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Tip KŽŠ na prosinec: Adventní koncerty

Letošní adventní koncerty startují v neděli 2. pro-

since. Výtěžek z koncertování věnují organizátoři 
olšanskému Domovu Paprsek, mezi jehož klienty 
patří i Jakub Hříbek, autor letošní pohlednice, 

kterou namaloval ústy.

Autorka obálky: Kristýna Kvapilová

Redakce a redakční rada Kulturního 

života Šumperka přeje všem svým 

čtenářům pohodové adventní dny a krásné 

nadcházející vánoční svátky.
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Černá kronika: Ze soudních síní

Církevní rok v hudbě nabídne 
Bachovy Adventní kantáty

ČERNÁ KRONIKA, HUDEBNÍ CYKLUS

Dnešní pokračování černé kroniky bude trochu 

neobvyklé. Blíží se nový rok a s ním i silvestrovský 

večer. Opusťme tedy dávnou i dávnější minulost 

a přenesme se do roku 1925 a tentokrát na Zá-

břežsko. V ilustrovaném týdenním zpravodaji váž-

ných i veselých soudních případů „Soudní síň“ byl 

uveřejněn následující příspěvek s názvem Pozdrav 

z kriminálu:

„Jsou různé pozdravy, ale pozdrav, který přinesl 

25letý kočí bez zaměstnání František Liška, byl 

pozdrav neobvyklý, tak neobvyklý, že se nad ním 

rolník Jan Pavlů ve Svébohově hluboce zamyslil 

a hned tušil v něm čertovo kopýtko. A neklamal se. 

František Liška, opustiv zdi kriminálu, kde pro po-

slední kousek odpykal si šest měsíců těžkého žaláře, 

nevěděl, co počít. Práce mu nevoněla. Ale jíst se 

chtělo. Tu napadla jej spásná myšlenka a na nádraží 

v Zábřeze přikročil k jejímu realizování. Vzpomněl 

si totiž, že ve věznici olomouckého krajského sou-

du seznámil se s rolnickým synem Josefem Pavlů ze 

Svébohova, který se měl již po druhé zodpovídati 

před porotou pro zločin žhářství. Za hovorů v cele 

seznal blíže jeho rodinné poměry a toho hodlal 

nyní využít. Napsal rukou hodně neumělou po-

divnými kliky a háky psaní, které začalo: „Tatínku! 

Předem Vás vespolek pozdravujem a líbáme …“ 

a v němž po vylíčení útrap ve vězení a po dlouhých 

prosbách, aby tatínek syna svého neodvrhl od sebe, 

žádal, aby tatínek doručiteli tohoto prosebného 

psaní, tj. panu Liškovi, vyplatil částku 500 Kč, tj. 

slovy pět set Kč, které jemu tento hodný a chudý 

člověk půjčil. S připomínkou, aby tedy těch 500 Kč 

doručiteli určitě vyplatil, poroučel se v tomto dopi-

se hodný syn Josef Pavlů.

S dopisem tím přišel Liška dne 8. listopadu le-

tošního roku k rolníku Pavlů ze Svébohova a před-

stavil se jako J. Sýkora. Ale rolník Pavlů nemohl 

psaní synovo z kriminálu dobře poznat a nechtěl 

se také míti k zaplacení částky 500 Kč. Přesto po-

hnul návštěvníka, aby u něho do rána přespal, že 

si do rána ještě věc rozmyslí. Zatím však rolník 

Pavlů nelenil a oznámil návštěvu pana Sýkory čet-

nictvu, které přišlo dříve, než se návštěvník pro-

budil, a zatklo jej.

Při líčení se Liška k falšování dopisu a k pokusu 

podvodu doznal a byl odsouzen do těžkého žaláře 

na šest měsíců, kterýžto trest klidně přijal.“

Inu, František Liška zapomněl na úsloví „šelma 

sedlák“. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Doba adventu, která začíná první adventní ne-

dělí, je časem přípravy na slavení Narození Páně 

a zároveň časem prodchnutým kající přípravou na 

druhý příchod Kristův. Začíná nový církevní rok 

a nová naděje. „Ztišení a usebranost je však v mo-

derní době dlouho rušena koledami a hlukem vněj-

šího světa, který znehodnocuje prožívání hluboké 

víry a společenství církví spojující nás s vírou našich 

předků. Pojďme se tedy vrátit do přirozeného běhu 

světa a obnovme nápěvy a slova písní, jež nás mají 

vést do radosti z očekávání,“ říká zakladatel cyklu 

Církevní rok v hudbě Vít Rozehnal a podotýká, že 

advent byl a je inspirací mnoha světových hudeb-

ních děl. „My v prosincovém pořadu vyslechneme 

kantáty Johanna Sebastiana Bacha, které vyjadřují 

prosby o příchod Mesiáše,“ upřesňuje Rozehnal 

a připomíná, že čtvrté pokračování cyklu proběhne 

ve středu 5. prosince. Jeho dějištěm bude od 19 ho-

din zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním 

středisku na Kostelním náměstí 4.  -red-

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v prosinci čtvrtou 

částí. Posluchačům nabídne Adventní kantáty Johanna Sebastiana Bacha.



– 2 –

PŘEDPLATNÉ, MIKULÁŠ

Předplatitelé mohou vyhrát vstupenky 
na kulturní akce

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2013 nezmění. Předplatné tak činí 264 Kč na 

celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České 

pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč. Na stáncích přitom bude stát jedno 

číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život Šumperka 

předplatí, mohou stejně jako loni vyhrát volné vstu-

penky na některé pořady Domu kultury a Divadla, na 

fi lmová představení v Kině Oko či knihu Nejen povíd-

ky Karla Čapka, jež byla vydána u příležitosti letošního 

festivalu Město čte knihu. Další ceny připraví Vlasti-

vědné muzeum Šumperk a také město Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redak-

ci Kulturního života Šumperka, tel.č. 583 214 193, 

583 437 352. Ti, kteří si koupí prosincové číslo Kul-

turního života, mohou pouze vyplnit a zaplatit přilože-

nou složenku. Pokud chcete dostat lednové číslo KŽŠ, 

které vychází ještě před letošními Vánocemi, včas, je 

potřeba předplatné zaplatit do pondělí 17. prosince 

2012! Do slosování budou zařazeni předplatitelé, kteří 

zaplatí složenku do pondělí 11. ledna 2013. -zk-

Do města přijede Svatý Mikuláš
Dětské říkanky, písničky, básničky, radostné 

úsměvy a sem tam slzičky - již třináctým rokem 

ožije atmosférou mikulášské nadílky šumperské 

náměstí Míru. Ve středu 5. prosince totiž zavítá 

do města Svatý Mikuláš doprovázený nejen an-

dílky a anděly, ale také zlobivými čertíky a čerty. 

Neobvyklý průvod s bryčkou taženou čerty vyrazí 

již úderem sedmnácté hodiny od Obchodní aka-

demie na náměstí Svobody a vydá se po Hlavní 

třídě a ulicí Starobranskou na náměstí u radnice. 

Zde čeká v 17.17 hodin ty „hodné“ sladká odměna 

a „zlobivé“ pak pokárání, chybět nebudou ani čer-

tovský rej, andělské melodie a další překvapení, jež 

připravila místní Římskokatolická farnost. -zk-

▶ Svatý Mikuláš doprovázený nejen andílky a anděly, 

ale také zlobivými čertíky a čerty zavítá na náměstí 

Míru u radnice ve středu 5. prosince.  Foto: -pk-

Římskokatolická farnost Šumperk zve na

Setkání se Svatým Mikulášem
ve středu 5. prosince v 17.17 hodin 

na náměstí Míru
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ADVENTNÍ KONCERTY

Adventní koncertování začíná 
první prosincovou neděli

Vánoce jsou svátky, jež vyzařují neopakovatelnou atmosféru. Vyzdobené ulice a domy připomí-

nají, že nadešel adventní čas, otevřené kostely zvou k návštěvě a rozjímání, čas jakoby zpo-

malil… Obyvatelé Šumperka si adventní čas připomenou již počtrnácté cyklem čtyř adventních 

koncertů. Pořádají je místní radnice, Centrum pro rodinu, Římskokatolická farnost, Sbor Česko-

bratrské církve evangelické, Šumperský dětský sbor a Dům kultury. Koncertování přitom nabídne 

nejen chvíle adventního zklidnění a pohody, ale také příležitost k pomoci a charitě.

Stejně jako v předchozích ročnících také letos 

podpoří jednotlivé koncerty tři zajímavé charita-

tivní projekty a čtvrtý z nich již tradičně pomůže 

dětem z místního Dětského centra Pavučinka. 

První koncert bude v neděli 2. prosince hostit 

klášterní kostel Zvěstování Panny Marie. „Pů-

jde o velmi netradiční koncertování, věnované 

památce úžasného skladatele a člověka Jaroslava 

Ježka, od jehož smrti letos uplynulo sedmdesát 

let,“ říká organizátorka adventních koncertů 

Hana Havlíčková a dodává, že speciální pořad 

pro tuto příležitost dramaturgicky připravil ab-

solvent Ježkovy konzervatoře a výborný klavíris-

ta Zdeněk Dočekal. Ten od 16 hodin v kostele 

doprovodí pětici mladých zpěváků - Františku 

Havlíčkovou, Gabrielu Horníčkovou, Helenu 

Hřebíčkovou, Ludmilu Pospíšilovou a Jana Fir-

lu. Výtěžek z koncertování věnují organizátoři 

olšanskému Domovu Paprsek, mezi jehož klien-

ty patří i Jakub Hříbek, autor letošní pohled-

nice, kterou namaloval ústy. „Pohlednice s jeho 

přáním letošnímu ročníku adventních koncertů 

věnovalo nakladatelství UMÚN, které sdružuje 

malíře s tělesným postižením tvořící ústy a no-

hama,“ vysvětluje Havlíčková a podotýká, že 

zmíněné nakladatelství vzniklo v roce 1993 a je 

úzce spjato s celosvětovým sdružením stejného 

zaměření. Pohlednice si přitom budou moci lidé 

koupit na koncertech, v knihkupectví Duha 

v ulici Čsl. armády nebo na Vánočním jarmarku 

v místním muzeu.

O týden později, v neděli 9. prosince, rozezní 

od 16 hodin farní kostel sv. Jana Křtitele skladby 

šumperského varhaníka Jana Horníčka a židovské 

písně v podání souboru Avonotaj, který si letos 

přizval jako hosta mladého klarinetistu Tomáše 

Žůrka. Výtěžek z koncertování půjde v duchu tři-

náctileté tradice na podporu Základní speciální 

škole Pomněnka o.p.s.

Třetím projektem, který letošní koncertní cyk-

lus představí a podpoří, je místní denní stacionář 

Volba, který provozuje obecně prospěšná spo-

lečnost Pontis. „Koncert v neděli 16. prosince 

bude pro určitou část posluchačů nepochybně 

skutečným hudebním skvostem. Přivítáme na 

něm totiž poprvé v Šumperku kytaristu, zpěváka 

a skladatele Vladimíra Veita, který je mnohými 

označován za otce českého folku,“ prozrazuje 

Hana Havlíčková. Vzápětí připomíná, že tento 

dlouholetý spolupracovník Jaroslava Hutky, je-

muž napsal řadu písní, a také autor řady písní na 

texty českých básníků loni vydal v produkci Vla-

dimíra Merty nové CD nazvané Písničkář. Kriti-

kové jej přijali velmi kladně a mimo jiné o něm 

napsali: „Jemná a křehká poezie na desce plné 

nenápadných, ale dobře zapamatovatelných me-

lodií navazuje na to nejlepší z českého městské-

ho písničkářství let šedesátých a sedmdesátých“. 

Vladimír Veit vystoupí třetí prosincovou neděli 

od čtvrté odpolední v evangelickém kostele na 

náměstí Svobody.

Letošní adventní koncertování pak uzavře tra-

diční zpívání koled s dětmi Šumperského dětské-

ho sboru. Uskuteční se v pondělí 17. prosince 

od 17 hodin na náměstí Míru. Výtěžek tohoto 

koncertu Šumperský dětský sbor každoročně 

věnuje místnímu Dětskému centru Pavučinka 

a Kojeneckému ústavu. -zk-
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VÁNOČNÍ AKCE

Vánoční atmosféra v Šumperku: trhy, výstava, 
koncerty i „Ježíškovský“ strom 

Punč a „svařák“ budou návštěvníci letošních 

vánočních trhů pít z vánočních hrnečků 

Nejen nazdobené stromy na náměstí Míru u rad-

nice a na tzv. „Točáku“, jež se rozzáří poslední listo-

padový den, ale také stylové trhy umocní v Šumperku 

nadcházející předvánoční atmosféru. Naplánovány 

jsou stejně jako loni trhy nazvané „Vánoce na Točáku“ 

a Zabijačkové trhy na náměstí u radnice. 

Nefalšovanou vánoční atmosférou ožije tzv. „Točák“ 

v centru města již v pátek 30. listopadu. Místní radni-

ce zde až do neděle 23. prosince pořádá trhy nazvané 

„Vánoce na Točáku“. Ve zmíněných dnech budou 

prodejci v dřevěných stáncích nabízet od deváté ranní 

do deváté večerní stylové vánoční zboží, počínaje jme-

lím přes svíčky, vánoční ozdoby, keramiku, perníčky 

a drobné skleněné výrobky až po cukroví, grilované 

uzeniny, medovinu, punč, svařené víno a další pochu-

tiny. Místo u vánočního stromu pak obsadí umělecký 

kovář a chybět nebudou ani ukázky řezbářského ře-

mesla. „Letošní novinkou budou vánoční hrnečky na 

punč a svařené víno, které budou k dostání u vybra-

ných prodejců. Pokud o ně bude zájem, rádi bychom 

založili tradici jejich prodeje. V příštím roce by tak 

mohly zcela vytlačit používání plastových kelímků,“ 

říká tisková mluvčí šumperské radnice Olga Hajdu-

ková. Hrnky s vánočním motivem letošních vánoč-

ních trhů přitom budou k dispozici v limitované edici 

dvě stě padesáti kusů. 

