - Čt 27.12.
Pá 28.12.
So 29.12. - Út 1.1.08
St 2.1. 2008

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

8 - 12

8 - 12

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

8 -11, 12 - 18

8 - 11, 12 - 17

10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

8 - 11, 12 - 18

8 - 11, 12 - 17

10 - 12, 13 - 18

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ
Již třetí setkání dětí, rodičů nebo prarodičů
s dětskou literaturou nazvané „Z čajové konvičky
pohádkové babičky“ pořádá ve čtvrtek 6. prosince šumperská Městská knihovna, a to v půjčovně
Sever na Temenické ulici. Pořadem na téma Lado-

vy české Vánoce aneb Nejkrásnější svátky v roce
očima Josefa Lady provede a do vánočních Hrusic
děti pozve Martina Šálková. Klub podvečerního
čtení začíná v 17 hodin v prostorách knihovny
Sever na Temenické ulici 5.
-red-

Adventní koncert folkové skupiny
Terebint
v sobotu 8. prosince v 17 hodin v prostorách Bratrské jednoty baptistů na ulici M.R. Štefánika 10
(ve dvoře), www.sumperk.bjb.cz, vstupné dobrovolné

VÁNOCE V KNIHOVNĚ
Městská knihovna Šumperk ve spolupráci s Charitou Zábřeh pořádají od 1. do 20. prosince
tradiční vánoční prodej dárků, které vyrobili zdravotně postižení klienti centra OÁZA.
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Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6
6. prosince - 31. ledna
Jan Kraus - MAZANICE ŠKRÁBANICE
Výstava mladého autora, bývalého studenta Gymnázia Šumperk. V současné době studuje na Masarykově univerzitě v Brně - obor Systematická
biologie.
„Proč maluju..? Jak je to doopravdy? Na archy papíru maluju proto, abych potěšil ty, kteří si stale
tvrdohlavě myslí, že mi to jde... Ale více mě baví
pozorovat tvary čar a přetahů, kaněk a mazanců,
co vznikají na papíře, který mi slouží za podklad,
abych nezamazal podlahu. A to je právě to živé
malování, co potěší nejvíce ze všeho mě... I když
popravdě, některé věci z tohohle vystavování od
začátku miluju úplně stejně jako ten všebarevný
flekatý baličák, co byl při vytváření pod nimi.“

PRVNÍ PROSINCOVÝ DEN
SE PONESE VE ZNAMENÍ DĚTSKÉ KNIHY
Na sobotu 1. prosince chystá šumperská Městská knihovna akci nazvanou Den pro dětskou
knihu. V jeho rámci se knihovna otevře dětem
od 8 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin a nabídne
jim celou řadu zajímavých aktivit. Průvodcovskou službu po knihovně tak bude dětem zajišťovat KLUB KNIŽNÍKŮ, noví dětští čtenáři se
po celý den budou moci zaregistrovat zdarma
na jeden rok. Se svojí činností seznámí přítomné
již zmíněný Klub knižníků, a to prostřednictvím
kroniky, nástěnky a kvízových her zaměřených
na knihy pro děti a mládež i knihovnu. Kromě

prodeje knih a pohlednic z nabídky knihovny
navíc knihovnice chystají i akci nazvanou Nekonečný příběh, kdy budou děti vymýšlet a psát
příběh - každé by mělo stvořit jednu nebo dvě
věty, další dítě pak naváže v ději. Ve 14 hodin
je pak na programu vyhlášení výsledků soutěže ke 40. narozeninám Domu dětí a mládeže U radnice a Den pro dětskou knihu uzavře
Odpoledne s pohádkou. Z knihy pro nejmenší
čtenáře Gianniho Rodariho Pohádky po telefonu bude dětem číst od 15 do 16 hodin herečka
šumperského divadla Olga Kaštická.
-red-

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE
Pátek 30. listopadu ve 20 hodin
Tainted & HC3
Křest nového CD Tainted.
Středa 26. prosince ve 20 hodin
Sioux!
Štěpánský večer s plně elektrickým bandem. Křest nového CD!
Bližší informace: www.musicmachine.cz

