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autorka kresby na obálce (Franz Harrer, čestný
občan města Šumperka) – Kristýna Kvapilová

KE KRESBĚ NA OBÁLCE
Opustili jsme půvabné kresbičky významných
šumperských objektů a historických vozidel.
V letošním roce se opět mění téma, originální
kresby však zůstanou. Prostřednictvím mladičké
výtvarnice Kristýny Kvapilové budou čtenářům
představovány osobnosti Šumperka z dávné
i nedávné historie, převážně čestní občané města.
K. Kvapilová je studentkou Střední umělecké
školy graﬁcké v Jihlavě. S příznačnou vervou
a odvahou svého mládí se snaží tyto osobnosti
zachytit (soudě alespoň podle návrhů, které jsem
zatím viděl) netradičním způsobem, s určitými
atributy, jež mají dané postavy vystihnout.
Uvidíme, jak se jí to podaří.

Franz Harrer
Franz Harrer se narodil 17.5. 1869 v Šumperku
jako páté ze šesti dětí Franze a Sidonie Harrerových. Stal se textilním úředníkem, ale jeho
koníčkem byla regionální historie. Vlastivědné
články začal publikovat až v roce 1917, kdy mu
bylo již 47 let. V roce 1923 vydal své stěžejní
dílo – „Dějiny města Šumperka“. To už pracoval jako správce městského muzea a jako
městský archivář a kronikář. Nutno zdůraznit,
že jeho „Dějiny města Šumperka“ jsou dodnes
nepřekonaným dílem. Počáteční kapitoly jsou
sice zatíženy tehdejšími představami německých
historiků o osídlení našeho pohraničí a také
snahou posunout založení Šumperka hluboko
před polovinu 13. stol., avšak další části jsou
faktograficky velmi cenné a jistě by stálo za to
celou knihu přeložit a znovu vydat. Harrer pak
napsal ještě stovkya stovky dalších převážně
historických článků, kterými své „Dějiny“ dále
doplňoval. Poválečný odsun znamenal přerušení
jeho práce. Odříznut od rodného města, archivu a muzea publikoval v bavorském Weissenburgu již jen sporadicky. Po opakovaných
mozkových příhodách, jež znatelně podlamovaly jeho zdraví, zemřel 16.9. 1951. O tom, jak
si ho Šumperáci vážili, svědčí skutečnost, že byl
17. května 1939 jmenován čestným občanem
města Šumperka.
Pokračování na str. 21

Před 725 lety vznikla listina, na které je poprvé nepřímo zmíněn Šumperk
Jedná se o listinu z roku 1281, k níž přitiskl svou pečeť Jenec ze Šumperka či Schönberka. Kolem této
postavy vznikly dohady, zda skutečně patří k našemu městu. Odmítal to původně například profesor
L. Hosák, který v r. 1255 psal, „že není nejmenšího důvodu” jej uvádět v souvislosti se Šumperkem.
O několik let později tento názor změnil, protože si všiml, že jelení roh na Jenčově erbu (pečeti)
a původní znak Šumperka (prostý svinutý bílý paroh na modrém poli) jsou zcela výmluvným dokladem jejich vztahu. Hosák se domníval, že na tuto skutečnost upozornil jako první. Ve skutečnosti
si této souvislosti povšiml již v meziválečném období německý vlastivědný nadšenec Brauner, který
v místních farních novinách uveřejnil fotograﬁi listiny s Jenčovou pečetí, přičemž měl za to, že tento znak mohl Šumperk získat po roce 1278, kdy moravské markrabství držel Rudolf I. Habsburský.
Tvrzení je to sice nepodložené, ale Rudolfova souvislost se Šumperkem se tradovala a socha tohoto
Habsburka stojí dokonce na čelním průčelí šumperské radnice. Původní znak byl, jak známo, povýšen
v roce 1562 císařem Ferdinandem I., přičemž paroh byl ponechán na středovém štítku.

Před 140 lety byla založena městská spořitelna
Založena byla 3. ledna 1866 a ředitelem se stal tehdejší starosta a pozdější čestný občan města Ferdinand Johann Schneider. O jeho čistých rukách svědčí skutečnost, že věnoval městu svůj hotel
(pozdější Slovan).

Před 85 lety žilo v Šumperku 13.117 obyvatel
Podle sčítání lidí žilo k 1. lednu 1921 ve městě v 996 domech 13.117 obyvatel, z toho téměř 2000 Čechů.
O 70 let později, tj. v roce 1991, bylo napočítáno (ovšem i s Temenicí) 30.530 obyvatel.
K 31. 12. 2004 žilo v Šumperku 28.510 lidí.

Před 60 lety byl na Bratrušovské střelnici
objeven společný hrob zavražděných vlastenců
Objeven byl 16. ledna 1946 a následně poté byly ostatky zavražděných vlastenců exhumovány. Pietní
pohřeb byl vypraven městem Šumperkem 20. ledna 1946. Poprava 16. vlastenců se uskutečnila
31. března 1945.

Před 30 lety byly k Šumperku integrovány obce Vikýřovice, Hraběšice a Krásné
Stalo se tak k 1. lednu 1976. Od 1. ledna 1991 se stejně jako další obce
(Rapotín, Rejchartice a Bratrušov) opět od Šumperka odtrhly.
-ách-

PŘEDPLATNÉ V ROCE 2006
Prodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2006 nezmění, přestože místo
dosavadních čtyřiadvaceti stran budou jeho čtenáři dostávat měsíčník o rozsahu třiceti dvou
stran. Vzhledem k nárůstu cen poštovného však dojde
k nepatrnému zvýšení ceny za jeho distribuci.
Předplatné tak činí 238 Kč za jedenáct čísel KŽŠ pro mimošumperské odběratele,
kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České pošty. Obyvatelé Šumperka
pak zaplatí za předplatné 165 Kč (jiný systém doručování).
Pokud chcete každý měsíc najít Kulturní život Šumperka ve své schránce, stačí jen vyplnit
a zaplatit přiloženou složenku, případně kontaktovat nového vydavatele:
PhDr. Zuzanu Kvapilovou, tel.č. 604 880 311.
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NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HÁJ

TŘICET LET NOVOROČNÍCH VÝSTUPŮ NA HÁJ
První den v roce má v sobě, ať chceme
nebo ne, něco zvláštního. Začátek nového
roku je významným svátečním dnem a je
řada možností, jak ho prožít.
Jednou z nich je pro Šumperáky již tradičně
účast na Novoročním výstupu na Háj.
1. ledna 2006 se zde sejdou příznivci
novoročních setkání již potřicáté. Výstup na Háj patří k nejstarším novoročním
výstupům v ČR. V kalendáři akcí Klubu
českých turistů, který pro rok 2006 nabízí
dvaačtyřicet výstupů v různých oblastech
ČR, jej délkou trvání překonávají pouze
36. ročník výstupu na Třemšín (okr.Příbram),
35. ročník výstupu na Babí lom (okr. Brno)
a 31. ročník výstupu na Ještěd.
Prvního ročníku, který uspořádal odbor
turistiky TJ Lokomotiva – Pramet Šumperk
pro své členy v roce 1976, se účastnily asi dvě
desítky nadšenců. Pro některé z nich se tím
možná narušil zvyk trávit novoroční svátek
odpočinkem po silvestrovském veselí v klidu

Sto let organizované turistiky si Šumperáci připomněli v roce 1988, kdy na Háj dopravili několikametrový
model kovové rozhledny.
Foto: archiv
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domova; novoroční výšlap měl však jinou atmosféru než ty ostatní, a tak vzniklo rozhodnutí uspořádat výstup na Háj v následujícím
roce již jako akci pro veřejnost. (V té době
již existoval v Jeseníkách výstup na Praděd,
další, dnes již tradiční výstupy, jako např.
výstup na Bradlo a jiné, postupně vznikaly
později). Masové turistické pochody se tou
dobou těšily veliké oblibě a výstup na Háj
se stal velmi rychle významnou akcí. Počet
podpisů na prezenčních listinách dosahoval
v některých ročnících ke třem tisícovkám.
Na Háji i na všech přístupových cestách bylo
zpravidla po celý den doslova „nabito“.
Přicházeli Šumperáci i turisté z širokého
okolí, účast na výstupu byla nejen příjemnou
procházkou, ale také možností pozdravit
se s řadou přátel a známých. V době vzniku
výstupu byl Háj kopcem, který nebyl nijak
výrazněji navštěvován než ostatní lokality
v okolí.
O polozapomenutých základech rozhledny
Klubu československých turistů, která zde
kdysi stávala, věděli jen pamětníci.
Jedním z těch, kteří vytrvale připomínali
význam Háje jako možného cíle nedělních
výletů a neustále živili myšlenku obnovení
předválečné rozhledny, která v padesátých
letech díky špatné péči správců vyhořela,
byl předseda značkařů jesenické oblasti
pan Josef Janků. Zejména jeho zásluhou
vznikl v osmdesátých letech projekt
alespoň na finančně nenáročnou stavbu
kovové rozhledny. Josef Janků se skupinou
přátel z oddílu značkařů vyrobili maketu
této rozhledny ve dvou velikostech a ta se
pak stala neodlučnou rekvizitou mimo jiné
právě při novoročních výstupech. Transport několikametrového modelu si vyžádal
velké úsilí a nadšení pořadatelů, stejně jako
vynesení ostatních pomůcek na Háj. Vše
bylo potřeba dopravit na Háj v den výstupu, na zádech a téměř jistě neprošlapanými
cestami. Skupina pořadatelů odcházela
na Háj v časných ranních hodinách a za
každého počasí.
V devadesátých letech tradice novoročních
výstupů pokračuje. Pořadatelem se stal Klub
českých turistů – odbor Šumperk. V polovině

Kresba původní předválečné Štefánikovy rozhledny, která v padesátých letech minulého
století vyhořela.
počasí v době od 9 do 15 hodin. Šťastnou cestu
nejen na Háj, ale na všech toulkách přírodou
a ZDRÁVI DOŠLI přeje Klub českých turistů
Šumperk.
Zdeňka Daňková