Ti, kteří si zamilovali speciální německé vánoč-

ní štoly a vynikající koblížky, nepřijdou zkrátka 

ani letos. Z partnerského Bad Hersfeldu dorazí do 

Šumperka již tradičně „náklaďák“ plný štol, kob-

lížků a vína. Originální německé vánoční dobroty 

si budou moci lidé koupit v pátek 7. a v sobotu 

8. prosince právě v jednom ze stánků na „Točá-

ku“. „Výtěžek z prodeje půjde na konto charitativ-

ních organizací,“ podotýká Hajduková a dodává, 

že pro období konání trhů schválili šumperští 

radní výjimku z vyhlášky, jež zakazuje požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství. 

Stejně jako v uplynulých letech také letos pro-

voní náměstí Míru u radnice pravá domácí zabi-

jačka. Během Vánočních zabijačkových trhů, 

které potrvají od pondělí 17. do středy 19. prosin-

ce, mohou návštěvníci v době od 9 do 18 hodin 

ochutnat prdelačku, tlačenku, jitrnice, ovar a další 

speciality. Chybět nebude ani svařené víno, punč 

a medovina a trhovci zde budou nabízet i tradiční 

řemeslné výrobky. Sváteční atmosféru umocní do-

provodná vystoupení u vánočního stromu - v pon-

dělí 17. prosince od 17 hodin vystoupí u radnice 

v rámci adventního koncertování Šumperský 

dětský sbor, v úterý 18. prosince bude náměstím 

od čtvrté odpolední znít vánoční hudba v podání 

Dechového orchestru místní Základní umělecké 

školy. Atmosféru dokreslí také další stromky, jež 

obléknou do vánočního děti z  mateřských škol 

Pohádka a Sluníčko. Ty zde také ve vybrané dny 

zazpívají koledy. „Novinkou jsou Vánoční rozhle-

dy z radniční věže, jež budou probíhat po celou 

dobu zabijačkových trhů, vždy v době od 16 do 

18 hodin,“ upřesnila tisková mluvčí.

Originální hersfeldské vánoční dobroty si budou moci 

lidé koupit v pátek 7. a v sobotu 8. prosince v jednom 

ze stánků na „Točáku“.  Foto: -zk-
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VÁNOČNÍ AKCE

Svá přání pověsí děti na speciální 

strom před kavárnou PředMěstí

Již posedmé chystá skupina nadšených dobro-

volníků ze šumperského hnutí Mladá krev vánoční 

charitativní akci nazvanou „Milý Ježíšku“. Pomoci 

chce Dětskému centru Pavučinka v Dolnomlýnské 

ulici, v němž pobývají děti ve věku do tří let. Právě 

jim mohou lidé, kterým není lhostejný osud těch 

nejmenších, udělat radost dárkem pod Strom spl-

něných přání. Ten letos vyroste začátkem prosin-

ce nikoliv u knihkupectví Tón, ale před kavárnou 

PředMěstí v ulici Gen. Svobody.

Na stromě, který se poprvé rozsvítí v pátek 

30. listopadu v 16.30 hodin, najdou „Ježíšci“ něko-

lik desítek konkrétních přání, která nakreslili „prv-

ňáci“ ze školy ve Vrchlického ulici. Z nich si mohou 

lidé až do soboty 22. prosince 

vybrat, koupit 

dárek a pře-

dat jej ve 

zmíněné 

kavár-

n ě , 

v níž bude po celý prosinec probíhat prodejní 

výstava obrázků dětí z Pavučinky. Slavnostní pře-

dání dárků proběhne v předvečer Štědrého dne. 

Bližší informace mohou zájemci získat na adrese 

www. facebook.com/stromprani.

Muzeum láká na jarmark 

i výstavu betlémů 

Dárky pro své nejbližší budou moci lidé koupit 

v sobotu 15. prosince v šumperském muzeu. Jeho 

pracovníci totiž připravili prodejní Vánoční jar-

mark. Na nádvoří muzea budou deváté ranní do 

čtvrté podvečerní nabízet své výrobky prodejci ře-

meslného a rukodělného zboží. „Přijďte si s dětmi, 

rodinou nebo přáteli užít pohodovou sobotu, bude 

pro vás otevřena výstava Půjdem spolu do Betlé-

ma a na Vánočním jarmarku v Pavlínině dvoře na 

vás budou čekat tradiční řemeslné výrobky tvořené 

s láskou… vánoční věnce, originální šperky, drahé 

kameny a výrobky z nich, malovaná keramika a sklo, 

svíčky, drátkové dekorace, patchworkové výrobky, 

vánoční cukroví a mnoho dalšího,“ láká na předvá-

noční akci tisková mluvčí muzea Miluše Berková.

Vánoční atmosféra dýchne na příchozí nejen 

během jarmarku, ale také v Hollarově galerii. V ní 

je až do 13. ledna k vidění výstava nazvaná „Pů-

jdem spolu do Betléma, papírové betlémy“, na 

níž mohou návštěvníci obdivovat nádherné klasic-

ké vystřihované betlémy, a to tak, jak se vyvíjely 

od roku 1850 až do současnosti. Nejdříve to byly 

ocelorytiny, později je pak vystřídala litografi e nebo 

dřevořezba. „Mezi nejstarší známé zachované tisky 

patří ty z dílny vrchlabského mědirytce Wenzela 

Langhammera. A vystavujeme také papírové betlé-

my, které nakreslil Mikoláš Aleš nebo Josef Lada,“ 

upřesňuje Berková.

Slavnostní atmosféru umocní 

hned několik vánočních koncertů

Předvánoční atmosféru dokreslí nejen tradiční 

adventní koncertování, ale i další akce. Pěvecká 

hvězda první velikosti, sopranistka Eva Urbanová, 

vystoupí v úterý 11. prosince v Šumperku v rámci 

koncertního cyklu Klasika Viva, tentokráte ovšem 

mimo předplatné. Operní diva uvede vánočně 

laděný program ve velkém sále Domu kultury za 

klavírního doprovodu Tomáše Hály. Zazpívá na-

příklad árie z opery Libuše, z Dvořákovy Rusalky 

nebo Janáčkovy Její pastorkyně. Posluchači se také 

dočkají úryvků z děl G. Pucciniho, G. Verdiho, 

R. Wagnera a vánočních písní a koled. Vstupenky 

na tento mimořádný adventní koncert v ceně od tří 

do pěti set korun se již prodávají pokladně Domu 

kultury.

lidé až do soboty 22. prosince

vybrat, koupit

dárek a pře-

dat jej ve

zmíněné

kavár-

n ě ,

Na stromě před kavárnou PředMěstí najdou „Ježíšci“ 

několik desítek konkrétních přání dětí z Pavučinky. 

 Foto: -zn-
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Již třicátý prvý Vánoční koncert chystá na sobotu 

15. prosince Šumperský dětský sbor. Jeho dějištěm 

bude velký sál Domu kultury od čtvrté odpolední. 

Všechna oddělení sboru se představí s programem, 

který dýchne atmosférou blížících se svátků vánoč-

ních. Vstupenky si mohou zájemci koupit v poklad-

ně Domu kultury od pondělí 10. prosince, zbylé pak 

v den koncertu od 15 hodin ve foyer DK. 

Ve čtvrtek 20. prosince bude od 18 hodin pa-

třit klášterní kostel Vánočnímu koncertu ko-

morního smyčcového orchestru ZUŠ Šumperk 

a jeho hostů, o den později, v pátek 21. prosin-

ce, se pak stane od 18 hodin dějištěm Vánočního 

setkání s hudbou. Během něj zazní známe oper-

ní árie a písně v podání Šárky Hlochové, Yvony 

Jurčíkové, Veroniky Mráčkové-Fučíkové a Lucie 

Réblové za klavírního doprovodu Martiny Valen-

tové. Vstupné je dobrovolné. -zk-

Ve Starobranské galerii probíhá prodejní výstava 
Borna, Anderleho a Janečka

Výjimečnou výstavu děl autorů Jiřího Ander-

leho, Adolfa Borna a Oty Janečka připravila na 

poslední dva měsíce letošního roku Starobranská 

galerie. Prodejní výstava je k vidění v prostorách ve 

Starobranské ulici do 

31. prosince.

Jiří Anderle 

(nar. 1936) je jed-

nou z nejvýrazněj-

ších postav současné 

výtvarné garnitury, 

držitel téměř čtyři-

ceti mezinárodních 

cen, jehož díla jsou 

zastoupena v před-

ních světových 

galeriích. V jeho 

pracích se prolíná 

snová skutečnost 

s realitou, minulost 

s přítomností. Ma-

líř čerpá ze svých 

bohatých vnitřních 

prožitků, které také 

již několik let sděluje v rozhlase ve velice oblíbe-

ném pořadu „Lásku za lásku“. Na výstavě zhlédnou 

návštěvníci jeho významné dílo „Carpe diem, carpe 

noctem“, cyklus „Smysly“ a další ručně kolorované 

grafi cké listy z různých období jeho činnosti.

Adolf Born (nar. 1930) je velice známým a ob-

líbeným malířem a grafi kem. Jeho tvorba se vymy-

ká tradičnímu třídění malířství. Stírá kdysi pevně 

stanovenou hranici mezi „velkým“ a „malým“ 

uměním, svobodně přesahuje z kresleného humo-

ru do volné grafi ky 

a z volné grafi ky do 

ilustrace. Výrazně 

přispěl k vytváření 

moderního pro-

jevu všech těchto 

disciplin v českém 

prostředí i ve svě-

tovém měřítku. 

K vidění je jeho 

barevná litografi e.

Ota Janeček 

(1919–1996), vyni-

kající malíř, grafi k 

a ilustrátor, jehož 

dílo se stalo samo-

zřejmou součástí 

české výtvarné kul-

tury našeho věku. 

Nejznámější jsou 

jeho motivy slunce jako symbolu vitality a života. 

Typické jsou pro něj i mistrně zvládnuté zobraze-

ní ženy a dívky grafi ckou technikou barevné suché 

jehly. Získal řadu ocenění doma i v zahraničí. Na 

výstavě jsou zastoupeny všechny jeho grafi cké tech-

niky – suchá jehla, linoryt a litografi e. J. Urbánek

odejní výstava je k vidění v prostorách ve 

ské ulici do

nce.

Anderle

6) je jed-

jvýrazněj-

v současné 

garnitury, 

měř čtyři-

národních 

ž díla jsou

a v před-

světových 

V jeho 

e prolíná 

kutečnost

minulost 

ností. Ma-

ze svých 

vnitřních 

uměním, svobodně přesahuje z kreslené

ru do vol

a z volné

ilustrace

přispěl k

modern

jevu vš

disciplin

prostřed

tovém 

K viděn

barevná 

Ota 

(1919–1

kající m

a ilustrá

dílo se s

zřejmou

české vý

tury na

Adolf Born je velice známým a oblíbeným malířem a grafi kem. 

Ve Starobranské galerii je k vidění jeho barevná litografi e.
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OHLÉDNUTÍ MĚSTO ČTE KNIHU

„Když jsem poslouchala Čapkovy texty, 
jejich aktuálnost mne znovu překvapila,“ 
říká Zdena Daňková

V první půli listopadu „ovládl“ Šumperk dramatik, spisovatel, překladatel, novinář, fotograf a fi -

lozof Karel Čapek. Nejen v kulturních institucích, ale také ve školách se lidé zaposlouchali nebo 

začetli do knihy Nejen povídky. Stručný výběr z díla Karla Čapka vydalo nakladatelství Veduta Štíty 

u příležitosti již devátého ročníku literárního a fi lmového festivalu Město čte knihu. Ten odstartoval 

ve čtvrtek 8. listopadu a o pět dnů později jej uzavřelo poslední podvečerní čtení, na něž navázalo 

setkání s Janem Kačerem.

„Jako pořadatel mohu festival jen těžko hod-

notit. Naším cílem bylo připomenout úctyhodné 

dílo, moudrost a lidství obou bratří Čapků, a to se 

podařilo. Svědčí o tom účast i pozitivní reakce po-

sluchačů,“ říká organizátorka festivalu a ředitelka 

Městské knihovny Zdena Daňková. Vzápětí dodá-

vá, že nelze zapomenout na řadu krásných setkání 

▶ Výstavu o životě a díle bratří Čapků ve Vlastivědném 

muzeu uvedla Kristina Váňová, ředitelka Památníku 

Karla Čapka ve Strži.  Foto: -zk-

Slavnostní křest knihy Nejen povídky se odehrál v sobotu 10. listopadu v režii herců šumperského divadla. Ti 

pozvali na jeviště nakladatele Pavla Ševčíka, ilustrátora Petra Válka a herce Ondřeje Kepku. A čím se křtilo? 