Vstupné 60 Kč

Vstupné 100 Kč
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
Sobota 24. listopadu od 9 do 14 hodin v keramické
dílně DDM
Keramika pro každého
Vstupné 50 Kč

dílně DDM
Keramika pro každého

Vstupné 30 Kč

Sobota 24. listopadu od 15 do 18 hodin v kuchyňce
DDM
Indické vaření
Pod vedením Anju Agrawal. Informace R. Večeřová,
tel.č. 583 215 395.
Pro členy kroužku 50 Kč, ostatní 130 Kč

Sobota 1. prosince od 15 do 18 hodin v kuchyňce
DDM
Indické vaření pod vedením Anju Agrawal
Místo je nutné si rezervovat nejpozději do 29.11.
dopoledne. Informace a rezervace Romana Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332.
Cena vaření pro členy kroužku 50 Kč,
ostatní 130 Kč

Středa 28. listopadu od 15.30 hodin v klubovně
DDM
Pro bystré hlavičky
Pásmo křížovek a hlavolamů.
Vstupné volné

Pondělí 3. prosince v 15.30 hodin v klubovně DDM
Stolní hry pro děti od 8 let
Vstup volný

Středa 28. listopadu od 17 do 20 hodin v ateliéru
DDM
Adventní věnce
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 29. listopadu v 15 hodin v dílně DDM
Modelová železnice
Potřebujete poradit při modelování?
Vstupné volné
Do 30. listopadu v Městské knihovně na ul. 17. listopadu
Výstava v Městské knihovně
Ke 40. narozeninám DDM U radnice. V Městské
knihovně vás čeká minikvíz, možnost zapsání vlastního receptu do Kuchařky pro začátečníky a pokročilé a další.
Sobota 1. prosince od 15 do 17 hodin ve velkém sále
Domu kultury
Sobotní aerobik s Romanem Ondráškem
Máte uklízeno a uvařeno? Pojďte si s námi zacvičit
se zkušeným lektorem mezinárodní organizace
FACE a lektorem MISS AEROBIK pro rok 2007
- 2008. Cvičíme 1 hodinu dance aerobiku a 1 hodinu posilování. Informace Věra Formánková, email: formvera@centrum.cz; mob. 604 614 104.
Vstupné 80 Kč
Sobota 1. prosince od 9 do 14 hodin v keramické
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Úterý 4. prosince od 14 do 17 hodin v kuchyňce
DDM
Vánoční pečení perníků
Pro členy kroužků zdarma, vstupné 30 Kč
Středa 5. prosince od 9 do 10 hodin v sále DDM
Cvičení pro děti s rodiči na overballech č. 1
S sebou úsměv na tvář, balónek bude zapůjčen.
Informace Věra Formánková, e-mail: formvera@
centrum.cz; mob. 604 614 104.
Vstup volný
Středa 5. prosince od 14 do 16 hodin v kuchyňce
DDM
Vánoční pečení perníků
Pro členy kroužků zdarma, vstupné 30 Kč
Středa 5. prosince v 15.30 hodin v klubovně DDM
Pálí vám to?
Pásmo hádanek a křížovek.
Vstup volný
Středa 5. prosince v 16 hodin v herně TTC v kasárnách
Stolní tenis pro děti od 8 let
Vstup volný
Středa 5. prosince od 17 do 20 hodin v ateliéru
DDM
Základy uměleckých řemesel - Svíčky
Vstupné 50 Kč
Pátek 7. prosince od 9 do 10 hodin v sále DDM

