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autorka kresby na obálce (Aleš Valenta - čestný
občan města Śumperka) - Kristýna Kvapilová

KE KRESBĚ NA OBÁLCE
Aleš Valenta
Toho únorového podvečera v roce 2002 se ulicemi
města proháněl vítr a vzduchem vířil sníh s kapkami
deště. Několika tisícovkám Šumperáků to však vůbec
nevadilo, protože se těšily na příjezd svého rodáka
- čerstvého olympijského vítěze v akrobatickém lyžování - Aleše Valenty. Ten se právě vrátil ze zimních
olympijských her v Salt Lake City, kde jako první na
světě skočil skok se třemi salty a pěti vruty, který mu
zajistil zlatou olympijskou medaili.
O čtyři roky dřív, v japonském Naganu, obsadil
Aleš Valenta čtvrté místo a společně se „zlatým“ hokejistou Jiřím Dopitou byli jmenováni čestnými občany
města Šumperka.
Aleš Valenta se narodil 6. února 1973 v Šumperku,
kde se také vyučil strojním mechanikem. Od dětství se
věnoval aktivně sportu, zejména sportovní gymnastice a atletice - skoku o tyči.
S akrobatickým lyžováním začal už v 16 letech,
poté, co ho k němu přivedl jeho kamarád Petr Hlavsa.
A hned po škole se mu začal věnovat naplno, od 18 let
trénoval v zahraničí, především v Rakousku. Přestože
díky průpravě ze sportovní gymnastiky mu nejrůznější salta a přemety nebyly cizí, Aleš Valenta přiznává,
že poprvé měl na skokanském můstku strach.
První větší úspěch zaznamenal v roce 1997, kdy
obsadil 8. místo na mistrovství světa. Od té doby stál
nesčetněkrát na stupních vítězů v nejrůznějších závodech, až po ten vítězný v Salt Lake City.
Po slavném návratu domů, kdy beseda stíhala besedu a jedno televizní vystoupení druhé, se v pořadu
„Prima jízda“ seznámil s moderátorkou Elen Černou,
kterou si později vzal za manželku. Spolu mají dvě
děti - Denise a Natálku, ale Aleš si jich příliš neužije, protože stále trénuje. Od roku 2001 je společně se
svým trenérem Pavlem Landou členem mezinárodního Euroteamu skokanů a trenérů.
Pokračování na straně 21

Před 440 lety
10. prosince 1566 prodal Petr II. ze Žerotína, který sídlil v šumperském zámku, Janu Bauernfeindovi,
papírníkovi z Olomouce, místo pro postavení papírny, jež se nacházelo poblíž dnešních Benátek. Papírník
zaplatil za ně čtyřicet zlatých. Podmínkou bylo, že papírna směla být poháněna nejvýše dvěma koly, aby
město nemělo nedostatek vody pro mlýn, valchu, pilu a brusírnu, které se zde tehdy také nacházely.

Před 145 lety
8. prosince 1861 byl otevřen nový sál v budově Měšťanského střeleckého spolku (dnešní „hasičárna“
v Nemocniční ul.). Až do počátku 20. století byla budova a přilehlá okrasná zahrada centrem kulturního
a společenského života města Šumperka (do výstavby dnešní budovy divadla).

Před 115 lety
6. prosince 1891 v 7 hodin ráno vyhořel městský hospodářský dvůr zvaný Schenkhof (Šenkes), který je dnes
v povědomí Šumperáků spojen s rybníkem Benátky, případně bývalým hostincem.

Před 110 lety
20. prosince 1896 se ve farním kostele sv. Jana Křtitele konala česká mše, jež vyvolala velké pobouření
u německých obyvatel města, kteří ji pokládali za provokaci. I to byl jeden z důvodů, že mnoho Šumperáků
v tehdejším období přecházelo zejména na evangelickou a starokatolickou víru, protože podle nich katolická
církev v rámci ultramontanismu poškozovala jejich německé nacionální zájmy.

Před 105 lety
3. prosince 1901 byl otevřen nový městský chudobinec, na který věnoval veškeré své peníze (60.000 Korun)
šumperský rodák a duchovní Franz Urtlauf. Objekt byl na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století
přebudován na porodnicko-gynekologické oddělení.

Před 95 lety
23. prosince 1911 bylo otevřeno v suterénu radnice první stálé šumperské kino,
které provozoval M. Saxinger.

Před 55 lety
2. prosince 1951 byl na dnešním náměstí Svobody odhalen pomník se sochou Stalina. Stejně spontánně jak
vznikal (i zásluhou hojných sbírek občanů města), byl za účasti hojného obecenstva 29. listopadu 1989
na Husově náměstí demontován.

Před 40 lety
V prosinci 1966 byla otevřena na dnešní Hlavní třídě specializovaná prodejna, lidově zvaná „Rybárna“.

Před 15 lety
31. prosince 1991 ukončil činnost Okresní ústav národního zdraví (lidově „Nemocenská“ - dnešní Lékařský
dům). K témuž dni ukončil činnost Podnik bytového hospodářství. Na město bylo převedeno na 3 700 bytů.

Před 10 lety
12. prosince 1996 byla otevřena na nám. Svobody nová budova Československé obchodní banky
a 17. prosince byla otevřena nová tělocvična 3. ZŠ.
-ách-
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S TA LO S E V P RO S I N C I

STALO SE V PROSINCI

ADVENTNÍ KONCERTY

ADVENTNÍ KONCERTY POMOHOU NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

P

ředvánoční čas je spjatý se zvláštní atmosférou, kterou v tuto zimní dobu pociťuje snad každý.
Na jedné straně tu sice jsou starosti s nákupem dárků, pečením a uklízením, na straně druhé
však vyzdobené ulice a domy navozují onu povznášející náladu a zvony zvou k návštěvě kostelů
a tichému rozjímání. Dny jsou stále kratší, přichází adventní čas…
Neopakovatelnou atmosféru adventu si Šumperk již poosmé připomíná koncerty, jejichž
výtěžek pomůže slabým, nemocným a sociálně
potřebným, o něž se ve městě stará řada neziskových organizací. Peníze každoročně shromážděné během koncertů a z prodeje speciálních
vánočních pohlednic již podpořily několik desítek organizací a každoročně i místní Kojenecký
ústav. A nejinak tomu bude i letos.
Výtěžek z prvního koncertu, který je naplánován na neděli 3. prosince v 16 hodin v kostele
sv. Barbory a na němž se představí Jana Lewitová, Vladimír Merta a soubor Avonotaj, pomůže
obecně prospěšné společnosti Pomněnka
s vybudováním tzv. chráněného bydlení. O necelý týden později, v sobotu 9. prosince, vystoupí
od 16 hodin v evangelickém kostele studentky
pražské Konzervatoře, klavíristka Ludmila Tvrdoňová a mezzosopranistka Vendula Stryková, spolu s Komorním smyčcovým orchestrem
místní Základní umělecké školy. Tento druhý
adventní koncert by měl přitom pomoci Asoci-

aci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR a místnímu Klubu Čtyřlístek. Až na daleké Haiti, do farnosti Baie de Henne, v níž žije
zábřežský misionář otec Roman Musil, poputuje
výtěžek z třetího adventního koncertování. Jeho
dějištěm bude v neděli 17. prosince od 16 hodin
klášterní kostel, v němž se představí varhanistka
Marie Vintrová, soubor Flash Brass a také Schola
od sv. Jana Křtitele. O dva dny později, v úterý
19. prosince, pak v 17 hodin završí adventní
koncertování již tradiční zpívání koled u radnice. Výtěžek tohoto koncertu Šumperský dětský
sbor každoročně věnuje místnímu Kojeneckému
ústavu.
Pořadatelé tří adventních koncertů, jimiž jsou
Dům kultury Šumperk, Vlastivědné muzeum,
Římskokatolická farnost a Sbor Českobratrské
církve evangelické, se také letos rozhodli pokračovat v osvědčeném prodeji speciálních vánočních pohlednic. Ty budou k dostání na všech
adventních koncertech a také na prosincových
akcích pořádaných Domem kultury.
-zk-

PŘEDPLATITELÉ DOSTANOU JEDNO ČÍSLO ZDARMA
A MOHOU VYHRÁT VSTUPENKY NA KULTURNÍ AKCE
Se zajímavou novinkou přichází pro předplatitele Kulturního
života Šumperka místní radnice,
jež tento měsíčník vydává. Předplatné na příští rok totiž snížila ze
stávajících 180 Kč na 132 Kč pro
šumperské odběratele (doručuje
roznášková služba), mimošumperští odběratelé, kterým KŽŠ
distribuuje Česká pošta, pak
zaplatí za dvanáct čísel místo
260 Kč pouze 240 Kč. Na stáncích přitom bude stát jedno číslo
tohoto měsíčníku dvanáct korun.
Ti, kteří si pro příští rok Kul-
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turní život Šumperka předplatí,
mohou navíc vyhrát volné vstupenky na některé pořady Domu
kultury, do Vlastivědného muzea,
Kina Oko a Divadla, či některou
z knižních publikací, jež do soutěže věnuje Městská knihovna.
Zájemci o předplatné mohou
kontaktovat redakci Kulturního
života Šumperka, T. Domeslovou,
tel.č. 583 214 193, 583 437 352.
Ti, kteří si koupí prosincové číslo
Kulturního života, mohou pouze vyplnit a zaplatit přiloženou
složenku.
-zk-

C

elý týden převzala nad Šumperkem svoji vládu kniha. Právě její význam si již druhým rokem
připomněli šumperští obyvatelé prostřednictvím neobvyklého projektu nazvaného „Město čte
knihu“. Ten měl opět podobu literárního a filmového festivalu a jeho organizátoři - místní radnice, Městská knihovna, Dům dětí a mládeže - Vila Doris, šumperské divadlo a kino Oko - ho letos
zasvětili klasikovi českého intelektuálního humoru Janu Werichovi. Jeho pohádky a povídky z knih
Fimfárum a Úsměv klauna četli od 9. do 15. listopadu významné osobnosti kultury a společenského
života a také studenti v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie, Městské knihovně, Vile Doris,
Galerii Jiřího Jílka, Rytířském sále muzea a v místním divadle.
„Když jsme loni přišli s návrhem uspořádat
tento festival, netušili jsme, jak ho lidé přijmou.
Zájem byl velký a také dnešní první setkání s Janem Werichem ukazuje, že i v dnešní počítačové
době má kniha v životě člověka své místo,“ řekl
během letošního premiérového čtení v zaplněném klášterním kostele starosta Zdeněk Brož.
Právě on se myšlenkou uspořádat tuto zajímavou
akci inspiroval v německém partnerském městě
Bad Hersfeldu, kde má festival dlouholetou tradici.
Werichovy kouzelně svérázné pohádky a povídky si mohli během sedmi dnů lidé
vyslechnout postupně prostřednictvím četby na

pokračování, doplněné hudbou a zpěvem. Na
všech večerních setkáních si pak navíc mohli
koupit „albatrosové“ vydání Fimfára z roku 2003
s vloženým originálem kresby výtvarníka Petra
Válka z cyklu Všichni z Fimfára. „Každý z večerů
byl něčím specifický a odlišný od těch ostatních.
Lišilo se prostředí, ve kterém jsme se scházeli,
podání jednotlivých interpretů, hudební doprovod. Jednotícím prvkem ale byl velký zájem
veřejnosti a příjemná atmosféra, která pokaždé panovala,“ říká ředitelka Městské knihovna
Zdeňka Daňková. „Součástí akce byly i četné
aktivity škol, které s pohádkami Jana Wericha
pracovaly nejen v literární, ale také ve výtvarné

Úvodní večer druhého ročníku literárního a filmového festivalu „Město čte knihu“, jehož dějištěm byly
prostory klášterního kostela, byl zcela v režii Šumperského dětského sboru.
Foto: -pk-
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OHLÉDNUTÍ

MĚSTO SE ZAČETLO DO WERICHA

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

výchově. Divadélko Slunečník se ZŠ na Sluneční
ulici nacvičilo pohádku Lakomá Barka, kterou
předvedlo v několika reprízách nejen ve své škole,
ale také dětem na Hlucháku,“ dodává Daňková.
Na své si přišli během festivalu i milovníci
filmového plátna - v kině Oko mohli zhlédnout
nejen vzácné tituly z filmového archivu s Janem
Werichem, ale také animované filmy, které namluvil, a nechyběly ani nejnovější
snímky inspirované jeho pohádkami Fimfárum Jana Wericha, Fimfárum II a Tři veteráni.
Právě
čtením Tří veteránů v podání
Hany Kofránkové
a Josefa Somra měl
letošní šumperský
festival vyvrcholit,
jeho protagonisté však
svoji účast z důvodu onemocnění na
poslední chvíli odřekli.
„Samozřejmě nás to mrzí,
myslím si však, že členové místního
divadelního souboru Bohdana Pavlíková, Petr
Král, Petr Komínek, František Čachotský a Ale-

xandr Stankuš, kteří pražské celebrity zastoupili,
byli skvělí a jejich podání pohádky za klavírního
doprovodu Zdeňka Dočekala bylo neopakovatelným zážitkem a příjemným a radostným překvapením pro pořadatele i pro všechny posluchače,“
dodala ředitelka Městské knihovny, kterou zájem
veřejnosti o letošní druhý ročník festivalu velmi
potěšil. „Byli jsme příjemně překvapeni zájmem lidí
a také tím, jakým způsobem se do akce zapojily
místní školy. Nezbývá tedy
než si přát, aby se příští rok festival Město čte
knihu setkal se stejnou
přízní jako letos,“ dodala
Daňková.
-zkPoznámka na závěr:
Fotoreportáž z jednotlivých dnů je na webu
www.knihovnaspk.cz/
mck/2006.
Originály kreseb výtvarníka Petra Válka byly součástí Werichova Fimfára, jež prodávalo na večerních setkáních.

