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Starý příteli! S majákem rozhledny vítáš první a poslední světlo.
Barvotisk barev. Přetvárné přebarvení. Sluncové sousloví.
Za oponou mraků theatrum: mlha s mlhou mlhotá, vířivý sníh vítr vichří,
voda vodu vodí od rána odrána. Violky prosí nesahat, ale kameny k pohlazení.
Přátelé přicházejí, věčný příteli! 
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Tip KŽŠ na leden: Strašidlo cantervillské

Výstava v muzeu

Třetí premiérou letošní sezony bylo v prosinci 
Strašidlo cantervillské. V lednu jej divadlo uvádí 
hned pětkrát.

24. ledna bude v Rytířském sále muzea zahájena 
výstava patchworku.

Autor obálky: 
Jaroslav Minář, autor básní Miroslav Kubíček
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AUTOŘI OBÁLKY

Obrazy Jaroslava Mináře doprovázejí na obálce KŽŠ 
texty Miroslava Kubíčka

Již dvakrát se ve své tvorbě setkali výtvarník Jaroslav Minář, který pochází z Postřelmova, a šum-
perský básník a pohádkář Miroslav Kubíček. Poprvé v roce 2002, kdy Jaroslav Minář ilustroval 

Kubíčkovu básnickou sbírku „Bloudivá blízkost“, podruhé pak v roce 2009 při tvorbě nástěnného 
kalendáře nazvaného Lyrické Jeseníky, který vydalo Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. Obrazy po-
střelmovského výtvarníka, inspirované jesenickými horami, v něm doplňují verše Miroslava Kubíčka. 
A právě zmíněné reprodukce třináctidílného cyklu Lyrické Jeseníky budou po celý nadcházející rok 
2013 spolu s Kubíčkovými verši zdobit titulní stranu Kulturního života Šumperka.

Ačkoliv výtvarné obory na školách nestudoval, pa-
tří malíř, grafi k, sochař a člen Unie výtvarných uměl-
ců ČR Jaroslav Minář (narozen 1946 v Postřelmově) 
mezi významné umělce regionu. Absolvent zábřežské-
ho Gymnázia pracoval nejprve u ČSD, od roku 1983 
pak jako výtvarník v oddělení propagace v Prametu 
Šumperk. V roce 2002 přechází na svobodné povo-
lání, v němž se zaměřuje na volnou a užitou grafi ku,  
malbu a plastiku. 

Těžištěm jeho tvorby je užitá grafi ka, především 

EX LIBRIS. A stejně jako v grafi ce také v malbě je 
jeho vesměs fi gurativní projev stylizován často v sur-
realistickém až expresivním ztvárnění, kdy zpracovává 
převážně symbolická a poetická témata. V sochař-
ském díle se pak věnuje jak monumentální dřevěné 
skulptuře, tak drobné plastice v různém materiálu. 

Jaroslav Minář ilustroval sbírku básní Miroslava 
Kubíčka Bloudivá blízkost (2002), básnickou sbír-
ku Proměny Jaroslava Dokoupila (2009), básnic-
kou sbírku Opožděná znamení Jaroslava Dokoupila 

Básník Miroslav Kubíček a výtvarník Jaroslav Minář se v roce 2009 setkali při tvorbě nástěnného kalendáře 
nazvaného Lyrické Jeseníky.  Foto: archiv
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AUTOŘI OBÁLKY, HUDEBNÍ CYKLUS

(2012) a grafi cky doprovodil bibliofi lii Vlnění téhož 
autora (2010). Spolupracoval se zvonařskou dílnou 
Marie Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova 
(2003-2005). Od roku 1997 se účastní domácích 
i mezinárodních výstav a přehlídek Ex Libris, v roce 
2005 získal druhou cenu na mezinárodní přehlídce 
EX Libris v Litvě, v roce 2008 byl nominován na 
cenu na mezinárodní přehlídce Ex Libris Bosia v Itálii 
a o rok později na cenu na mezinárodní přehlídce Ex 
Libris v polském městě Ostrów Wielkopolski. Od 
roku 2005 se každoročně účastní dřevosochařských 
sympozií, od roku 2010 pak Filmových kapek pořá-
daných v rámci zlínského Filmfestu. 