Sobota 8. prosince od 10 do 17 hodin v kuchyňce
DDM
Vánoční tvoření na baráku
Tentokrát i pro úplně ty nejmenší děti a jejich
maminky. I pro tatínky. Budeme vánočně tvořit a hrát si. Společně si oběd uvaříme, pod vedením Anju Agrawal, takže bude oběd indický
a doufejme, že to nebude úkon nadlidský.
Přihlášky do 6.12. dopoledne. Cena obsahuje
materiál na tvoření a oběd. Informace R. Večeřová, tel. č. 583 215 395, 777 216 332.
Vstupné 60 Kč
Úterý 11. prosince od 14 do 17 hodin v ateliéru
DDM
Vánoční řetězy a přáníčka
Pro členy kroužků zdarma,
vstupné 30 Kč
Úterý 11. prosince v 18 hodin v tělocvičně
SOUŽ
Florbal pro muže a mladé muže od 15 let
Vstup volný
Středa 12. prosince od 14 do 16 hodin v ateliéru
DDM
Vánoční řetězy a přáníčka
Pro členy kroužků zdarma, vstupné 30 Kč
Středa 12. prosince v 15 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel - Smalty
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 13. prosince v 15 hodin v dílně DDM
Modelářství od „A“ do „Z“
Vláčky, domečky, železnice.
Vstup volný
Sobota 15. prosince v 10 hodin v muzeu
Šumperk
Vánoční jarmark v muzeu
Ukázky řemesel s možností některá i vyzkoušet. Tradiční vánoční prodejní jarmark v muzeu Šumperk.

Sobota 15. prosince od 15 do 18 hodin v kuchyňce DDM
Indické vaření pod vedením Anju Agrawal
Místo je nutné si rezervovat nejpozději do
29.11. dopoledne. Informace a rezervace R.Večeřová, tel. č. 583 215 395, 777 216 332.
Cena vaření pro členy kroužku 50 Kč,
ostatní 130 Kč
Pondělí 17. prosince v 15.30 hodin v klubovně
DDM
Stolní hry pro děti od 8 let
Vstup volný
Úterý 18. prosince od 14 do 17 hodin v ateliéru
DDM
Vánoční výzdoba z přírodních materiálů
Svíčka z včelího vosku, s sebou keramickou
mísu.
Pro členy kroužků zdarma,
vstupné 30 Kč
Úterý 18. prosince v 18 hodin v tělocvičně
SOUŽ
Hodinovka florbalu pro muže
Vstup volný
Středa 19. prosince od 16 hodin v herně TTC
PING - PONG
Vstup volný
Středa 19. prosince od 14 do 16 hodin v ateliéru
DDM
Vánoční výzdoba z přírodních materiálů
Svíčka z včelího vosku, s sebou keramickou
mísu. Pro členy kroužků zdarma, vstupné 30 Kč
Středa 19. prosince od 17 do 20 hodin v ateliéru
DDM
Základy uměleckých řemesel - Korálky
a drobné předměty
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 20. prosince od 10.30 do 11.30 hodin
v sále DDM
Předvánoční Klubíčko
Pro rodiče a nejmenší děti pásmo hraní a zpívání.
Vstup volný
Bližší informace: MDDM u radnice, nám.
Míru 20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail:
m d dm . sump e r k @ s e z n am . c z , ht t p : / / w w w.
mddm.adam.cz
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Cvičení pro děti s rodiči na overballech č. 2
S sebou úsměv na tvář, balónek bude zapůjčen.
Informace Věra Formánková, e-mail: formvera@centrum.cz; mob. 604 614 104. Vstup volný

VILA DORIS

VILA DORIS
Každé pondělí vždy od 15 do 16.30 hodin v AD
na „Komíně“
Keramika pro veřejnost - volná tvorba
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623,
731 610 036, silhanova@doris.cz. Vstupné 50 Kč

Každý čtvrtek vždy od 15 do 18 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053 psencikova@doris.cz. Vstupné 30 Kč

Každé pondělí vždy od 15 do 18 hodin v MC na
„Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053 psencikova@doris.cz.
Vstupné 30 Kč

Každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v MC na „Komíně“
Laktační poradna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053.

Každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin v tančírně
na „Komíně“
Hathajóga
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053.
Vstupné 50 Kč
Každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin v MC na
„Komíně“
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz.
Vstupné 50 Kč
Každou středu vždy od 15 do 16 hodin v IT na
„Komíně“
Anglická herna pro děti - čtení
Možnost číst si a poslouchat CD v angličtině.
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327,
731 610 031, vavrusa@doris.cz. Vstupné 40 Kč
Každou středu od 16 do 18 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053 psencikova@doris.cz.
Vstupné 30 Kč
Každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin v MC na
„Komíně“
Hraníčko
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053.
Vstupné 40 Kč
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Čtvrtek 29. listopadu od 15 do 18 hodin ve Vile Doris
- Tunel
Hu, hu, hu, advent už je tu
Vlastnoruční výroba adventních ozdob nebo věnců. Informace Renata Čechová, tel.č. 583 214 213,
731 610 033, cechova@doris.cz.
Pátek 30. listopadu od 15 do 18 hodin ve výtvarném
ateliéru na „Komíně“
Výtvarný pátek - Perníkový stromeček
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623,
731 610 036, silhanova@doris.cz.
Vstupné 35 Kč
Neděle 2. prosince od 16 hodin v tělocvičně na „Komíně“
Čertoviny
Odpoledne plné her a soutěží pro děti a rodiče
s čerty, anděly a Mikulášem…. Přezůvky s sebou.
Informaci Jiří Kamp, tel.č. 583 214 213, 739 333 967,
kamp@doris.cz.
Rodinné vstupné 50 Kč, jednotlivec 20 Kč
Čtvrtek 6. prosince od 16 do 18 hodin v IT na „Komíně“
Počítačový kurz pro začátečníky
1. lekce 6.12., 2. lekce 10.12., 3. lekce 13.12.,
4. lekce 17.12. Informace Bronislav Vavruša, tel.č.
583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Kurzovné 400 Kč
Pátek 7. prosince od 15 do 18 hodin v ateliéru na
„Komíně“
Výtvarný pátek - Perníkový stromeček
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623,

Sobota 8. prosince v 17 hodin na „Komíně“
V rámci cyklu Via Lucis „Vánoční setkání s Rudolfem Pellarem“
Večer plný šansonů, koled, ale i povídání s vynikajícím hercem, zpěvákem a překladatelem,
klavírní doprovod prof. Milan Jíra, vstupenky
je možno objednat u Petra Konupčíka, tel.č.
583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.
Vstupné 60 Kč
Pátek 14. prosince od 16 do 18 hodin v MC na
„Komíně“
Prosincový Škapulíř
Prosincové tradice a pranostiky. Informace Eva
Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz.
Vstupné 50 Kč

Sobota 15. prosince od 9.30 do 12 hodin na „Komíně
Vánoce na Komíně
Vánoční dílny: od 9.30 do 12 hodin vyrábíme svíčky, netradiční vánoční ozdoby, malujeme baňky,
lití olova, otevřená herna. Od 14 do 17 hodin pečení perníčků, dekorace na dveře, olejové lampičky, otevřená herna. Informace Ivana Šilhanová, tel.
č. 583 285 623, 731 610 036, silhanova@doris.cz.
Vstupné 20 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, 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),
recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://
www.doris.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Pátek 30. listopadu ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si a poslechnout si známé písničky.

Vstupné 30 Kč

Úterý 11. prosince ve 14 hodin
Doběhni svůj věk - Základní vyšetření II
Poslední díl cyklu přednášek ve spolupráci s Centrem podpory zdraví - Poradnou zdraví Šumperk. Jedná se o kontrolní měření cholesterolu a triacylglycerolů z kapilární krve, měření tlaku krve a pulsu.
Čtvrtek 13. prosince ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.
Pátek 14. prosince 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
Po domluvě
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci 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, telefonní číslo je 583 550 234. Aktuální program na stránkách Informačního střediska pro seniory www.pontis.cz/iss. V měsíci prosinci probíhá výstava obrazů Josefa Macka.
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VILA DORIS