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ
1. prosince 1906 (před 100 lety) se narodil
v Písařově ThDr. Dominik Vicenec, katolický
kněz, děkan ve Veselí nad Moravou, náboženský
spisovatel. Zemřel 20. prosince 1968 v Šumperku.
3. prosince 1926 (před 80 lety) zemřel v Šumperku Georg Zaschkolny, pokladník okresní
nemocenské pojišťovny v Šumperku, funkcionář německé sociální demokracie, jeho pohřeb
se uskutečnil jako první šumperský pohřeb bez
náboženských obřadů.
10. prosince 1986 (před 20 lety) zemřel v Šumperku Bedřich Badal, příslušník čs. armádního
sboru v SSSR, účastník bitvy u Sokolova. Narodil
se 29. srpna 1910 v Lukavici na Zábřežsku.

4

23. prosince 1796 (před 210 lety) se narodil
v Šumperku Karl Umlauff v.Trankwell, právník,
zemský školní rada, autor německé kroniky města Šumperka z roku 1876.
27. prosince 1886 (před 120 lety) se narodil
v Polici na Zábřežsku Karel Kopp, učitel a kulturní pracovník, kronikář a v letech 1928 - 1931
starosta Postřelmova. Zemřel 28. listopadu 1967
v Šumperku.
31. prosince 1831 (před 175 lety) se narodil
v Šumperku Josef Schlesinger, matematik, filosof a politik, profesor na vysoké škole zemědělské
ve Vídni, křesťansko-sociální poslanec vídeňské
říšské rady. Zemřel 10. dubna 1901 v italském
Brixenu.
-zf-

Andělské zvonění, zpívání a rozdávání pamlsků čeká zejména ty nejmenší v úterý 5. prosince.
V tento den zavítá již posedmé do Šumperka Svatý Mikuláš, kterého bude na cestě centrem města
doprovázet nejen andělská družina, ale také praví
pekelníci. Právě oni potáhnou bryčku, jež vyjede
úderem páté hodiny podvečerní od Obchodní
akademie na náměstí Svobody a vydá se po Hlavní

třídě a ulicí Starobranskou na náměstí u radnice.
Zde budou moci děti i jejich rodiče přivítat Svatého Mikuláše v 17 hodin a 17 minut. Ti „hodní“
se tak mohou těšit na sladkou odměnu, „zlobiví“
pak na pokárání. Bohatý program, jehož součástí
budou mimo jiné i čertovský rej či andělské melodie, přitom připravila již tradičně místní Římskokatolická farnost.
-zk

MĚSTO OBLÉKÁ SLAVNOSTNÍ ŠAT
Ačkoliv letos paní Zima, s výjimkou prvního ří na významných objektech ve městě letopočet
listopadového víkendu, se sněhovými vločkami roku 2006. „Do obměny vánoční výzdoby jsme
opravdu šetří, ze šumperských ulic již začíná investovali kolem sto dvaceti tisíc korun, celkový
dýchat vánoční atmosféra. Centrum města krášlí provoz, včetně montáže, údržby a odstrojení pak
ozdobné řetězy, světla a girlandy, slavnostní atmo- přijde každoročně asi na čtvrt milionu,“ podotýsféru pak umocní
ká ředitel PMŠ.
dva vánoční stroVánoční
atmomy, jež vyrostou na
sféru letos vnesou
náměstí u radnice
do Šumperka opět
a na tzv. Točáku.
dva stromy. Ten větší
„Vánoční výzdojiž tradičně ozdobí
ba bude stejná jako
náměstí Míru u radloni, očistili jsme
nice, jeho menší
ji, opravili a vymě„kolega“ pak zkrášlí
nili vadné žárovky.
prostranství na tzv.
Obměnou prošlo
„Točáku“. Vánoční
pouze
náměssvětélka by se přitom
tí Míru, kde jsme
na obou měla poprsvětla ozdobili nové rozsvítit začátvými prvky v podokem prosince. Tzv.
bě drobných vloček. Sloupy veřejného osvětlení již zdobí sněhové vločky, chvojí Točák se pak vzápětí
Foto: -zk- stane dějištěm tzv.
Doplnila se rovněž a další vánoční ozdoby.
světla na stromech,
Adventních trhů,
které během roku povyrostly a zmohutněly,“ které pořádají již potřetí právě Podniky města
říká ředitel Podniků města Šumperka Luděk Šumperka. V dřevěných stáncích zde budou od
Šperlich. Pracovníci firmy Elektroslužby Kňa- pondělí 4. až do pátku 23. prosince nabízet prozovčík tak podle něj v centru města a přilehlých dejci stylové vánoční zboží, počínaje jmelím přes
ulicích postupně instalují zelené chvojí, světel- svíčky, vánoční ozdoby a kožešiny až po cukroví,
né girlandy a zářící ozdoby s motivy sněhových uzeniny, ryby a další zboží. „Zájemcům o provloček, komet, vánočních stromečků a zvonků, dej rádi podáme bližší informace. Chci jen zdůjež se poprvé rozzáří koncem listopadu. Stromy raznit, že trhy jsou zaměřeny na řemeslnickou
na pěší zóně a u radnice ozdobí třpytivé řetězy, a rukodělnou výrobu a nikoliv na sortiment, se
začátkem prosince se rozsvítí barevná světla na kterým se běžně setkáváme například na tržniobou vánočních stromech a úplně na konec zazá- cích,“ dodává Šperlich.
-zk-
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VÁNOČNÍ AKCE

MIKULÁŠ ZAVÍTÁ DO MĚSTA JIŽ POSEDMÉ

VÁNOČNÍ AKCE

DO ULIC VPLUJE KAPR, POTÉ JE PROVONÍ ZABIJAČKA
Předvánoční čas v Šumperku se již tradičně
nese ve znamení čtyřdenních trhů nazvaných
„Šumperský kapr“. Ten připlave do místního
Domu kultury, na Hlavní třídu a do přilehlých
ulic ve čtvrtek 14. prosince a mrskat se zde bude
do neděle 17. prosince. O den později se pak
náměstí Míru u radnice stane dějištěm Vánočních
zabijačkových trhů.
Čtyřdenní vánoční trhy „Šumperský kapr“,
které mají ve městě dlouholetou tradici, naplánovaly místní Dům kultury a místní radnice na
polovinu prosince. Od čtvrtku 14. do neděle 17.
prosince tak vždy od osmé hodiny ranní do osmnácté večerní zaplní Hlavní třídu a přilehlé ulice
prodejci vánočního zboží a řemeslných výrobků.
Vánočním trhům pak budou ve stejné dny patřit
i prostory Domu kultury. Zde budou moci návštěvníci mimo jiné ochutnat víno a vánoční štoly
z partnerského města Bad Hersfeldu, které výtěžek
z prodeje věnuje na charitativní účely. Součástí
„Šumperského kapra“ přitom bude již šestý roč-

ník prodejní výstavy nazvané Vánoce v muzeu.
V sobotu 16. prosince tak budou ve výstavní síni
muzea nabízet své výrobky prodejci řemeslného
a rukodělného zboží a chybět nebudou ani ukázky řemesel v podání dětí z kroužků při Domě
dětí a mládeže U radnice. Vánoční atmosféru zde
navíc umocní i výstava betlémů zapůjčených ze
slovenské Prievidzy, jež potrvá až do konce ledna.
Hned třikrát provoní poslední předvánoční týden náměstí Míru pravá domácí zabijačka.
Během Vánočních zabijačkových trhů, které
potrvají od pondělí 18. do středy 20. prosince,
budou moci návštěvníci ochutnat nejen prdelačku, tlačenku, jitrnice, ovar a další speciality, ale
také svařené víno, punč a medovinu. Trhovci zde
navíc budou nabízet i tradiční řemeslné výrobky a sváteční atmosféru umocní i doprovodná
vystoupení u vánočního stromu - koncertovat
zde budou Motýli Šumperského dětského sboru, Dechový orchestr ZUŠ Šumperk a Schola od
sv. Jana Křtitele.
-zk-

Občanské sdružení Život a zdraví ve spolupráci s občanským sdružením ADRA
a Domem kultury Šumperk, s.r.o. pořádají

Přednášku na téma „Pojďme změnit svět, začněme u sebe“
ve čtvrtek 30. listopadu v 18 hodin v klubovně č. 3 v Domě kultury Šumperk
Přednáší Roman Uhrin, koordinátor Klubů zdraví při občanském sdružení Život a zdraví
a bývalý šéfkuchař firmy Country Life Praha. Součástí akce je ochutnávka a výstavka knih
o zdravém životním stylu.

Přednášku na téma „Ideální potrava pro člověka, aneb Jsme to, co jíme“
ve čtvrtek 14. prosince v 18 hodin v klubovně č. 3 v Domě kultury Šumperk
Přednáší Zdeněk Zídek, šéfkuchař firmy Country Life Praha. Součástí akce je ochutnávka.
Vstup je na obě akce zdarma!

Městská knihovna Šumperk ve spolupráci s Charitou Zábřeh pořádá

Vánoce v Městské knihovně Šumperk
V době od 1. do 20. prosince si můžete v dospělém oddělení Městské knihovny
zakoupit drobné dárečky, které vyrobili klienti centra OÁZA.
Zakoupením výrobku uděláte nejen někomu radost, ale zároveň podpoříte naše
hendikepované spoluobčany.
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BLUES ALIVE

MĚSTO SE STALO MEKKOU BLUES
Plné hlediště, roztančený prostor před pódiem, čeština promísená se slovenštinou, polštinou
a dalšími jazyky, skvělá muzika - i tak by se dala
charakterizovat atmosféra v šumperském Domě
kultury o druhém listopadovém víkendu. Od
15. do 19. listopadu se totiž Šumperk proměnil
v Mekku blues, do níž již pojedenácté zamířily
na čtyři desítky kapel a jednotlivců z domova
i zahraničí.
Letos si vyznavači blues mohli vychutnat
nejen vystoupení zámořských i evropských
hvězd, ale také domácích kapel a jednotlivců. Ti
se představili nejen v místním Domě kultury, ale
také v klášterním kostele či v pivnici U dřevařů
a šumperském klubu Music Machine, jež hostily
tradiční noční jam sessions.

Speciální vzpomínkový projekt Retro Blues Alive připravili organizátoři festivalu s Hoochie Coochie Bandem v rámci prvního hlavního koncertu. Foto: -sos-

Letošní dramaturgie festivalu se při výběru „hvězdných“ účinkujících zaměřila na scénu, která patří
v bluesovém kontextu k nejpopulárnějším a také historicky nejvlivnějším - na chicagské blues. Šumperští
posluchači si tak mohli vychutnat mimo jiné i vystoupení skvělého kytaristy a zpěváka Boba Margolina,
který patří k absolutní bluesové špičce.
Foto: P. Kvapil
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BLUES ALIVE
Louisianský rodák Phil Guy přivezl do Šumperka moderní americké blues.