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ
7. ledna 1931 (před 75 lety) zemřel v Olomouci Josef Loutocký, učitel a v letech 1914 – 1920
školní inspektor pro okresy Šumperk a Zábřeh,
vlastivědný pracovník, autor divadelních her pro
mládež a turistického průvodce Jeseníky. Narodil se 31. března 1868 v Hnojici u Olomouce.
15. ledna 1896 (před 110 lety) se narodil
v Jaroměři Karel Špringer, herec, v letech
1951 – 1960 člen uměleckého souboru Severomoravského divadla v Šumperku. Zemřel
19. září 1975 v Šumperku.
19. ledna 1916 (před 90 lety) se v Bludově
narodil Adolf Schwarzer, zámečník, člen odbojové skupiny severomoravských vlastenců,
31. ledna 1945 byl zavražděn gestapem
na střelnici u Bratrušova.
19. ledna 1996 (před 10 lety) zemřel v Brně
Jan Urban, sochař, v letech 1945 – 1953 působil

jako konzervátor Státní památkové péče v Šumperku. Narodil se 2. srpna 1913 v Bušíně.
22. ledna 1781 (před 225 lety) se narodil
v Šumperku Franz Anton von Fraporta, rakouský důstojník, později policejní komisař
v Brně, básník a dramatik žijící v Brně. Zemřel
13. září 1861 v Brně.
29. ledna 1966 (před 40 lety) zemřel
v Šumperku JUDr. Jaroslav Štech, právník
a kulturní pracovník a publicista, mimo jiné
přispíval i do prvních ročníků Kulturního života
Šumperka. Narodil se 12. února 1904 v Praze.
30. ledna 1866 (před 140 lety) se narodil v Temenici Johann Bartel, funkcionář německé strany křesťansko-sociální (DCP), radní a náměstek
starosty v Šumperku, v letech 1925 – 1929 poslanec Čs. parlamentu. Zemřel 4. června 1956
v německém Dinkelsbühlu.
-zf-
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devadesátých let vzniká na Háji rozhledna,
kterou staví město Šumperk spolu s obcemi
Bludov a Ruda n. Mor. a ﬁrmami Telecom,
Eurotel. Tentokrát již jde o repliku původní
Štefánikovy
rozhledny
z předválečných
let. Účastníci Novoročního výstupu 1. ledna
1996 se s její budoucí podobou seznamují
z příležitostného razítka a makety, jejich autorem je opět Josef Janků. Následující rok
je již cílem novoročního výstupu nedávno
otevřená rozhledna na Háji. Autora myšlenky
na její obnovu již ale připomínala pouze
pamětní deska, která mu zde byla po otevření
rozhledny odhalena…
Počet účastníků novoročních výstupů
v devadesátých letech dosahuje asi osm až patnáct set návštěvníků. Stejně jako před třiceti lety
je Novoroční výstup na Háj, stejně jako
na kterékoli jiné místo dle vlastní nátury, jednou
z možností, jak příjemně strávit první den v roce.
Účastníci 30. ročníku Novoročního výstupu na Háj mohou kromě účastnického listu
a příležitostného razítka získat již potřetí také
Novoroční čtyřlístek. Jeho prodej je součástí
sbírky Klubu českých turistů pro Nadační fond
Českého rozhlasu Světluška na pomoc pro
zrakově postižené občany.
Novoroční výstup na Háj se koná za každého

OHLÉDNUTÍ BLUES ALIVE

AKO SOM VIDEL, POČUL A CÍTIL BLUES ALIVE 2005
„Ako keby som sa počas nášho hrania vzniesol nad pódiom…“, povedal Ján Litecký-Šveda
bezprostredne po sobotnom vystúpení jugbandu Veteráni zo Salon Doré. Bez halucinogénnej
či alkoholickej podpory, bez astrálnych či meditačných stavov. A možno aj… toto malé osvietenie ducha človeka hudbou ako keby sprevádzalo celý festival.
Desiate výročie festivalu Blues Alive 2005 ogie a rock&rollovú smršť. Môj neskorý prív DK v moravskom Šumperku organizátorom chod do Šumperku mi nedovolil vidieť ostatné
a dramaturgom nadmieru vyšlo. Podarilo sa skupiny. Iba fajnové popolnočné vystúpenie
im chytiť niektoré vo svete uznávané bluesové trnavčanky Janky Ružičkovej & Blues House
ryby z kolísky blues a pozvať i mnohých skve- v pivnici U dřevařů a záver strhujúcej jammolých interpretov z nášho širšieho stredoeuróp- vačky Hoochie Coochie Bandu v Music Maskeho regiónu. Skúsenosti hovoria, že chytiť chine, kde o druhej ráno bluesman Stan The
slávnu bluesovú rybu ešte nie je záruka kvality. Man hasil smäd s Freddy Kingom premietaPodľa môjho názoru v roku 2005 ryby zabrali.
ným na stene.
Tu sú malé postrehy z toho čo som videSobota: Blues ze džbánu sa volal poobedný
blok ktorý predstavil jugbandy. Jug je džbán,
l, počul a precítil.
Piatok: Hubert Sumlin Band – sedemde- do ktorého sa fúka a vyludzuje basový tón.
siatnik čiperný ako rybička (bez cieľa znehod- Jugbandy na americkom juhu boli pôvodnotiť meno šéfa festivalu) ma zaujal svojou ne spontánnou ľudovou zábavou, neskôr už
mladistvou energiou. Prierez starých „howli- organizovanejšou a nástrojovo vyproﬁlovanejšou (medzi vojnami). Na Blues Alive boli
novských“ songov osviežil. Boogie Boys z Poľska boli pre mňa hudobne veľmi zaujímaví. pozvané tri jubandy z ktorých dva vznikli len
Dvaja pianisti a bubeník vytvorili skvelú bo- pre festival a to, Jugging Stones z Maďarska

Skvělou atmosféru navodili hned první hlavní festivalový večer členové Hubert Sumlin Bandu.
Foto: P. Kvapil
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a domáci Jan Sobotka s jugbandovou verziou
Hoochie Coochie Bandu. Zo Slovenska prišiel
už o niečo „starší“ – Veteráni zo Salon Doré
vedený Jánom Liteckým - Švedom. Všetky tri
jugbandy ukázali nepredstieranú zábavu, kde
okrem zabehaných nástrojov bolo možné
počuť nástroje a predmety ako kazoo, fľaša,
rumpľa, kontajner ako jednostrunový basový nástroj, zvonec, chrastítka a iné. Tento
jedinečný počin dramaturga festivalu spolu
s úprimným šumperským publikom naladil
povestný „blue note“ celého večera.
Hlavný program začali dve mladé tváre na českej a slovenskej scéne. Slovák Juraj „Mojo“ Haruštiak & Blues Banda (SK)
a Čech Jakub Kořínek. K vystúpeniu oboch
iba toľko: zahrali ako „staré bluesové kusy“.
S nadhľadom, presvedčivo a bez tendencii
k „faximile“ amerických vzorov. Dôstojne
hlavnej festivalovej scéne ak nie viac… Americké „vzory“ však prišli. Virtuózny hráč na
fúkaciu harmoniku Sugar Blue & GK BROTHERS BAND (USA/CZ) a Smokin´ JOE Kubek
Band, ktorého sme mohli vidieť na řevnickom

bluesfeste Blues v Lese. Medzi nimi vystúpila
ešte rhythm´n´bluesová legenda Michal
Prokop & Friends. Napriek kuloárovým
rečiam (mal som tendeciu im podľahnúť)
o dramaturgickom omyle zahrnúť Michala
Prokopa na festival si myslím, že naopak.
Večer sa príjemne hudobne prifarbil a nenútene odlíšil. Puristi a mudrlanti sú jedna vec.
Ľudia v sále druhá. A tí nemali žánrové limity. Bravo, šumperskí diváci. „Nebluesová“
časť vystúpenia Michala Prokopa aj s novým
repertoirom bola prosto – pekná a v duchu
charizmy speváka. Bluesovú, priznám sa,
som pozeral z veľkej obrazovky.
Ešte k Američanom. Tento članok začal
osvietením ducha hudbou a jeho vzletom.
U Sugar Blue sa núka pocit, že sa v ňom
stretli všetci harmonikári sveta a orchestrujú
v ňom strašným spôsobom. Našťastie diriguje
ich jeden genius: Sunny Boy Wiliamson. Na
Blues Alive narušil Sugar Blue fámu, že chodí
po Európe so „zlými“ kapelami. Predsudky
robia divy… Newyorčan Blue hral ozaj naozaj.
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OHLÉDNUTÍ BLUES ALIVE

Největší hvězda letošního i všech předchozích ročníků Blues Alive Hubert Sumlin oslavil v Šumperku čtyřiasedmdesáté narozeniny.
Foto: Moravský sever

POVĚSTI

A na záver gitarista Smokin´ JOE Kubek. Texasan s podozrivo slovanským menom priniesol peknú bodku za oﬁciálnou časťou festivalu.
Tento veľký muž s jemnými prstami podporený
výbornou kapelou a feelingovým spevákom
a gitaristom Bnoisom Kingom ma primäli dlho
po koncerte nemyslieť na nič. Blues vo mne
bolo kopcom …a vstrebával som ho postupne.
Celé podujatie príjemne slovom viedol Mi-

chal Prokop.
Úprimné podanie ruky patrí všetkým…
od pánov zvukárov až po dámy, ktoré prijímali
účastníkov. Od Foyer Domu kultury po pivnicu
U dřevařů. Od kaplnky v Jesenniku po veznicu
Mírov. Som presvedčený, že ostatné satelity festivalu sa niesli v podobnom duchu ako
v šumperskom DK, bluesový oblak zahalil
všetkých.
Juraj „Dura“ Turtev, Šamorín