Na svém kontě má Jaroslav Minář již třiatřicet 
samostatných a tři desítky společných výstav. Jeho 
tvorba je zastoupena v mnoha našich a zvláště za-
hraničních galeriích a soukromých sbírkách, včetně 
Argentiny, Austrálie, Mexika, Turecka, Kuvajtu, 
Izraele, Pákistánu, Číny, Kanady a Ameriky.

Miroslav Kubíček (1934) pochází z Česko-
moravské vysočiny. Narodil se v Dolním Městě 
u Světlé nad Sázavou, kde žil do dvanácti let, pak 
se s rodiči přestěhoval na Jesenicko. Právě Vysočina 
a Jeseníky jsou výrazné póly, ze kterých se rozbíhá 
a do nichž se sbíhá Kubíčkova tvorba.

Po maturitě na jesenickém Gymnáziu ukončil 
vysokoškolská studia v Olomouci, obor český jazyk 
a literatura. Nejen vliv profesora Oldřicha Králíka, 
ale i přátelství s kolegy a básníky Jiřím Pištorou 

a Radkem Lošťákem odeznívalo v jeho tvorbě. 
Magické univerzitní město, cesty domů a do hor, 
četba „prokletých“ jitřily fantazii a tvorbu.

Od roku 1960 začal učit na Střední zemědělské 
technické škole v Šumperku, o tři roky později mu 
pak vychází v Ostravě první sbírka básní Dny sluncí. 
A uplatňuje se také jako novinář, když se „zakousne“ 
do tehdejší politiky. Ta mu to roku 1970 vrací ztrá-
tou zaměstnání a dvacetiletým zákazem vydávání 
knih. Z politiky mu tak zůstaly jed, odpor a hoř-
kost.

Po roce 1990 s novou energií vytryskla jeho osvo-
bozená slova v poezii a pohádkách, celkem v deseti 
knihách a na třech CD. Dominujícím prvkem v au-
torových knihách je nejen fantazie, ale také krása naší 
mateřštiny. V současné době žije v Šumperku. Je čle-
nem ostravské pobočky Obce spisovatelů. Poslední 
básnickou sbírku Ještě vydal letos na podzim.

Tvorba M. Kubíčka: Dny sluncí (básně, 1963), 
Jesenické pohádky a pověsti (1992), Pohádkové 
Jeseníky (básně, 1993), Hornohanácké pohád-
ky a pověsti (1997), Průzračnost (básně, 1998), 
Láskoviny (básně, 2000), Bloudivá blízkost (básně, 
2002), Volba volnosti (básně, 2003), Jesenické po-
hádky (CD, 2004, 2007), Sladké hořkosti - hořké 
sladkosti (básně, 2009), Pradědovy pohádky aneb 
Pohádkový cestopis do Jeseníků (2009), Hlučná hlí-
na (básně, 2010), Toulavou touhou (básně, 2011), 
Ještě (básně, 2012). -red-

„Vánoční oratoria se jako specifi cký hudební 
žánr objevují nejdříve v protestantské hudbě sedm-
náctého století. Zpracovávají biblický příběh o na-
rození Ježíše,“ vysvětluje zakladatel cyklu Církevní 
rok v hudbě Vít Rozehnal a podotýká, že nejdří-
ve opisovala text Lukášova evangelia, stále častěji 
se však v oratoriích rozvíjelo drama obohacené 
přímou řečí. „Gottfried August Homilius  byl žá-

kem Bachovým. Jako ředitel tří drážďanských kůrů 
musel stejně pilně pracovat. Jeho dílo bylo obsáh-
lé a největšího rozkvětu dosáhlo v devatenáctém 
století,“ upřesňuje Rozehnal a připomíná, že páté 
pokračování hudebního cyklu proběhne ve středu 
2. ledna. Jeho dějištěm bude od 19 hodin zkušebna 
Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na 
Kostelním náměstí 4.  -red-

Církevní rok v hudbě nabídne 
Homiliova Vánoční oratoria

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje začátkem ledna 
pátou částí. Posluchačům nabídne Weihnachtsoratorium Gottfrieda Augusta Homilia.
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VÝSTUP NA HÁJ, TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Klub českých turistů zve 
na Novoroční výstup na Háj

Již sedmatřicátý ročník Novoročního 
výstupu na Háj chystá Klub českých 
turistů v Šumperku. Rozhledna bude 
v úterý 1. ledna otevřena v době od 9 do 
15 hodin.