S kapelou Nocna zmiana bluesa přijel charismatický Slawek Wierzcholski, fenomenální harmonikář a zpěvák, který je dnes jedním z těch, kteří
polskému blues udávají směr. V Šumperku sklidil
zasloužené ovace.
Foto: P. Kvapil
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Foto: P. Kvapil

Během pátečního koncertování se veřejnosti představil písničkář Paul Casey, který obohatil blues
o prvky melancholické irské hudby. Foto: P. Kvapil

(16.9. - 23.9.2006 Podkarpatská Rus)

S

míšený sbor šumperské farnosti sv. Jana Křtitele se vydal na netradiční sborovou cestu do koutu světa, který je pro některé spojován s chudobou, nepořádkem a zločinností, s neomezenou
oficiální mocí policie a neoficiální mocí gangů, pro jiné s krásnou přírodou, s odvahou vybojovat
si samostatnost. Po dosavadních zahraničních cestách do zemí západního světa cesta na Podkarpatskou Rus byla pro mnohé členy překvapením a velmi cennou zkušeností. Překvapením milým,
zkušeností, která se rodila z poznání, jak se těžce kousek od „nás“ ještě žije a jak přesto lidé mohou
přinášet to nejcennější - otevřená srdce.
Ve třetím zářijovém týdnu cesta, která měla
nejenom pěvecký, turistický a poznávací, ale
i humanitární cíl, začala vřelým přivítáním v řeckokatolické farnosti v Korolevu. Tuto farnost
spravuje P. Jurij Rak, redemptorista, původem
ze slovenského Stropkova. Hned druhý den ráno
v osm hodin jsme zpívali na řeckokatolické bohoslužbě. Čas pro lid pěvecký velmi náročný, ale přijetí místních farníků a jejich pozornost odstranila
veškeré nedostatky. Zpívali jsme - jako na všech
dalších bohoslužbách - skladby z liturgie sv. Jana
Zlatoústého, které jsme pro naši cestu připravili. Po
bohoslužbě následoval asi dvacetiminutový koncert naší „kmenové“ duchovní literatury v češtině
a latině. Při koncertu jsme odevzdali humanitární
dary pro celou oblast Koroleva, které jsme přivezli od našich šumperských farníků a našich sborových přátel. Předali jsme 77 beden s oblečením
pro děti, hračky, pastelky, barvy, papíry, televizor,
video a DVD. Po koncertu se místní lidé mezi
nás vmíchali a zasypávali nás otázkami a vyprávěli sami o sobě. Na další bohoslužbu ve vesnici
Chyže, která měla být v deset hodin, jsme přijeli
o hodinu později. Naše překvapení bylo veliké.
Otec Jurij a všichni farníci na nás čekali před kostelem. Úplně nás však dojalo, když každému z nás
předávali při výstupu z autobusu kytičku. To se
to pak zpívá! Po bohoslužbě opět malý koncert.
Pan farář nás předem upozorňoval, že místní lidé
naší hudbě nebudou moc rozumět, ale jak byl
překvapen pozorností a vděčností, s jakou lidé
poslouchali, a i hudbu vnímali. Opět lidé mezi
námi a postupně si nás odváděli do místní školy
na oběd. Škola chudá, stará. Ale jak nadšení učitelé! Školní pomůcky si vyrábějí sami doma. Jestli
něco chtějí mít pro děti navíc, musí to připravit

vlastníma rukama. Při velmi chutném a dlouhém
obědě z místních specialit jsme společně zpívali
lidové písně ukrajinské, slovenské, moravské, české. Mezi zpěvem nám domácí povídali o životě
v místní oblasti, která je plná vinic, ale nikdo se
o ně nestará, neboť lidé byli několikrát okradeni
a podvedeni při divoké privatizaci.
Další tři dny jsme trávili v Karpatech. Ubytováni v bývalé české četnické stanici v Koločavě
v podkroví na dřevěné podlaze, bez elektřiny,
s jednou kadibudkou na dvoře a jedním malým
kohoutkem s čůrkem studené vody v zahradě. V hostinci však moc dobře vařili a roznášeli
výborné pivo. Po příjezdu jsme hned vyrazili
do hor na poloniny, o kterých jsme tolik slyšeli.
Výstup na 1707 metrů vysoký Nehrovec nebyl ani
tak náročný jako dlouhý. Místní mapy neexistují,
cesty nejsou značené, turisty na nich nepotkáte,
k dispozici jsme měli pouze nákresy z internetu,
ale jak dobře nám sloužily! Návrat do Kolčavy byl
dramatický, za úplné tmy, místy korytem horského potoka. Cesta to byla nekonečná, ale dojem
z cesty po poloninách nemohlo nic pokazit. Takový kus horské krásy!
Další ráno jsme se připravovali na koncert pro
žáky a učitele místní školy. Páni učitelé! Kdybyste
viděli, jak pozorné jsme měli obecenstvo! Takové
„výchovné“ koncerty je radost prožít. Zpívali jsme
my, děti, ale i společně. Děti uměly Tancuj, tancuj
a Není nutno. Hřejivé zpívání! Učitelé byli tak nadšení, že jsme museli s nimi na kávu a trošku pálenky. Věnovali jsme škole také finanční dar od členů
našeho sboru. Po koncertu jsme navštívili hřbitov
a zastavili se u hrobu Eržiky, dali kytici na hrob
Nikoly a Juraje Šuhajových, kterou však sežrala
koza. Ty se na hřbitově volně pasou a nikomu to

9

SCHOLA OD SV. J. KŘTITELE

SCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE
MÁ ZA SEBOU EXPEDICI NA UKRAJINU

SCHOLA OD SV. J. KŘTITELE

V řeckokatolické farnosti v Korolevu, do které se letos na podzim vydala Schola od sv. Jana Křtitele, jeho
členové nejen zpívali skladby z liturgie sv. Jana Zlatoústého, ale předali zde i humanitární dary pro celou
oblast Koroleva, které přivezli od šumperských farníků a sborových přátel.
Foto: archiv
nevadí. Odpoledne jsme si vyšli na kratičký výlet
na Siněvirské jezero, které bývá nazývané perlou
Zakarpatí. Prohlédli jsme si starý kostel v Koločavě - Horbu a vrátili se na naši základnu na večeři,
na kterou jsme na oplátku pozvali učitele místní
školy. Vyslechli jsme povídání vážné i humorné.
Pan ředitel uměl velmi dobře česky. Pracoval jako
dělník pět let na pražských stavbách. Vyprávěl
nám o dětech, o problémech s docházkou dětí do
školy, protože musí pomáhat s hospodářstvím,
o tom, jak těžce shání peníze pro školu, dřevo
na topení a mnohé další. Je nejen ředitelem, ale
i dřevorubcem, zemědělcem, zedníkem, natěračem, kominíkem. Někdy je sám překvapen osudy
svých žáčků. Příběh děvčete ze 6. třídy nás rozesmutnil. Její rodiče jsou za prací v Evropě. Když
se to pan ředitel dozvěděl, ptal se jí, zda se doma
v noci nebojí. Odpověděla mu, že ne, že je doma
a spí se sestrou. Té sestře jsou čtyři roky!
Třetí den našeho pobytu v Karpatech jsme
se rozdělili. Skupina mladší a méně výkonná
(omluvte milí mladí zpěváčci mou poznámku)
šla k vodopádu Šipot, skupina starší a životem
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odolnější (vidíte starší zpěváčci, jak si Vás vážím)
si „vyběhla“ na Velikij Verch (1598 m). Šipot bez
potu pokořen, Velikij Verch pokořen v potu a dešti. Tolik borůvčí žádný z účastníků vrcholového
týmu snad ještě nikdy neviděl. A barvy podzimu
na jejich listech! Přenádherná odměna! Večer
návrat do Koroleva a konečně sprcha a normální
WC. Jak si člověk váží výdobytků civilizace!
Další den jsme navštívili město Vinogradiv, které je velké asi jako Šumperk. Ráno zpívání a zase
kratší koncert v řeckokatolické farnosti na předměstí Vinogradiva. Opět velmi srdečné přijetí,
velkorysé pohoštění, zpívání na zahradě, setkání
s dětmi z útulku, o který se starají farníci. Prohlédli
jsme si Vinogradiv, žasli nad úrovní zboží v místním bazaru. Večer jsme zpívali ve velkém kostele,
nově postaveném. Až jsme si mysleli, že ten prostor nejsme schopni uzpívat. Jaké překvapení po
prvních taktech Rachmaninovy Bogorodice, když
se zvuk nesl celým chrámem a my mohli zpívat
v měkkém pianu. Akustika nás tak okouzlila, že
jsme ještě dlouho zpívali sami pro sebe a lidi, kteří
do chrámu přicházeli.

jsme poslechnout a po zpívání zajít do místního
diskotékového klubu na kávu a pivo, „protože si
přece s námi musí popovídat“. Setkání to bylo
krátké, neb nás čekalo rozloučení s hostitelskou
farností. Poděkování, zpívání, výborná večeře.
Brzo ráno dalšího dne jsme vyrazili k domovu,
zastavili se v Užhorodě, navštívili místní skanzen
a řeckokatolickou katedrálu. Chvíle osobního volna pro nákup drobných dárků našim milým.
Nejde vypsat všechny zážitky, všechny drobné
postřehy, obsahy rozhovorů s místními lidmi,
atmosféru z koncertů a ze zpívání při bohoslužbách. Přesto zmíním ještě jeden poznatek. Mnohý z nás si uvědomil, že to velké a podstatné,
co v nás otevírá krásné lidství, není v bohatství
a blahobytu. A že hudba otevírá dveře do světa
- to platí na západ i na východ od nás.
Vít Rozehnal

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

10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

Čtvrtek

Půjčovní doba v závěru roku 2006
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

Pá 22.12.

8 - 11, 12 - 18

8 - 11, 12 - 17

10 - 12, 13 - 18

So 23.12.
a Út 26.12.

zavřeno

zavřeno

zavřeno

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

St 27.12.
Čt 28.12.

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pá 29.12.

8 - 11, 12 - 18

8 - 11, 12 - 17

10 - 12, 13 - 18

So 30.12.
a Po 1.1.

zavřeno

zavřeno

zavřeno

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

Předposlední den našeho putování jsme věnovali návštěvě solných dolů a jezer v Solotvině.
Obdivuji odvahu, s jakou jsme nastoupili do
důlního výtahu v katastrofálně rozpadlé továrně
a nechali se svézt do hloubky 300 m, abychom si
prohlédli solné lázně pro alergiky. Další zážitek
následoval. Nejdříve pár jedinců a později skoro
všichni vstoupili do solného jezera. Z dospělých
se staly děti, z dětí ještě rozvernější děti. Voda
nás nesla na svém povrchu jako balónky, což bylo
důvodem pro různé radovánky.
Poslední večer jsme zahájili zpíváním v římskokatolickém kostele v Korolevu - tedy skoro na
domácí půdě. Střídali jsme se během bohoslužby
s místním sborem dětí, které vedou polské řádové
sestry. Koncertík po mši byl velmi vřelý. Když jsme
po odchodu z kostela dále zpívali před kostelem,
nikdo neodešel a všichni nás obklopili. Museli