POVĚSTI ZE ŠUMPERSKA A ZÁBŘEŽSKA
Léčivá voda (Velké Losiny)
Jednomu sedlákovi onemocněl prašivinou
kůň. Kdysi pěkné zvíře nebylo k ničemu, ba
hrozilo nebezpečí, že nakazí ostatní dobytek.
Sedlák proto vyvedl koně do lesa a nechal ho
tam vlkům napospas..
Nemocný kůň přišel k jakémusi močálu,
do jehož bahna tak rychle zapadl, že až třetího
dne se mu podařilo dostat se zase na pevnější
půdu. Po celou dobu nejedl, jen pil a házel
sebou v bahně. A přece, jaká divná změna se
s ním stala!. Vředy a prašivina zmizely. Koník
byl prostě zdráv. Napásl se a vrátil se ke svému
hospodáři. Ten nechtěl ani svým očím věřit.
Kroutil hlavou a přemýšlel, zkoumal, až na to
přišel: jednou nalezl v lese bažinu, v níž byly
ještě zřetelné stopy.
Sedlák nemeškal a pověděl to sousedům.
Toť se ví, že novina se záhy roznesla po širém
kraji. Lidé přicházeli, zkoušeli vodu a léčili jí
všechny svoje neduhy.
Léčivý účinek losinských sirných pramenů
chválil již roku 1576 medik Tomáš Jordán
z Kluže. Také Jan Ámos Komenský zaznamenal
na své mapě Moravy z roku 1622 Velké Losiny

jako lázeňské místo. Žerotínové, kterým Velké
Losiny patřily, věnovali jim velkou péči..
Ze sbírky Miroslava Zapletala
POVĚSTI ŠUMPERSKA

Losinská Meluzina (Velké Losiny)
Starobylý losinský zámek, kdysi hrdé sídlo
žerotínské, je již v literatuře známý. V lidové
tradici se udržuje prastará pověst, že v něm
bydlela Meluzina.
Meluzina, dcera majitele losinského zámku, ztratila náhle svoje rodiče v době, kdy
dospívala v sličnou pannu. Byla posledním
potomkem slavného hraběcího rodu. Pozornosti služebnictva neušlo, že jejich mladá
paní každého desátého dne v poledne odešla
do zámecké věže a nevyšla z ní až příštího dne
odpoledne. Byla prý stižena kletbou za hříchy
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svých předků.
O její ruku se ucházelo mnoho nápadníků,
ale nadarmo. Než přece její srdce zahořelo
láskou k nejvytrvalejšímu a nejoddanějšímu
rytíři.
K sňatku však nechtěla svolit. Až konečně
na naléhání nápadníkovo svolila s podmínkou,
že nikdy nebude pátrat po tom, co každý desátý
den dělá, a že nikdy jí nebude zabraňovat,
aby odešla v ten den do ústraní. Upozornila
ho, že porušení této podmínky by jí přivodilo
nezměrný žal a konec štěstí manželského.

POVĚSTI

Rytíř jí přísahal, že podmínkám dostojí. A tak
došlo k svatbě.
Za rok po svatbě se jim narodil syn, který
jejich rodinné štěstí dovršil. Meluzina měla
svoje dítě ráda a velmi těžko se s ním každý
desátý den loučila, když je měla na celý den
opustit. Manžel v první době manželství
nikdy ani myšlenkou nezavadil o její tajemství. Nyní však, když viděl mladou matku, jak
těžce nese, že každý desátý den musí rodinu
opustit, přemýšlel o tom velmi často. Miloval
svoji ženu opravdově a rád by jí pomohl. Proto
hleděl se dozvědět její tajemství.
Ve snaze pomoci své manželce zapomněl
na daný slib, že nebude pátrat po jejím tajemství.
Bez vědomí Meluziny dal si udělat ve dveřích
do věže malou dírku. Když se Meluzina desátý
den odebrala do věže a dveře za sebou pečlivě
uzamkla, přikradl se k věži její manžel a podíval
se dírkou ve dveřích do věže.
Viděl uprostřed věže velkou vodní nádržku.
Meluzina se odstrojila a skočila do ní. Hned
se změnila od pasu dolů v rybu. Rytíř poděšen
se vzdálil. Poznal, že nemůže pro svoji manželku
nic vykonat. Jeho láska k ní se však tím nikterak
nezmenšila. Naopak, cítil s ní hlubokou soustrast. Než umínil si, že až se Meluzina vrátí, nedá
na sobě znát, co viděl.
Když se Meluzina vrátila z věže, řekla
manželovi: „Nedodržel jsi daný slib a tím jsi
učinil konec našemu štěstí. Nekonečným žalem
musím vykoupit tu trochu štěstí, kterou jsem
s tebou prožila. Nerada odcházím. Není však
v mé moci u tebe zůstat.“ Pak uchopila svoje
dítě a ohromný vítr, který se náhle zvedl, vynesl
ji oknem do povětří.
Teprve nyní uvědomil si rytíř dosah svého
nepředloženého činu. Litoval toho trpce. Meluzina se však již s dítětem k němu nevrátila.
Za bouřlivých nocí, když studený vítr skučí
ve skulinách, říkají lidé, že Meluzina pláče a prosí

o nějaký dar pro svoje dítě. Také se říká, že zpívá
svému dítěti ukolébavku. Vyhazuje se jí oknem
ven hrst mouky nebo krupice.
Podnes se ukazuje v losinském zámku
světnice, jejímž oknem Meluzina vyletěla. Uvnitř
jsou starobylé, ohromné skříně. Podlaha je zhotovena z hrubých desek, strop je trámový, věkem
zčernalý. Okna jsou nezasklená, ba ani okenních
rámů nemají. Meluzina se prý vracívá a již mnohokráte vyrazila do zahrady celá okna. Je to velice
chmurná světnice. Voda, která pod okny bublá,
zvyšuje smutný dojem.
Ze sbírky Bohuslava Indry Severomoravské
pověsti a zkazky. Miroslav Zapletal: Léčivá voda.
Ze sbírky Pověsti šumperska, vydané Kulturním
zařízením města Šumperka v r.1968.
Bohuslav Indra: Meluzina. Ze sbírky Severomoravské pověsti a zkazky, vydané v nakladatelství Veduta Štíty v r.2000 (1.vyd.:J. Vlad. Mangl
Šumperk v r.1932).Ilustrace: Anežka Kovalová.
V rámci Pohádkové vlastivědy okresu Šumperk
vydala obec Velké Losiny ve spolupráci s Městskou
knihovnou Šumperk jako Pohádkový lísteček
č.10 v roce 2000.

Českobratrská církev evangelická v Šumperku, nám. Svobody srdečně zve na

Vánoční koncert
v pondělí 26. prosince v 16 hodin v kostele proti hotelu Grand
Účinkují: Jan Adamec, Roberto Bando, Marta Doubravová, Eva Harmuthová,
Jana, Martin a Tomáš Koutečtí, Jiří Suchomel, ekumenický pěvecký sbor
Program: G. Böhm, J.S. bach, G.Ph. Telemann, D. Becker. Slovo k Vánocům: Jiří Veber
Vstupné dobrovolné
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DDM U RADNICE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
Pátek 23. prosince od 9 do 15 hodin v přírodovědném oddělení DDM
Den otevřených dveří
Spojeno s prohlídkou zvířat.
Sobota 7. ledna od 9 do 14 hodin v keramické dílně DDM
Keramika pro každého

Vstupné 30 Kč

Sobota 14. ledna od 9 do 14 hodin v ateliéru DDM
Výtvarná dílna – Smalt

Vstupné 30 Kč

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

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
V minulém čísle KŽŠ jsem se zmínili o proměnách hlavní budovy Vlastivědného muzea Šumperk. Dnešní část seriálu zachycuje
proměnu poblíž kašny se sovou. Jedná se
o pokácení krásné rozložité lípy krymské.
Zjistil jsem, že tento nádherný strom se sice
snažili odborníci zachránit, jejich snaha však
byla marná, a protože hrozilo, že by mohlo
dojít k nějaké nehodě či neštěstí, shodly se
všechny kompetentní orgány, že je nutno ho
pokácet. Tečka! Snad nově vysazený stromek
vzejde a za čas tuto ránu zacelí.
Všimněme si sousední kašny se sovou.
Někteří čtenáři možná vědí, že socha sovy je
dílem R. Chorého z roku 1958. Původní kašna vznikla patrně někdy počátkem 20. století a sochařskou výzdobu tvořila s největší
pravděpodobností postava Lédy s labutí, do
níž se převtělil chlípný olympský bůh Zeus.
Asi v roce 1955 bylo toto sousoší nahrazeno
kovovou plastikou bizarního draka. Když
v roce 1956 projížděl Šumperkem pracovník pražského Náprstkova muzea, zjistil, že
se jedná o práci japonského sochaře Suzuki
Masajošiho (1844 - asi 1910/12), a protože
by toto nevšední dílo mohlo být poškozeno, bylo dojednáno jeho uložení v bezpečí
Náprstkova muzea. Šumperk za to dostal
Chorého sovu, která se, kriticky vzato, hodí
na kašnu jako orangutan do společnosti VIP,
čímž chci naznačit, že si člověk zvykne na vše
a z hendikepu se může stát přednost. Ostatně věta: „Sejdeme se u sovy“ má dnes skoro
stejnou váhu jako „Sejdeme se U kalicha“.
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Jen bych ještě pro jistotu zopakoval, že drak
nebyl úplný, a jeho část se možná ještě dnes
válí v nějakém haraburdí. O této plastice
se zjistilo pouze to, že původně asi patřila
továrníku Gustavu Oberleithnerovi, který si
ji snad přivezl z jedné ze svých obchodních
cest. Nebylo by ostatně špatné, kdyby se drak
vrátil zpět do Šumperka.
-ách-

Socha sovy, která je dílem R. Chorého, „kraluje“ kašně před muzejní budovou od 60. let minulého století.
Foto: J. Pavlíček

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY
Nádhernou lípu krymskou u kašny před budovou místního muzea, jehož průčelí dostalo nedávno nový kabát, se odborníkům nakonec nepodařilo zachránit a museli ji nahradit mladým
stromkem.
Foto: J. Pavlíček
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KLASIKA VIVA