Opravdu netradičně „psími exkrementy“.  Foto: -zk-
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s hosty festivalu, se čtenáři, kteří jednotlivé podve-

čery připravili, s posluchači, kteří každý den přichá-

zeli. Právě knihovna spolu s místní radnicí, DDM 

Vilou Doris, Kinem Oko, divadlem, muzeem, 

šumperskými středoškoláky a dalšími partnery festi-

val Město čte knihu připravila. V divadle, knihovně, 

klášterním kostele, v sálku rapotínského výzkumné-

ho ústavu, G-klubu a ve Vile Doris četli herci, stu-

denti a další osobnosti knihu Nejen povídky Karla 

Čapka. Podvečerní čtení doplnila stejně jako v mi-

nulých letech hudba a zpěv, nechyběla ani fi lmová 

představení v Kině Oko a výstavy bratrů Čapkových 

v muzeu. „Naší snahou bylo sestavit výbor tak, aby 

obsahoval aktuální texty. Jako by byly napsány před 

rokem či před týdnem. Když jsem je poslouchala, 

jejich aktuálnost mne znovu překvapila,“ přiznává 

Daňková a podotýká, že knihu doprovázejí ilustrace 

Čapkových citátů „z pera“ výtvarníka Petra Válka, 

jehož ironický a někdy až sarkastický pohled na svět 

svědčí o dokonalém pozorovacím talentu. 

Rekordní byl letos počet výstav, spojených s fes-

tivalem Město čte knihu. K vidění jich bylo pět. 

V knihovně si tak mohou zájemci do konce lis-

topadu prohlédnout ojedinělý soubor reprodukcí 

knižních obálek Josefa Čapka, v divadle jsou vy-

staveny ilustrace Čapkových citátů od Petra Vál-

ka, Kino Oko zřídilo pro výstavu vítězných prací 

ze soutěže Obrázky z cest v předsálí novou galerii 

a výstava o životě a díle bratrů Josefa a Karla Čapků 

je k vidění ve Vlastivědném muzeu. Poslední je pak 

putovní výstava Anglické listy Karla Čapka, zapůj-

čená z Památníku Karla Čapka ve Strži, jež putuje 

šumperskými školami.

A protože dílo bratří Čapků přímo vybízí ke čte-

ní těm nejmenším, přišli letos pořadatelé s novin-

kou v podobě zapojení mateřských škol a nižších 

ročníků škol základních do akce nazvané Babičky 

a dědečkové čtou dětem pohádky bratří Čapků. 

„Nápad se setkal s  ohlasem v Šumperku i okolí. 

Četlo se nejen ve školách, ale také v knihovnách. 

O podvečerní čtení je v Šumperku velký zájem. Rytířský sál muzea ve čtvrtek 8. listopadu doslova praskal 

ve švech.  Foto: -zk-
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OHLÉDNUTÍ, M. UHEREK

A nejvíc nás těší, že ti, kteří babičky a dědečky do 

svých škol či knihoven dostali,  plánují pokračová-

ní čtení prarodičů,“ zdůrazňuje ředitelka knihov-

ny a dodává, že do akce se zapojily rovněž některé 

„mateřinky“. Vzápětí prozrazuje, že ji překvapil 

zájem nejen šumperských škol přiložit ruku k dílu 

a k festivalu se připojit. „Samostatné programy 

z díla Karla Čapka připravily v rámci prologu letos 

již dvě střední školy. Na tradiční čtenářské štafetě 

nás překvapil nápaditý program jednotlivých škol. 

Do literární a výtvarné soutěže přišlo na tři sta pří-

spěvků nejen ze Šumperka a z okolí,“ vypočítává 

Daňková.

Kromě klasických čtení připravili letos organi-

zátoři i nedělní happening nazvaný Cesta na sever. 

Pěšího výletu od knihovny do Rapotína se účast-

nily na čtyři desítky poutníků, kteří absolvovali 

během krásného podzimního dne kvizovou hru 

o životě a díle Karla Čapka. Na čtení Čapkových 

cestopisů v podání cestovatelů Ivo Műllera a Karla 

Kocůrka se pak do Rapotína dopravilo na sedmde-

sát posluchačů.

Závěrečnou tečku za festivalem učinili v úterý 

13. listopadu Motýli a Jan Kačer. S tímto známým 

hercem a režisérem se zájemci setkali ještě týž ve-

čer v divadle při besedě nad jeho knihami Jedu 

k mámě a K přátelům. A jaké mají pořadatelé plá-

ny pro příští rok? „Úvah a námětů je řada, dnes 

ale netuším, pro který se rozhodneme,“ přiznává 

ředitelka knihovny. -zk-

Závěr festivalu: Čapkovy apokryfy četl Jan Kačer za 

doprovodu sboru Motýli.  Foto: J. Valchař

Milan Uherek (1925-2012)

V této podobě se nadále bude objevovat jméno 

Milana Uherka v programech našich koncertů. Mi-

lan opustil tento svět 9. srpna tohoto roku. 23. pro-

since by se dožil osmdesáti sedmi let. Dověděli jsme 

se o tom z fi ktivního dopisku, jímž nás (rukou dcery 

Lenky) o svém odchodu zpravil: „Moji milí drazí, 

po nelehkém zápasení se svými nemocemi jsem se 

dnes odpoledne odebral ke svému Stvořiteli. Dopo-

ledne jsem ještě strávil se svou Lenkou, poobědvali 

jsme, vypili kafe, už mi nešlo moc mluvit… Tak ně-

jak by vám to řekl můj tatínek, taky, že už mu na 

jeho e- mail nemáte psát a možná by přidal nějaký 

vtip…“ 

Milan Uherek je od 12. dubna 2001 čestným 

občanem města Šumperka. Slušelo se tedy vedle 

projevení osobních pocitů dát také veřejnosti na 

vědomí, že zde náhle schází vzácný člověk, a připo-

jit věty o tom, jakými cestami se zakladatel a sbor-

mistr dětského sboru Severáček Liberec dostal do 

ctihodného společenství občanů, kteří městu dobře 

činili. To však snadno neumím. Slova, jimiž bych 

rád památku člověka uctil, na počátku tíživého ob-

dobí připadala prázdná a neupřímná, proto pouze 

oněch pár řádků v říjnovém čísle tohoto časopisu. 

Po čase, v měsíci, kdy Milan slavíval narozeniny, 

bych rád pověděl trošku více.       

Milan Uherek nevystavěl významný dům ani 

městu nevěnoval velkou peněžní částku. Ze Šum-

perka nepochází, ani zamlada nepobýval v nená-

padném stavení, jež by dnes mohlo nést pamětní 

nápis. Milan Šumperku přinesl poznání o roli dítě-

te jakožto rovnocenného tvůrčího partnera, o jeho 

bezbřehých schopnostech a také možnostech vyzrá-

vání ve věku, kdy často ještě nebývá považováno za 

občana, jehož možno bráti vážně.

Milan Uherek poradil ve všem, nač naše vzdě-
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lání a invence nestačily, podělil se o své neobyčejné 

schopnosti vždy, když byla ochota naslouchat. Věno-

val svůj um dětem našeho sboru, ale také celé sborové 

obci bližšího i vzdálenějšího okolí Šumperka. Z jeho 

skladatelské  dílny přicházelo množství hudebních 

lahůdek na míru šitých dětským sborům každé-

ho věku i postavení a bezpočet laskavých postřehů 

i podnětů ochutnalo několik generací těch, kteří své 

děti ke sborovému soužití přiváděli. Milan to byl, 

kdo při sedmi ročnících festivalu Krajina Zpěvu vy-

stavěl jeho závěr k přesvědčivému vyvrcholení a v ti-

sících účastníků pomáhal vytvářet pocit, že je dobré 

v Šumperku pobývati. V závěru tohoto usilování 

také přijal symbolický klíč k městským branám.

Milan Uherek nebyl celebritou. Byl příliš člověčí 

na to, aby se uzavíral do svého věhlasu a připravo-

val se tak o každodenní drobné radosti, jež přináší 

společenství dobrých duší se smyslem pro humor, 

naladěných na společnou notu hudební, společen-

skou i lidskou. Kousíček jeho neokázalé velikosti 

si v sobě vědomky či nevědomky nesou stovky ně-

kdejších šumperských dětí. T. Motýl

Trojice Uherek-Motýl-Raichl na Švagrově ve chvílích taškařic.  Foto: archiv ŠDS

Vánoční koncert Šumperského dětského 
sboru proběhne již pojednatřicáté

Rádi bychom pozvali všechny milovníky dět-

ského zpěvu na další z našich vánočních koncertů. 

Připravujeme jej do velkého sálu Domu kultury 

Šumperk na sobotu 15. prosince od 16 hodin. 

Vystoupí všechna oddělení našeho sboru s progra-

mem, který dýchne atmosférou blížících se svátků 

vánočních. Vstupenky možno zakoupit v pokladně 

Domu kultury od pondělí 10. prosince. Zbylé pak 

v den koncertu od 15 hodin ve foyer DK. Těší se 

Motýli Šumperk. -tm-
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KDO JE KDO

Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě 
na Šumpersku: Pauline Chiari

Malířka * Narozena 21. prosince 1851 v Šum-

perku * Zemřela 11. května 1922 v Šumperku

Dcera šumperského podnikatele Konstantina 

Zephyrescu, provdaná za dr. Karla Chiari, význam-

ného rakouského politika a průmyslníka. Dosta-

lo se jí patrně soukromého výtvarného vzdělání, 

kterého využila při své malířské tvorbě. Věnovala 

se krajinomalbě, na některých obrazech zachytila 

i krajinu regionu.

Dílo: zastoupení ve sbírkách - VM v Šumper-

ku: Kostel v Petrově, olej na plátně, kolem roku 

1900; Na Gardském jezeře, olej na plátně, po roce 

1890; Vysokohorská krajina, olej na plátně, 1890; 

Alpská krajina, olej na plátně, 1902; zámek Velké 

Losiny: Krajina, olej na plátně, konec 19. století.

 (upraveno pro potřeby KŽŠ)

▶ Pauline Chiari.  Foto: archiv VM

Kostel v Petrově, olej na plátně, kolem roku 1900.  Archiv VM
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KLASIKA VIVA

Eva Urbanová uvede v Šumperku slavné árie 
i vánoční koledy

Pěvecká hvězda první velikosti vystoupí v úterý 11. prosince v Šumperku v rámci koncertního 

cyklu Klasika Viva, tentokráte ovšem mimo předplatné. Operní diva uvede vánočně laděný pro-

gram ve velkém sále Domu kultury za klavírního doprovodu Tomáše Hály. Eva Urbanová zazpívá 

například árie z opery Libuše, z Dvořákovy Rusalky nebo Janáčkovy Její pastorkyně. Posluchači se 

také dočkají úryvků z děl G. Pucciniho, G. Verdiho, R. Wagnera a vánočních písní a koled. Vstupenky 

na tento mimořádný adventní koncert v ceně od 300 Kč do 500 Kč se již prodávají v pokladně Domu 

kultury. Více informací a online rezervace na www.dksumperk.cz.

Díky fascinujícímu jevištnímu výrazu a zvučnému 

hlasu se Eva Urbanová stala první dámou české operní 

scény. Již bezmála dvacet let patří k největším hvězdám 

pražského Národního divadla a sklízí ovace v zahrani-

čí. K nejvýznamnějším trofejím Evy Urbanové patří 

Cena Th álie za Kostelničku v Janáčkově Její pastorky-

ni a americká cena Grammy za nahrávku Celeste Aida: 

Famous Opera Arias (Nebeská Aida: Slavné operní 

árie). V roce 2003 získala v Torontu ve spolupráci s Ka-

nadskou operní společností cenu Dora Mavor Moore 

za vynikající operní představení, opět za ztvárnění Kos-

telničky. Její nahrávka Fibichovy Šárky pod taktovkou 

sira Charlese Mackerrase byla v roce 2001 nominována 

na Grammy, v roce 2003 byla Eva Urbanová jmenová-

na Rytířem řádu umění a literatury Francie.

V Národním divadle se Eva Urbanová zhostila 

nastudování tak rozdílných partů, jako jsou Alžběta 

(Don Carlos), Leonora (Síla osudu), Julie ve Dvořáko-

vě Jakobínu, Milada ve Smetanově Daliboru, Matka 

Míly v Janáčkově Osudu, stejně jako role, za kterou je 

ceněna především, Kostelničky v Janáčkově Její pastor-

kyni. Další obrovskou výzvou pro výjimečný a skvost-

ný soprán Evy Urbanové je Turandot, stejně jako Cizí 

kněžna v Rusalce, Donna Anna v Donu Giovannim, 

Ortruda v Lohengrinu.

Eva Urbanová, uznávaná rovněž pro své interpre-

tační a komunikativní vystupování, doplňuje své 

operní působení mnoha dalšími aktivitami. Zpívala 

na galakoncertech v kanadském Torontu, ve španělské 

Valencii a Seville, stejně jako na Pražském jaru. Na 

švýcarském turné účinkovala ve Verdiho Requiem, 

v Mozartově Requiem pro změnu v Mnichově, v Brit-

tenově Válečném requiem v londýnské Royal Albert 

Hall, v Martinů Gilgamešovi v Londýně a v Janáčkově 

Glagolské mši znovu v městě nad Temží a také v To-

rontu, Vídni a Aténách.