Tradiční akce nabízí lidem příležitost 

k setkání i novoročnímu přípitku. Jako 
odměnu za vynaloženou fyzickou aktivitu 
obdrží  účastnický list s příležitostným 
razítkem. A ti, kteří přispějí nevidomým 
dětem na konto Světluška, si odnesou no-

voroční čtyřlístek pro štěstí.  -red-

Redakce a redakční rada Kulturního života Šumperka 
přeje všem svým čtenářům 

krásné vánoční svátky a v novém roce 2013 co nejvíce kulturních zážitků.

Již tradičně zahájí nadcházející rok v Šumperku a okolí Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Cha-
rita Šumperk. Koledníci vyjdou do ulic v období mezi 4. a 13. lednem, aby přinášeli do všech 

domovů požehnání a poprosili o pomoc pro ty, kteří ji potřebují. Koledování zahájí v pátek 4. ledna 
šumperský starosta a letos zvolený senátor Zdeněk Brož na tzv. „Točáku“. Od 13 do 16 hodin se zde 
bude podávat „novoroční zelňačka“ a pro děti budou připraveny drobné dárky. Role koledníků se 
v tento den zhostí zpěváčci Šumperského dětského sboru.

Tříkrálovou sbírku zahájí Zdeněk Brož

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především 
na pomoc nemocným, handicapovaným, senio-
rům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí žijícím zejména v děka-
nátu Šumperk. Část výnosu pak jde na humani-
tární pomoc do zahraničí,“ uvedla ředitelka místní 
Charity Marie Vychopeňová. Vzápětí připomněla, 
že jen loni se v šumperském děkanátu vykoledovalo 
602 767 korun. Podíl, který byl určen pro využití 
šumperskou Charitou, přitom činil 354 418 ko-
run. „Tyto fi nance jsme použili na podporu činnos-
ti samotné Charity, Centra pro rodinu Šumperk 
a Poradny pro ženy a dívky - ochrana nenarozeného 
života. Část peněz šla také na zajištění dostupnosti 
služeb Charity Šumperk, na nákup rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek, na vybavení huma-
nitárního vozidla a na přímou pomoc občanům v hmotné nouzi,“ vysvětlila Vychopeňová. -red-

Do ulic města se již tradičně vydají nepřehlédnutelní 
šumperští Motýli. Koledovat budou v pátek 4. ledna. 
 Foto:-zk-
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ŠUMPERSKÁ KAPELA, PŘEDPLATNÉ

Koblížci jsou Objevem roku ankety Český slavík

Sobota 24. listopadu se do historie šumperské kapely Koblížci zapsala zlatým písmem. Na slavnost-
ním večeru ankety Český slavík byla tato kontroverzní hudební skupina vyhlášena Objevem roku. 

Ocenění převzali její členové v kostýmech, připomínajících nadcházející Tříkrálovou sbírku. 

Počátky kariéry pop-punkové teenagerovské forma-
ce Koblížků se datují do roku 2007, kdy se rozhodl 
Josie Vařeka a Tom Brandejský založit kapelu. Po ně-
kolika vystřídaných muzikantech se jejich počet ustá-
lil na čtyřech. Nyní tak hrají ve složení Robert Poch 
- bicí, Filip Vlček - zpěv a baskytara, Josie Vařeka - zpěv 
a kytara a Tomáš Brandejský - kytara.

Skupinu Koblížci považuje řada lidí za kontroverzní, 
krátce řečeno: buď ji zbožňují nebo naopak odmítají. 
Každopádně má tato kapela na svém kontě tři alba a ně-
kolik videoklipů. Poslední album nazvané Sami sebou 
Koblížci pokřtili letos v dubnu v šumperském H-clubu. 