LETOŠNÍ ROČNÍK KLASIKY VIVA UZAVŘE FIATUS QUINTET
Letošní koncertní cyklus nazvaný Klasika Viva uzavře v lednu mladé dechové kvinteto
Fiatus Quintet. Šumperské hudbymilovné veřejnosti nabídne v úterý 17. ledna v 19 hodin ve
výstavní síni Vlastivědného muzea skladby J.Ch. Bacha, W.A. Mozarta, J. Haydna, D. Milhauda, A. Rejchy a V. Trojana.
Soubor se zformoval v roce 2000 na
Konzervatoři v Pardubicích jako školní dechové kvinteto, které umělecky vedla Mgr. Libuše
Voráčová, dřívější první hobojistka a zakládající
členka Komorní ﬁlharmonie Pardubice.
V průběhu studia na konzervatoři se kvinteto zúčastnilo řady koncertních vystoupení,
reprezentovalo školu v regionu i mimo něj.
Na konzervatoři působilo kvinteto celkem
tři roky a snaha tohoto souboru vedla mimo
jiné i k účasti na festivalech či soutěžích vypsaných pro tato hudební tělesa. V současné
době bohužel neexistují takové soutěže pro
komorní hudbu na konzervatořích. Kvinteto
však bylo pozváno na základě pracovní nahrávky k účasti na festivalu TALENTINUM
2002, což byl již 16. ročník mezinárodní
přehlídky mladých koncertních umělců
ve Zlíně. Zde kvinteto zaznamenalo velký
úspěch a kritika byla výborná.
Přestože v současné době studují již čtyři
členové tohoto tělesa na vysokých uměleckých
školách, pokračuje soubor ve své činnosti
dále, studuje novou literaturu, koncertuje
a v nedávné době vydal první kompaktní disk,
a to již pod názvem FIATUS QUINTET. Ukázky z tohoto CD byly vysílány v pořadu Rondo
Českého rozhlasu 3 Vltava a v pořadu CD
do domu Rádia Classic FM. V prosincovém
čísle 2004 časopisu Harmonie si mohli čtenáři
přečíst velmi příznivou recenzi na tento kompaktní disk.
FIATUS QUINTET tvoří pět mladých
umělců, kteří již v průběhu studia na
konzervatoři zaznamenali celou řadu ocenění
v národních i mezinárodních soutěžích
a spolupracují s profesionálními hudebními
tělesy.
Repertoár dechového kvinteta tvoří skladby J. S. Bacha, W.A. Mozarta, J. Haydna,
D. Milhauda, A. Rejchy, V. Trojana, F. Farkaše,
Lad. Odstrčila, W. Kilara, M. Raichla, transkripce skladeb někdejšího hudebního redaktora ČR Hradec Králové Radovana Navary

10

Letošní koncertní cyklus nazvaný Klasika Viva
uzavře 17. ledna mladé dechové kvinteto Fiatus Quintet.
a dalších. Současný trend inspiruje některé
členy dechového kvinteta k velmi zdařilým
a vkusným úpravám skladeb z oblasti populární hudby.
Koncerty: Celá řada koncertů byla realizována ve východočeském regionu, ve
spolupráci s Východočeskou galerií Pardubice, oddělením kulturních služeb při Krajské
knihovně v Pardubicích apod. V loňské koncertní sezoně uzavíral kvintet cyklus koncertů
Spolku pro komorní hudbu v Olomouci. Pro
další koncertní sezonu jsou v jednání koncerty ve spolupráci s Kruhem přátel hudby
v Pardubicích, kvinteto nedávno oslovila jistá
umělecká agentura a v jednání jsou i koncerty v zahraničí. Z významných úspěchů
tohoto tělesa je skutečnost, že bylo vybráno
a pozváno ke koncertnímu účinkování na
33. ročníku festivalu Mladé pódium, který je
určen mladým interpretům ve věku do 35 let,
v Karlových Varech v červenci 2005.
Složení FIATUS QUINTET: Helena Mochanová – ﬂétna, Markéta Dvořáková – hoboj,
Jan Tihelka – klarinet, Jan Dvořák – fagot,
Kateřina Matlasová – lesní roh.
Roman Janků

Vzhledem k pozitivnímu ohlasu na provoz cyklobusů v průběhu letní turistické sezony se mohou od ledna občané těšit na další
službu společnosti Connex Morava, a.s. První
SKIBUSY se na sedmi trasách objeví již mezi
vánočními svátky a zájemci o lyžování mohou jejich služeb v tyto dny využívat denně.
V lednu až březnu pak bude jejich provoz
zajišťován pouze o víkendech.
Skibus na trase č. 4 odjíždí ze šumperského
autobusového nádraží vždy v 7.25 hod.
směrem - Klepáčov – Skřítek – Rýmařov
– Hvězda – Vrbno pod Pradědem – Bělá pod
Pradědem – Červenohorské sedlo – Kouty nad
Desnou. Podrobný popis trasy 4 a ostatních
tras (které přes Šumperk nejedou) naleznete
na stránkách www.connexmorava.cz. Na adrese rez.connexmorava.cz je možné si místa
ve skibusech rezervovat.

Regionální a městské informační centrum při Vlastivědném muzeu v Šumperku
je připraveno vám kdykoliv ochotně poradit.
Pro zájemce je tu k dispozici velký výběr map
s vyznačenými upravovanými trasami, SKI ATLAS s podrobným popisem lyžařských areálů,
obsahující panoramatické mapy s vyobrazením
vleků a sjezdových tratí a informace o snowboardových parcích, informace o snowtubingu
a speciálních bobových drahách.
Pracovníci informačního centra pro vás
průběžně informace o sněhových podmínkách a o provozu vleků v Jeseníkách aktualizují. Sněhové zpravodajství je nepřetržitě
zobrazováno na elektronické tabuli při vstupu
do Vlastivědného muzea v Šumperku. Další
související informace naleznete na stránkách
www.infosumperk.cz v odkazu Zimní sporty.
Hana Rozehnalová

DK JIŽ CHYSTÁ BLUESOVÝ APERITIV
Jubilejní ročník Blues Alive skončil, zůstaly jen vzpomínky na neopakovatelné
koncerty. A aby bylo i po jedenáctém ročníku na co vzpomínat, pořadatelé se již dnes
pustili do jeho přípravy.
Součástí Blues Alive se neodlučitelně stal
červnový Blues Aperitiv, který byl v minulosti zaměřen na vyhledávání nových talentů
v oblasti blues mezi českými, slovenskými
i polskými kapelami. Letošní VII. ročník, který
se bude odehrávat na otevřeném prostranství
Pavlínina dvora v těsné blízkosti Domu kultury (za nepříznivého počasí ve velkém sále
DK, přitom zaznamená hned několik změn.
Přihlášky budou přeloženy do angličtiny,
přihlásit se tedy budou moci i zahraniční interpreti, pro které mohla být doposud čeština
překážkou. Další novinkou bude „vměstnání“ Aperitivu do jednoho dne, a to do soboty
10. června 2006. Novinkou bude rovněž losování pořadí, kdy si zástupce kapely sám losem
určí čas vystoupení. Poslední novinkou pak
bude Cena diváků, která umožní vítězi odstartovat jeden z „jamsešnů“ Blues Alive. Vítězové Aperitivu dostanou již tradičně příležitost
odstartovat festival Blues Alive XI. koncertem

ve foyer Domu kultury.
Podmínky zařazení do výběru: Kapely,
které se chtějí zúčastnit festivalu, mohou zasílat svoje přihlášky na adresu Domu kultury
v Šumperku, Fialova 3, 787 01 Šumperk, Kamil
Navrátil – produkce, navratil@dksumperk.cz,
tel.č. 777 652 073, 583 214276. Uzávěrka je
přitom 15. dubna 2006. Přihláška musí obsahovat název kapely, jmenovité a nástrojové
obsazení, rider kapely, články, recenze, webovou adresu (pokud existuje), aktuální fotograﬁi, veškeré informace o kapele a alespoň
dva dobré telefonické a emailové kontakty
na členy kapely.
Zaslání jakékoliv demonahrávky (CD nebo
MC) je bezpodmínečně nutné pro základní
výběr!
Přihlásit se samozřejmě mohou i kapely,
které absolvovaly Blues Aperitiv již v minulosti, ale na Blues Alive nepostoupily. Ze všech
přihlášených kapel bude vybráno deset postupujících. Pak už je vše na kapelách, jak se
budou prezentovat před odbornou porotou
sestavenou z hudebních publicistů a hudebníků a před diváky, kteří hlasují pomocí hlasovacích lístečků.
Kamil Navrátil
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BLUES APERITIV

JAK A KAM NA HORY?

D Ů M K U LT U R Y

DŮM KULTURY
Pondělí 26. prosince ve 20 hodin ve velkém sále DK
Štěpánská videodiskotéka s rádiem RUBI 90,0 FM
Oblíbená diskotéka se Show Teamem Radia Rubi.