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
O budově školy v dnešní Komenského ulici psal
v KŽŠ docent Fr. Spurný již v dubnu 2002 - tehdy ovšem byly použity zcela jiné fotografie. Dnes
se k budově vracíme kvůli tomu, že její takřka
stoletá funkce končí a její prostory budou využívány k jiným účelům (o tom více na jiném místě
prosincového KŽŠ). Abych zcela neopakoval text
doc. Spurného, začnu o šumperském školství tak
trochu „od Adama“.
Soudí se, že školní výuku prováděli v prostorách
svého kláštera (původní objekt stál v místě dnešní
Střední zdravotní školy) již ve středověku dominikáni. V každém případě však původní školní budova stála, jak bývalo zvykem, na hřbitově u kostela
sv. Jana Křtitele. V průběhu staletí byla mnohokrát
upravována a přestavována. V 19. století však již
kapacitně naprosto nestačila, a proto byla v roce
1842 otevřena tzv. Hlavní škola, která se nacházela

v západním křídle bývalého šumperského zámku.
Ani to však záhy nestačilo. Z dobového výkazu
vyplývá, že se do čtyř učeben mělo vejít okolo sedmi set žáků, z toho v největší třídě až dvě stě padesát
dětí. Rozšíření školy bránili majitelé pivovaru, který
se v zámku nacházel. Spor se táhl až do roku 1872,
kdy pivovar ukončil provoz. To už se v budově tísnily chlapecká a dívčí škola spolu s nižší reálkou
(pozdějším gymnáziem). Ani následná nákladná
přestavba budovy nic nevyřešila. Obrat nastával
postupně. Nejprve byla v roce 1889 postavena nová
dívčí měšťanka (tzv. Žerotínka - dnes 1. ZŠ) a nové
budovy se v roce 1897 dočkali i gymnazisté (objekt
dnešní Obchodní akademie). V zámku však stále ještě zůstávaly dvě školy: chlapecká měšťanka
a chlapecká obecná škola.
Novou budovu, která byla postavena v roce
1909 v tehdy nově vzniklé Goethově ulici (dnešní
ul. Komenského), dostala
chlapecká obecná škola.
Její původní název byl
„Císařská jubilejní obecná
škola pro chlapce“, obecně
se jí však říkalo Goetheho
škola. Autorem projektu byl vídeňský architekt
Rudolf Krausz, realizace
stavby v celkových nákladech takřka sto sedmdesát
tisíc korun byla zadána
šumperské stavební firmě
H. Popp a E. Ulrich. Obecnou chlapeckou školou
zůstal objekt i po druhé
světové válce - otevřená
byla až 20. ledna 1946. Od
roku 1963 byla škola součástí IV. základní devítileté
školy (ZDŠ), která spolu se
Střední všeobecně vzdělávací školou (dočasná
Někdejší školní budova na Komenského ulici byla postavena v roce 1909 v teh- změna názvu gymnázia)
dy nově vzniklé Goethově ulici a její původní název byl „Císařská jubilejní sídlila částečně v budově
obecná škola pro chlapce“. Obecnou chlapeckou školou zůstal objekt i po druhé gymnázia - v „Komíně“,
světové válce, od roku 1963 byla součástí IV. základní devítileté školy (ZDŠ), jak se tehdy říkalo, se
jež byla později sloučena s II. ZDŠ (Masarykovou).
Reprofoto: J. Pavlíček vyučovaly první až páté
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ŠUMPERSKÉ PROMĚNY
V letech 1975 až 1979 byl školní objekt na Komenského ulici rekonstruován a do značné míry ztratil
svou původní podobu. Zbrusu novou tvář pak dostal v letošním roce, kdy zde místní radnice vybudovala
s pomocí evropských peněz Komunitní centrum vzdělávání.
Foto: J. Pavlíček
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postupné ročníky. Později byla IV. ZDŠ sloučena
s II. ZDŠ (Masarykovou). V letech 1975 až 1979

byl objekt rekonstruován a do značné míry ztratil
svou původní podobu.
-ách-

„KOMÍN“ SE PROMĚNIL V KOMUNITNÍ CENTRUM
Po dvouleté přestávce se do někdejší školní
budovy na Komenského ulici opět vrátí děti.
Objekt, který s pomocí evropských peněz přetvořila místní radnice ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk v tzv.
Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů, se
veřejnosti poprvé otevře ve středu 29. listopadu
ve tři hodiny odpoledne.
Objekt na Komenského ulici 9, v němž se
nacházelo šest tříd prvního stupně, opustila
I. základní škola v polovině roku 2004. Důvodem byl požadavek kraje na optimalizaci počtu
žáků ve třídách. Šumperská radnice, která
tzv. „Komín“ vlastní, vzápětí nabídla budovu
k využití pro rozvoj lidských zdrojů organizacím, jež pracují s dětmi, mládeží a veřejností.
Z pěti oslovených organizací nakonec zůstala
„ve hře“ pouze Vila Doris.
„Vzhledem k tomu, že objekt na ulici 17. listopadu má omezenou kapacitu, museli jsme využívat prostory i v jiných budovách a navíc jsme
nemohli naše aktivity příliš rozšiřovat. Nabídku
města jsme proto velmi uvítali,“ říká Jaroslav
Ondráček, ředitel Domu dětí a mládeže - Vily
Doris, které město někdejší školní budovu pronajalo. Na její rekonstrukci přitom získalo patnáctimilionovou dotaci ze Společného regionálního
operačního programu a z vlastní kasy pak přidalo další více než dva miliony korun.
„Naším cílem bylo vybudovat zařízení, které je
šité na míru dětem a mládeži. Ti by zde měli najít
zejména možnosti ke kvalitnímu využití volného
času,“ zdůrazňuje Ondráček. „Obsazení“ bývalé
školy na Komenského ulici, která prošla nároč-
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nou rekonstrukcí, přitom podle něj probíhá po
etapách. Kromě opravené tělocvičny, která je
v provozu již od letošního února, se v přízemí
objektu nachází ještě tzv. úpolová tělocvična se
žíněnkou tatami, která slouží kroužkům juda
a dalších bojových sportů. V budově je hned
několik učeben, včetně vzdělávací multifunkční
a také počítačové tzv. ITC učebny, a pracoven,
v nichž bude Vila Doris provozovat svou činnost
a nabízet veřejnosti různé typy seminářů, přednášek a kurzů. Veřejnost zde najde Poradnu pro
ženy a dívky, která původně sídlila na Šmeralově
ulici, a nově také Mateřské a rodinné centrum,
jenž se zaměřuje na pěstounské rodiny a osamělé matky s dětmi. Na „Komín“ se již přestěhoval
keramický a výtvarný ateliér, tanečníci zde mají
místnost se zrcadly a speciálním linem a celé třetí
patro obsadil Šumperský dětský sbor, který tu má
k dispozici kromě velké a malé zkušebny i tolik
potřebné zázemí.
„Chceme, aby tato budova byla živá, aby se
rozvíjela sama o sobě, podobně jako Doriska,
která je od ní vzdálená jen několik minut chůze
přes park,“ podotýká ředitel Vily Doris. Přestože
podle něj nese nové zařízení název Komunitní
centrum rozvoje lidských zdrojů, pro místní
zřejmě zůstane i nadále „Komínem“. „Zůstáváme tomuto neoficiálnímu označení věrni
a budeme rádi, když Komín lidi potáhne,“ říká
s úsměvem Ondráček a dodává, že poprvé si
budou moci všichni zájemci opravenou budovu
prohlédnout příští středu 29. listopadu, kdy se
v 15 hodin oficiálně otevře veřejnosti. Zahájení
provozu na „Komíně“ však podle něj v žádném
případě neznamená zánik aktivit v „Dorisce“
na ulici 17. listopadu. V této budově zůstane
kromě vedení a ekonomického úseku také Středisko ekologické výchovy, informační centrum
environmentální výchovy a také další kroužky,
které zde mají potřebné zázemí. V suterénu pak
plánuje Vila Doris, společně se Zastupitelstvem
dětí a mládeže města Šumperka, zřízení otevřeného klubu pro mládež.
-zk-
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NA CESTÁCH SE ŠUMPERSKÝM DĚTSKÝM SBOREM
Pokračování z listopadového čísla KŽŠ
FLORENCIE ZRÁNA
čtvrtek 22. června
Po typické snídani (marmeláda, pečivo) nás
znovu vítá čerstvě probuzená Florencie. Prvním bodem programu je nejkrásnější most Ponte Vecchio se zlatnickými a stříbrotepeckými
krámky. Přes řeku se dostáváme ke galerii Uffizzi
z opačné strany než včera. Orchestr nám přenechal volné působiště, zpíváme na celé náměstí.
Uvnitř galerie pak tišíme svou rozjařenost, ladíme na uměleckou vlnu. Budova je pro svůj účel
jako stvořená, připomíná spíše zámek. Vysoké
stropy, vykládané podlahy, rozmanité sály.
Venku se nám mezitím poněkud oteplilo, na
slunci tak kolem 50°C. Běžíme se schovat do
útrob Duomo Santa Maria del Fiore. Opět obklopeni kolosálními prostorami s parádní akustikou
(kde se stejně nesmí zpívat) obdivujeme stometrovou dvouplášťovou kupoli Bruneleschiho.
Vzápětí zdánlivě nekonečná horkovzdušná pouť
vstříc vysněné sršní klimatizaci...
Vzhůru do hor: Jakmile dozněly poslední údery kovu o sklo (delikátní relativně vychlazené
přesnídávky Hamé od dokončeného 4. měsíce
vývoje), sbor se ukládá ke spánku, čeká nás relativně dlouhý přejezd. Úžasné tortellini... Tradiční Obecná škola... Autobusový poklid...
Pomalu nastává chvíle některých z nás, kteří
si horských štítů zcela nevděčně ceníme více než
mořských pláží. Míříme do oblasti Trentina, místa, kde se středomořské klima potkává s úpatím
Dolomit. Stovky jezer, temná zeleň lesů, v slunci
zářící skalní masivy.
K večeru dorážíme do Riva del Garda, kde
večeříme obdivujíce alpská panoramata. Doufám, že zítra bude k snídani marmeláda...
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ALTA PUSTERIA
pátek 23. června
Po snídani (marmeláda, pečivo... nekecám)
následuje procházka k jezeru Lago di Garda
a spěšný odjezd. Dnes se totiž mají začít dít velké
věci. Hory před námi, za námi, vedle nás... mé
srdce plesá.
Kolem poledního se ubytujeme v malé vesnič-

Reprezentujeme Českou republiku v průvodu 75
zúčastněných sborů na festivalu Alta Pusteria.
Foto: archiv šds
ce Monteguelfo. Odpoledne směřujeme do Villabasy, dějiště večerního koncertu a festivalových
Tyrolských slavností. Nejdříve poponášíme klavír a nemnoho zkoušíme, abychom večer nebyli
překvapeni. Pak již větříme, co bychom na trzích
zakoupili, své první úspěchy slaví marmeládičky,
sýry a jiné. Zvědavějším pěvcům cizích národností rozdáváme letáčky, hodnotíme výkony
těch, co vyzpěvují na pódiu.
První hotelová večeře v Monteguelfu je vskutku samostatnou kapitolou. Do jídelny, která je
spíše nóbl salónem (již při vstupu si mnozí připadáme v kraťasech a tílku jako burani), přicházejí někteří neprozřetelně nasyceni pochoutkami
z trhů.
Nepopírám, že jsme hned zpočátku zaraženi
množstvím příborů. Raději proto žádáme Terezku, která se etiketou stolování ve volném čase
zabývá, aby našemu rohu poskytla krátkou
záchrannou přednášku. Hltáme každé její slovo.
Plynulou němgličtinou objednáváme nápoje.
A již se nosí na stůl, jako první přichází Welcome coctail s obrovskou jahodou, vzápětí pravé
italské těstoviny, ano, výtečně, lehké a snadno
stravitelné před večerním koncertem, děkujeme.
Když se někteří právě odhodlávali k odchodu,
donesla se informace o zeleninových salátech
fungujících na bázi samoobsluhy. Budiž, zeleninovým salátem nikdy nic nepokazíš.
Pak ovšem začalo jít do tuhého, přinesli další
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tohoto festivalu, a že jsme vybráni jako jeden ze
tří sborů pro písničku na slavnostním ukončení
před všemi ostatními 75 sbory. Vida, tak to netrvalo příliš dlouho. Cestu k autobusu zpříjemňujeme osvědčenými hitovkami. Černé oči, jděte
spát, zítra v deset zpíváte Charmoné v Gustav
Mahler Hall.