Mezi trojici fi nalistů Objevu roku Koblížky katapul-
tovalo rozhodnutí odborné poroty. O vítězství se utka-
li s herečkou a zpěvačkou Bárou Polákovou a kapelou 
Nebe. Prvenství zaručuje šumperským Koblížkům účast na příštím ročníku Sázavafestu. -red-

Ocenění převzali Koblížci v opravdu netradičních 
kostýmech.  Foto: archiv skupiny

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 vstupenky na některé pořady Domu kultury 
a Divadla, na fi lmová představení v Kině Oko či 
knihu Nejen povídky Karla Čapka, jež byla vydána 
u příležitosti letošního festivalu Město čte knihu. 

Další ceny připraví Vlastivědné muzeum Šumperk 
a také město Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redak-
ci Kulturního života Šumperka, tel.č. 583 214 193, 
583 437 352. Do sosování budou zařazeni předplatitelé, 
kteří zaplatí složenku do pondělí 11. ledna 2013. -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.
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ROZHOVOR KLASIKA VIVA

▶ Klasika Viva 2012 uplynula. Jak ji hodnotíte? Spl-
nila Vaše očekávání? 

Počáteční koncerty byly tak trochu v zajetí poča-
sí, protože jsme měli letos opravdu mrazivý únor, 
nicméně jsme se alespoň na ten nový ročník lépe 
vybavili. Nikdo se dnes nemusí obávat, že bude na 
koncertě v kostele zima, protože tomu tak nebude. 
Je k dispozici více teplometů. Dokonce chystáme 

pro příští ročník novinku ve formě zajištění občer-
stvení.

V první polovině roku bylo cítit jisté vyčkává-
ní ze strany publika a měl jsem pocit, že se začíná 
ekonomická krize projevovat i v přístupu lidí ke 
koncertům vážné hudby. Návštěvnost byla nižší, 
než jsme čekali, ale ve druhém pololetí se vše začalo 
obracet. Je to možná i tím, že od září pořádáme 

Nejtěžší v minulých letech bylo udržet projekt 
životaschopný, říká o Klasice Viva Roman Janků

Již do třinácté sezony vstupuje v roce 2013 cyklus koncertů vážné hudby nesoucí název Klasika 
Viva. Za uplynulá léta si vydobyl slušné renomé mezi hudebními projekty kraje a pořádající Agen-

tura J+D violisty Romana Janků organizuje koncerty nejen v Šumperku, ale i v dalších městech. 
Projekt se rozrostl rovněž o letní Klášterní hudební slavnosti a Klasika Viva vzala pod svá křídla 
i festival Šumperské Preludium, jenž v roce 2013 slaví čtyřicáté výročí. Letošní záměry pořadatelů 
přibližuje následující rozhovor s Romanem Janků.

Gabriela Demeterová přivezla spolu s hercem Marianem Rodenem a klavíristkou Norou Škuta v rámci 
Klášterních hudebních slavností do Šumperka pořad „Ludwig van Beethoven - Hudba a duše génia“, v němž 
zazněly Beethovenovy sonáty, úryvky z korespondence a vyprávění o jeho životě.  Foto: P. Kvapil
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ROZHOVOR KLASIKA VIVA

koncerty v pondělí. Pravděpodobně je to dobrý 
den pro koncerty.

▶ Který koncert Vás osobně nejvíce potěšil? 
Měl jsem radost ze všech koncertů, které se zda-

řilo zorganizovat, ale nejvíce mě těší, že se usku-
tečnil koncert sopranistky Evy Urbanové, která 
vystoupila v Šumperku historicky poprvé. Koncert 
byl naprosto vyprodaný a zážitek z vystoupení mi-
mořádný. Krásný vánoční dárek nám všem.

▶ Je o koncerty zájem i mezi mladou generací?
Ti z mladé generace, kteří si cestu do koncert-

ních sálů najdou, mi vždy udělají radost. Je jich 
vždy o něco více, než tomu bylo v minulých le-
tech, ale já mám na to svůj názor. K poslechu vážné 
hudby musí člověk dospět. Pokud mladý člověk na 
koncert přijde, jsem potěšen, ale většinou si nedě-
lám iluze, že bude chodit na koncerty pravidelně. 
Pokud ovšem koncert navštíví střední generace po-
sluchačů, pravděpodobnost jejich návratu na kon-
cert je sedmdesátiprocentní. Takže z mládeže mám 
radost, ale mnohem více důvěřuji v návštěvnosti 
střední generaci. 