Vstupné 90 Kč

Pátek 13. ledna v 18 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples Obchodní akademie
Úterý 17. ledna v 19 hodin ve Vlastivědném muzeu
KLASIKA VIVA: Fiatus (dechové kvinteto)
Repertoár dechového kvinteta tvoří skladby J.S. Bacha, W.A. Mozarta, J. Haydna, D. Milhauda,
A. Rejchy, V. Trojana, F. Farkaše, Lad. Odstrčila, W. Kilara, M. Raichla.
Vstupné 70 Kč, 50 Kč pro studenty a důchodce
Sobota 21. ledna v 19.30 hodin ve velkém sále DK
Ples Pramet Tools
Program: Big Band Relax Mladá Boleslav, Elvis Revival, Cimbálová muzika Karla Martiše Mikulov, Klub tanečního sportu Šumperk.
Vstupné: 100 Kč
Sobota 28. ledna v 19 hodin ve velkém sále DK
Ples Domu kultury Šumperk a CK Ancora
Program: Pavel Novák se skupinou Family k tanci i poslechu, Miss aerobic ČR Nikola Vykydalová, Dívčí trio K2 k tanci i poslechu, Módní přehlídka kožichů 1. kožešnické a.s. Hlinsko a spodního prádla ﬁrmy Charme Distribution Šumperk, Akční taneční show s ohni, Klub
tanečního sportu Šumperk, Taneční škola Olympia Jiřího Hrubého, Projekce záznamu České
Televize z Blues Alive. Ples uvádí Hanka Písková. Vstupenky jsou slosovatelné, ceny věnovala
CK ANCORA. 1. cena: zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 10 000 Kč, 2. cena: zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 7 000 Kč, 3. cena: zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 5 000 Kč. Každý
návštěvník obdrží welcome drink, láhev vína pro dvě osoby a drobné občerstvení v ceně vstupenky.
Vstupné s místenkou 150 Kč
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 1. ledna 2006
Tomáš Lampar / „V souznění s okamžikem” / kresebné záznamy
Výstava potrvá do 1. ledna 2006. S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a Nadace Český
fond umění.
Od 4. do 29. ledna 2006
„Malé radosti“ Pavla a Dany Konečných
Výběr prací deseti autorů ze sbírky art brut. Vernisáž proběhne ve středu 4. ledna v 18 hodin
za přítomnosti manželů Konečných. S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a Nadace
Český fond umění.
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Neděle 8. ledna v 15 hodin ve velkém sále DK
Ledové pohádky
Pohádky Loutka a Ledový domeček na motivy severských lidových pohádek s živou hudbou
a písničkami. Hrají herci Divadla Goliáš z Brna. Pro děti od 3 let a jejich rodiče.
Vstupné 40 Kč
Neděle 22. ledna v 15 hodin ve velkém sále DK
Kůzlátka a vlk
Muzikálová podoba známého příběhu o vlkovi a kůzlátkách s pěknými písničkami, které si
děti zazpívají spolu s herci. Hrají a zpívají herci Divadla Špílberg z Brna. Pro děti od 3 let a jejich rodiče.
Vstupné 40 Kč
Výzdobu velkého sálu s komorní úpravou na pohádky zajistily děti výtvarného oboru ZUŠ
Šumperk.
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, nové tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail:
dksumperk@dksumperk.cz,www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2006
4. února
MARATON AEROBIC 2006
5. února
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL DIVADÝLKA MRAK
13. – 17. února
PRELUDIUM
17. února
VYPSANÁ FIXA
2. března
RADŮZA

ART KINO
Čtvrtek 5. ledna v 19 hodin v D 123
MANDERLAY
Scénář a režie: Lars von Trier, Dánsko, Švédsko, Francie, Velká Británie, SRN, Nizozemsko 2005, psychologické drama, 139 minut, české titulky
Snímek je po Dogville druhou částí plánované „americké trilogie“ Larse von Triera. Odehrává se ve třicátých letech 20. století v osadě Manderlay na plantáži, kde ještě nebylo
zrušeno otroctví. V hlavní roli Grace vystřídala Nicole Kidmanovou herečka Bryce Dallas
Howardová.
Vstupné 60 Kč
Čtvrtek 12. ledna v 19 hodin v D 123
MASAJOVÉ – BOJOVNÍCI DEŠTĚ
Režie: Pascal Plisson, Francie 2004, magický příběh, 94 minuty, české titulky
Masajská vesnice v keňské savaně trpí suchem, a tak je několik jinochů vysláno do rozlehlé
savany na nebezpečnou výpravu, aby zabili bájného lva a přinesli tak vesnici déšť.Jejich
cesta se stává zkouškou odvahy, přátelství a oddanosti. Film je pohledem do života a tradic
afrického kmene, který i ve 21. století žije podle obyčejů svých předků.
Vstupné 60 Kč

13

ART KINO

Jižní křídlo DK
Do 31. prosince
Výstava prací studentů SOŠ a SOU železničního, stavebního a památkové péče
Vstup volný
POHÁDKY NA NEDĚLI

K AV Á R N I Č K A P R O S E N I O R Y

Čtvrtek 19. ledna v 19 hodin v D 123
TOYEN
Režie: Jan Němec, scénář: Tereza Brdečková, Jan Němec, ČR 2005, 68 minut
Film o umělcích Toyen a Jindřichu Heislerovi, předních evropských surrealistech je založený
na historických faktech a konkrétních uměleckých dílech, nepředstavuje však životopisný
příběh ani dokument. Je to ﬁlm, který bude existovat jako zcela nezávislé originální umělecké
dílo. V hlavních rolích Zuzana Stivínová a Jan Budař.
Vstupné 60 Kč
Čtvrtek 26. ledna v 19 hodin v D 123
DISTRIKT
Režie: Áron Gauder, Maďarsko 2004, animovaná celovečerní komedie, 90 minut, české titulky
Divoký celovečerní animovaný ﬁlm není rozhodně pro děti. Jeho děj pojednává o neustálém
vzájemném soupeření a bojích znepřátelené cikánské, maďarské, arabské a čínské rodiny, kdy
do popředí vystupuje vztah Richieho a Juliky, který svým vývojem připomíná modernizovanou verzi Romea a Julie. Ceny: Mezinárodní festival animovaného ﬁlmu - Cristal d´Annecy za
nejlepší ﬁlm.
Vstupné 60 Kč
Program tohoto kina najdete na: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com.
Legitimace člena FK na rok 2005 stojí 35 Kč a lze ji zakoupit v předprodeji DK nebo před
představením. Promítání v sále D 123 s omezeným počtem míst, rekonstruované promítačky
díky ﬁnanční podpoře Města Šumperka, zvýšené plátno, možnost občerstvení před promítáním.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Čtvrtek 12. ledna od 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.
Pátek 13. ledna od 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 20 Kč
Pátek 27. ledna od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si a poslechnout si známé písničky.
Vstupné 20 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 (pan Skála).
Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod.
Bližší informace: Kavárnička pro seniory – a 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 http://www.pontis.cz/iss

V měsíci lednu probíhá
výstava fotograﬁí Jaromíra Ryšavého
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„Malé radosti“ / sbírka Pavla a Dany
Konečných z Olomouce, výběr prací deseti
autorů art brut, naivního a lidového umění
Připomínám si narůstající úctu k lidovým malířům během restaurování jejich
poškozených maleb na skle před pár lety pro
šumperské muzeum. Sbírka, která rok 2006
v Galerii otevírá, je zlomkem ze souboru
prací plnoprávných dědiců takového projevu.
Vedle nám neznámých autorů patří do ní
i zde dobře známý Zbyněk Semerák, o kterém
sotva můžeme mluvit jako o malíři naivním.
Jeho výstava v Jílkově galerii i ta loňská ve
Vlastivědném muzeu byly toho dostatečným
důkazem. Především jedním rozměrem se
všechny ty práce autorů „umění v syrovém
stavu“ vyznačují hlubokou vážností projevu,
kterou se druží k pokoře malířů „obrázků“

na skle a jejich křesťanským motivům.
Potvrzuje to výrok Jiřího Jílka, že mimo jiné
je umění i adorací, uctíváním zázraku bytí, ať
zakotveném ve víře v existenci Boží, ať v důvěře
v přirozený řád světa, vtělené dílo Boží. Neobstojí námitka, že „to dokáže i dítě“; co snad
chybí v dovednosti, je tu bohatě vyváženo silou výrazu a hloubkou ponoření se do práce,
bez nároků na chválu, odezvu i zisk. Jako
všude, kde se jedná o cosi naléhavého, nejde
tu vůbec o peníze, ani v první, ani v žádné jiné
řadě. Mezi ostatními autory Galerie mají tak
vystavené „malé radosti“ manželů Konečných
zcela přirozené místo.
Na vernisáži 4. ledna v 18 hodin nám Pavel Konečný nezaměnitelným slovem „své“
autory přiblíží a vzpomene i na setkání s nimi. Určitě přijďte. Výstava potrvá do neděle
29. ledna 2006.
Miroslav Koval

Výběr prací deseti autorů ze sbírky naivního a lidového umění art brut Pavla a Dany Konečných
z Olomouce bude moci šumperská kulturní veřejnost obdivovat v Galerii Jiřího Jílka od středy
4. ledna.
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GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

DIVADLO

DIVADLO ŠUMPERK
Datum
So 7.1.
So 14.1.

Titul
Limonádový Joe
Obraz

So 21.1. Krysař
Út 24.1. Krysař
Čt 26.1. Poprask na laguně
So 28.1. Krysař
Změna programu vyhrazena!

Skupina
Čas
Cena
VK, X
17.00
120 Kč
Divadelní studio mladých při Divadle Šumperk
P, VK
19.30
50 Kč
P, VK
19.30
200 Kč
G, VK, X
17.00
120 Kč
S
17.00
Vyprodáno
F, VK, X
19.30
120 Kč

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

KÓDY & SYMBOLY, PIKTOGRAMY, RECYKLACE
Kódy, piktogramy a symboly se staly neodmyslitelnou součástí dnes už téměř každého
výrobku. Neodbytnost, s jakou se prezentují,
zevšedněla. Přitom jejich význam je mnohdy
důležitější než většina informací na obalech.
Snažím se o osvětu těchto kódů. Posunutím
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významu chci provokovat. Zviditelnit neviditelné. Připomenout, co je neustálým připomínáním zapomenuto.
Dráždivá primitivnost figurky a odpadkového koše s dnem ve vesmíru, koloběh šipek
směřujících k samotné podstatě bytí... Každý
zná jejich význam, každý je podprahově vnímá jako nehybné symboly, které upozorňují
na něco, co se ho netýká. Omyl! Tyto symboly
křičí, víří, dupou, upozorňují, že svět se otáčí opačným směrem. A to se týká nás všech.
Naopak čárkové kódy postrádají ve skutečnosti jakýkoli hlubší význam. Dají se chápat
jako parodie na konzumní způsob života.
S čárkovými kódy si pohrávám jako se symboly anonymity. Přestože jsou paradoxně
plné informací. Lze je zpřeházet, domalovat do jakýchkoli souvislostí a ukázat tím,
že vše je dnes podrobeno komerčnímu způsobu myšlení. „Jak na nebi/jak v bahně“.
Důležitou součástí obrazů je písmo, respektive slovo - zakódovaný zhmotněný podnět, který stojí někde na počátku duševního
procesu. Nejpatrnější je to v cyklu UNITED
COLORS... Účinek odměřenosti a odtažitosti
dnešního člověka k přírodě byl vytvořen pomocí barevných sprejů, prakticky bez doteku
ruky. Výsledek tím pádem působí odosobněle chladně jako plakátovací plocha či reklama, jejíž účinek je podepřen parafrází známé
ﬁrmy.
Aleš Kauer