Po vydařeném koncertě odpočíváme u jezera Missurina.
Foto: archiv šds
chod lahodící oku i chuťovým pohárkům, nebyly
jsme varovány před tímto kalorickým náporem
(některé z nás dokonce ještě před pár dny hrdinně prohlašovaly, že zhubnou do krátké sborové
sukně). Jemnou bramborovou kaši se znamenitě
kořeněným masem do sebe tudíž soukáme velmi, velmi pozvolna (až na Markétu s Miriam,
vždyť víte, jsou z velké rodiny). Po třetím chodu jsme již značně unavené, zbývající dezertová
lžička vzbuzuje u slabších povah svalový třes. Co
chvíli se rozpačitě díváme směrem ke dveřím do
kuchyně, ještě stále se tam něco děje... Vanilková
zmrzlina s ořechy a pistáciemi na talířku umělecky ušpiněném od kakaa. A za hodinu zpívat.
Večerní Villabasa: Už převlečeni ještě krátce zkoušíme a jako první nastupujeme na scénu. Snad je to jen pocit, ale zpočátku jako bych
z publika slyšela šeptavé hlasy: „No tak, dětičky,
ukažte, co umíte, zpíváte vy vůbec?“, pravda,
zrovna moc dětských sborů na festival nedorazilo. Nicméně pořádek zjednáváme již prvními
tóny, Gloria budí spící, Litanie jsou zaručené,
Dulcis Christe líbezné, Pueri continite snad ne
příliš zbabrané. Ještě se uvidí, kdo z koho.
Avšak posuzovat, obstáli-li jsme v dnešní italsko-maďarské konkurenci, to není v mé kompetenci. Ptejte se na jiné adrese. Balíme fidlátka a vyrážíme na vzduch (pod peleríny se nám
dere jakýsi divný pocit, myslím, že v zimě se mu
říkávalo chlad). Po chvíli se uvolňuje jeviště na
náměstí pro naše Ej, děvča, aplaudujeme i krajanům, zpívají hned po nás. Když už se chystáme
k odchodu, přibíha brýlatý chlapík s knírkem
a něco horlivě domlouvá s našimi dospěláky.
Později se dovídáme, že to ráčil být prezident
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DOBBIACO
sobota 24. června
Po snídani vlastního výběru (nikdo ani neochutnal marmeládu?) zpíváme zkoušku v kostele (je umístěn hned naproti vchodu našeho
hotelu, jako by byl také festivalovou součástí
inventáře).
A najednou jsme v Dobbiacu. Zkoušíme bleskově, jak jen to jde a už se koncentrujeme ve
foyer. Tak tedy hlavní koncert.
Přiznejme si, že se znovu projevila dirigentská
moudrost. Ano, reptali jsme značně, že jednou
ze dvou nejdůležitějších písní má být Boleráz
(Cože??! Ten pomalý primitivní uondánek Boleráz?? No, já se snad picnu!!), zcela tvrdohlavě
jsme odmítali Tomášovu verzi, že prý je v jednoduchosti krása, a mračili se mu pro to za zády do
očí, zatímco se on jen tajuplně usmíval. Och, že
my pošetilci se raději nezdrželi těch poznámek!
Vždyť právě onen Boleráz zbořil halu (sólistky
Liduška s Fančou patrně překvapily i samy sebe.
Bravo!), kam se hrabe slovutné Charmoné, Syntychia taky nic moc. Za všechno mluví Helenčina
euforická reakce (Děcka, ten Boleráz!) a Tomášův vítězoslavný úsměv (Dyť sem vám to říkal.)
Markéta ze samé radosti stvořila v blízké kašně Zrozenou Venuši a vůbec se rozjařeně fotíme
v rozmanitých seskupeních.
Jezero Missurina: Sršník pádí velehorskými
průsmyky k jezeru, kde nás čeká polední siesta. Pácháme posledních pár fotek v modrém
a pozpíváváme si k tomu. V rámci předobědové procházky jezero obcházíme, shlížíme se ve
vodním zrcadle, spokojeně hlučíme. Na obědě
v pohádkovém prostředí vychutnáváme opět
kulinářský skvost... rizoto. V tomto našem bezstarostném rozpoložení však náhle zjišťujeme,
že nemáme čas. Hrnce musí s očistou počkat na
večer a my pádíme zpívat.
San Candido: Do Candida nakonec dorážíme
šťastně a včas, čekají nás lidové písničky posle-

o starší, neustále kolují anonymní PET lahve (které ale přece musel někdo nést s sebou), to vše beze
slov. Pro mě paradoxně jedna z nejhezčích chvil
zájezdu.
(Pod)večer: Po doznění posledních tónů jsme
bleskurychle Tomášem vlečeni ze slunce. Již ve
středověku lidé hledali spásu v kostelích, tak i my
to zkoušíme. Z horké malátnosti nás v příjemném
chládku probírá Amours, Tortorella,... poprvé
v celoplošném rozestavení, motáme hlavy sami
sobě. Ještě exkurz do posvátné starodávné krypty.
Při večeři se přihodí pro nás přes logičnost
situace jaksi nečekané smutné loučení s nenahraditelným Zdeňkem Suchomelem, praktikem
na vysoké úrovni, znalcem veškeré Evropy, nejnadšenějším tleskářem všech koncertů (a že jich
musel vyslechnout!), Řidičem s velkým Ř (hlavou mi právě bleskla vzpomínka na každoroční
prudké zatáčení k vídeňskému Českému velvyslanectví při plném provozu... taky proslulá Bruselská serpentýna před Parlamentem EU...). Pro
nás děti nepředstavitelné desítky let přátelství.
Děkujeme našemu na světě nejlepšímu mágovi
volantu. Aká si mi krásná,... Hana Kucharčíková
Pokračování příště

Šumperský dětský sbor srdečně zve na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT
Ve středu 20. prosince v 18 hodin ve velkém sále Domu kultury Šumperk
Vstupenky v ceně od 50 do 70 Kč v předprodeji Domu kultury.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Pátek 8. 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 25 Kč
Čtvrtek 14. prosince ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.
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,tel.č.583 212 272.
Aktuální program a případné změny naleznete
na stránkách Informačního střediska pro seniory
www.pontis.cz/iss
V měsíci prosinci probíhá prodejní výstava
obrazů Jana Jančíka.
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pu, neboť drahé slunce se naší pozornosti sebestředně dožaduje vehementněji než bezbranný
Tomáš. Stejně se nám ale zpívá pěkně (a Matouš
prostě získává srdce fafynek po celém světě).
Poté se krátce rozcházíme uspokojit nákupní
horečku. S mírným pousmátím zjišťujeme, že
už nás tu znají (Entschuldigung!... Oh, Gerhard,
schau mal! ... You are that girls in blue! Of course! Beautiful, beautiful voices, I saw you yesterday evening... rudé decentně děkujeme... že to
sem vůbec píšu...).
Znovu mírně spěcháme, protože pořadatelé
nám odklidili autobus asi dva kilometry stranou,
oblékáme se do „girls in blue“ a nacházíme své
místo v předlouhém internacionálním štrůdlu.
S veselým strakonickým sborem rozpustile mísíme různé úpravy obecně známých šlágrů, fantazii
se meze nekladou! Za zpěvu se dáváme do pohybu, hrdě vlastenecky vztyčujeme vlajku, radostně
kyneme všem. Jak už to tak bývá, velké slávy mívají rychlé konce, a tak se jako probuzeni z opojného snu náhle ocitáme v nedozírném chumlu na
nebezpečně rozpáleném náměstí. Hustě namačkáni pohotově tvoříme pelerínové clony, starší se
strachují o mladší, mladší zase velice roztomile

K L A S I K A V I VA

KLASIKA VIVA NABÍDNE VÁNOČNÍ KONCERT LINHA SINGERS

P

ředvánoční koncert cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků,
nabídne hudbymilovné veřejnosti vokálně instrumentální soubor Linha Singers. Ten vystoupí
v místním divadle ve čtvrtek 14. prosince od 19 hodin. Na programu tohoto Vánočního koncertu přitom jsou skladby mistrů sedmnáctého až devatenáctého století, úpravy lidových písní a také vánoční
koledy a písně. Vstupenky v ceně sto a sedmdesát 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 e-mail:
info@agenturajd.net.

Soubor LINHA SINGERS tvoří skupina repertoáru však jsou skladby významných česzpěváků a instrumentalistů, jejichž hudební řeč kých soudobých autorů. Nejde už pouze o tranzáměrně překračuje hranice několika hudebních skripce starších kompozic, ale o nová originální
žánrů. Osobitý způsob přednesu je dán přede- díla, v nichž je osobitý reprodukční styl souboru
vším
promyšlenou
rozvíjen s neopakovakombinací
různých
telnou fantazií jednotpěveckých
technik,
livých tvůrců.
odvozených z hudby
Soubor Linha Sinvážné, lidové, šansogers založil Jiří Linha
nu a jazzu. Zpěváci
v r. 1963, jen tři roky
tak mohou zazpívat
poté se však rozpadl.
i náročné party hudebJ. Linha využil této
ních nástrojů, aniž by
okolnosti a po vzoje napodobovali nebo
ru tehdy slavných Le
karikovali, ale mohou
Swingle Singers sestavil
také plně uplatnit přinovou vokální skupinu
rozené vlastnosti svés vlastním repertoárem
ho hlasu - jeho barvu, Vokálně instrumentální soubor Linha Singers nabíd- a osobitým reprodukčpohyblivost i nena- ne v polovině prosince šumperské veřejnosti Vánoční ním stylem. V r. 1970
podobitelný výraz. To koncert.
Foto: archiv pak byl soubor (nyní
vše za předpokladu, že
už pod názvem Linha
také přesně intonují, cítí rytmus a navzájem spo- Singers) přijat do kmenového stavu Státního
lupracují na úrovni, připomínající kázeň hráčů divadelního studia v Praze. Koncem r. 1979 bylo
smyčcových kvartet. Výsledný projev celého sou- zrušeno SDS a Linha Singers byli převedeni do
boru je ještě umocněn citlivým použitím zvuko- kmenového stavu Symfonického orchestru hl. m.
vé techniky, která tak dotváří konečnou podobu Prahy FOK, který zůstal jejich provozovatelem
nového žánru, pohybujícího se na rozhraní hud- téměř třináct let. Po roce 1993 založil Jiří Linha
by vážné a populární. Soubor má přitom ve svém nadaci Orfeus, jež se v roce 1998 transformovakmenovém repertoáru asi dvě stě skladeb autorů la v neziskovou obecně prospěšnou společnost,
českých i světových. Jde vesměs o vokální tran- která pod názvem Linha Singers, o.p.s. převzala
skripce instrumentálních děl autorů význam- veškerou starost o soubor. Po letech tápání, hlených a obecně známých. Vedle nich však soubor dání a učení se existovat v nových, nezvyklých
popularizuje i díla získaná rekonstrukcí a úpra- a nelehkých podmínkách jsou Linha Singers opět
vami rukopisů, uložených a zapomenutých často souborem mladým a aktivním. Zůstali volným
po celá staletí v různých archivech či soukromých společenstvím profesionálních zpěváků a hudebsbírkách. Nechybí také řada tanců a lidových pís- níků, mají za sebou několik nahrávek nových CD
ní různých národů, nejcennější částí kmenového a opět koncertují doma i v zahraničí.
-rj-
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Středa 29. listopadu od 20 hodin ve velkém sále DK
Setkání s Michalem Suchánkem, Richardem Genzerem a Josefem Cardou
Jemný a inteligentní humor nenapodobitelné trojky z pořadu Tele Tele! Mediální partneři: Týden na
severu.
Vstupné v předprodeji 170 Kč, v den koncertu 220 Kč
Čtvrtek 30. listopadu v 17 hodin v klubovně č. 1
Léčba nemocí jater, žlučníku a velkých kloubů
Přednáší Ing. Miroslav Hrabica.

Vstupné 60 Kč

Sobota 2. prosince od 19 hodin v G-klubu
Vladimír Merta
Umělec mnoha tváří, vystudovaný architekt a filmový režisér, jehož muzikantská tvorba sahá od klasického folkového písničkářství, vycházejícího z dylanovské vlny druhé poloviny 60. let, přes rockové
projekty, scénickou a filmovou hudbu až po folklorní hudbu.
Vstupné 70 Kč
Neděle 3. prosince v 16 hodin v kostele svaté Barbory v Jiráskových sadech
I. adventní koncert: Jana Lewitová a Vladimír Merta, Avonotaj
Koncert v rámci VIII. ročníku adventních koncertů v Šumperku. Koncert na podporu Chráněného
bydlení Pomněnka.
Sobota 9. prosince v 16 hodin v evangelickém kostele
II. adventní koncert: Ludmila Tvrdoňová - klavír, Vendula Stryková - mezzosoprán, Komorní
smyčcový orchestr ZUŠ v Šumperku
Koncert na podporu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Čtyřlístek
Šumperk.
Sobota 9. prosince od 17 hodin v kavárně D 123
Ochutnávka špičkových vín firmy VÍNO MARCINČÁK
Neděle 10. prosince v 15 hodin ve velkém sále Dk
Mikulášská a předvánoční merenda
Čertovské tancování, ďábelské soutěže a andělské zpívání s Divadélkem Andromeda z Prahy pro děti
od 3 do 10 let a jejich rodiče.
Vstupné 40 Kč
Pondělí 11. prosince v 18.30 hodin v klubovně č. 1 DK
Láska - smysl života
Přednáška léčitele Radomíra Klimeše.