▶ Prozradíte, na koho se mohou šumperští milovníci 
klasické hudby těšit v následujícím ročníku? Chystáte 
v této souvislosti nějakou novinku? 

Staronovou novinkou jsou koncerty v pondělí. 
Úterní termíny jsme opustili. Další novinkou je, že  
chceme zavést možnost občerstvení v klášterním 
kostele, které zatím chybí. Z dramaturgických plá-
nů odkryji například vystoupení Motýlů Šumperk 
společně se světově uznávanou harfi stkou Janou 
Bouškovou, koncert kytaristy Lubomíra Brabce, 
opětovné vystoupení odchovankyně šumperského 
sboru Jany Wallingerové (Štefáčkové) či koncert 
americko-korejského klavírního dua Esther Lee S. 
a Chang Sung.

▶ Již čtvrtým rokem zahajuje Klasiku Viva Šum-
perské Preludium. Které mladé interprety tentokrát 
představíte? 

Letošní ročník Šumperského Preludia bude tak 

trochu jiný. Festival slaví čtyřicet let od svého za-
ložení, rozhodli jsme se tedy, že na všechny čtyři 
koncerty pozveme umělce, kteří festivalem prošli 
v minulých letech.

Je naprosto logické, že zahajovací koncert bude 
v režii Motýlů Šumperk. Zakladatel sboru Alois 
Motýl je i zakladatelem festivalu. Není jiný pro-
středek, jak vyjádřit díky a obdiv tomuto mimo-
řádnému člověku. Společně s Motýly vystoupí 
světoznámá česká harfi stka Jana Boušková.

Na další koncert jsme pozvali jednoho z na-
šich nejznámějších kytaristů Lubomíra Brabce, na 
třetím koncertě vystoupí odchovankyně Motýlů 
a sólistka Národního divadla v Brně Jana Wallin-
gerová rozená Štefáčková a závěrečný koncert bude 
věnován české kvartetní škole a jednomu z našich 
světově nejuznávanějších smyčcových kvartetů - 
Panochovu kvartetu.

Sopranistka Eva Urbanová vystoupila v Šumperku 
historicky poprvé v předvánočním čase.  
 Foto: Z. Nováček
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ROZHOVOR KLASIKA VIVA

▶ Příprava takového festivalu je nepochybně velmi ná-
ročná. Můžete čtenářům alespoň nepatrně poodhalit 
jeho „zákulisí“? Jakým způsobem vybíráte účinkující? 

Jak jsem se již zmínil, letošní výběr byl dán právě 
tím, že jsme chtěli oslavit čtyřicetileté výročí fes-
tivalu. V jiných letech se snažím, aby byl festival 
divácky zajímavý, fi nančně únosný a aby byl po-
chopitelně nástrojově a hudebně pestrý. Není vždy 
jednoduché sjednotit požadované termíny. Dalším 
kritériem pak je zakomponování festivalu do cyklu 
Klasika Viva. Nemám rád, když se podobné pořa-
dy, myslím nástrojově, opakují. 

▶ V Šumperku nepořádáte pouze Klasiku Viva a Šum-
perské Preludium, ale jméno Vaší agentury je spojeno 
také s Klášterními hudebními slavnostmi a rovněž se 
sborem Motýli ŠDS. Jaké máte v tomto směru plány? 

Plány s Motýly jsou jednoduché. Snažíme se 
v agentuře pomáhat sboru s koncerty v Čechách 
i Evropě, jak je to jen možné. Není to vždy jed-
noduché. Festival Klášterní hudební slavnosti bude 
v roce 2013 zasahovat již do tří krajů naší země, 
Chystáme třináct koncertů v jedenácti městech, 
z toho tři koncerty v Šumperku. Koncerty budou 
i v Rapotíně, Bludově, Loučné a v dalších městech.