PREMIÉRA
Pro letošní sezonu připravilo šumperské divadlo Goldoniho komedii Poprask na laguně.
Na snímku zleva Jiří Konečný, Bohdana Pavliková, a V.T. Gottwald.
Foto: Jiří Kalabis

Upozornění pro předplatitele
premiérové skupiny!
Vzhledem k onemocnění
v hereckém souboru bylo divadlo
nuceno posunout termín lednové
premiéry

Krysaře na 21. ledna 2006
v 19.30 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Výstava v Divadle Šumperk

ALEŠ KAUER
KÓDY &SYMBOLY,
PIKTOGRAMY, RECYKLACE
zahájení výstavy v sobotu
21. ledna 2006

KRYSAŘ PŘICHÁZÍ DO ŠUMPERKA
Šumperské divadlo vstupuje 1. ledna 2006 do roku, který by měl mít v jeho historii svým
způsobem výjimečné postavení. Na podzim uplyne pětapadesát let od chvíle, kdy se v Šumperku poprvé otevřela opona při představení stálého českého profesionálního divadla. Myslím
si, že stojí za to si toto, i když sice ne doslova kulaté, ale alespoň pěkně zakulacené výročí, připomenout. Za těch pět a půl desetiletí své existence prožilo šumperské divadlo mnohé chvíle
krásné i špatné, ale všechny je přežilo, včetně té nejhorší, požáru v roce 1994. A tak bychom
chtěli, vážení přátelé a příznivci Thálie, toto výročí důstojně připomenout a k tomu jsou nasměrovány i všechny premiéry, které studujeme, stejně jako řada dalších akcí, které bychom
chtěli realizovat (samozřejmě za předpokladu, že na vše bude dostatek finančních prostředků,
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DIVADLO

jež, jak známo, jsou vždy až na prvním místě).
Šumperské divadlo se vždy věnovalo pilně uvádění české klasiky. Vzpomeňme při této příležitosti například osobnosti Františka Čecha a jeho láskyplného vztahu k našemu kulturnímu
odkazu. V této tradici hodláme pokračovat i první premiérou letošního roku. Bude jí Krysař
Viktora Dyka. Jedno z nejlepších děl velkého českého básníka a literáta zdramatizoval v časech
nacistické okupace velký mág českého jeviště Emil František Burian. Jeho Krysař s Vladimírem
Šmeralem v titulní roli a Marií Burešovou v roli Agnes se stal jedním z nejúspěšnějších představení slavného D 34, respektive D 40, neboť tehdy se číslovka měnila za písmenem D každým
rokem. Krysař se posléze stal stálicí na českých jevištích. Silný poetický a dramatický příběh
o krysaři, který navštíví město Hammeln, tak jak jej známe ze středověké německé legendy,
přetavil E.F. Burian do podoby sugestivní jevištní balady, která klade závažné otázky po smyslu
lidské existence a současně je velkolepým fascinujícím divadlem.
Premiéru Krysaře, která je stanovena na 21. leden 2006, připravuje režisér Michael Junášek,
jenž není šumperskému publiku neznámý. S úspěchem zde uvedl před dvěma lety adaptaci
jiného klasického díla české literatury, Muzikantské Lidušky od Vítězslava Hálka. Výtvarnou
spolupracovnicí mu i tentokráte bude Kristýna Novotná. V titulní roli se setkáme s Alexandrem Stankušem, jeho partnerkou bude Bohdana Pavlíková jako Agnes. Další klíčovou roli,
rybáře Seppa Jurgena, ztvární Petr Komínek, v ostaních rolích se setkáme s Olgou Kaštickou,
Jolantou Galuszkovou, Klárou Hanušovou, Petrem Králem, Jiřím Konečným, Petrem Jeřábkem,
Zdeňkem Stejskalem, Stanislavem Waniekem, Vladimírem T. Gottwaldem a Františkem
Čachotským.
MojmírWeimann

V novém roce 2006 přejeme všem našim příznivcům hodně zdraví a štěstí a mnoho
pěkných zážitků v našem divadle.

Komedii Poprask na laguně má na programu šumperské divadlo ve čtvrtek 26. ledna. Na snímku
zleva Jolanta Galuszková, Zdeněk Stejskal a Klára Hanušová.
Foto: Jiří Kalabis
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Pondělí 26. prosince od 14 hodin
Štěpánská zábava
Hraje Vašek a Petr.

Vstupné 30 Kč

Úterý 10. ledna od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů
Čtvrtek 12. ledna od 14 do 18 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.

Vstupné 30 Kč

Sobota 21. ledna od 14 hodin
Ples - Městský svaz DIA
Hraje Ing. Ladislav Kulil.

Vstupně 30 Kč

Úterý 24. ledna od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů
Čtvrtek 26. ledna od 14 do 18 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.

Vstupné 30 Kč

Každé pondělí od 9 do 12 hodin a od 14.30 do 17.15 hodin v herně
Mateřské centrum

Vstupné 15 Kč

Každé úterý od 9 do 12 hodin v herně
Mateřské centrum

Vstupné 15 Kč

Každé úterý od 16 hodin na krytém bazéně v Zábřehu
Plavání batolat
Bližší informace S. Smorojová, tel.č. 732 561 061.
Každý čtvrtek od 9.30 do 10.30 hodin v herně
Mateřské centrum
Cvičeníčko pro děti.

Vstupné 10 Kč

Každý čtvrtek od 17 do 17.30 hodin v novém areálu Skleněnka při ZŠ Rapotín
Plavání batolat
Bližší informace S. Smorojová, tel.č. 732 561 061 po 20. hodině večer.
Každý pátek od 9.30 do 10.30 hodin v herně
Mateřské centrum
Cvičeníčko pro děti.

Vstupné 10 Kč

Bližší informace k akcím: Věra Štoudková, tel.č. 583 211 766. Plavání kojenců dle dohody
s p. Smorojovou, tel.č. 732 561 061.

Plavání batolat
Každý čtvrtek od 17 do 17.30 hodin v novém areálu Skleněnka při ZŠ Rapotín
Cena 80 Kč za 1 lekci, v ceně doprovod obou rodičů.
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STŘEDISKO SEVER

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

MUZEUM

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň

Kostel Zvěstování Panny Marie

U kolébky, před oltářem, nad hrobem
Výstava, která mapuje přelomové okamžiky
v životě člověka – narození, svatbu, smrt
a obyčeje s těmito mezníky spjaté. Výstava
potrvá do 29. ledna 2006.

Svatý Jan Nepomucký
Fotograﬁcká výstava z cyklu výstav o světcích

Galerie Václava Hollara
Prievidzský stříbrný šperk
Výstava unikátních oděvních doplňků
– stříbrných šperků (knoﬂíků, broží, spon,
řetízků) z Hornonitrianského muzea v Prievidzi. Výstava potrvá do 20. ledna 2006.

Koncerty a akce: 25.12. Koncert Schola od
Jana Křtitele
V době vánočních svátků
bude muzeum uzavřeno
24., 25., 26. a 31. prosince
a také 1. ledna 2006.
Bližší informace na tel. čísle 583 214 070,
vmsumperk.sweb.cz.

Stálá expozice VM
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Otevřena celoročně.
Koncerty a akce: 21.1. Via Lucis – Býti básníkem - R. Lukavský, Motýli; 24.1. - Koncert
ZUŠ; 26.1. - Koncert ZUŠ

Vlastivědné muzeum v Šumperku
je v lednu otevřeno
Úterý až pátek: 9 – 12, 12.30 – 17 hodin
Sobota: 9 - 13 hodin
Neděle: 13.15 – 17 hodin

Ve výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku je k vidění výstava o třech významných událostech v životě člověka, kterými jsou narození, svatba a smrt.
Foto: J. Mašek
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MUZEUM
30. listopadu se po dvou letech otevřela v Mohelnici nová expozice nazvaná Z dějin Mohelnicka.
Představu o životě mohelnických měšťanů žijících v 19. století nabízí interiér dobového pokoje.
Foto J. Mašek

Zábřeh
KROPENKY – pramen živé vody
Výstava kropenek ze soukromé sbírky potrvá
do 8. února 2006.

Mohelnice

Loštice
Expozice Adolfa Kašpara
Ludvík Kopka – Krása intarzií
Výstava ke 100. výročí narození intarzisty Ludvíka Kopky potrvá do 31. prosince.

Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Posviťme si na to....aneb od louče k žárovce
Výstava
o historii
rozněcování
ohně,
osvětlování, svítidlech od středověku až po
současnost potrvá do 26. února 2006.

PŘÍBĚH TEPLA
aneb hrnčíři v Lošticích také vyráběli kamna
Výstava kachlů ze sbírek VM v Šumperku
bude zahájena vernisáží 12. ledna a potrvá
do 17. února 2006.