Vstupné 60 Kč

Úterý 12. prosince od 20 hodin ve velkém sále DK
Václav Neckář a Bacily
Stín katedrál, Lékořice, Dr. Dam di Dam, Ša-la-la-la-li, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Časy se mění
a další písničky, které léčí náladu.
Vstupné 160, 180, 200 Kč
Středa 13. prosince od 19 hodin v klubovně č. 1 DK
Od ateismu k duchovní dimenzi
Diskusní přednáška. Přednáší Josef Janečka.
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D Ů M K U LT U R Y

DŮM KULTURY

DŮM KULTURY

Čtvrtek 14. prosince od 18 hodin v klubovně č. 3 DK
Ideální potrava pro člověka, aneb Jsme to, co jíme
Přednáší Zdeněk Zídek, šéfkuchař firmy Country Life Praha.
Čtvrtek 14. prosince v divadle od 19 hodin
Linha Singers
Vánoční koncert v rámci cyklu Klasika Viva.

Vstupné 100 Kč, pro studenty a důchodce 70 Kč

Čtvrtek 14. až neděle 17. prosince v prostorách Domu kultury
Šumperský kapr
Vánoční trhy. Provozní doba: čtvrtek 14.12.: 12 - 18 hodin, pátek 15.12. a sobota 16.12.: 9 - 18 hodin,
neděle 17.12.: 9 - 14 hodin.
Neděle 17. prosince v klášterním kostele od 16 hodin
III. adventní koncert: Marie Vintrová - varhany, Flash Brass, Schola od sv. Jana Křtitele
Koncert pro Haiti, farnost Baie de Henne, misie o. Roman Musil.
Pondělí 18. prosince od 20 hodin ve velkém sále DK
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers - RAČTE SI PŘÁT
Máte příležitost vyžádati si jakýkoliv kus z repertoiru orchestru! V pořadu zazní i swingové úpravy
vánočních písní.
Vstupné 180, 200, 220 Kč
Úterý 19. prosince na náměstí Míru od 17 hodin
IV. adventní koncert: Šumperský dětský sbor
Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru. Výtěžek koncertu poputuje na konto
Kojeneckého ústavu v Šumperku.
Středa 20. prosince od 18 hodin ve velkém sále DK
Vánoční koncert Šumperského dětského sboru

Vstupné 50, 60, 70 Kč

Úterý 26. prosince od 20 hodin ve velkém sále DK
Štěpánská diskotéka s rádiem RUBI 90,0 FM
Diskotéka s Show Teamem Radia Rubi.

Vstupné 90 Kč

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 3. prosince
Milena Valušková - Krajina nepoznaná (fotografie)
Od 6. do 31. prosince
Pavel Hošek - Objekty
Vernisáž proběhne ve středu 6. prosince v 18 hodin za přítomnosti autora. S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a nadace Český fond umění.
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Čtvrtek 7. prosince v 19 hodin v D 123
Cesta domů
Režie: Zhang Yimou, Čína 1999, 89 minut, psychologický, české titulky
Prostý příběh o lásce a ztrátě. Režisér vnáší do filmu svůj dar mistrné obrazové kompozice a příběh
rozděluje mezi současnost, natáčenou na černobílý materiál, a na dávný příběh námluv hrdinových
rodičů, natáčený barevně se synovým komentářem. Ceny: MFF Berlín 1999 - Velká cena.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 14. prosince v 19 hodin v D 123
Čas
Scénář a režie: Kim Ki-duk, Jižní Korea 2006, 96 minut, psychologický, české titulky
Svým 13. filmem Čas navazuje režisér na poetiku svého předchozího filmu 3-iron. Příběh o dívce,
která začne pochybovat o lásce svého milence, a tak se podrobí plastické operaci, je studií o lásce
a plynutí času.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Legitimace člena FK na rok 2006 stojí 35 Kč a lze ji zakoupit v předprodeji DK nebo před představením.
Program tohoto kina najdete na www.rej.cz, www.spkakce.com. Promítání v sále D 123 s omezeným
počtem míst, možnost občerstvení před promítáním.
BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287,
tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz
Pokračování textu z vnitřní strany obálky - Aleš Valenta, čestný občan města Šumperka
V posledních letech se také věnuje výchově mladých skokanů, především při letních soustředěních
v Akrobat parku ve Štítech, který tam společně s městem vybudoval a nyní provozuje.
V rozhovoru, který Aleš Valenta v listopadu poskytl Lidovým novinám, přiznává, že možná nadcházející sezona bude jeho poslední. Přejme mu proto, aby byla co nejúspěšnější, ale hlavně aby mu sloužilo
zdraví a vyhýbala se mu všechna zranění.
Hana Nováková
Církev československá husitská zve na

Komorní koncert
o první adventní neděli 3. prosince
od 16 hodin v modlitebně
na ul. Gen. Krátkého 14
Účinkují: houslový virtuos Jaroslav Trdla
a jeho žákyně Petra Babničová
a Ivana Brázdová
Program: J.B. Foerster, J. Kř. Vaňhal,
G. Wichtl, G.P. Teleman, A. Ručka
Úvodní slovo Jan Sladovník, průvodní slovo
Petra Babničová
Vstupné dobrovolné

Městská knihovna Šumperk,
17. listopadu 6 pořádá

Arménie, Írán, Ázerbajdžán:
hory, lidé, náboženství
ve čtvrtek 30. listopadu v 18.30 hodin
Cestopisná přednáška Ivo Müllera
s diapozitivy
Vstupné 30 Kč
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ART KINO

DIVADLO

DIVADLO ŠUMPERK
Datum
St 29.11.
Čt 30.11.
So 2.12.
So 2.12.
St 6.12.
So 9.12.
Čt 14.12.
So 16.12.

Titul
Hello, Dolly!
Marie Stuartovna
Krakonoš a duch
Hello, Dolly!
Marie Stuartovna
Kachna na pomerančích
Klasika Viva: Linha Singers
Marie Stuartovna

Skupina
VK, X
S, VK, X
VK
VK, X
A, VK, X
VK
VK
B, VK, X

Čas
19.30
17.00
15.00
19.30
19.30
17.00
19.00
19.30

Cena
120 Kč
120 Kč
50 Kč
120 Kč
120 Kč
80 Kč
100 Kč
120 Kč

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

Otakar Hudeček - Dvanáctý smysl
Výstava prací malíře Otakara Hudečka v divadelní galerii.
Výstava k 55. výročí Divadla Šumperk
Výstava ve foyer.

Schillerovu Marii Stuartovnu nastudoval se šumperskými divadelníky režisér Jaromír Janeček. Diváci
v ní uvidí mimo jiné Jaroslavu Vysloužilovou, Bohdanu Pavlíkovou, Zdeňka Stejskala a Olgu Kaštickou
(směrem zleva). V prosinci přitom uvede divadlo tuto hru hned dvakrát.
Foto: Jiří Kalabis
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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 11. do 22. prosince
v pokladně divadla, a to každý všední
den od 15 do 17 hodin nebo hodinu

před začátkem divadelního představení. Vánoční dárek v podobě vstupenky přitom mohou
zájemci zakoupit na následující inscenace: 6. ledna v 15 hodin - Kočičí
zpívání, 11. ledna v 17 hodin - Marie
Stuartovna, 12. ledna v 19.30 hodin
- Hello Dolly, 13. a 20. ledna vždy
v 19.30 hodin - Jitřní paní.
-vz-

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
Středa 29. listopadu od 17 do 20 hodin v ateliéru
DDM
Základy uměleckých řemesel
Kouzelná vánoční lampička.
Vstupné 30 Kč

Vánoční výtvarný program
Pro 1. - 5. třídy Základních škol a předškoláky
MŠ. Informace a objednávky: M. Sobková, tel.
583 215 395.
Vstupné 30 Kč

Středa 6. prosince od 17 do 18 hodin v herně
TTC
Stolní tenis pro zájemce
Vstup volný

Sobota 16. prosince od 10 do 16 hodin ve Vlastivědném muzeu Šumperk
Ukázky lidových řemesel
Vstup volný

Čtvrtek 7. prosince ve Vlastivědném muzeu
Šumperk
Vánoční výtvarný program
Pro 1. - 5. třídy Základních škol a předškoláky
MŠ. Informace a objednávky: M. Sobková, tel.
583 215 395.
Vstupné 30 Kč

Pondělí 18. prosince až pátek 22. prosince v ateliéru DDM
Vánoční týden
Vánoční programy pro členy kroužků.
Vstup volný

Sobota 9. prosince od 9 do 14 hodin v dílně
DDM
Keramika pro každého
Vstupné 30 Kč
Úterý 12. prosince od 18 do 19 hodin v tělocvičně
SOUŽ
Florbal pro muže
Vstup volný
Středa 13. prosince od 17 do 20 hodin v ateliéru
DDM
Základy uměleckých řemesel
Vánoční výzdoba - vizovické pečivo, ozdoby
z pedigu, slámy a sušeného ovoce.
Vstupné
30 Kč
Čtvrtek 14. prosince ve Vlastivědném muzeu
Šumperk

Středa 20. prosince od 17 do 20 hodin v ateliéru
DDM
Základy uměleckých řemesel
Vánoční výroba - vánoční papír, zdobené krabičky a plátěné pytlíky.
Vstupné 30 Kč
Středa 20. prosince od 17 do 18 hodin v herně
TTC
Stolní tenis pro zájemce
Vstup volný
Sobota 23. prosince od 9 do 14 hodin
Den otevřených dveří
na přírodovědném oddělení DDM
spojený s prohlídkou zvířat
Vstup volný
Bližší informace: MDDM u radnice, nám. Míru
20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: mddm.
sumperk@seznam.cz, www.mddm.adam.cz.
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DDM U RADNICE

DIVADLO NABÍZÍ
NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÁREK

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
ä Církevní umění baroka a rokoka na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku
Druhá výstava nejcennějších církevních památek
z období baroka a rokoka v našem regionu z cyklu „Ars longa, vita brevis“. Výstava potrvá do 7.
prosince.
ä Neuvěřitelná lehkost dřiny - umělecký kovář
Jaroslav Křížek
Výstava, která potrvá do 14. ledna, bude zahájena
vernisáží ve čtvrtek 14. prosince v 17 hodin.

Galerie Václava Hollara
ä My jsme k vám přišli z daleka...
Výstava betlémů z Hornonitrianského muzea
v Prievidzi potrvá do 31. ledna 2007.

Rytířský sál
ä Fauna a flóra zatopených lomů Jesenicka
Výstava fotografií o zatopených těžebních jamách
a lomech z oblasti podhůří Rychlebských hor,
Žulovské pahorkatiny a Zlatohorské vrchoviny.
Výstava potrvá do 3. prosince.

Stálá expozice VM v Šumperku
ä Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Otevřena celoročně.
ä Koncerty a akce ve výstavní síni: 11.12.
- koncert mateřské školy, 12.12. - koncert ZUŠ, 13.12. - Via Lucis: Bořivoj Navrátil, 16.12. od 9 do 17 hod. - jarmark Vánoce v muzeu, 18.12 - 21.12. koncerty ZUŠ
ä Koncerty a akce v klášterním kostele: 28.11.
v 18 hod. - koncert ŠDS, 14.12. - koncert ZUŠ,
17.12. - 3. adventní koncert

Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908,
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.
muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út - pá
9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15
- 17 hod.

Zábřeh
ä Kouzlo hraček
Výstava historických a současných hraček bude
zahájena ve středu 6. prosince v 17 hodin a potrvá do 7. března 2007.
Informace: tel. 583 413 646, e-mail: muzeum.
zabreh@seznam.cz, www.muzeum-sumperk.cz,
celoročně út - so 9 - 12 hod., 13 - 16 hod., ne - po
muzeum zavřeno.

Mohelnice
ä Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
ä U kolébky, před oltářem, nad hrobem
Výstava, která mapuje přelomové okamžiky
v životě člověka - narození, svatbu, smrt a obyčeje s těmito mezníky spjaté potrvá do 28. února
2007.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sumperk.cz, e-mail: muzeum.mohelnice@seznam.cz,
celoročně: po - pá 8 - 12 hod., 13 - 16 hod. (1.5.
- 30.9.), včetně soboty 9 - 12 hod.