Ze zajímavých titulů věřím, že nalákáme poslu-
chače na zahajovací koncert - budeme provádět 

operní představení, jako další bonbónek chystáme 
provedení skladby Requiem W.A. Mozarta a jeho 
současníka J. Zacha. Dále nabídneme Händelovo 
oratorium Mesiáš v provedení chlapeckého dět-
ského sboru, koncerty patronky festivalu Gabriely 
Demeterové a také vystoupení Poznaňského chla-
peckého sboru z Polska, Slovenského komorního 
orchestru z Bratislavy, vokální soubor Banchieri 
Singers a mnoho dalších. Věřím, že brzy po Novém 
roce budeme moci program již uveřejnit. Chystá-
me také uvedení Čtvero ročních dob A. Vivaldiho. 

    
▶ Projekt Klasika Viva se stále rozrůstá. Co pro Vás 
bylo v uplynulých letech nejtěžší a naopak, co Vás nej-
víc potěšilo? 

Nejtěžší v minulých letech bylo udržet projekt 
životaschopný. Museli jsme přesvědčit posluchače, 
aby koncertům věřili a začali na ně chodit. Udr-
žet mediální a fi nanční partnery je také náročné, 
protože doba není nakloněna podpoře kultury, 
nicméně nám se zatím daří. Všem je potřeba za 
to poděkovat. Co bylo milé a krásné na této práci, 
byla spolupráce s umělci. Nikdy nebyl žádný pro-
blém v komunikaci. Věřím, že to v budoucnu bude 
pokračovat. Všechny naše příznivce tak již dnes na 
koncerty srdečně zvu.   Děkuji za rozhovor,

 Z. Kvapilová

Old Time Jazzband láká 
na předsilvestrovskou nostalgii

Akci nazvanou Předsilvestrovská nostalgie pořádá 
v sobotu 29. prosince Old Time Jazzband z Loučné 
nad Desnou. Jejím dějištěm bude od 17 do 20 ho-

din kavárna hotelu Grand v ulici 17. listopadu. 
Zájemci si mohou místa rezervovat v recepci hotelu 
Grand nebo na telefonním čísle 583 212 141. -zk-
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ZUŠ, MOTÝLI

ZUŠ Šumperk

Pátek 18. ledna v 18 hodin v divadle
Koncert tanečního oboru ZUŠ

Čtvrtek 24. ledna v 18 hodin v klášterním kostele
Koncert dechového orchestru ZUŠ

Úterý 29. ledna v 18 hodin v klášterním kostele
Vánoční koncert komorního smyčcového oddě-
lení ZUŠ 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, 
Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

Šumperští Motýli dvakrát zlatí

Letošní advent zahájili Motýli Šumperk účastí na dvacátém druhém ročníku Mezinárodního festi-
valu vánoční a adventní hudby s Cenou Petra Ebena v Praze. Motýli se zúčastnili soutěže ve dvou 

kategoriích: dětské sbory do šestnácti let (včetně) a komorní sbory do dvaceti čtyř zpěváků bez ohledu 
na věkové či jiné složení sboru.

Motýli Šumperk (v kategorii komorních sbo-
rů) obstáli v konkurenci šestnácti sborů z osmi 
zemí (Bělorusko, Česká republika, Finsko, Francie, 
Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Švédsko) 
a umístili se spolu s dalšími dvěma sbory (Kvítek 
Dačice a Cantica Laetitia Zlín) ve zlatém pásmu. 
Navíc obdrželi zvláštní cenu poroty této kategorie za 
provedení skladby Petra Ebena „O třech zvonečcích“. 

Opět zlatí byli Motýli i v kategorii dětských 
sborů. Současně se nejvyšším bodovým ziskem 
stali vítězi této kategorie, v níž soupeřili se šesti 
dalšími sbory (Česká republika, Estonsko, Polsko, 
Rumunsko, Singapur).