Pokračování textu Franz Harrer z vnitřní strany obálky
V celém meziválečném období se jím stal kromě Harrera pouze prezident Tomáš Garrique
Masaryk a nestali se jimi Hitler ani Henlein. O Harrerovu vztahu k rodnému kraji svědčí
nejlépe jeho vlastní slova: „Prošel jsem už mnoha krásnými kraji světa, ale jak se mi zdá,
domov je nejkrásnější. Krásy ciziny mohu jen obdivovat, krásy domova mohu ale vnímat,
vnímat srdcem, neboť jsem její součástí, s ní spojen nerozlučitelnými pouty”
-ách-
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VILA DORIS

VILA DORIS
Čtvrtek 22. prosince od 14 do 17 hodin
„Kaproviny aneb kapr na několik způsobů“
Předvánoční dílny, kde hlavní roli bude mít vánoční kapr – z vosku, perníku, papíru, ale také
v polévce a v salátech. Nakonec si vylovíte svou zlatou rybičku. Informace Renata Čechová,
tel.č. 583 214 213, 731 610 033,cechova@doris.cz.
Cena 40 Kč
Pátek 6. ledna od 15 do 19 hodin v ateliéru Vily Doris
Výtvarné pátky ve Vile - Keramika pro všechny
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 214 213,731 610 039, e-mail: vavrusova@doris.cz. Cena 40 Kč
Pondělí 9. ledna od 15 do 17 hodin v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2005
Kurz „Jak na počítač“. Informace Ing. Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031,
vavrusa@doris.cz.
Cena 100 Kč
Čtvrtek 12. ledna od 15 do 17 hodin v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2005
Kurz „Texty v PC“. Informace Ing. Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031,
vavrusa@doris.cz.
Cena 100 Kč
Pátek 13. ledna od 15 do 19 hodin v ateliéru Vily Doris
Výtvarné pátky ve Vile - Malování na hedvábí
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 214 212,731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz. Cena 40 Kč
Čtvrtek 19. ledna od 15 do 17 hodin v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2005
Kurz „Internet a e-mail“. Informace Ing. Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031,
vavrusa@doris.cz.
Cena 100 Kč
Pátek 20. ledna od 15 do 19 hodin v ateliéru Vily Doris
Výtvarné pátky ve Vile - Malování na sklo a porcelán
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 214 213,731 610 039, e-mail: vavrusova@doris.cz. Cena 40 Kč
Sobota 21. ledna v 17 hodin ve výstavní síni Vlastivědného muzea
VIA LUCIS – „Býti básníkem“ - Vzpomínkový večer k 20. výročí úmrtí nositele Nobelovy ceny
J. Seiferta
Přednes – Radovan Lukavský, spoluúčinkují Motýli Šumperk, host večera Jana Seifertová. Rezervace vstupenek: Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.
Vstupné 80 Kč; děti, mládež a senioři 50 Kč
Pondělí 23. prosince od 15 do 17 hodin v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2005
Lekce „Sám sobě úředníkem“. Informace Ing. Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031,
vavrusa@doris.cz.
Cena 100 Kč
Čtvrtek 26. ledna od 9 do 11 hodin v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2005
Kurz „Jak na počítač“. Informace Ing. Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031,
vavrusa@doris.cz.
Cena 100 Kč
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Sobota 28. ledna od 9 hodin ve Vile Doris
RAPID šach
Prezence 8.30 – 9.00 hod. Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037,
konupcik@doris.cz.
Úterý 31. ledna od 9 do 11 hodin v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2005
Lekce „Texty v počítači“. Informace Ing. Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031,
vavrusa@doris.cz.
Cena 100 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 Šumperk uvádí pořad z cyklu komorních setkání Via Lucis

BÝTI BÁSNÍKEM
Vzpomínkový večer k 20. výročí úmrtí Jaroslava Seiferta

Radovan Lukavský – recitace * Motýli Šumperk
Host večera: Jana Seifertová
v sobotu 21. ledna v 17 hodin
ve výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku
Akci podporuje hudební klub Music Machine.
Šumperské setkání sponzorují: IZOSKLO ABERLE, Pekařství Král Hanušovice, 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.
Vstupenky v ceně 80 Kč (dospělí) a 50 Kč (mládež, senioři)
si lze rezervovat v DDM Vila Doris, u P. Konupčíka, tel.č. 583 214 213.

MUSIC MACHINE
Sobota 24. prosince ve 22 hodin
Vánoce, jak jste je ještě nezažili
Možná DJ…možná divadlo…určitě úlet!
Pondělí 26. prosince ve 20 hodin
Sioux
Štěpánská rocková nadílka. Live koncert.

Vstupné 50 Kč

Vstupné 60/80 Kč

Úterý 27. prosince ve 20 hodin
TAM-TAM Orchestra
Bubeníci se vracejí! Miloš Vacík, Tereza Petrášová a spol. v neopakovatelné klubové verzi. Live
koncert.
Vstupné 120/160 Kč
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VIA LUCIS

Pátek 27. ledna od 15 do 19 hodin v ateliéru Vily Doris
Výtvarné pátky ve Vile - Smaltované drobnosti
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 214 212,731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz. Cena 40 Kč

MUSIC MACHINE

Úterý 10. ledna ve 20 hodin
David Bowie – Best of
To nejlepší z let 1972 – 1985. DVD večer.

Volný vstup

Čtvrtek 12. – sobota 14. ledna
Gurmán Club: Mexické dny
Čtvrtek 19. ledna ve 20 hodin
Ready Kirken
Hvězdy české hudební scény s hity pro nové CD!

Vstupné 150/180 Kč

Pondělí 23. ledna v 18.30 hodin
Outdoor Club: Vladimír „Šimi“ Šimek: Kyrgyzstán
Zapomenutým krajem světa se známým dobrodruhem. Beseda s promítáním. Vstupné 40 Kč
Čtvrtek 26. ledna ve 20 hodin
Bluesbreakers
Juřa a spol. hrají Erica Claptona. Live koncert.

Vstupné 50 Kč

Sobota 28. ledna ve 22 hodin
Opitonda (CZ)
Drum´m´n´bassová noc.

Volný vstup

Bližší informace: Hlavní třída 10, Šumperk, e-mail: info@musicmachine.cz / www. musicmachine.cz. Provozní doba restaurace – kavárny – klubu: pondělí – čtvrtek 11.30 – 23.30 hod., pá a so:
11.30 – 02.00 hod., ne zavřeno, předprodej vstupenek: denně od 14 do 19 hod. na klubovém baru.

MUSIC MACHINE PŘIPRAVUJE NOVÉ PROJEKTY

Na jednom z koncertů v klášterním kostele
se představil i Michal Prokop.
Foto: -hp-
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V říjnu roku 2004 došlo na šumperském
kulturním poli k mimořádné události. Přímo
v centru Šumperka byl otevřen klub Music
Machine, který svým interiérem, službami
a kulturní nabídkou patří k tomu nejlepšímu,
co je česká klubová scéna schopna nabídnout.
Během uplynulého roku se tu vystřídaly
osobnosti jako Vladimír Mišík, Lenka Dusilová, Jiří Schmitzer, James Harries nebo kapely –123min, Tam-Tam Orchestra či Hypnotix.
Klubová produkce uspořádala během prvního
roku existence Music Machine celkem 33 koncerty a bezpočet dalších akcí.
Jedním z nejvýznamnějších počinů hudební
produkce Music Machine je oživení klášterního
kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku,
kde se podařilo uspořádat v uplynulém roce
šest koncertů, které se setkaly s velkým
ohlasem veřejnosti (Docuku s Lucií Redlovou,
Karel Plíhal, Michal Prokop-Luboš AndrštJan Hrubý, Laco Deczi & Celula New York,
Münchner Vokalduo). Na koncerty přišli
nejen obyvatelé Šumperka, vstupenky na kon-

to budou dny mexické a v únoru argentinské
kuchyně.
Z akcí, které se pak uskuteční mimo klub,
může už teď produkce slíbit na konci února
velký koncert bratří Ebenů v kině Oko nebo
dva velké hvězdné letní koncerty v centru
města na místě, kde by to nikdo nečekal.
Letní aktivity klubu Music Machine budou
navíc propojeny s charitativní činností, kdy
díky vlídnosti sponzorů, dostanou možnost
navštívit koncerty zdarma děti z dětských
domovů. Sledujte www.musicmachine.cz.
Hana Písková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Půjčovní doba v době vánoční
Knihovna na ul. 17. listopadu

Pá 23.12
So 24.12
Po 26.12
Út 27.12
St 28.12
Čt 29.12
Pá 30.12
So 31.12

Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 – 11 12 – 18

12 – 17

10 – 12 13 – 18

Zavřeno

Zavřeno

Zavřeno

8 – 11 12 – 18
Zavřeno
8 – 11 12 – 18
Zavřeno

8 – 11 12 – 17
Zavřeno
8 – 11 12 – 17
Zavřeno

10 – 12 13 – 18
Zavřeno
10 – 12 13 – 18
Zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)
Knihovna na ul. 17. listopadu

Po, Út, St,
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 – 11 12 – 18
Zavřeno
8 – 11 12 - 18
8 – 12

12 – 17
Zavřeno
12 - 17
8 - 12

Knihovna Sever
10 – 12 13 – 18
Zavřeno
10 – 12 13 – 18
Zavřeno

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č. 583 214 588,
www.knihovnaspk.cz.

Městská knihovna v Šumperku zve na výstavu
Aleš Kauer - Kresba v poezii, poezie v kresbě
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KNIHOVNA

cert si rezervovali i lidé ze Zábřehu, Jeseníku,
Olomouce, Králík a dalších míst.
Vzhledem k tomu, že i šumperská kulturní
scéna se vyvíjí a mění, připravuje Music Machine na příští rok nové projekty a určitou
změnu v dramaturgii.
Stávající cykly, například Outdoor club
či Music Machine Summer Time, budou
pokračovat, ale doznají jistých změn.
V novém roce se návštěvníci klubu mohou každou poslední sobotu těšit na
drum´n´bassovou noc s Opitondou. V každém
měsíci se objeví 3 dny Gurmán clubu – v lednu