Zpěv studovala Eva Urbanová soukromě u Ludmi-

ly Kotnauerové a zároveň pracovala s uznávanou so-

pranistkou Renatou Scotto. Mezi její nejvýznamnější 

nahrávky na deskách patří Smetanova Libuše a Dali-

bor, Fibichova Šárka, Dvořákova Rusalka, Mahlerův 

Žalozpěv a Janáčkova Glagolská mše. Světová premi-

éra nahrávky Janáčkovy Šárky s Pražským fi lharmo-

nickým sborem a Českou fi lharmonií pod taktovkou 

sira Charlese Mackerrase byla nominována na cenu 

Grammy. R. Janků

Mimořádný koncert Evy Urbanové v Šumperku pro-

běhne 11. prosince.  Foto: archiv
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ZUŠ, OHLÉDNUTÍ

Schola zve ke zpěvu „Rybovky“

Již tradičně chystá na první svátek vánoční Scho-

la od sv. Jana Křtitele Českou mši vánoční Jakuba 

Jana Ryby, jež zazní od 16.30 hodin v klášterním 

kostele. Přidat ke sboru se mohou všichni zájem-

ci, pro které je zpěv a muzicírování radostí. Stačí 

jen přijít na zkoušky. Ty jsou naplánovány na ne-

děli 2. a 9. prosince od 17.30 hodin v klášterním 

kostele Zvěstování Panny Marie. Bližší informace 

o zkouškách a dalších provedeních lze získat na 

www.schola-sumperk.cz. -zk-

Česká mše vánoční
úterý 25. prosince v 16.30 hod. v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie

Účinkuje: Schola od sv. Jana Křtitele s přizvanými hosty, přáteli, kamarády, kantory, felčary, 
purkmistry, študenty, příslušníky různých cechů a řemesel

ZUŠ Šumperk

Pondělí 3. prosince v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert klavírního oddělení ZUŠ

Úterý 18. prosince v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert dechového oddělení ZUŠ

Čtvrtek 20. prosince v 18 hodin v klášterním kostele

Vánoční koncert komorního smyčcového or-

chestru ZUŠ Šumperk a jeho hostů 

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, 

Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

2. ročník soutěže melodramu je úspěšně za námi

Již podruhé se koncertní sál Základní umělecké školy v Šumperku rozezněl působivým propojením 

recitovaného slova s klavírem. Ve dnech 10.-11. listopadu zde proběhl 2. ročník celostátní soutěže 

v interpretaci koncertního melodramu pro žáky Literárně dramatického oboru ZUŠ s klavírní spolu-

prací pedagoga ZUŠ, tento rok přitom byla na pořadu mladší kategorie do patnácti let.

Soutěž, která je jediná svého druhu na poli základ-

ního uměleckého školství v celé republice, pořádá ob-

čanské sdružení Spolek Galimatyáš a ZUŠ Šumperk. 

Celkem se zúčastnilo šestnáct soutěžních dvojic z jede-

nácti škol, jež se k nám sjely ze všech koutů vlasti (do-

slova od Děčína až po Český Těšín). Bylo opravdovým 

zážitkem sledovat, jak se mladí recitátoři a recitátorky 

zdatně potýkali s touto nelehkou, avšak překrásnou 

hudebně dramatickou formou. Museli naslouchat 

hudebnímu průběhu díla, splynout s ním a propojit 

své slovo s hudebním sdělením, aby byl celkový obsah 

umocněn. Během soutěže panovala přátelská atmosfé-

ra, o kterou se kromě organizátorů významnou měrou 

starala též porota. Její členové při diskuzních seminá-

Soutěže se zúčastnilo šestnáct soutěžních dvojic z jede-

nácti škol z celé republiky.  Foto: ZUŠ
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OHLÉDNUTÍ, DDM U RADNICE

řích nabídli zpětnou vazbu soutěžícím, kteří tak mohli 

vyslechnout jak hřejivou chválu, tak konstruktivní kri-

tiku a návod pro další zlepšování. Porotu tvořili: Jiří 

Knotte (předseda poroty) - Teplice, Marta Hrachovi-

nová - Praha, Blanka Rozehnalová - Olomouc, Petra 

Kunčíková - Praha, Tomáš Hanzlík - Olomouc.

Soutěž proběhla dvoukolově. V sobotu soutěžící 

přednesli jeden ze dvou povinných melodramů „Pár 

bot“ na hudbu Pavla Kordíka a text Pierra Gripariho, 

nebo „Perníková Chaloupka“ na hudbu Petra Vočky 

a text Daniely Fischerové. V neděli byl výběr reperto-

áru volný, takže byla ke zhlédnutí a hlavně k poslechu 

celá řada melodramů ať již „tradičních“ z první polo-

viny 20. století nebo soudobých. Večerní vyhlašová-

ní výsledků bylo pro všechny velmi emotivní, neboť 

konečně po dvou dnech práce i radosti došlo k vyvr-

cholení celého klání. K naší nesmírné radosti jediný 

zástupce ZUŠ Šumperk Ondřej Havlíček s klavírist-

kou Janou Todekovou získal 1. místo. Dodejme ještě, 

že Ondru připravovala paní učitelka Tereza Karlíková.

Po překrásném inspirativním víkendu pro všechny 

přítomné lze říci, že již nyní můžeme hovořit o pev-

ném spojení Šumperka s melodramem a věřme, že 

tato tradice bude jen narůstat. Již nyní se těšíme na 

3. ročník soutěže, tentokrát pro 2. věkovou kategorii -  

žáky 16-19 let, který se bude konat opět druhý víkend 

v listopadu 2013. Petr Vočka

V porotě usedly kromě jiných B. Rozehnalová, M. Hra-

chovinová a P. Kunčíková (zleva doprava).  Foto: ZUŠ

DDM U Radnice

Úterý 28. listopadu od 16 do 19 hodin v ateliéru 

ve 3. patře 

Adventní věnce

S sebou: korpus na věnec, stojánky na svíčky, svíč-

ky, ozdoby na věnec.  Vstupné 50 Kč

Středa 5. prosince od 17 do 18 hodin v herně v Er-

benově ulici 14

Pojď si pinknout!

Pro děti od 8 let, nutná sálová obuv!  Vstup volný

Čtvrtek 6. prosince od 15 do 17 hodin v dílně

Stavíme modelovou železnici

Rady a nápady pro kluky i tatínky.  Vstup volný

Neděle 9. prosince od 10 do 16 hodin v Kozím krám-

ku v Úzké ulici 

Vánoční dílna v Krámku

Výtvarné tvoření pro děti. Tel.č. 774 151 692. 

 Vstupné 65 Kč

Úterý 11. prosince od 15 do 17 hodin v dílně

Rady a nápady pro mladé modeláře 

Náměty, jak co udělat v dílně.  Vstup volný

Středa 19. prosince od 17 do 18 hodin v herně v Er-

benově ulici 14

Pojď si pinknout!

Pro děti od 8 let, nutná sálová obuv!  Vstup volný

Čtvrtek 20. prosince od 15 do 17 hodin v dílně

Rady a nápady pro železniční modeláře 

Náměty, jak co udělat.  Vstup volný

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Rad-

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

583 215 395, www.ddmuradnice.cz.
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GALERIE J. JÍLKA

Galerie J. Jílka

„Lepidla“, 2012,  pastelky na papíře, 33 x 45 cm 

Štěpán Vrbický, 

„Časoprostor věcí“, pastely

I místa, kde jsme dlouho žili, a věci, které je spo-

luvytvářely, z paměti vymizí. Štěpán Vrbický (roč-

ník 1978, absolvent ateliéru Grafi ky II na pražské 

AVU u profesora Vladimíra Kokolii) je v kresbě 

uchovává. Kreslí, co má na dosah ruky, v souladu 

s ryzí prostotou domku na Vysočině, samoty, kte-

rou si spolu s Jitkou k životu zvolili, a kde se jim 

letos narodila malá Františka. Stačí mu pigmentem 

trochu lepší pastelka, stejně jako Jitce Chrištofové 

pro přírodu v okolí jejich domova. Na rozdíl od 

ní se grafi ce vyhýbá. Olej je pro něho jen rychlým 

záznamem a pastel defi nitivní grafi kou nasucho, 

s vyloučením svazující techniky. Nespěchá. Kreslí 

i celý rok na jednom archu papíru a po okraj sytí 

ho, doslova nabíjí časem; úplně jinak, a přece jako 

kdysi Václav Stratil ve svých nekonečných, tušových 

kresbách. Časoprostor je jeho skutečným tématem. 

Z věcí ho odvíjí a do pastelů promítá. 

Jitčiny zasněné krajiny a Štěpánovy věci jsou věč-

ně živým pramenem, o nic bezvýznamnějším, než 

co jiného. Úplnost je všudypřítomná a nejsilněji 

cítíme ji tam, kde jsme v místě pevně vrostlí. Záleží 

jenom na nás, nakolik stává se ostrůvkem radosti 

i pro příchozí a snad i znovu nalezeným rájem, kde 

skromnost je výsostnou podmínkou a přirozenou 

ctností.

Svým životem a výpovědí, její formou i obsahem 

a především vůlí ke stálosti nám připomněli jinou 

malířskou dvojici: Mirku Zychovou a už zemřelé-
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DŮM KULTURY

Dům kultury

Neděle 2. prosince od 16 hodin v klášterním kostele

I. ADVENTNÍ KONCERT: Z. Dočekal, J. Firla, Fr. Havlíčková, G. Horníčková, H. Hřebíčková 

a L. Pospíšilová

Úvodní koncert je věnovaný hudbě Jaroslava Ježka (1906-1942). Účinkují: Zdeněk Dočekal (klavír) a Jan 

Firla, Františka Havlíčková, Gabriela Horníčková, Helena Hřebíčková a Ludmila Pospíšilová (zpěv). Vý-

těžek ze vstupného bude věnován Domovu Paprsek Olšany - ústavu sociální péče pro lidi s mentálním 

postižením.  Vstupné dobrovolné

Pátek 7. prosince od 19 hodin ve velkém sále DK

Ve víru tance a elegance

Velká taneční show s módní přehlídkou svatebních a společenských šatů. Účinkují: Václav Masaryk s part-

nerkou (StarDance), semifi nalisté mistrovství ČR ve standardních tancích David Vejchar a Veronika Ha-

nušová, vicemistři světa a mistři ČR v argentinském tangu Petr a Gabriela Nečasovi a stepařská skupina 

No Feet z Brna.  Vstupné 100 Kč

Sobota 8. prosince od 17 hodin ve velkém sále DK

Stužkovací ples Gymnázia

Tradiční studentská slavnost spojená s plesovou zábavou. Hrají orchestr Styl a DJ David Řehůřek. Vstupné 150 Kč

Neděle 9. prosince od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele

II. ADVENTNÍ KONCERT: J. Horníček, T. Žůrek, Avonotaj

Účinkují: Jan Horníček (varhany), Tomáš Žůrek (klarinet) a Avonotaj. Výtěžek ze vstupného bude věno-

ván Základní speciální škole Pomněnka o.p.s.  Vstupné dobrovolné

Úterý 11. prosince od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Eva Urbanová

Pěvecká hvězda první velikosti poprvé u nás! Operní diva uvede vánočně laděný program za klavírního 

doprovodu Tomáše Hály. Na programu jsou árie z opery Libuše, z Dvořákovy Rusalky nebo Janáčkovy Její 

pastorkyně. Posluchači se také dočkají úryvků z děl G. Pucciniho, G. Verdiho, R. Wagnera a vánočních 

písní a koled.  Vstupné 300, 350, 400 a 500 Kč

Středa 12. prosince od 19.30 hodin ve velkém sále DK

ho Bohumíra Komínka z nedalekého Hlinska. Ni-

terně se jim podobají a je dobře, že cosi takového 

trvá v čase těkavě rozmáchlé a snad i cílené neza-

kotvenosti, erbovního znamení doby. Vybavila se 

mi slova Rilkova: „Dům chudých podobá se oltáři, 

kde věčnost v chléb se neustále mění…“. Každá 

rovnice je ale obousměrná, a i tady obojí, to všední 

se svátečním a trvalé s pomíjivým jejich přičiněním 

samovolně splývá a v Jitčiných krajinách (v Gale-

rii vystavených loni v červenci) a ve Štěpánových 

věcech se navzájem potvrzuje. Přijďte se přesvědčit 

sami… 

Mimořádně krásná výstava, zahájená ve středu 

5. prosince v 18 hodin za autorovy účasti, potrvá až 

do neděle 6. ledna nového roku 2013.  

 Miroslav Koval  
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Screamers: Vánoční speciál

Populární vánoční pořad nejoblíbenější travesti skupiny v Česku konečně zavítá také do Šumperka! Diváci 

se mohou těšit na známé umělkyně slečny Lily, Paulu, Valerii, Nadju a Sašu a samozřejmě také na vtipného 

a bystrého moderátora Láďu.  Vstupné 200, 230 a 260 Kč 

Sobota 15. prosince od 16 hodin ve velkém sále DK

Vánoční koncert ŠDS

Vánoční komponovaný pořad Šumperského dětského sboru.  Vstupné 50, 60, 70 Kč

Neděle 16. prosince od 16 hodin v evangelickém kostele

III. ADVENTNÍ KONCERT: Vladimír Veit

Účinkuje Vladimír Veit - „otec“ českého folku. Výtěžek ze vstupného bude věnován Pontisu Šumperk, 

o.p.s. - Dennímu stacionáři Volba.  Vstupné dobrovolné

Pondělí 17. prosince od 17 hodin na náměstí Míru (u radnice)

IV. ADVENTNÍ KONCERT: Šumperský dětský sbor

Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru. Výtěžek ze vstupného bude věnován Dětské-

mu centru Pavučinka Šumperk.  Vstupné dobrovolné

▶ PRO DĚTI

Neděle 9. prosince od 15 hodin ve velkém sále DK 

Dětský karneval s Pavlem Novákem

Dětské písničky a vyprávění Pavla Nováka. Hry a soutěže, při nichž se děti ani přítomní dospělí nebudou 

nudit. Pořadem provází, hraje a zpívá Pavel Novák se skupinou Family. 