Oba šumperské sbory, komorní i dětský, se 
umístily mezi pěti nevýše bodovanými v celkovém 
pořadí všech zúčastněných třiatřiceti sborů. V zá-
věru dne pak z toho titulu navíc soutěžily o Grand 
Prix festivalu. Došlo tak k paradoxní situaci, kdy 
„proti sobě“ ve dvou skupinách stáli zpěváci jedno-
ho sboru. Situace o to kurióznější, že desítka dětí 
zpívala v obou soutěžních seskupeních, dětském 
i komorním, a tak tito zpěváci vlastně soutěžili 
sami proti sobě. To ovšem fakticky nehrálo žádnou 

roli, večerní Grand Prix má pouze jediného vítěze 
a další pořadí se nestanovuje. Tuto hlavní cenu fes-
tivalu si nakonec zaslouženě odnesl komorní sbor 
Cantica Laetitia Zlín, který tak potvrdil mimo-
řádný výkon z dopolední soutěže. Hlavní cenu za 
provedení skladby Petra Ebena napříč všemi kate-
goriemi získal komorní sbor Kvítku Dačice skvělou 
interpretací tří částí autorova cyklu Řecký slovník.
 T. Motýl, sbormistr ŠDS

Na dvacátém druhém ročníku Mezinárodního festi-
valu vánoční a adventní hudby s Cenou Petra Ebena 
šumperští Motýli zazářili.  Foto: archiv ŠDS

Starobranská galerie zve na prodejní výstavu
Jiří Anderle, Adolf Born, Ota Janeček

Výstava v prostorách ve Starobranské ulici trvá do 31. prosince.
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GALERIE J. JÍLKA

Galerie J. Jílka

Marie Kodovská (1912-1992), „Jas v duši“

„Jak tvořím? Jako když studánka vyvěrá. Z té 
také věčně vyvěrá pramen a nikdo jí nezabrání… 
Chci mít jas v duši a kolem, i když z toho nebudu 
nic mít. To, co maluji, je jako by se tu narodilo.“

Malířka o sobě řekla snad všechno. Patřila k těm, kdo 
malují a kreslí z ryzího úžasu probuzené duše, a dotý-
kají se tak samých pramenů veškerého umění. K ne-
školeným autorům, čerpajícím motivy ze zjitřených 
snů a neodbytných představ, niterných vizí a přetlaku 
citu, a jaké Jean Dubuff et (1901-1985) řadí k linii „Art 
Brut“. Do okruhu umění v syrovém stavu.

Marie Kodovská zahajuje rok a v něm několik 
výstav, které se v různé míře k její průzračně čiré 
výpovědi blíží. Je známá i neznámá. Vystavovala 
leckde a budila pozornost i ve světě, a přece je její 
rozsáhlá výtvarná práce zpřístupněna jen ve zlom-
ku. Rýmařovští přátelé z občanského sdružení Svět 
Marie Kodovské z ní odkrývají další vrstvy a zdejší 
galerie se k nim ráda připojuje. Něco z její malby 

tu už v lednu 2006 ukázala výstava deseti autorů 
z vytříbené sbírky Pavla Konečného. 

Z popudu svých dětí od roku 1964 až do kon-
ce života s chutí a pro radost malovala vším a na 
všechno, co se nabízelo. Na papíry, desky, na sklo 
i na nábytek a zdi. Spleť symbolických znaků, kvě-
tů, rostlinných tkání a zvířecích těl, lidských tváří 
a především očí je tu všudypřítomná. Zářivá barev-
nost a tmavá, výrazně nosná linie, je pro ni typická. 
Od mládí psala básně a pohádky a slova jí vstupují 
i do kreseb a do obrazů, aby je někde jemně a jin-
de i sršatě dopověděly. Ven nechodila. Obklopila 
se svou neutuchající vizí a po léta žila skrytě v ní. 
Pozůstalost po paní Kodovské, vystavená v jejím 
domku uprostřed Rýmařova, bude jistě chloubou 
místa, kde vzácně skromná malířka prožila bezmála 
půl století.

První výstava nového roku bude zahájena mimo-
řádně až druhou středu v měsíci, 9. ledna 2013, 
v obvyklých 18 hodin a potrvá do neděle 3. února. 
Přijďte. Miroslav Koval  

„Já o přátelství hned od dětství snila jsem…“, 1979, tuš na skle, 30 x 46 cm
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DŮM KULTURY

Středa 9. ledna od 15.30 hodin v G-klubu
Beseda s Vladimírou Dvořákovou
Především pro mládež je určena přednáška Vladimíry Dvořákové, vedoucí katedry politologie na VŠE 
v Praze a předsedkyně Akreditační komise. Patří mezi zakladatele české politologie, je autorkou několika 
monografi í, učebních textů a vědeckých statí publikovaných u nás i v zahraničí. Profesorka Dvořáková 
je osobností, která díky svým všestranným znalostem kriticky a odvážně glosuje naši současnost. Besedu 
moderuje Irena Jonová.  Vstup zdarma