KINO OKO

KINO OKO
KING KONG
Čtvrtek 22. a pátek 23. prosince v 17.00 a ve 20.00 hodin, v sobotu 24. prosince kino nepromítá, neděle 25., pondělí 26., úterý 27., středa 28., čtvrtek 29. a pátek 30. prosince v 17.00 a ve
20.00 hodin, v sobotu 31. prosince kino nepromítá, neděle 1., pondělí 2. a úterý 3. ledna jen
v 19.30 hodin, středa 4. ledna jen v 17 hodin
USA 2005, 190 minut, mládeži přístupný, velkoplošná projekce, titulky
Skupina ﬁlmařů se vydává do Tichomoří hledat legendární Skull Island, na němž podle
pověsti kdysi žilo gigantické monstrum Kong… Nejslavnější monstrum ﬁlmové historie
prožívá úžasný návrat na plátna kin s pomocí oscarového režiséra Pána prstenů Petera
Jacksona. I ve svém nejnovějším snímku dokázal Jackson skloubit nejmodernější trikové
efekty s velkolepou výpravou, zajímavými postavami a strhujícím příběhem lásky. Příběh
je situován stejně jako slavná verze z roku 1933 do třicátých let a působí velmi realisticky.
V hlavních rolích Adrien Brody, Naomi Wattsová a Andy Serkis, který už skvěle předehrával
počítačového Gluma v Pánovi prstenů, a zde je předobrazem titulního hrdiny.
Vstupné 80 Kč
KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU (Charlie And The Chocolate Factory)
Neděle 25., pondělí 26., úterý 27. a středa 28. prosince jen v 15.00 hodin
USA 2005, 106 minut, velkoplošná projekce, rodinný ﬁlm v českém znění
Příběh malého Karlíka, který prožije v čokoládovně podivína Willyho Wonka neuvěřitelné
dobrodružství. V hlavních rolích Johny Depp a Freddie Highmore.
Vstupné 60 Kč
LÁSKA NA INZERÁT (Must Love Dog)
Neděle 1., pondělí 2. a úterý 3. ledna jen v 17.30 hodin
USA 2005, 98 minut, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Diane Laneová a John Cusack v romantické komedii o hledání lásky. Zn. pes není podmínkou…
Vstupné 65 Kč
ZLOMENÉ KVĚTINY (Broken Flowers)
Artvečer
Středa 4. ledna jen ve 20.00 hodin
USA, Francie, 2005, 106 minut, od 15 let, titulky
Osamělý donchuan Don Johnston se na základě anonymu dozvídá, že je otcem syna, o kterém
nevěděl. Začne tedy hledat ženu, která by přicházela v úvahu jako matka jeho dítěte. Setkává se tak postupně se všemi svými bývalými láskami… Výjimečný a příjemně lidský ﬁlm
v režii Jima Jarmuche je mj. hereckým koncertem Billa Murraye. Film získal letos Velkou cenu
v Cannes.
Vstupné 65 Kč
LETOPISY NARNIE: LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ
Premiéra!
Čtvrtek 5., pátek 6. ledna v 17.30 a ve 20.00 hodin, sobota 7. a neděle 8. ledna v 15.00 a v 17.30
hodin, pondělí 9., úterý 10. a středa 11. ledna jen v 17.30 hodin
USA 2005, 132 minuty, mládeži přístupný, velkoplošná projekce, české znění
Po Středozemi je tu další pohádková země – Narnie. Nadčasové dobrodružství z pera slavného
spisovatele C. S. Lewise vypráví příběh čtyř sourozenců, kterým se podaří pomocí magické
skříně dostat do jiného světa. Narnie, v níž se ocitnou, se ukáže být okouzlující a mírumilovnou zemí obydlenou mluvícími zvířaty, skřítky, fauny a obry, je však díky prokletí zlé
Bílé Čarodějnice odsouzena k věčné zimě. Děti se pod vedením panovníka země lva Aslana
odhodlají mocné čarodějnici postavit… Film natočený ve stylu Pána prstenů v režii Andrewa
Adamsona (Shrek) je jedním z nejočekávanějších ﬁlmových hitů letošního roku.
Vstupné 75 Kč
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MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA (Tim Burton´s Corpse Bride)
Artvečer
Středa 11. ledna jen ve 20.00 hodin
Velká Británie 2005, 78 minut, od 12 let, titulky
Loutkový animovaný horor inspirovaný starou rusko-židovskou pohádkou, jejíž hrdina se
omylem zasnoubí s mrtvou dívkou… Mimořádné dílo v režii Tima Burtona.
Vstupné 65 Kč
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Premiéra!
Čtvrtek 12., pátek 13.ledna v 17.30 a ve 20.00 hodin, sobota 14. a neděle 15. ledna v 15.30,
17.30 a ve 20.00 hodin, pondělí 16., úterý 17., středa 18., čtvrtek 19. a pátek 20. ledna v 17.30
a ve 20.00 hodin, sobota 21. a neděle 22. ledna v 15.30, 17.30 a ve 20.00 hodin
ČR 2005, 112 minut, rodinný ﬁlm
Nová rodinná komedie Marie Poledňákové o tom, že nikdo nechce zůstat sám… Volné
pokračování ﬁlmů Jak dostat tatínka do polepšovny a Jak vytrhnout velrybě stoličku slibuje
svižný děj, spoustu humoru a atraktivní záběry českých (i slovenských) luhů a hájů. V hlavních
rolích Miroslav Etzler, Ingrid Timková, Jiří Mádl, Václav Postránecký, Eva Holubová, Žoﬁe
Tesařová a Jitka Schneiderová.
Vstupné 75 Kč
V neděli 14.1. 2005 v 15.30 hodin nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu
je vstupné 60 Kč na osobu. Poděkování kina za sponzorský dar na toto představení patří
ﬁrmě SHM, s.r.o., Šumperk.
3 – IRON
Artvečer
Pondělí 23. ledna jen ve 20.00 hodin
Jižní Korea, 2004, 88 minut, od 15 let
Jihokorejská báseň o životech, které je třeba zabydlet… Překrásný kousek ﬁlmařiny
o neobyčejném milostném vztahu, jenž působí jako doušek pramenité vody. Režie Kim Kiduk.
Vstupné 65 Kč
RESTART
Pondělí 23. ledna jen v 18.30 hodin, úterý 24. ledna v 18.30 a ve 20.00 hodin, středa 25. ledna
jen v 18.30 hodin
ČR, Finsko, 2005, 79 minut, mládeži přístupný
Sylva běží o život… Lenka Krobotová v divokém závodě s osudem, náhodou, časem a vlastní
hlavou. Sympatický debut režiséra Julia Ševčíka, který neutíká před současností a nespokojuje
se s lesklým povrchem věcí.
Vstupné 65 Kč
MOJE LÉTO LÁSKY (My Summer of Love)
Artvečer
Středa 25. ledna jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, 2004, 86 minut, od 15 let, titulky
Dvě dívky promění prázdninovou pohodu za těsný intimní vztah… Moderně, efektně
vyprávěný příběh, který nezapře vazby na britský sociální ﬁlm. Režie Pawel Pawlikowski.
Vstupné 65 Kč
FINTY DICKA A JANE (Fun with Dick and Jane)
Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28. a neděle 29. ledna jen v 17.00 hodin
USA, 2005, 90 minut, mládeži přístupný, velkoplošná projekce, titulky
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KINO OKO

SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ
Čtvrtek 5., sobota 7., neděle 8., pondělí 9. a úterý 10. ledna jen ve 20.00 hodin
ČR, Velká Británie, 2005, 90 minut, od 12 let
Karel Roden a Aňa Geislerová v hlavních rolích svěží, inteligentní a proklatě vtipné černé
komedie o gangsterově psu, knedlících, botách, neposedné soše a nájemné sebevraždě…
Scénář a režie Steen Argo.
Vstupné 70 Kč

KINO OKO

Kriminální komedie o blahobytném manželském páru, který se navzdory náhlé
nezaměstnanosti rozhodne udržet si vysoký životní standard zločinem. V hlavních rolích Téa
Leoniová a Jim Carrey.
Vstupné 75 Kč
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ
Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28. a neděle 29. ledna jen v 18.30 hodin, pondělí 30., úterý 31. ledna
a středa 1. února jen ve 20.00 hodin
ČR, 2005, 90 minut, od 12 let, velkoplošná projekce
Současná, přiměřeně suchá, lehce absurdní ﬁlmová tragikomedie o středně velkém českém
nádraží v létě a nádražácích… V roli přednosty stanice Jaroslav Dušek. Režijní debut dvojice
Pavel Göbl a Roman Švejda.
Vstupné 70 Kč
DOMINO
Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28. a neděle 29. ledna jen ve 20.15 hodin
USA, Francie, 2005, 128 minut, velkoplošná projekce, titulky
Keira Knightleyová v roli modelky Domino Harvey, která opustila svou slavnou kariéru a stala
se nájemnou lovkyní lidí. Skutečný příběh dívky, která před bezpečným luxusem hollywoodského světa, v němž vyrostla, dala přednost drsnému, ale morálně přehlednějšímu prostředí
lovců uprchlíků. Dále hrají Mickey Rourke, Lucy Liu, Jacqueline Bissetová, Christopher Walken
a další. Režie Tony Scott.
Vstupné 75 Kč
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR (Harry Potter and The Goblet Of Fire)
Pondělí 30. a úterý 31. ledna, středa 1., čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4. a neděle 5. února jen v 17.00
hodin
USA, Velká Británie 2005, 157 minut, velkoplošná projekce, rodinný ﬁlm v českém znění
Čtvrtý díl potterovské série pojednává o soupeření mladého kouzelníka s čarodějnickými studenty jiných škol a jeho první lásce.
Vstupné 75 Kč
Připravujeme na únor 2006: Panic je nanic, Důkaz, O dvě slabiky pozadu, Experti, Zathura:
Vesmírné dobrodružství, Hele kámo, kdo tu vaří ?, Mnichov, Masajové.
V pátek 24.2. ve 20.00 hodin ve spolupráci s MUSIC MACHINE KONCERT BRATŘÍ EBENŮ.
Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina – DOLBY DIGITAL EX
Kino promítá všechny ﬁlmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Velkoplošná projekce = zvětšený širokoúhlý ﬁlm, ostatní ﬁlmy mají zvětšený klasický formát.
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.infosumperk.cz, www.dokina.cz.
Sluchově postiženým zapůjčíme speciální sluchátka.

DDM – Vila Doris oznamuje všem příznivcům cyklu Via Lucis,
že zamýšlené setkání
s profesorem Milanem Knížákem, ředitelem Národní galerie v Praze,
které mělo proběhnout ve středu 18. ledna ve Vile Doris,
se ruší.
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Novoroční výstup
na Háj
30.ročník
• Průchod Hájem + výstup na rozhlednu
• Účastnický list + příležitostné razítko
• Novoroční čtyřlístek na podporu konta
Světluška
• Výstava: Zimní výstup na Háj

1.1.2006
od 9 do 15 hodin

PF 2006
Klub českých turistů Šumperk
www.sweb.cz/klubturistu.sumperk

OLOMOUCKÝ
KRAJ
Sponzor turistického značení
OLOMOUCKÝ KRAJ