Loštice
ä Stálá expozice Adolfa Kašpara
ä Vztahy
Fotografická výstava Jindřicha Štreita mapující
mezilidské vztahy potrvá do 31. prosince
Bližší informace: tel.: 583 445 256, e-mail:
pamatnik.lostice@seznam.cz,
www.muzeumsumperk.cz

VÁNOCE V MUZEU
6. ročník řemeslného jarmarku se uskuteční v sobotu 16. prosince od 9 do 17 hodin
Prodej řemeslných a rukodělných výrobků doplní ukázky řemesel v podání DDM U radnice,
prezentace chráněných dílen, charity a speciálních škol.
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N

ázev výstavy, připravené Vlastivědným muzeem v Šumperku, je vypůjčený ze známé vánoční
koledy a napovídá, že chceme představit vánoční tradice našich sousedů. Pro tento záměr jsme
využili partnerské Hornonitrianske muzeum v Prievidzi, které nám zapůjčilo svoji sbírku betlémů.
Výstava zahrnuje několik druhů betlémů, slovensky „jasličiek“, které představují osobitý druh zobrazení křesťanské legendy o narození Ježíše Krista v slovenské lidové tradici.
Zajímavou skupinu prezentují jednoduché
dřevěné
schránky ve tvaru kostela, ve
kterých
jsou
nalepené
papírové
hlavní
postavy
betlémské události. S takto
upravenými
betlémy chodila
mužská část
pospolitosti
„betlehemci“ koledovat v období
vánočních
svátků z domu
do
domu
a předvádět
lidovou hru o narození Ježíše.
Další skupinou prezentovanou na výstavě jsou
statické betlémy, na jejichž
výrobu se používalo dřevo,
hlína, sádra, tvrzený papír nebo jiný druh materiálu. V období Vánoc si je jejich majitelé stavěli
ve svých domácnostech - v kultovních koutech
domů. Tyto betlémy obsahují celou škálu postav
souvisejících s křesťanskou legendou.

Významnou skupinu představují nejmladší
betlémy, u kterých je znám rok vzniku i autor.
Jejich tvůrci jsou
nejčastěji
známí reprezentanti
současné
lidové
a umělecké
výroby. K nejzajímavějším
z této skupiny
patří například
podmalby na skle
s
tematikou
narození Krista
nebo miniaturní cínový betlém
ve skořápce.
Výstava nazvaná My
jsme k vám přišli
z daleka… je v Hollarově galerii
Vlastivědného muzea v Šumperku k vidění do 31. ledna 2007.
Mária Kudelová
Výstavu betlémů zapůjčenou z Hornonitranského
muzea v Prievidzi hostí Galerie Václava Hollara
v šumperském Vlastivědném muzeu. Výstava zde
bude k vidění až do konce ledna příštího roku.
Foto: -jm-

DDM a zařízení pro DVPP Vila Doris Šumperk otevírá pro všechny zájemce

Klub přátel kouzel a magie
Pro věkovou kategorii 10 - 99 let * Zápisné 200 Kč/rok * Materiál a pomůcky si hradí každý sám *
Určeno pro amatérské kouzelníky, kteří se chtějí zdokonalit v tricích a mají sami co nabídnout
Informace na tel. 737 908 735. První setkání se uskuteční
ve čtvrtek 7. prosince v 16 hodin ve sborovně Vily Doris.
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VÝSTAVA

MY JSME K VÁM PŘIŠLI Z DALEKA…

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA, SEVER

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
Prostorové objekty Pavla Hoška
Pavel Hošek (ročník 1976 a v letech 1995 - 2001
žák sochaře Jindřicha Zeithammla na pražské
akademii) je ve své práci od počátku především
zaujatý prostorem sochy. Jeho současné, už téměř
nehmotné objekty, ho vymezují vzdušnou kresbou drátů, jäklů a pásovin. Na soklu položené,
jindy volně zavěšené anebo „vyrůstající“ ze zdi,
která je spoluutváří, navozují svými vzájemnými
poměry a směry linií dojem pohybu, a v něm tak
zpřítomňují i rozměr času. Svou průhledností
jenom obrysově vzdušně vymezených objemů
dovolí vnímat celek objektu současně ve všech
rovinách a plánech. Nahlížíme dovnitř silového
„pole“, místa zpřítomněné živé zkušenosti světa v proměněné, zobecněné podobě. Sama její
odhmotněná prostorovost je tu jádrem výpovědi,
význam prostoru se v ní násobí.

Bez názvu, 2003, drát, látka, silikon, plech,
36 x 17 x 13 cm
Pavel je po Monice Immrové druhým z vystavujících Zeithammlových žáků. Se třetí absolventkou z jeho ateliéru, s Adélou Bébarovou,
se v Galerii setkáme v únoru příštího roku. Ten
letošní Pavlova sochařská výstava uzavírá. Zahájena ve středu 6. prosince v 18 hodin potrvá do
neděle 31. prosince. Přijďte.
Miroslav Koval

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Čtvrtek 30. listopadu od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.
Vstupné 35 Kč
Úterý 5. prosince od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů
Čtvrtek 7. prosince od 14 hodin
Setkání členů městského svazu DIA
Hraje Ing. Ladislav Kulil.
Vstupné 35 Kč
Čtvrtek 14. prosince od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.
Vstupné 35 Kč
Úterý 19. prosince od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů
Úterý 26. prosince od 14 hodin
Štěpánská zábava
Hraje Albatros.

Každé úterý od 9.30 do 12 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorka p. Potěšilová (9.30 - 11.30 hod.)
Vstupné 15 Kč
Každý čtvrtek a pátek od 9 do 12 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorka p. Vykydalová (9.30 - 11 hod.). Cvičeníčko.
Vstupné 15 Kč
Úterý a středa od 16.45 hodin na krytém bazénu
v Zábřeze
Plavání batolat
Přesné datumy podle počtu zájemců sdělí
p.Smorojová, tel.č. 732 561 061. Vstupné 80 Kč

Vstupné 35 Kč

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

Bližší informace k akcím: Věra Štoudková, tel.
č. 583 211 766.

Sobota 2. prosince ve 22 hodin
DJ Bobr hraje latino
Taneční párty: latino breaks, longe music.
Vstup zdarma

Nezapomenutelné Vánoce s Ježíškem, tanečnicí
Lucillou, performerem el´Vrbou, DJ Opitondou
a Machinisty.
Úterý 26. prosince ve 20 hodin
Sioux
Štěpánský večer s plně elektrickým bandem.
Vstupné 90 Kč

Čtvrtek 7. prosince ve 20 hodin
Popklopec, Joint Venture
Beatový večer šumperských kapel.
Vstupné 60 Kč
Pátek 15. prosince ve 20 hodin
Dance zone: Kabaret
Šantán v Music Machine??!

Vstupné 120 Kč

Neděle 24. prosince ve 21.30 hodin
Štědrý den v Music Machine

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

VILA DORIS
Neděle 3. prosince od 14 do 15.30 hodin v tělocvičně na „Komíně“
Mikulášské čertování - Rukodělné čertovinky
Výroba čertovských masek, pečení perníčků,
ochutnávky ďábelského punče, výroba čertovského panáčka. Všetečné dotazy zodpoví Pavla
Nováková, tel.: 583 214 213, novakova@doris.cz.
Vstupné 20 Kč
Neděle 3. prosince od 16 do 19 hodin v tělocvičně
na „Komíně“
Mikulášské čertování - Čertovský rej aneb Staň
se na chvíli čertem
Čertovská kapela, ohnivý tanec, soutěže, ochutnávka laskomin, vyhodnocení nejzajímavější
masky. Všetečné dotazy zodpoví Pavla Nováková, tel.č. 583 214 213, novakova@doris.cz.
Rodinné vstupné 50 Kč, jednotlivci 20 Kč
Pondělí 4. prosince od 17 hodin na „Komíně“
Grafoterapie
Úvodní přednáška ke kurzu grafoterapie. Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 731 610 039,
vavrusova@doris.cz.
Úterý 5. prosince od 17 hodin ve Vile Doris
Vernisář výstavy kreseb Dany Lakomé

Výstava studentky SOŠ Šumperk. Informace
Renata Čechová, tel.č. 583 214 213, 731 610 033,
cechova@doris.cz.
Středa 13. prosince od 18 hodin ve výstavní síni
muzea
Mozartovi k narozeninám
Z cyklu Via Lucis. Vzpomínkový večer věnovaný 250. výročí narození W.A. Mozarta. Hana
Kofránková, Bořivoj Navrátil - umělecký přednes.
Daniel Wiesner - klavírní doprovod. Bližší informace J. Švecová, tel.č. 583 214 212, 731 186 053,
svecova@doris.cz.
Vstupné 80 Kč, děti, mládež a senioři 50 Kč
Předvánoční tvořivé dílny
Pondělí 18. prosince od 15 do 18 hodin v ateliéru
na „Komíně“
Ozdoby na vánoční stromeček
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 731 610 039,
vavrusova@doris.cz.
Cena 10 Kč
Úterý 19. prosince od 15 do 18 hodin v ateliéru na
„Komíně“
Pečeme vánočky
Informace Renata Čechová, tel.č. 583 214 213,
731 610 033, cechova@doris.cz.
Cena 10 Kč

27

MUSIC MACHINE, VILA DORIS

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE

VIA LUCIS

Středa 20. prosince od 15 do 18 hodin v ateliéru
na „Komíně“
Svíčky 5x jinak
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036,
silhanova@doris.cz.
Cena 2 - 10 Kč dle druhu svíčky
Čtvrtek 21. prosince od 15 do 18 hodin v ateliéru
na „Komíně“
Svícen na sváteční stůl
Informace Pavla Nováková, tel.č. 583 214 213,
novakova@doris.cz.
Cena 10 Kč

Čtvrtek 21. prosince od 14 hodin na nám. Republiky
Zimní výprava do lesa
S sebou staré pečivo, jablíčka, ořechy a na sjíždění kopců boby, pekáče, návrat v 17 hod. zpět
na náměstí. Informace Renata Čechová, tel.č.
583 214 213, 731 610 033, cechova@doris.cz.
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, email: vila@doris.cz, http:/www.doris.cz

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

MOZARTOVI K NAROZENINÁM
Vzpomínkový večer věnovaný 250. výročí narození W.A. Mozarta
Hana Kofránková, Bořivoj Navrátil - umělecký přednes
Daniel Wiesner - klavírní doprovod
ve středu 13. prosince v 18 hodin ve výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku
Hana Kofránková absolvovala FF UK a DAMU. V rozhlase působí od roku 1972. Je kmenovou
režisérkou her Daniely Fischerové. Za rozhlasovou režijní práci obdržela řadu ocenění, mimo jiné
cenu Prix Bohemia Radio 2000 za režii pořadu Papírové děti, v roce 2002 cenu za realizaci Ibsenova
dramatu Heda Gablerová. Jako režisérka a recitátorka trvale spolupracuje s Lyrou Pragensis, Violou
a amatérskými recitátory. Externě působí také pedagogicky. V současnosti se věnuje především
inscenacím klasických divadelních her.
Bořivoj Navrátil, kroměřížský rodák, vystudoval obor herectví na Janáčkově akademii múzických
umění. Prošel divadly v Českém Těšíně, Opavě a Ostravě, od roku 1961 byl po jednatřicet sezon
členem činohry Národního divadla v Praze. V současné době působí ve Švandově divadle či
v Divadle v Celetné.
Z dlouhé řady postav, které vytvořil na scéně Národního divadla, stojí za zmínku jeho účast na
všech inscenacích scénického melodramatu Vrchlického a Fibicha: Hippodamie. Řadu let působil
jako pedagog na Pražské konzervatoři, po celou dobu svého hereckého působení spolupracuje s Čs.
rozhlasem, filmem i televizí. Soustavně se věnuje uměleckému přednesu.
Daniel Wiesner studoval na pražské konzervatoři u V. Kameníkové a na AMU ve třídě
P. Toperczera, poté absolvoval mistrovské kurzy u R. Kehrera ve Výmaru. Je držitelem několika
domácích i zahraničních cen, v roce 1993 obdržel cenu Hlávkovy nadace. Jako sólista a vyhledávaný
komorní hráč vystupoval na koncertech doma i v zahraničí, od roku 1994 je členem komorního
souboru „In modo camerale“, finalistou soutěže komorní hudby v japonské Osace. Pravidelně
nahrává pro Český rozhlas, natočil několik sólových CD a intenzivně se věnuje soudobé hudbě,
zvláště české.
Vstupenky v ceně 80 Kč (děti, mládež a senioři 50 Kč) si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile
Doris, J. Švecová, tel.č. 583 214 212, 731 186 053, svecova@doris.cz.
Šumperské setkání sponzorují: DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, 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.
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LOVECKÁ SEZONA (Open Season)
Hrajeme pro děti
Sobota 25., neděle 26., pondělí 27., úterý 28. a středa 29. listopadu jen v 16.30 hodin
USA 2006, 86 minut, rodinný animovaný film v českém znění
Jeden za všechny, všichni za medvěda! Dobrácký grizzly žijící v garáži správce národního parku se nechá
přemluvit užvaněným jelenem k návratu do divočiny. Jenže se zrovna blíží lovecká sezona… Zdařilá komedie pro celou rodinu.
Vstupné 70 Kč
V neděli 26.11. nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro nejméně tříčlennou rodinu je 55 Kč na osobu.
Poděkování kina za peněžní dar na toto představení patří firmě SHM, s.r.o., Šumperk.
NABÍT A ZABÍT (Lucky Number Slevin)
Sobota 25. a neděle 26. listopadu jen v 18.00 hodin
USA 2006, 109 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Vynikající krimithriller z newyorského podsvětí s hvězdným hereckým obsazením : Josh Hartnett, Bruce
Willis, Morgan Freeman, Lucy Liu a Ben Kingsley.
Vstupné 70 Kč
TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POČÁTEK
Sobota 25. a neděle 26. listopadu jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 91 minuta, od 12 let, titulky
Před narukováním do války ve Vietnamu si vyrazí dva kamarádi se svými přítelkyněmi na výlet. Stane se ale
malá nehoda, která odstartuje děsivé zážitky v opuštěném domě hrůzy… Klasický horor.
Vstupné 70 Kč
ROZCHOD! (The Break - Up)
Pondělí 27., úterý 28. a středa 29. listopadu jen v 18.00 hodin
USA 2006, 107 minut, od 12 let, titulky
Jennifer Anistonová a Vince Vaughin jako manželský pár v romantické komedii o tom, že cesta do pekla
bývá dlážděna těmi nejlepšími úmysly…
Vstupné 75 Kč
VOLVER
Pondělí 27., úterý 28. a středa 29. listopadu jen ve 20.00 hodin
Španělsko 2005, 120 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Když duchové tančí tango… Režisér Pedro Almodóvar se vrací do rodného kraje a ke svým herečkám, aby
natočil příběh žen tří generací, které pojí pokrevní pouto i schopnost přežívat a řešit nástrahy osudu a které
odmítají být kvůli mužům neustále na pokraji nervového zhroucení. V hlavní roli Penélope Cruzová. Vynikající snímek oceněný několika cenami na MFF v Cannes 2006.
Vstupné 70 Kč
LET´S DANCE
Čtvrtek 30. listopadu, pátek 1., sobota 2. a neděle 3. prosince jen v 18.00 hodin
USA 2006, 100 minut, od 12 let, titulky
Film plný tance, hudby a romantiky natočený ve stejném stylu jako Hříšný tanec nebo Horečka sobotní noci.
Vstupné 70 Kč
SKRYTÁ IDENTITA (The Departed)
Čtvrtek 30. listopadu, pátek 1., sobota 2. a neděle 3. prosince jen ve 20.00 hodin, pondělí 4. a úterý 5. prosince
jen v 18 hodin
USA 2006, 110 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Policista a mafián dostali za úkol infiltrovat se do složek nepřítele. Jejich život se mění v závod s časem, kdy
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KINO OKO