Při vstupu děti obdrží sladké překvapení.  Vstupné 70 Kč

▶ D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

▶ VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 2. prosince

Jan Adamec, „Hráči“, černobílé fotografi e, k festivalu Blues Alive

Výstava klasických černobílých fotografi í hudebníků. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje 

Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

                                                                         

Od 5. prosince do 6. ledna

Štěpán Vrbický, „Časoprostor věcí“, pastely

Výstava kreseb jmenovaného malíře. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 5. prosince od 18 hodin. Ga-

lerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové 

ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký 

kraj.
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▶ JAZYKOVÉ A POHYBOVÉ KURZY

Němčina

Každé pondělí od 16.30 do 18.00 hodin v klubovně č. 3. Lektorka Alice Jurčíková. Výuka podle německé 

učebnice Delfi n. Zahájení: 21. ledna 2013. Přihlášky na telefonu 583 363 038, 777 652 073 nebo na 

www.dksumperk.cz.  Kurzovné 1.500 Kč/15 lekcí

Dětský společenský tanec

Taneční škola Olympia přijímá chlapce a dívky ve věku od 4 do 14 let. Pohybová průprava s prvky spole-

čenského tance. Vede taneční mistr Jiří Hrubý. Zahájení: leden 2013. Přihlášky na telefonu 606 819 729 

nebo na www.dksumperk.cz.  Kurzovné 900 Kč/pololetí

Kurz tance pro dospělé

Každé pondělí od 20 do 22 hodin ve velkém sále. Zahájení: 7. ledna 2013. Kurz obsahuje 6 dvouhodinových lekcí 

+ 1 prodloužená. Přihlášky na telefonu 606 819 729 nebo na www.dksumperk.cz.  Kurzovné 1.390 Kč/1 pár

▶ PŘIPRAVUJEME

19. ledna  PLES PRAMET TOOLS

25. ledna JABLKOŇ

8. února  JAN A FRANTIŠEK NEDVĚDOVI

9. února  PLES DK A CK ANCORA

2. března  KVĚTINOVÝ PLES A TANEČNÍ SOUTĚŽ

21. března  JIŘÍ KOLBABA: FOTOGRAF NA CESTÁCH

22. března  ECHO BLUES ALIVE

23. března  BLUES APERITIV

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK

DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 

tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, 

www. dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

PRAVIDELNÉ BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST
od začátku října po celou letošní sezonu

každé úterý od 17 do 18 hodin

na zimním stadionu v Šumperku 

Vánoční setkání s hudbou 
v pátek 21. prosince od 18 hodin v klášterním kostele

Zazní známe operní árie a písně v podání Šárky Hlochové, Yvony Jurčíkové, 

Veroniky Mráčkové-Fučíkové a Lucie Réblové za klavírního doprovodu Martiny Valentové.

Vstupné dobrovolné
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DIVADLO

Divadlo
Datum Titul Skupina Čas Cena

So 1.12.  Nebe na zemi  F, X, VK  19.30  135 Kč

So 8.12.  Pohádky ovčí babičky  R+D, VK  15.00  65 Kč

Pá 14.12.  Vánoční evergreeny Foyer, Zrcadlový sál  VK  19.30  70 Kč

So 15.12.  Strašidlo cantervillské  P, VK  19.30  230 Kč

St 19.12.  Strašidlo cantervillské  G, X, VK  17.00  135 Kč

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

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

Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. V divadle je k vidění výstava: Město 

čte knihu: Petr Válek - VÝSTAVA.

Druhou premiérou letošní sezony bylo Nebe na zemi. V roli Klementa se představil Tomáš Krejčí, farskou ku-

chařku Barku hraje Olga Kaštická a kněze Petr Komínek, v popředí ležícího statkáře Cavernu pak Jiří Konečný. 

 Foto: J. Valchař
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STANISLAV WANIEK

Divadlo rozezní vánoční evergreeny 
dvacátého století

Pořad nazvaný Vánoční evergreeny 20. století 

chystají na pátek 14. prosince herci šumperské-

ho divadla. Foyer a Zrcadlový sál rozepívají Olga 

Kaštická, Vendula Nováková, Petr Král, Tomáš 

Wurst a další hosté, o klavírní doprovod se postará 

Zdeněk Dočekal. Pořad začíná o půl osmé večer 

a vstupenky za sedmdesát korun jsou k dostání 

v pokladně divadla. -red-

Zemřel herec Stanislav Waniek
Stanislav Waniek, jenž patřil od roku 1967 do roku 

2010 k oporám šumperského divadla, zemřel v pátek 

2. listopadu ve věku jedenaosmdesáti let. Za více než 

čtyřicet let vychoval v Šumperku řadu divadelních 

ochotníků a nadšenců. Naposledy se na jevišti objevil 

v roce 2009 v roli Krále ve hře Matěj Poctivý.

Po vystudování brněnské JAMU v letech 

1951- 1955 nastoupil Stanislav Waniek do angažmá 

divadla v Českém Těšíně na polskou scénu. V roce 

1958 pak přešel na českou scénu v témže divadle. 

Než ho herecká kariéra v roce 1967 zavedla do Se-

veromoravského divadla v Šumperku, prošel ještě 

divadly v Kladně a v Novém Jičíně a delší dobu také 

působil ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.

Za svou hereckou kariéru vychoval řadu šumperských 

divadelních ochotníků a nadšenců. Jako režisér pravi-

delně spolupracoval s Divadelním studiem Šumperk. 

Občas režíroval také pohádky v tehdejším Severomo-

ravském divadle Šumperk. -vz-

▶ Stanislav Waniek.  Foto: ŠDS

Milý Stašku,

dnes jsem přišel do naší šatny a zastavil se nad Tvým křeslem… Říkal jsem si, že bych měl snad sehnat 

černý samet, přehodit ho přes Tvé křeslo, zapálit svíčku, tak se to přece dělá… Hned jsem si ale uvědomil, 

že tak by sis to určitě nepřál.

Posadil jsem se do křesla, zavřel oči a za chvíli se začalo odmotávat klubko vzpomínek. Najednou přede 

mnou pochodovala plejáda postav, jež si vytvořil, z nichž každá měla v oku Tvoji jiskru laskavého humo-

ru a na tváři ten Tvůj lidský úsměv, ať byla oblečená do kostýmu klauna či tragéda. Pak se vše zastavilo 

a odněkud shůry sestupoval dolů dědeček z Ostře sledovaných vlaků, došel až na forbínu a tam se v pokoře 

a důstojně klaněl stovkám diváků několika generací.

Vážený příteli, bylo mi ctí stát s Tebou nejen na jevišti divadla, ale i na jevišti světa. Velký dík za všechno 

Stašku! A za všechny - poslední sbohem… Petr Král
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STANISLAV WANIEK

Popisky k fotografi ím:

Fota v levém sloupci: S. Waniek ve hře Dvě 

noci s dívkou (r. 1993/1994), ve hře Noc na Ka-

rlštejně (r. 2001/2002), jako Král ve hře Matěj Po-

ctivý (r. 2009). Fota v pravém sloupci: S. Waniek 

ve hře Generálka (r. 1993/1994), ve hře Pygmalion 

(r. 1985/1986), s manželkou Jaroslavou Vyslouži-

lovou.  Foto: archiv ŠDS

1 –– 21



– 22 –

PREMIÉRA, VÁNOČNÍ DÁREK

Strašidlo cantervillské vstoupí 
do divadla v polovině prosince

Letošní třetí večerní premiéru chystá šumperské divadlo na sobotu 15. prosince. Divákům nabídne 

komedii Strašidlo cantervillské Oscara Wildleho v režijní úpravě Adama Doležala. Představení 

začíná o půl osmé večer.

Humoristickou novelu vyznačující se ironickým 

nadhledem napsal Oscar Wilde v roce 1887 a pat-

řila mezi jeho první díla. Dramatizace knihy zave-

de diváky do starobylého venkovského sídla, jež si 

právě koupil americký velvyslanec Hiram B. Otis 

a stěhuje se do něj s celou rodinou. A to přesto, že 

jej původní majitel panství upozorní na to, že na 

zámku straší duch sira Simona de Canterville, který 

zde před třemi sty lety zavraždil svoji manželku. Po 

staletí osvědčenými metodami úspěšně děsí gene-

race všech potomků. Jenže Američané jsou přece 

moderní lidé a na strašidla nevěří, i kdyby přece 

jen existovala... 

Hra oplývající romantickou náladou staré dobré 

Anglie je především střetem dvou různých životních 

postojů - romantického snění, nostalgie po starých 

časech a fantazie v kontrastu s moderní, praktickou 

a cynickou Amerikou, která postrádá fantazii.

„Události jsou tak hrozivé, že vyvolávají strach 

i ve třísetletém strašidle. Nastává nutnost hrdin-

ského činu. Americký pragmatismus naráží na 

britské duchovno. Starodávná kletba. Vystrašený 

vévoda. Může něco podobného skončit jinak než 

svatbou?“ ptá se režisér inscenace. Pro odpověď si 

přijděte v sobotu 15. prosince do šumperského 

divadla. -vz-

Divadlo opět nabízí netradiční vánoční dárek

Stejně jako v uplynulých letech také letos při-

chází divadlo s nabídkou vánočního dárku ve for-

mě vstupenky na vybraná divadelní představení. 

Pokud se rozhodnete obdarovat své blízké tímto 

způsobem, vstupenky budou k dostání od pondělí 

3. prosince v pokladně divadla, a to každý všední 

den od 15 do 17 hodin. Prodej potrvá tři týdny 

a skončí v pátek 21. prosince.

Vánoční dárek v podobě vstupenky přitom mo-

hou zájemci zakoupit na následující inscenace: 

9., 12. a 25. ledna v 19.30 hodin -  komediální 

zpěvohra Nebe na zemi, 23. února a 9. března 

v 19.30 hodin - tragikomedie V pátek v 7 U Řeka, 

4. března v 19.30 hodin - Hospoda Na Mýtince 

hostujícího Divadla Járy Cimrmana. Bližší infor-

mace a podrobnosti o představeních naleznete na 

webových stránkách divadla www.divadlosum-

perk.cz. -red-

Vánoční rozhledy z radniční věže

od pondělí 17. do středy 19. prosince 
vždy od 16 do 18 hodin

Výstupy na věž začínají na stanovišti 

průvodců (vedlejší vchod radnice)

Přejeme všem 

našim příznivcům veselé Vánoce,

v novém roce 2013 

hlavně hodně zdraví a štěstí

a mnoho pěkných zážitků 

v našem divadle.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

Vlastivědné muzeum v Šumperku
VÝSTAVNÍ SÍŇ

▶ Člověk tvůrce - příběh čtvrtý - KOV

Výstava ze sbírek VM v Šumperku představuje těž-

bu, zpracování a využití kovu v regionu. Výstava 

trvá do 3. února 2013.

HOLLAROVA GALERIE

▶ Půjdem spolu do Betléma, papírové betlémy 

(výstava)

Historie vývoje tištěných papírových betlémů od 

19. století do současnosti. Výstava trvá do 13. ledna.

▶ Mikuláš v muzeu

Ve čtvrtek 6. prosince proběhne od 9 do 16 hodin 

v muzeu Mikulášský den. Na děti čekají komento-

vané prohlídky výstav, dárečky a ozdoby na strome-

ček, které si samy mohou  vyrobit.

RYTÍŘSKÝ SÁL

▶ Město čte knihu 2012: Život a doba spisovatele 

Karla Čapka, Josef Čapek - malíř, básník, spisovatel

Výstavy uspořádané v rámci literárního a fi lmové-

ho festivalu Město čte knihu 2012. Výstavy trvají 

do 16. prosince.

STÁLÁ EXPOZICE 

▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-

pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 

pochlubit unikátním produktem - zcela automa-

tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 

exponáty hned ve čtyřech jazycích.

GALERIE ŠUMPERSKA

▶ „PAINTOMORROW“ 

Výstava představuje tvorbu dvanácti umělců, kterým 

slouží malba jako elementární vyjadřovací prostředek. 

Expozice si klade za cíl předložit divákovi současnou 

malbu prostřednictvím selekce, která je průřezem 

z toho nejzajímavějšího, co se na mladé výtvarné scéně 

vyskytuje. Výstava trvá do 5. ledna. 

Výstava Paintomorrow představuje tvorbu dvanácti umělců, kterým slouží malba jako elementární vyjadřovací 

prostředek. Foto -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

GALERIE MLADÝCH

▶ Globální oteplování ano, či ne?

Výstava s klimatickou tematikou zachycuje no-

vodobý a celosvětový rozpor mezi dvěma tábory. 

Táborem klimatických alarmistů a táborem kli-

maskeptiků. Výstava nabízí nejen panely k tématu 

oteplování, ale i sbírkové předměty z geologie a zo-

ologie, jež doplňují předložená fakta. K dispozici 

je také „čtenářský koutek“, prezentující publikace 

z celého světa k danému tématu. Výstava trvá do 

13. ledna.

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

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

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

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

ne 13-17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: 

út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 

13.15-17 hodin. 