731 610 036, silhanova@doris.cz. Vstupné 35 Kč

CENY MĚSTA

OBČANÉ MOHOU ZASÍLAT NOMINACE
NA CENY MĚSTA ZA ROK 2007

J

iž podesáté se budou v Šumperku udělovat prestižní ocenění osobnostem, významným akcím, počinům, projektům a událostem. Uznání v podobě Ceny města za rok 2007 chtějí šumperští zastupitelé předat opět v deseti kategoriích. Jednotlivé nominace by přitom měli zasílat do pátku 4. ledna
samotní obyvatelé města, výběr pak bude mít na starosti odborná porota složená ze zastupitelů,
členů tzv. Akademie Cen města a z oceněných v roce předchozím. Konečné rozhodnutí „padne“ příští
rok v březnu na zasedání Zastupitelstva města.
Občané mohou až do začátku ledna podle
vlastního uvážení navrhovat nominace 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.), 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) a cena za
přínos městu (ocenění za práci v daném roce či
za dlouhodobou práci). Opět dva oceněné by pak
měla mít kategorie architektura, v níž chce místní radnice již tradičně vybrat nejlépe zrekonstruovaný dům roku a nejkrásnější novostavbu.
V nominaci je nutné uvést název akce či jmé-

no a příjmení nominovaného, kategorii, jméno
osoby nebo název organizace či skupiny, kteří
nominaci navrhli, a konečně odůvodnění daného
návrhu. Ceny ve všech vyhlášených kategoriích
přitom nemusejí být uděleny, a to z důvodu nízkého počtu nominací, případně nízkého počtu
porotou přidělených hlasů.
Nominace do jednotlivých kategorií mohou
občané zasílat do pátku 4. ledna 2008 poštou
na adresu Tisková mluvčí, MěÚ Šumperk, nám.
Míru 1, 787 93 Šumperk, případně lze obálku
s nominací vložit do schránky umístěné před
radnicí nebo předat na podatelnu. Nominace je
možné zasílat také elektronickou poštou na adresu cenymesta@musumperk.cz. Z jednotlivých
nominací poté vybere kandidáty na udělení cen
odborná porota složená ze zastupitelů, členů
tzv. Akademie Cen města a z oceněných v roce
předchozím. Konečné rozhodnutí pak „padne“
v březnu na zasedání Zastupitelstva města. Prestižní ocenění poté převezmou „vítězové“ hodnocených kategorií během slavnostního večera,
jehož dějištěm se stane v sobotu 12. dubna šumperské divadlo.
Zuzana Kvapilová