KINO OKO

KINO OKO

je nutné odhalit identitu toho druhého a sám zůstat neodhalen… V hlavních rolích drsného kriminálního
thrilleru Leonardo DiCaprio a Jack Nicholson. Film, který mistrovsky natočil Martin Scorsese, má velké
šance při udílení Oscarů za rok 2006.
Vstupné 75 Kč
WORLD TRADE CENTER
Pondělí 4. a úterý 5. prosince jen ve 20.00 hodin, středa 6. prosince jen v 18.00 hodin
USA 2006, 129 minut, od 12 let, titulky
Nicolas Cage jako obyčejný policista bojuje o život a naději pod troskami dvojčat. Film podle skutečných
událostí režiséra Olivera Stonea.
Vstupné 75 Kč
DĚKUJEME, ŽE KOUŘÍTE
Artvečer
Středa 6. prosince jen ve 20.15 hodin
USA 2006, 92 minuty, od 15 let, titulky
Kouření neškodí zdraví a demagogie vítězí! Originální, svižná, inteligentní, zlomyslná a velice vtipná moralita o chlapíkovi, který bojuje za práva kuřáků a výrobců cigaret. V hlavní roli nikotinové satiry Aaron Eckhart.
Vstupné 65 Kč
SPLÁCHNUTEJ
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 7., pátek 8., sobota 9., neděle 10., pondělí 11., úterý 12. a středa 13. prosince jen v 16.30 hodin
Velká Británie, USA 2006, 86 minut, animovaná komedie v českém znění
Další rodinná komedie ze zvířecího světa nás tentokrát zavede do labyrintu londýnských stok. Zde se během
vteřiny ocitne hýčkaný nóbl krysák Rody a nestačí se divit…
Vstupné 65 Kč
V neděli 10.12. můžete využít rodinné slevy. Pro nejméně tříčlennou rodinu je vstupné 50 Kč na osobu. Za
peněžní dar na toto představení děkujeme firmě SHM, s.r.o., Šumperk.
RO©K PODVRAŤÁKŮ
Čtvrtek 7., pátek 8., sobota 9., neděle 10., pondělí 11. a úterý 12. prosince jen v 18.00 hodin
ČR 2006, 104 minuty, od 12 let
V hlavních rolích černé komedie ze světa muzikantů Vojta Kotek, Jiří Mádl a Martin Písařík. Režie Karel
Janák.
Vstupné 75 Kč
ĎÁBEL NOSÍ PRADU
Čtvrtek 7., pátek 8., sobota 9. a neděle 10. prosince jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 109 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Skvostná královna módy Meryl Streepová dusí coby šéfredaktorka módního časopisu mladičkou a v oboru
nepříliš zběhlou absolventku žurnalistiky. Divácky velmi úspěšná satirická komedie ze světa exkluzivního
módního království v režii Davida Frankela.
Vstupné 75 Kč
MALÁ MISS SUNSHINE
Pondělí 11., úterý 12. prosince jen ve 20.00 hodin, středa 13. prosince jen v 18.00 hodin
USA 2006, 102 minuty, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Jednou za čas se objeví film. Laciný, nenápadný. A báječný… Hooverovi jsou obyčejná šílená rodina a čeká
je dlouhá, šílená a velmi roztomilá cesta na soutěž krásy malých holčiček až do Kalifornie. A to jen proto,
aby splnili sen nejmladší členky rodiny, kterou je dosti průměrná, trošku tlustá a obrýlená šestiletá Olive…
Nenechte si ujít svižný a zábavný film, se kterým vám zkrátka bude dobře.
Vstupné 70 Kč
BÍLÁ MASAJKA
Středa 13. prosince jen ve 20.00 hodin
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HAPPY FEET (Šťastná noha)
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 14., pátek 15., sobota 16., neděle 17., pondělí 18., úterý 19. a středa 20. prosince jen v 16.00 hodin
USA 2006, 108 minut, rodinný animovaný film v českém znění
Hlavním hrdinou rodinné dobrodružné komedie je tučňák Mumble, který je vychován v přesvědčení, že
každý správný tučňák má znát onu srdceryvnou píseň, díky níž získá lásku. Co ale dělat, když vůbec zpívat
neumí? Bude stačit, že prvotřídně stepuje?
Vstupné 65 Kč
ERAGON
Čtvrtek 14., pátek 15., sobota 16., neděle 17., pondělí 18. a úterý 19. prosince v 17.45 a ve 20.00 hodin, středa
20. prosince jen v 18.15 hodin
USA 2006, 115 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Až padne temnota, poslední drak si vybere svého jezdce… Málo radostný život patnáctiletého Eragona se
obrátí naruby, když nalezne v modrém kameni dračí vejce a zjistí, že se stal dědicem nelehkého údělu. Čeká
ho boj se zlem, jež nezná hranic, boj, pro nějž je vybaven jen velmi skromně… Velkolepá výpravná fantasy
natočená podle stejnojmenného bestselleru Christophera Paoliniho.
Vstupné 80 Kč
V neděli 17.12. v 17.45 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu. Pro nejméně tříčlennou rodinu je vstupné
65 Kč na osobu. Za peněžní dar na toto představení děkujeme firmě SHM, s.r.o., Šumperk.
ČAS
Artvečer
Středa 20. prosince jen ve 20.15 hodin
Jižní Korea 2006, 96 minut, od 15 let, titulky
Nový film režiséra Kim Ki-duka o dívce, která se po dvouletém soužití se svým partnerem rozhodne totálně
změnit svoji vizáž. Snímek představuje výjimečný pokus, jak mužský autor ukazuje pohled ženy na muže…
Vstupné 65 Kč
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
Čtvrtek 21., pátek 22. a sobota 23. prosince jen v 18.00 hodin
ČR 2006, 100 minut, mládeži přístupný
Česká filmová komedie o dvou loupežích a třech zlodějích. V hlavních rolích Tomáš Hanák, Ondřej Vetchý
a Michal Suchánek.
Vstupné 75 Kč
ĎÁBEL NOSÍ PRADU
Čtvrtek 21., pátek 22. a sobota 23. prosince jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 109 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Meryl Streepová v hlavní roli satirické komedie ze světa módy.

Vstupné 75 Kč

24. - 26. prosince kino nehraje.
EXTRÉMNÍ SVAHY
Středa 27. prosince jen v 17.30 hodin
USA 2005, 110 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Pět nejlepších snowboardistů světa až na samých vrcholcích aljašských hor, adrenalin, riziko… Vzrušující
podívaná se skutečnými záběry veškerých sjezdů bez kaskadérů a speciálních efektů doplněná dokumentárními záběry ze života hlavních protagonistů.
Vstupné 70 Kč
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KINO OKO

Německo 2006, 126 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Film natočený podle bestselleru Corinne Hofmannové je skutečným příběhem lásky bílé ženy a masajského
bojovníka.
Vstupné 65 Kč

KINO OKO

ŠIFRA MISTRA LEONARDA
Středa 27. prosince jen v 19.30 hodin
USA 2006, 148 minut, od 12 let, širokoúhlý film, titulky
Audrey Tatouová a Tom Hanks se vydávají po stopách dva tisíce let starého tajemství… Jeden z divácky
nejúspěšnějších filmů roku 2006.
Vstupné 75 Kč
LOVECKÁ SEZONA
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 28., pátek 29. a sobota 30. prosince jen v 16.00 hodin
USA 2006, 86 minut, rodinný animovaný film v českém znění, rodinná komedie
Dobrácký grizzly, žijící v garáži správce národního parku, se nechá přemluvit užvaněným jelenem k návratu
do divočiny. Jenže brzy má začít lovecká sezona…
Vstupné 65 Kč
Pro všechny děti od 2 do 12 let je vstupné 50 Kč.
POTOMCI LIDÍ
Čtvrtek 28., pátek 29. a sobota 30. prosince jen v 17.30 hodin
USA 2006, 110 minut, od 12 let, titulky
Sci-fi thriller o budoucnosti, v níž ženy zůstaly neplodné a lidstvo vymírá. Nejlépe nasnímaný film roku
s Clivem Owenem v hlavní roli.
Vstupné 75 Kč
PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
Čtvrtek 28., pátek 29. a sobota 30. prosince jen ve 20.00 hodin
Francie, Španělsko, Německo 2006, 145 minut, od 12 let
Režisér Tom Tykwer zadaptoval román Patricka Süskinda jako velkolepou kostýmní podívanou na Paříž
18. století a natočil příběh o muži, který v cestě za dokonalostí ztratil duši… Hrají Dustin Hoffman, Alan
Rickman, Ben Whishaw a další.
Vstupné 75 Kč
BORAT: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu
Neděle 31. prosince jen v 17.30 hodin
USA 2006, 83 minuty, od 15 let, titulky
Po mnoha letech jsme se rozhodli Vás pozvat do kina na Silvestra, a to na nejlepší komedii roku 2006: Kazachstán je nejlepší země na světě. Všem ostatním zemím šéfují poserové… Šílená, necudná a všechny bez
rozdílu urážející komedie zachycuje kazašského televizního reportéra, který vyrazí do USA natáčet dokument, ale jeho cílem se nakonec stane oženit se s Pamelou Andersonovou. Komedie, která má šanci změnit
vaši bránici v kazašský strunný lidový nástroj…
Vstupné 75 Kč
Připravujeme na leden 2007: Pravidla lži, Eragon, Dobrý ročník, Obsluhoval jsem anglického krále, Asterix
a Vikingové, Déja vu, Iluzionista, Apokalypto, Miluji tě k sežrání
Kino Oko Vám přeje krásné a klidné Vánoce a děkuje Vám za Vaši přízeň v roce 2006.
Za celoroční finanční podporu rodinných představení děkuje kino Oko firmě SHM, s.r.o., Šumperk.
Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX.
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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