ZÁBŘEH

▶ Z pohádky do pohádky

Výstava, kterou zhlédlo v Muzeu Šumperk 5 500 

návštěvníků, osloví celou rodinu a dává nahléd-

nout do kouzelného světa našich nejkrásnějších 

pohádek. Pro návštěvníky jsou v podobě instalo-

vaných scén a muzejních sbírek připraveny příběhy 

deseti klasických českých pohádek, a to Červená 

Karkulka, Perníková chaloupka, Smolíček Pacholí-

ček, O Budulínkovi, Jak zvířátka stavěla domeček, 

O Šípkové Růžence, O princezně a drakovi, Čertův 

švagr, Ošklivé kačátko a Sedmero krkavců. Výstava 

trvá do 31. ledna.

▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 

Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@mu-

zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevře-

no celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

MOHELNICE

▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 

roku 2005! 

▶ Čas vánoční: advent a Vánoce v lidových zvycích

Výstava trvá do 12. ledna.

▶ Přednáška: Rod hrabat Dubských svobodných 

pánů z Třebomyslic, Žádlovice 1891-1945. Osudy 

jedné z větví významného šlechtického rodu. Před-

náška Z. Žouželky proběhne v pátek 7. prosince 

v 17.30 hodin.

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

perk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, 

otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-

16 hod.

LOŠTICE

▶ Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-

slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

▶ Štědrý den v proměnách času

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 29. listopadu  v 17 ho-

din. Výstava potrvá do 19. ledna.

▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-

kladů muzea.

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-

para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 

Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně 

tragického osudu místní židovské komunity.

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

zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk. cz, otevře-

no celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13- 16 hod.

Otevírací doba o vánočních svátcích
Muzeum v Šumperku: 23.12. 13-17 hod., 

24.-25.12. zavřeno, 26.12. 9-13 hod., 

31.12. a 1.1. zavřeno

Muzea v Mohelnici, Zábřehu, Památník Adolfa 

Kašpara v Lošticích: 23.-25.12. zavřeno, 

26.12. 9-12 hod., PAK v Lošticích 

12.30-16 hod., 30.12.-1.1. zavřeno

Příjemné prožití vánočních svátků 

a dobré vykročení do nového roku 2013 

Vám přejí pracovníci Vlastivědného muzea 

v Šumperku a jeho zařízení v Mohelnici, 

Zábřehu, PAK v Lošticích a na zámku v Úsově.
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JARMARK, PUBLIKACE

Tradiční Vánoční jarmark v muzeu: 
sobota 15. prosince

Tradiční Vánoční jarmark chystají na sobotu 

15. prosince pracovníci šumperského muzea. Probíhat 

bude v prostorách Pavlínina dvora od 9 do 16 hodin.

Přijďte si s dětmi, rodinou nebo přáteli užít po-

hodovou sobotu, bude pro vás otevřena výstava 

Půjdem spolu do Betléma a na Vánočním jarmarku 

v Pavlínině dvoře na vás budou čekat tradiční ře-

meslné výrobky tvořené s láskou… vánoční věnce, 

originální šperky, drahé kameny a výrobky z nich, 

malovaná keramika a sklo, svíčky, drátkové dekora-

ce, patchworkové výrobky, vánoční cukroví a mno-

ho dalšího.  M. Berková

Vyšla publikace o životě kamzíků v Jeseníkách

Kamzíci v Jeseníkách 1913-2013, tak nazvali autor 

textu Jiří Pecháček a vedoucí redakční přípravy Magda 

Zmrhalová téměř stostránkovou publikaci, kterou letos 

na podzim vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku 

jako 32. svazek edice Knihovnička Severní Moravy.

V únoru 2013 uplyne sto let od chvíle, kdy bylo do 

Jeseníků z Alp poprvé přivezeno pět kamzíků, kteří se 

stali základem celého pozdějšího chovu. Kniha provází 

historií chovu kamzičí zvěře od roku 1913 až do sou-

časnosti. Málokdo asi ví, že osud tohoto v Jeseníkách 

nepůvodního druhu byl často v ohrožení, dokonce se 

spekulovalo i o jeho vyhubení.

První část publikace popisuje mezníky v historii 

kamzíků v Jeseníkách, novější údaje z období 2000-

2012 jsou výsledkem činnosti Petičního výboru pro 

záchranu kamzíka horského v Hrubém Jeseníku a Ob-

čanského sdružení Jesenický kamzík. V druhé části pu-

blikace, kromě informací čerpajících z knihy Kamzíčia 

zver a údajů získaných z dalších výzkumů, byla použita 

také autorova vlastní pozorování.

Smyslem vydání této knihy je vzbudit větší zájem 

o kamzičí zvěř mezi mysliveckou veřejností, ochránci 

přírody a také návštěvníky Jeseníků. Grafi cké zpraco-

vání v pojetí Michaely Stuchlé je originální a kniha 

rovněž ohromí množstvím a kvalitou snímků této nád-

herné zvěře i jesenických hor. Fotografi e k publikování 

poskytli Milan a Pavel Ballo, Tomáš Bělka, Eva Beníš-

ková, Milíč Blahout, Milena Hamerská, Josef Kubát st. 

a Josef Kubát ml., Štěpán Mikulka, Jana Mlčoušková, 

Zdeněk Pavlíček, Tomáš Pospíšil, Jozef Radúch, Anto-

nín Říha, Libor Stirad, Petr Šaj, Libor Školoud, David 

Štěpán, Drahomír Vrba a Martin Žatka. Kniha dále 

nabízí reprodukce historických listin, dokumentů, gra-

fi ckých  náčrtů a dalších zajímavých materiálů.

Ve Vlastivědném muzeu v Šumperku ji lze koupit za 

90 Kč, stejně tak v muzeích v Mohelnici, Zábřehu, Pa-

mátníku Adolfa Kašpara v Lošticích a od dubna 2013 

na zámku v Úsově. Pro milovníky jesenické přírody 

může být kniha milým a hodnotným dárkem. -mb-

Publikace nazvaná Kamzíci v Jeseníkách 1913-2013 

je k dostání za devadesát korun v šumperském muzeu.



– 26 –

VÝSTAVY

Hollarovu galerii zaplnily betlémy

„Půjdem spolu do Beltéma, papírové betlémy“ je 

název výstavy, kterou Vlas- t i v ě d n é 

muzeum v Šumperku připo- míná, že 

Vánoce se opravdu blíží. Ná- vštěvní-

ci tak mohou v Hollarově ga-

lerii obdivovat nádherné 

klasické vystřihované 

betlémy, a to 

tak, jak se 

v y v í j e l y 

od roku 

1850 až 

do sou-

časnosti. Nejdříve to byly oceloritiny, později je 

vystřídala litografi e nebo dřevořezba.

Mezi nejstarší známé zachované tisky patří ty 

z dílny vrchlabského mědirytce Wenzela Langham-

mera. Uvidí také papírové betlémy, které 

nakreslil Mikoláš Aleš nebo Josef 

Lada. Výstava, jejíž autor-

kou je etnografka Mária 

Kudelová, 

trvá až 

do 13. 

l edna .

 -mb-

Pražské jesličky od Josefa Weniga z roku 1916.  Foto: VM Šumperk

Globální oteplování ano, či ne?

V poslední době slýcháme ze všech stran o glo-

bálním oteplování. O klimatických změnách, jež 

nemají v historii obdoby a jež jsou prý způsobené 

člověkem a jeho moderní civilizací. Vina se klade 

především na stranu emisí CO
2
, methanu a dalších 

skleníkových plynů. Za největšího viníka je pocho-

pitelně označován průmysl a doprava ve spojitosti 

s naším konzumním způsobem života. 

CO
2
, neboli oxid uhličitý, je označován alarmis-

ty jako ten nejdůležitější skleníkový plyn. Za po-

sledních dvě stě let stoupla hladina CO
2
 z 280 ppm 

na zhruba 380 ppm, což by odpovídalo přibližně 

26,31 procentnímu nárůstu. Je toto ta příčina 

oteplení? Novodobé dogma hlásá, že oxid uhličitý 

řídí teploty. Tato teorie vychází ze sto let staré vě-

decké hypotézy, se kterou přišel Svante Arrhenius. 

Je tomu ale opravdu tak? Na začátku devadesátých 

let vrty v ledovcích ukázaly pravý opak. A vědecké 

studie (např. Cyntia Kuo či C.D. Keeling) potvrdi-

ly, že i dnes se nejprve mění teplota a až pak reaguje 

CO
2
. Příkladem je výbuch fi lipínské sopky Pina-

tubo v roce 1991 a pokles teplot po celém světě. 

Na toto reagoval CO
2
 také poklesem. A naopak po 

rekordně teplém létě v roce 1998 (El Niňo) přišel 

rekordní nárůst oxidu uhličitého…

A methan CH
4
? I přesto, že CO

2
 je v atmosféře 

cca 0,03% a methanu jen 0,00017%, je methan 

označován za velice zákeřný skleníkový plyn. Mož-

ná ještě horší nežli oxid uhličitý. Nejvíce se klima-

tologové obávají roztátí sibiřského permafrostu, 

tedy věčně zmrzlé půdy na sever od polárního kru-

hu. Ukazuje se ale, že emise dávané za vinu lidem, 

mohou být ve skutečnosti docela přirozené. Pod-

le nedávného objevu Franka Kepplera z Institutu 

Maxe Plancka z Heidelberga za asi 20% ročních 

emisí metanu může ne člověk, nýbrž světové rost-

linstvo. O tom se ale nemluví…

Skleníkové plyny, ať už jsou jakékoli, má člověk 

v poslední době ve zvyku spojovat s dalším znečiš-

těním planety. Nepopírám antropogenní vlivy, jako 

jsou například znečištění ovzduší, vody a půdy. Nepo-

pírám správnost zákazu olovnatého benzínu, třídění 

odpadu, rozvoje alternativních zdrojů energií, eko-

logického myšlení ve stavebnictví a v běžném životě. 
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Avšak je třeba rozlišovat, co je založeno na vědecké 

bázi a co ne. Například těžké kovy v benzínu opravdu 

škodí nejen lidskému organismu, ale i přírodě samot-

né. Není ale trochu zvláštní řadit mezi znečišťující lát-

ky i uhlík? Základní stavební kámen života na Zemi?

Proč tento text vlastně píši? Je to spíše prosba 

ke všem lidem. Nenechte se ovlivňovat politickými 

a ukvapenými názory, jež se nezakládají na vědec-

ké bázi. Pokud někdo řekne, že se oteplilo, ano, já 

s ním souhlasím. Ale prosím pozor, otepluje se za 

posledních 140 let. Když ale vezmu v potaz vývoj 

teplot za posledních 10.000 let či vývoj ještě hlubší 

jako geolog, tak můžu s klidem na duši říci, že vý-

voj je spíše opačný. Minulá doba meziledová byla 

teplejší než tato. I v naší době meziledové, zhruba 

před 7 tisíci lety, bylo na Zemi asi o 2 stupně teple-

ji. V té době například Sahara, dnes největší poušť 

v Africe, byla zelená a byly tam lesy plné zvěře. Ne-

nechte se proto strašit novinovými titulky, že kvůli 

oteplení se rozšíří pouště. Teplotní výkyvy i „extré-

my počasí“ byly na této planetě vždy doma. 

Pokud máte zájem dozvědět se více informací, 

právě pro vás jsme přichystali velice zajímavou 

výstavu u nás v šumperském muzeu. Nevěřte ka-

tastrofi ckým titulkům v bulvárních novinách. Ne-

dejte se strhnout alarmistickým proudem Evropské 

unie a uhlíkového průmyslu. Přijďte si udělat vlast-

ní názor. Na chvíli se zastavit a zamyslet. Výstava 

je pro vás nachystána v Galerii mladých, je plná 

informací i z jiných vědeckých oborů a je nádherně 

grafi cky zpracována.  Milan Dvořák, 

 zoolog a geolog VM Šumperk

Vila Doris

Do 17. prosince každé pondělí, každou středu, každý 

čtvrtek a každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“

Volná herna

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

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Do 18. prosince každé úterý od 17 do 18.30 hodin 

v MC Komínkov

Cvičení pro nastávající maminky

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

731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Cena lekce 50 Kč

Do 12. prosince každou středu od 17 do 18.30 hodin 

v MC Komínkov

Laktační poradna

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

731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Konzultace 50 Kč

Sobota 1. prosince od 14 do 17 hodin v AT na „K“

Výroba adventního kalendáře (čtyři dílny)

Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, 

e- mail: silhanova@doris.cz.  Cena 80 Kč/kalendář

Neděle 2. prosince od 16 do 18.30 hodin v tělocvičně 

na „K“

Čertoviny

Odpoledne plné her a soutěží s čerty, anděly a Mi-

kulášem, čertovská muzika, andělská tombola, Mi-

kulášovo občerstvení, různá vystoupení, aerobic. 

Pozor, soutěžíme o nejhezčího čertíka a čertici! 

S sebou: přezůvky, oblek čertíka či čertice (není 

podmínkou pro vstup), dobrou náladu. Informace 

Jiří Kamp, tel.č. 731 501 319, kamp@doris.cz. 

 Rodinné vstupné 50 Kč (jednotlivec 20 Kč)

Středa 12. prosince od 17 do 20 hodin v AT na „K“

Sedánky pro mamky

Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace 

Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 

psencikova@doris.cz.  Cena 60 Kč

Od středy 28. do čtvrtku 29. listopadu a od čtvrtku 

6. do pátku 7. prosince vždy od 9.30 do 11.30 hodin 

v MC Komínkov

Kurz masáží pro děti a kojence
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Jedná se o láskyplnou masáž, která obsahuje tři dru-

hy dětských masáží, a to: 1. tradiční indická masáž, 

2. masážní metody ze Švédska, 3. masáž chodidla, 

která vychází z prvků refl exní terapie.Využívají se 

také prvky dotykové relaxace, jógy, muzikoterapie 

a aromaterapie. Informace a přihlášky Eva Pšenčí-

ková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psenciko-

va@doris.cz.  Cena za obě lekce 400 Kč

Čtvrtek 14. prosince od 18.30 hodin ve velké zkušeb-

ně sboru Motýli na „K“

Via Lucis - Písně a blues (předvánoční koncert)

Host - vynikající český bluesman Jiří Šlupka Svě-

rák. Rezervace a informace Petr Konupčík, tel.č. 