KINO OKO
SATURNO CONTRO
Ozvěny MFF Karlovy Vary 2007
Úterý 27. listopadu jen v 18.00 hodin
Itálie, 2007, 110 minut, od 12 let, titulky
Poutavý skupinový portrét přátel kolem čtyřicítky, kteří se snaží zorientovat ve druhé polovině života. Režie
Ferzan Ozpetek. Kritikou i diváky velmi ceněný snímek letošního karlovarského festivalu. Vstupné 70 Kč
30 DNÍ DLOUHÁ NOC (30 Days of Night)
Úterý 27. listopadu jen ve 20.15 hodin, středa 28. listopadu jen v 18.00 hodin
USA, 2007, 116 minut, od 15 let, titulky
Kultovní horor na motivy stejnojmenného komiksu. Nejsevernější cíp Ameriky každou zimu ovládne na
30 dní tma, mráz a samota. Tentokrát se k tomu všemu ještě přidají krvežízniví upíři…
Vstupné 75 Kč
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PLANETA TEROR (Grindhouse: Planet Terror)
Čtvrtek 29., pátek 30. listopadu jen v 18.00 hodin
USA, 2007, 106 minut, od 15 let, titulky
Městem se šíří děsivá nákaza měnící své oběti v odporná krvežíznivá monstra… Zombie horor, který je
druhou částí grindhouse projektu Quentina Tarantina a Roberta Rodrigueze.
Vstupné 70 Kč
ZBOUCHNUTÁ
Čtvrtek 29. a pátek 30. listopadu jen ve 20.00 hodin, sobota 1. a neděle 2. prosince v 17.30 a ve
20.00 hodin
USA, 2007, 129 minut, od 15 let, titulky
Alison, pro kterou kariéra znamená všechno, a programový flink Ben se spolu nejdřív opijí, pak se spolu
vyspí a teprve poté vzdorují faktu, že tahle jednorázová legrace nezůstala bez následků… Vynikající komedie, která se stala překvapením roku.
Vstupné 75 Kč
ĎÁBLOVA DÍLNA
Pondělí 3., úterý 4. a středa 5. prosince jen v 18.00 hodin
Rakousko, Německo, 2007, 98 minut, mládeži přístupný, titulky
V roce 1936 zahájili nacisté největší padělatelskou akci v historii. Jejich cílem, k němuž měli dopomoci
i židovští padělatelé, bylo oslabení měn nepřátel… Drama s řadou silných momentů a replik, skvělým
scénářem a mimořádnými hereckými výkony.
Vstupné 75 Kč
SÍLA SRDCE (Mighty Heart)
Pondělí 3., úterý 4. a středa 5. prosince jen ve 20 hodin
USA, 2007, 107 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Angelina Jolieová v hlavní roli autentického dramatu o ženě, před kterou není už nic, čemu by nedokázala
čelit… Skutečný případ reportéra, který se stal terčem teroristů v Pákistánu. Režie Michael Winterbottom.
Vstupné 75 Kč
KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO
Čtvrtek 6., pátek 7., sobota 8. a neděle 9. prosince jen v 17.30 hodin
USA, 2007, 115 minut, mládeži přístupný, titulky
Adam Sandler a Kevin James v hlavních rolích komedie o dvou chlapech, kteří z existenciálních důvodů
uzavřou registrované partnerství. Úřady se ale rozhodnou jejich vztah pečlivě přezkoumat… „Standardní
sandlerovská komedie.“
Vstupné 75 Kč
ONCE
Čtvrtek 6., pátek 7., sobota 8. a neděle 9. prosince jen ve 20 hodin
Irsko, 2007, 86 minut, od 12 let, titulky
Potkali se na ulici v Dublinu, prohodili pár slov a zjistili, že je spojuje láska k hudbě… Irský kytarista
a zpěvák Glen Hansard a česká zpěvačka a pianistka Markéta Irglová v hlavních rolích hudebního filmu,
který se stal obrovským překvapením roku. Vítězný film festivalu Sundance 2007.
Vstupné 75 Kč
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KINO OKO

KURS NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
Ozvěny MFF Karlovy Vary 2007
Středa 28. listopadu jen ve 20.15 hodin
Norsko, 2006, 80 minut, od 12 let, titulky
Všechno, co potřebujete vědět k přežití… Optimistická černá komedie o tom, jak vzdorovat invaliditě
a agresivnímu pozitivismu získala na 42. MFF Karlovy Vary cenu za nejlepší režii a stala se zde druhým
divácky nejúspěšnějším filmem.
Vstupné 65 Kč

KINO OKO

INVAZE
Pondělí 10., úterý 11. a středa 12. prosince jen v 18 hodin
USA, 2007, 99 minut, od 12 let, titulky
Nicole Kidmanová v hlavní roli psychohororu o záhadné virové epidemii, která zachvátila Ameriku po
výbuchu vesmírné lodi a která radikálně mění lidskou DNA…
Vstupné 75 Kč
POSLEDNÍ VLAK
Pondělí 10. a úterý 11. prosince jen ve 20 hodin
Německo, ČR, 2006, 123 minuty, od 12 let, české znění
Jedinou možností záchrany je útěk… Příběh lidí z židovského transportu do Osvětimi.

Vstupné 75 Kč

4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2 DNY
Artvečer
Středa 12. prosince jen ve 20 hodin
Rumunsko, 2007, 113 minut, od 15 let, titulky
Drama o tom, jak těžké bylo v komunistickém režimu zařídit potrat a jak snadné bylo přijít o důstojnost.
Strhující příběh o dvou dívčích duších, který se stal vítězným filmem v Cannes.
Vstupné 65 Kč
ZLATÝ KOMPAS (The Golden Compass)
Čtvrtek 13. a pátek 14. prosince jen v 17.30 hodin, sobota 15. a neděle 16. prosince v 15.30 a v 17.45 hodin,
pondělí 17., úterý 18. a středa 19. prosince jen v 17.30 hodin, o Vánocích v úterý 25. a ve středu 26. prosince
jen v 16 hodin
USA, 2007, 120 minut, širokoúhlý, rodinná fantasy v českém znění
První díl vizuálně velkolepé filmové trilogie, jejíž hlavní hrdinka jedenáctiletá Lyra musí zachránit nejenom
svůj svět, ze kterého mizí děti někde u severního pólu, ale celý vesmír. Příběh dobra a zla zasazený do Anglie 19. století, kde se zastavil čas… Hrají Dacota Blue Richardsová, Nicole Kidmanová, Daniel Craig, Eva
Greenová a další.
Vstupné 75 Kč