731 610 037. Vstupné 60 Kč, senioři a mládež 40 Kč

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

topadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 

583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 

Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 

(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateř-

ské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: 

AT), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, 

http://www.doris.cz

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

PÍSNĚ A BLUES (předvánoční koncert)

Ve čtvrtek 14. prosince od 18.30 hodin ve velké zkušebně sboru Motýli na „Komíně“

Setkání s vynikajícím českým bluesmanem Jiřím Šlupkou Svěrákem.

J.Š. Svěrák (30.12. 1950), zpěvák, pianista, skladatel a textař, je stálicí bluesové scény již řadu let. 

Po působení v mnoha amatérských seskupeních zakotvil profesionálně jako zpěvák u slavné skupiny 

CK Vocal, v níž působil tři a půl roku. Po odchodu se věnoval vlastním, většinou klubovým 

činnostem, které se neomezovaly jen na jeho pěvecký talent, ale také začaly naplňovat jeho tvorbu 

skladatelskou a textařskou. Zajímavá je i jeho spolupráce s českými divadly, je autorem více než 

pětapadesáti scénických hudeb, dvou muzikálů (hudba a text) a dvou her se zpěvy ve spolupráci 

s básníkem Pavlem Šrutem. Podstatnou část jeho tvorby zaujímá zhudebňování české a světové 

poezie, určené kdysi nejen pro návštěvníky pražské Violy, ale také pro posluchače Českého rozhlasu. 

Píše také pro pěvecké sbory. Zabývá se rovněž tvorbou pro děti, společně s Pavlem Půtou vytvořil CD 

Bumtarata na vrata pro DRPS. Ve spolupráci se svými studenty vydal MC pro slabozraké a nevidomé 

děti obsahující dětské písně a četbu z Čapkova Povídání o pejskovi a kočičce. Nahrál CD Písně 

a blues, obsahující více než tři desítky písní s texty českých básníků i s texty vlastními. Pravidelně 

také vystupuje se skupinou Cadillac, která hraje již mnoho let „dřevní“ rock and roll a rhythm and 

blues. V současné době působí společně s Jaromírem Hůlou (foukací harmonika) a Petrem Zimákem 

(bicí) ve skupině Nejenblues, která se orientuje především na blues, ale také občas zabrousí ve 

vlastních kompozicích do jiných hudebních žánrů. Svému životnímu koníčku se také věnuje jako 

pedagog. Učí na VOŠ a Konzervatoři J. Ježka a také na fakultě herectví pražské DAMU.

Vstupenky v ceně 60 Kč a 40 Kč (senioři a mládež) lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel.č. 731 610 037.
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Městská knihovna

Knihovna na ul. 17. listopadu 6
Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

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

Knihovna v ul. 17. listopadu 6
Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pá 21.12. 8 - 11  12 - 18 12 - 17 10 - 12  13 - 18

So 22.12. 8 - 12 8 - 12 zavřeno

Po 24.-St 26.12. zavřeno

Čt 27.12. zavřeno

Pá 28.12. 8 - 11  12 - 17 12 - 17 10 - 12  13 - 17

So 29.12. zavřeno

Po 31.12. zavřeno

Út 1.1. zavřeno

St 2.1. 8 - 11  12 - 18 12 - 17 10 - 12  13 - 18

Půjčovní doba v závěru roku 2012

Městská knihovna zve na pořad

Bedřich Ludvík: Cesta na Howk Tower Robinsona Jeff erse

v pátek 30.listopadu od 17 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého v klášterním kostele

Městská knihovna v ulici 17. listopadu 6 

zve na výstavu

APTÁK - PRODEJNÍ VÝSTAVA
Prodejní výstava šumperské rodačky, 

výtvarnice Ireny Slavíkové.

Zahájení výstavy ve čtvrtek 29. listopadu 

v 16 hod. Výstava potrvá do 2. ledna.

Městská knihovna v ulici 17. listopadu 6 

zve na 

Vánoce v knihovně
od soboty 1. do středy 19. prosince

Tradiční vánoční prodej výrobků chráněné 

dílny Duhy - centra sociálních služeb 

Vikýřovice
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ATLAS MRAKŮ

Sobota 1. a neděle 2. prosince jen v 17.00 hodin

Německo, USA, Hong Kong, Singapur, 2012, 164 minuty, drama, mysteriózní, sci-fi , nevhodný mládeži 

do 12 let, titulky

Pozoruhodná fi lmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které se 

odehrávají v různých časech a na různých místech od začátku 19. století až po postapokalytickou budouc-

nost. Tvůrci legendárního Matrixu ve spolupráci s režisérem fi lmu Lola běží o život spojili síly a vytvořili 

dílo, které se nemazatelně zapíše do fi lmové historie. „Takový entuziasmus nejde předstírat. Během zá-

věrečných titulků se asi 700 lidí zvedlo ze sedaček a tleskalo po několik minut.“ (Th e New York Times). 

Hrají: Tom Hanks, Halle Berryová, Hugh Grant, Suzan Sarandonová a další.  Vstupné 110 Kč

7 PSYCHOPATŮ

Sobota 1. a neděle 2. prosince jen ve 20.00 hodin

USA, Velká Británie, 2012, titulky, 109 minut, komedie, krimi, mládeži do 12 let nevhodný

Hlavní hrdina fi lmu, scénárista Marty, píše nový scénář, ale chybějí mu nápady. Díky svým známým se 

připlete ke zločinu, který ho může stát život. Kamarádi se totiž rozhodli unést psa, který patří gangsterovi 

s tak trochu vznětlivou povahu. Pro Martyho skvělý zdroj inspirace, pokud to ovšem celé přežije. Hrají: 

Pontis, středisko Sever
Úterý 4. prosince od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Čtvrtek 13. prosince od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 18. prosince od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

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

Mateřské centrum Brouček

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“

Sportovní a relaxační aktivity pro seniory

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“

Konverzace v němčině pro seniory - začátečníci

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“

Konverzace v němčině pro seniory - pokročilí

Každé sudé úterý (27.11., 11.12.) od 9 hodin v „P“

Aktivity pro seniory: 

Výtvarná dílna

Každou středu od 10 hodin v „P“

Trénování paměti

Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin a každý čtvrtek 

od 9 a od 10 hodin v „P“

Cvičení s fl exibary 

Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“

Kroužek ručních prací

Bližší informace k akcím: 

V. Schlemmerová, tel.č. 583 211 766. Plavání ko-

jenců v rodinách pro děti od narození do půl roku 

věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  

na čísle 732 561 061, 

„KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub dů-

chodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 

Kino Oko
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Colin Farrell, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Christopher Walken. Vstupné 100 Kč

ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D   3D

Sobota 1. a neděle 2. prosince jen v 15.00 hodin

USA, 2012, 76 minut, animovaný, rodinný, rodinný fi lm v českém znění

Zvonilka se vydává napříč zapovězenou hranicí ze svého domova do tajemných Zimních lesů, kde se setkává 

s celou řadou nových zimních víl a odhaluje kouzelné tajemství - Zvonilka má totiž sestru, stejně veselou a hra-

vou Modrovločku. Společně s ostatními přáteli se vypraví najít tajemství pohádkových křídel.  Vstupné 130 Kč

SVATBA MEZI CITRONY

Pondělí 3. a úterý 4. prosince jen v 17.30 hodin

Dánsko, Švédsko, Itálie, Francie, 2012, 112 minut, romantická komedie, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Po fi lmu Lepší svět oceněném Oscarem přichází režisérka Susanne Bierová s mimořádnou romantickou ko-

medií, která splňuje všechny defi nice tohoto žánru, přestože se nebojí ani vážných témat. Dvě velmi odlišné 

rodiny se setkávají v nádherné staré italské vile uprostřed citronového sadu na pobřeží moře. Důvodem 

setkání je svatba krátce zamilované dvojice. Hrají: Pierce Brosnan, Trine Dyrholmová.  Vstupné 80 Kč

NÁVRAT DO SILENT HILL 3D   3D

Pondělí 3., úterý 4. a středa 5. prosince jen ve 20.00 hodin

Francie, USA, 2012, 95 minut, horor, mysteriózní, thriller, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Když její otec zmizí, Heather Masonová je vtáhnuta do děsivé dimenze, která zná vysvětlení podivných 

nočních můr, jež jí provázejí celé dětství.  Vstupné 130 Kč

HVĚZDA BETLÉMSKÁ

Středa 5. prosince jen v 15.00 hodin

Československo, 1969-75, 67 minut, animovaný, rodinný

Pásmo pohádek pro děti. Krtek o Vánocích, Hvězda betlémská, Rézi a brok na vánočním trhu, Čarovné 

lyže, Vánoční stromek, Jak Mikeš zachránil Bobeše, Sněhulák, Veselé Vánoce aneb Karlíkovo dobrodruž-

ství.  Vstupné 30 Kč, pro čertíky a andílky 10 Kč

SKYFALL

Středa 5. a čtvrtek 6. prosince jen v 17.00 hodin, pátek 7., sobota 8. a neděle 9. prosince jen ve 20.00 hodin

Velká Británie, USA, 2012, 145 minut, akční, krimi, thriller, dobrodružný, titulky

Daniel Craig se vrací jako James Bond ve 23. dobrodružství nejslavnějšího agenta s povolením zabíjet. 

Bondova loajalita k M (Judy Denchová) musí projít těžkou zkouškou, poté co je Mi6 napadena záhadným 

Raoulem Silvou (Javier Bardem). Ve vzduchu je cítit velké nebezpečí a agent 007 musí v rámci své mise 

navštívit Istanbul, Šanghaj a Macau, aby zabránil národní katastrofě.  Vstupné 100 Kč

DVA NULA  Artvečer - fi lmový klub 

Čtvrtek 6. prosince jen ve 20.00 hodin

Česko, 2012, 108 minut, nevhodný mládeži do 12 let

Třicet kamer zachytilo tradiční derby Sparty se Slavií očima fanoušků. Komediální dokument Dva nula 

autorské dvojice Abrahám - Bojar má potenciál hitu, který si zamilují fandové Okresního přeboru i kavá-

renští intelektuálové.  Dokument z dílny tvůrců fi lmu Česká RAPublika.  Vstupné 80 Kč, 70 Kč pro členy FK
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LEGENDÁRNÍ PARTA 

Sobota 8. a neděle 9. prosince jen v 15.30 hodin

USA, 2012, 90 minut, rodinný fi lm v českém znění

Legendární parta vznikla ve studiu, které stvořilo Shreka a Madagaskar. Když se jeden zloduch rozhodne 

vzít dětem na celém světě radost ze života, dá se dohromady parta superhrdinů a ta se ho pokusí zastavit. 

 Vstupné 100 Kč 

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 2 

Pátek 7., sobota 8. a neděle 9. prosince jen v 17.30 hodin

USA, 2012, 115 minut, dobrodružný, drama, fantasy, romantický, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Závěrečná část světoznámé upírské ságy nás naposledy zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen 

o svou lásku, ale i o vlastní životy.  Vstupné 90 Kč

ARGO 

Pondělí 10. a úterý 11. prosince jen v 17.30 hodin

USA, 2012, 120 minut, drama, thriller, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Podle skutečného příběhu! Dne 4. listopadu 1979 vrcholí íránská revoluce. Radikálové pronikají na ame-

rické velvyslanectví v Teheránu, kde zajímají celkem 52 amerických rukojmí. Šesti Američanům se podaří 

uprchnout a ukrýt se v domě kanadského velvyslance. Specialista CIA na „exfi ltraci“ jménem Tony Men-

dez (Affl  eck) přichází s riskantním plánem na jejich bezpečný odsun ze země. A ten plán je tak neuvěři-

telný, jako by se mohl stát jen ve fi lmu. Režie a hlavní role Oscarem oceněný Ben Affl  eck, producentem 

fi lmu je George Clooney.  Vstupné 80 Kč

ANNA KARENINA 

Pondělí 10. a úterý 11. prosince jen ve 20.00 hodin, středa 12. prosince jen v 18.00 hodin 

Velká Británie, Francie, 2012, 130 minut, drama, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Nadčasový příběh lásky, která prochází celým srdcem, v kulisách hýřivé a nestřídmé společnosti, jakou je 

carské Rusko. Píše se rok 1874. Vitální a krásná Anna Karenina (Keira Knightleyová) má vše, o čem sní 

všechny její současnice - je ženou Karenina (Jude Law), vysoce postaveného vládního úředníka, kterému 

porodila syna, a její společenské postavení v Petrohradě těžko může být vyšší. Při seznámení Anny a Vron-

ského to vzájemně zajiskří a cit se rozhoří...  Vstupné 100 Kč

V TEMNOTĚ

Středa 12. prosince jen ve 20.30 hodin

Polsko, Německo, Francie, Kanada, 2011, 145 minut, drama, válečný, mládeži přístupný, titulky

Hrdinou snímku je zloděj a podvodníček a zároveň milující otec i katolík Leopold Socha, Polák ze Lvova, 

který za 2. světové války ukryl v podzemní kanalizační síti skupinku uprchlíků ze židovského ghetta. Celou 

věc zpočátku vnímá jen jako příležitost k dobrému výdělku a nechává si od Židů za své služby řádně platit. 

Postupem času, kdy společně prožijí řadu utrpení i chvíle na hraně mezi životem a smrtí, přirostou utečen-

ci Sochovi k srdci a on se rozhodne jim nadále pomáhat zcela nezištně, i za cenu ohrožení svého života i své 

rodiny. Film Agniezsky Holland byl nominován na Oscara.  Vstupné 80 Kč, 60 Kč pro studenty

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 3D   3D

Čtvrtek 13. prosince jen v 00.01 hodin (půlnoční premiéra!), čtvrtek 13., pátek 14., sobota 15., neděle 
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16. prosince v 17.00 a ve 20.30 hodin, pondělí 17., úterý 18. a středa 19. prosince jen v 17.00 hodin

USA, Nový Zéland, 2012, 164 minuty, dobrodružný, fantasy mládeži přístupný, české znění

První díl trilogie fi lmových adaptací J.R.R. Tolkiena Hobit Petera Jacksona. Děj se odehrává ve Středozemi 

60 let před „Pánem prstenů“. Tato část sleduje cestu hlavní postavy Bilbo Pytlíka, který se ocitne na dob-

rodružné výpravě. Hrají: Martin Freeman, Ian McKellen, Cate Blanchetová, Chritopher Lee, Eliah Wood, 

Hugo Weaving, Andy Serkins a další.  Vstupné 140 Kč

VÁNOČNÍ SEN 

Neděle 16. prosince jen v 10.00 hodin

Československo, 1945-75, 73 minuty,  animovaný, rodinný

Vánoční sen, Trápení medvídka Brumly, Paraplíčko 16’, O poctivém Matějovi 12’ Cvrček a bombar-

don 5´, Krtek o Vánocích, Vánoce u zvířátek. Režie: Karel Zeman, Bořivoj Zeman, Hermína Týrlová, 

Břetislav Pojar, Zdeněk Miller.  Vstupné 30 Kč 

PEVNOST  Artvečer - Filmový klub 

Pondělí 17. prosince jen ve 20.30 hodin 

Česko, 2012, 70 minut, dokumentární, mládeži přístupný

Předpremiéra fi lmu MFDF Jihlava 2012: Hlavní cena pro nejlepší český dokument v sekci Česká 

radost. Dvacet let po rozpadu Sovětského svazu existuje stát, který se stále potýká se živým dědictvím 

komunismu. Stát, jehož existenci téměř nikdo neuznává. Stát o 500.000 obyvatelích různých národností, 

kteří mají tři až čtyři různé pasy, aby se z něj vůbec mohli dostat někam ven. Do této podivuhodné, temné 

země se vydávají dva mladí čeští dokumentaristé, aby zde natočili poetický příběh o člověku, jeho vztahu 

V prosinci se mohou návštěvníci kina Oko těšit na první díl trilogie fi lmových adaptací J.R.R. Tolkiena Hobit.
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ke svobodě a také o jeho touze uniknout modernímu světu do ideálního univerza, v němž se o něj stát 

skutečně postará.  Vstupné 80 Kč

KUŘE NA ŠVESTKÁCH 

Úterý 18. a středa 19. prosince jen ve 20.30 hodin

Francie, Německo, Belgie, 2011, 93 minuty, drama, rodinný, mládeži přístupný, titulky

Fascinující atmosféra, optimistický pohled na svět, dokonalá práce s fi lmovým obrazem režisérské dvojice Marja-

ne Satrapiové a Vincenta Paronnauda, jejichž první fi lm Persepolis posbíral po světě i u nás desítky cen. Příběh 

Kuřete na švestkách se odehrává v předvánočním Teheránu roku 1958. Hlavním hrdinou romantického příběhu 

o osudové lásce je Nasser Ali Khan (Mathieu Amalric), nejslavnější houslový virtuos své doby.  Vstupné 80 Kč

OBCHOD PRO SEBEVRAHY  Art večer - Filmový klub

Čtvrtek 20. prosince jen ve 20.30 hodin

Francie, Kanada, Belgie, 2012, 85 minut, animovaný, komedie, muzikál, mládeži do 12 let nevhodný, titulky

Představte si město, kde se žije tak smutně, že lidé ztratili veškerou chuť k životu. Představte si město, kde 

prosperuje jediný obchod - ten, který prodává jedy, provazy a další sebevražedné pomůcky. Majiteli toho-

to obchodu se právě narodilo dítě, které je ztělesněním životního optimismu. Rozklad rodinné živnosti 

pomalu začíná...  Vstupné 80 Kč, 70 Kč pro členy FK

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA  2D 

Čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22. a neděle 23. prosince jen v 17.00 hodin 

USA, Nový Zéland, 2012, 164 minuty, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, titulky

První díl trilogie fi lmových adaptací J.R.R. Tolkiena Hobit Petera Jacksona. Hrají: Martin Freeman, Ian Mc-

Kellen, Cate Blanchetová, Chritopher Lee, Eliah Wood, Hugo Weaving, Andy Serkins a další.  Vstupné 100 Kč

LADÍME 

Pátek 21., sobota 22. a neděle 23. prosince jen ve 20.30 hodin

USA, 2012, 112 minut, komedie, hudební, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Hlavní hrdinku Becu (Anna Kendricková) nepotkáte jinak než se sluchátky na uších. Chce stát se úspěšnou 

dýdžejkou a svého plánu se drží až do chvíle, než narazí na velmi nesourodou partu holek, které spojuje 

soutěžní sborové zpívání slavných písniček a capella. Nezpochybnitelný hudební sluch a schopnost zpívat 

čistě i ve sprše ji nakonec do klubu zpívajících studentek přivede. Beca je rebelka, a tak to okamžitě začne 

mezi ní a neofi ciální šéfkou týmu Aubrey nezdravě jiskřit. A přitom fi nále je tak blízko!  Vstupné 100 Kč

RAUBÍŘ RALF 

Sobota 22. a neděle 23. prosince jen v 15.00 hodin

USA, 2012, 94 minuty, animovaný, komedie, kreslený, rodinný fi lm v českém znění

Strhujícího děj a nálož nezapomenutelných gagů. Ralf je záporák s tím největším srdcem, kterého si zami-

lujete.  Vstupné 80 Kč, pro děti je v neděli 23.11. vstupné 60 Kč

Za vánoční dárek děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk. 

HVĚZDA BETLÉMSKÁ 

Neděle 23. prosince jen v 10.00 hodin

Československo, 1969-75, 67 minut, animovaný, rodinný

KINO OKO
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Pásmo pohádek pro děti. Krtek o Vánocích, Hvězda betlémská, Rézi a brok na vánočním trhu, Čarovné lyže, 

Vánoční stromek, Jak Mikeš zachránil Bobeše, Sněhulák, Veselé Vánoce aneb Karlíkovo dobrodružství.  

 Vstupné 30 Kč, pro děti 10 Kč

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 

24. prosince jen ve 14.00 hodin

USA, 2012, 94 minuty, animovaný, rodinný fi lm v českém znění

Oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého 

tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta se vrací, aby prožili nové napínavé dobrodružství. Scratt ukraje 

svůj žalud takovým způsobem, že pradávná Pangea začne praskat a lámat se na jednotlivé kontinenty a díky po-

hybu litosférických desek dojde i k rozdělení naší prehistorické party.  Vstupné 80 Kč, pro děti je vstupné 40 Kč

Za vánoční dárek děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk. 

PÍ A JEHO ŽIVOT 

Úterý 25., středa 26. a čtvrtek 27. prosince jen v 17.00 hodin

USA, 2012, 127 minut, drama, dobrodružný, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Příběh natočený podle románu Yanna Martela se soustřeďuje na Pí Patela z Indie, syna majitele zoologické 

zahrady, z něhož bude později ředitel. Pí si jednou vyjede lodí na Tichý oceán, ale loď ztroskotá a on se 

dostane pouze na záchranný člun, kde s ním plují i hyena, samice orangutana, zebra a tygr indický. Celý 

tento příběh je o víře, naději i šanci přežít tuto nešťastnou událost. Režie: Ang Lee, hrají: Suraj Sharma, 

Irrfan, Tobey Maguire, Gérard Depardieu.  Vstupné 100 Kč

YUMA 

Úterý 25. a středa 26. prosince jen v 19.30 hodin

Polsko, Česko, 2012, 112 minut, akční, krimi, drama, titulky

Život v polsko-německém pohraničí se po pádu železné opony nijak zvlášť nezměnil. Dvacátníka Zygu už 

nebaví dívat se na módní výstřelky a západní vymoženosti jen v barevných časopisech. Spolu s kamarády se roz-

hodne rozzářit život v ospalém městečku a sobě i jeho obyvatelům trochu přilepšit. Západoněmecké obchody 

přetékající zbožím jsou pro mladíky přece jen příliš velkým lákadlem.. Piotr Mularuk se ve svém působivém 

dramatu, v němž nechybí akce, inspiroval situací, jež po rozpadu sovětského bloku panovala v polsko-němec-

kém pohraničí a svého času plnila titulní strany polských novin. Hudba Jan P. Muchow.  Vstupné 80 Kč

SAMSARA  Art večer - Filmový klub

Čtvrtek 27. prosince jen v 19.00 hodin

USA, 2011, 102 minuty, dokumentární, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Připravte se na zážitek a zkušenost smyslů, které nemají obdobu. SAMSARA opět spojuje režiséra Rona 

Frickeho s producentem Markem Magidsonem, jejichž fi lmařské a hudební umění bylo potvrzeno již 

mnohokrát oceněnými fi lmy BARAKA a CHRONOS. SAMSARA ve starodávném sanskrtu znamená 

„věčně se otáčející kolo života“ a tvůrci se v něm snaží zachytit prchavé okamžiky, které utvářejí náš život. 

Film, který vznikal přes pět let ve dvaceti pěti zemích, nás zavádí na posvátná místa, do postižených oblas-

tí, průmyslových zón a míst přírodních zázraků.  Vstupné 100 Kč

CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ 

Pátek 28., sobota 29., neděle 30. prosince jen v 17.00 hodin, středa 2. ledna jen v 17.30 hodin

KINO OKO
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Francie, Německo, 2011, 96 minut, komedie, mládeži přístupný, titulky

Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne jsou nerozlučnými přáteli více než čtyřicet let. Když jim paměť i srd-

ce začínají pomalu vypovídat službu a na obzoru je přízrak domova důchodců, vzepřou se a rozhodnou 

se žít společně. Nápad je to přinejmenším bláznivý. Avšak i přesto, že občasné neshody probouzí staré 

a zasuté vzpomínky, začíná se tu nádherné dobrodružství - společný život v komunitě. V sedmdesáti pěti 

letech! Hrají Daniel Brühl, Geraldine Chaplinová, Jane Fonda, Pierre Richard a další.  Vstupné 80 Kč

JACK REACHER

Pátek 28., sobota 29. a neděle 30. prosince jen v 19.00 hodin, úterý 1. ledna jen v 17.30 hodin

USA, 2012, 130 minut, krimi, drama, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Filmová adaptace novely „Výstřel“ britského spisovatele Leeho Childa. Bývalý snajpr James Barr a bývalý 

vyšetřovatel Jack Reacher se kdysi potkali v armádě. Barr tehdy zastřelil čtyři lidi, ale nakonec nebyl obvi-

něn pro nedostatek důkazů. Reacher mu přísahal, že ho dostane, pokud se o to pokusí znovu. Když je Barr 

obviněn ze střelby do davu, při které padlo šest výstřelů a zemřelo pět lidí, požaduje, aby k jeho případu 

byl přidělen Jack Reacher. Ten zpočátku věří, že je Barr vinen. Jenže krédo vojenských snajprů zní „Jeden 

výstřel, jeden mrtvý“.  Vstupné 100 Kč

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 3D   3D

Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29. a neděle 30. prosince jen v 15.00 hodin, pondělí 31. prosince jen ve 14.00 

hodin, úterý 1. a středa 2. ledna jen v 15.30 hodin 

Belgie, 2012, 93 minuty, animovaný, dobrodružný, rodinný fi lm v českém znění

Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají života u korálového útesu. Jednoho dne je však uloví 

pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného akvária v Dubai. Želvy se ovšem jen tak nevzdávají a za 

pomoci svých mláďátek Rickyho a Elly jsou rozhodnuty dokázat nemožné a dostat se zpět na svobodu. 

 Vstupné 130 Kč, na Silvestra 100 Kč

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 3D  3D

Pondělí 31. prosince jen v 16.00 hodin

USA, Nový Zéland, 2012, 164 minuty, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, české znění

První díl trilogie fi lmových adaptací J.R.R. Tolkiena Hobit od Oscarem oceněného fi lmaře Petera Jackso-

na. Hrají: Martin Freeman, Ian McKellen, Cate Blanchetová, Chritopher Lee, Eliah Wood, Hugo Wea-

ving, Andy Serkinsa další.  Silvestrovské vstupné 100 Kč

Připravujeme: Nespoutaný Django, Cirque du Soleil: Vzdálené světy 3D, Čtyřlístek, Bídníci

Filmový klub: Mazel, Caesar musí zemřít, Hon, Th e Master

Změna programu vyhrazena.

Program kina také na www.kinosumperk.cz. 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový 

vjem, samostatný basový kanál 1000 W. 

DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI. 

Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního 

představení. Vstupenky na všechna prosincová představení jsou v prodeji od 1. prosince 2012.

KINO OKO