Zlatý kompas je příběhem dobra a zla zasazeným do Anglie 19. století, kde se zastavil čas… Kino Oko jej
uvádí v prosinci hned v několika termínech.
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REZIDENT EVIL: ZÁNIK
Čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22. a neděle 23. prosince jen v 18 hodin
USA, Velká Británie, Německo, 2007, 90 minut, od 15 let, titulky
Mila Jovovichová v hlavní roli třetího pokračování akčního sci-fi hororu.

Vstupné 70 Kč

KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22. a neděle 23. prosince jen ve 20 hodin
Velká Británie, 2007, 114 minut, od 12 let, titulky
Svůj život věnovala Anglii, svou lásku obětovala vyšším cílům a teď by měla dát Anglii konečně
potomka - následníka… Cate Blanchetová v hlavní roli historického filmu. Dále hrají Geoffrey
Rush, Clive Owen a další.
Vstupné 75 Kč
24. prosince kino nehraje
ZLATÝ KOMPAS
Úterý 25. a středa 26. prosince jen v 16 hodin
Rodinný velkofilm v českém znění. Bližší informace o filmu jsou uvedeny výše.

Vstupné 75 Kč

PAN VČELKA (Be Movie)
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29., neděle 30., pondělí 31. prosince, úterý 1. a středa 2. ledna jen
v 16 hodin
USA, 2007, 86 minut, rodinný film v českém znění
Příběh mladého absolventa včelí akademie, kterému se nelíbí doživotní perspektiva míchače
medu, protože by nesměl vůbec opustit úl. Když se nešťastnou náhodou ocitne ve světě lidí
a zjistí, že páni tvorstva si beztrestně berou včelí med, dostane ďábelský nápad… Animovaná
komedie ze studia DreamWorks.
Vstupné 70 Kč
BEOWULF
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29., neděle 30. prosince, úterý 1. a středa 2. ledna jen v 17.30 hodin
USA, 2007, 113 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník Beowulf, který se vydal na nebezpečnou cestu, aby
porazil netvora, který terorizoval skandinávský venkov… Režie Robert Zemeckis. Hrají Angelina Jolieová, Anthony Hopkins, John Malkovich a další. Dobrodružná fantasy.
Vstupné 75 Kč
P.S. MILUJI TĚ
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29., neděle 30. prosince, úterý 1. a středa 2. ledna jen ve 20 hodin
USA, 2007, 126 minut, od 12 let, titulky
Slova, pro něž stojí za to žít… Milostné drama i komedie s Hilary Swankovou v hlavní roli.
Vstupné 70 Kč
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KINO OKO

CHYŤTE DOKTORA
Čtvrtek 13. a pátek 14. prosince jen ve 20 hodin, sobota 15. a neděle 16. prosince jen ve 20.15
hodin, pondělí 17., úterý 18. a středa 19. prosince jen ve 20 hodin
ČR, 2007, 85 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý
Nová česká komedie o lásce, nevěře a jejích následcích… Hrají Tatiána Vilhelmová, Michal Malátný, Iva Janžurová, Luděk Sobota, Vladimír Javorský, Kryštof Hádek a další. Režie a scénář
Martin Dolenský, hudba skupina Chinaski.
Vstupné 80 Kč

KINO OKO
O Vánocích se mohou malí diváci těšit na animovanou komedii Pan Včelka.
SILVESTROVSKÁ PŘEDSTAVENÍ
PAN VČELKA
Pondělí 31. prosince v 16 hodin
Rodinný animovaný film v českém znění. Bližší informace o filmu jsou uvedeny výše. Vstupné 70 Kč
VRATNÉ LAHVE
Pondělí 31. prosince v 17.30 hodin
ČR, 2007, 103 minuty
Tímto divácky nejúspěšnějším filmem roku 2007 se loučíme se starým rokem, který byl pro kino Oko
mimořádně úspěšný. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a do nového roku Vám přejeme hodně zdraví,
lásky a pohody!
Vstupné 30 Kč
Připravujeme na leden: Superbad, Vetřelec vs. Predátor 2, Václav, The Across Universe, Kouzelná
romance, Americký gangster, Fred Claus, Svatba na bitevním poli, Alvin a Chipmunkové, Říše hraček,
Bathory, Gympl, Asterix a Olympijské hry, Já, legenda
Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový vjem, samostatný basový kanál 1000 W.
Kino promítá všechny filmy 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.
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DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Vánoční setkání s Rudolfem Pellarem
Večer plný šansonů, koled, ale i povídání
s vynikajícím hercem, zpěvákem a překladatelem. Klavírní doprovod prof. Milan Jíra.
v sobotu 8. prosince v 17 hodin na „Komíně“
Rudolf Pellar, herec, šansoniér, překladatel, narozen 28. února 1923, Púchov nad Váhom.
Maturoval na gymnáziu v Brně, pak absolvoval obor herectví na brněnské konzervatoři (1946).
Působil v Horáckém divadle, Hanáckém divadle (Přerov) a Slezském národním divadle (Opava),
poté v pražských scénách Divadlo S.K. Neumanna, Hudební divadlo Karlín (1954 - 60), Městská
divadla pražská (1960 - 1991). V hudbě se vzdělával soukromě, jeho učiteli zpěvu byli po příchodu
do Prahy Louis Kadeřábek a Robert Rosner. Od druhé poloviny 50. let nahrával pro Supraphon
s různými orchestry a skupinami a často se uplatňoval v rozhlase a televizi jako herec, speaker,
recitátor (roku 2000 byl vyznamenán Křišťálovou růží za interpretaci mluveného slova) i zpěvák.
Jeho repertoár je velice rozsáhlý a zahrnuje klasické muzikálové melodie, šansony v různých
jazycích i písně v jidiš. V roce 1969 založili spolu s Milanem Jírou, ale také Ljubou Hermanovou,
Alenou Havlíčkovou, Jaroslavem Jakoubkem, Janem Faltýnkem a mnoha dalšími básníky,
hudebníky, herci a politiky volné uskupení Šanson - věc veřejná, které přetrvalo v různých
podobách dodnes. Rudolf Pellar vyučoval přes třicet let šansonovému zpěvu na konzervatoři
v Praze. Dalším, mimořádně významným polem Pellarovy působnosti je překladatelství, spolu
s manželkou Ljubou získali Státní cenu za celoživotní překladatelské dílo. Za doby normalizace byl
postižen zákazem činnosti.
Milan Jíra (1935), korepetitor, dramaturg, aranžér, dlouholetý pedagog a též zástupce ředitele
pražské konzervatoře. Je skladatelem vážné hudby (na kontě má 8 symfonií, koncerty, sonáty,
kvarteta ad.) a šansonů, které považuje za umělecky rovnocenné a ukazující jakousi „druhou“
tvář jeho umělecké osobnosti. Dle jeho přesvědčení je šanson píseň s důrazem na obsah. Napsal
jich okolo stovky, pravidelně zaznívají v rozhlasových vysíláních pořadu na pokračování Šanson
- věc veřejná, jehož se stal během let konferenciérem. A právě bez složky jevištního uvedení do
písně si žánr šansonu nedokáže vlastně představit. Jeho místo je za klavírem. Přesto, aby nebyl jen
doplňovatelem celku, interpretuje své písně také sám.
Vstupenky v ceně 60 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík,
tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.
Šumperské setkání sponzorují: DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, Irea, a.r.o., Petr Waniek, rozvoz
květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografické 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.