Pátek 11. ledna od 18.30 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples Obchodní akademie
Tradiční studentský večírek se stužkováním budoucích maturantů.  Vstupné 150 Kč

Pátek 18. ledna od 18 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples SOŠ a SOU
Tradiční studentský večírek se stužkováním budoucích maturantů.  Vstupné 120 Kč

Sobota 19. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Ples Pramet Tools
Společenský ples významného šumperského podniku. Účinkují: Moondance orchestra Martina Kumžáka, 
hudební skupina Styl, Taneční skupina Next a Radim Přádka s Kateřinou Kolmanovou (latina show dance). 
 Vstupné 350 Kč

Středa 23. ledna od 19.30 hodin v G-klubu
ROUTE 66: Hlavní ulice Ameriky
Pořad je koncipován jako přednáška, která zahrnuje úvodní seznámení s historií a současností nejslavnější 
silnice světa, promítání fi lmu „Route 66 - mainstreet U.S.A.“ a následnou besedu s přítomnými diváky. 
Pořadem provází Zdeněk Jurásek, legenda Route 66, prezident České asociace Route 66 a producent fi l-
mu.  Vstupné v předprodeji 70 Kč, v den akce 90 Kč

Pátek 25. ledna od 20 hodin v H-clubu
Jablkoň
Známá jazz-folková skupina Jablkoň uvede v Šumperku novoroční koncert s výběrem těch nejúspěšnějších 
písní své bohaté kariéry. Takovou nálož sebeironie, hořkosti, poezie a vtipu nenajdete na žádném jiném 
novoročním koncertu.  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč

Pátek 25. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Ples Gymnázia Šumperk
Ples studentů, absolventů, učitelů a přátel šumperského Gymnázia. Účinkují: U2 Desire revival, student-
ská intermezza.  Vstupné 150 Kč

▶ PRO DĚTI

Neděle 20. ledna od 10 hodin ve velkém sále DK

Dům kultury
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DŮM KULTURY

Kůzlátka a vlk
Známý příběh plný písniček o dvou kůzlatech, Líze a Róze, která zůstanou sama doma a musejí odolávat 
nástrahám lstivého vlka. Hraje Divadlo Špílberg Brno.  Vstupné 50 Kč

▶ PRO MLÁDEŽ

Sobota 5. ledna od 22 hodin v D 123
Retro party
Největší hity a klipy 70., 80. a 90. let hraje DJ Jarda Weinlich.  Vstupné 40 Kč

Sobota 12. ledna od 22 hodin v D 123
Sponzorujeme Tvoje narozeniny
Pro všechny, kteří se narodili v lednu, vstup do půlnoci zdarma, pro šest z vás konzumace zdarma v hod-
notě 500-1.000 korun.  Vstupné 40 Kč

Sobota 19. ledna od 22 hodin v D 123
Latino Night
Extra porce latino music.  Vstupné 40 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 6. ledna
Štěpán Vrbický, „Časoprostor věcí“, pastely
Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 9. ledna do 3. února
Marie Kodovská (1912- 1992), „Jas v duši“, malba a kresba 
Výstava maleb a kreseb z pozůstalosti jmenované malířky. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 9. ledna 
od 18 hodin. Galerie 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.

▶ 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-
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DŮM KULTURY, KONCERT

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

8. února  JAN A FRANTIŠEK NEDVĚDOVI
9. února  PLES DK A CK ANCORA
10. února  KARNEVAL - Z pohádky do pohádky
11. února  PRELUDIUM: Motýli, Jana Boušková
24. února  JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT
25. února  PRELUDIUM: Lubomír Brabec
2. března  KVĚTINOVÝ PLES A TANEČNÍ SOUTĚŽ
15. března  HORKÝŽE SLÍŽE (předprodej zahájen!)
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

V „Háčku“ zahraje jazz-folková Jablkoň

Známá jazz-folková skupina Jablkoň uvede 
v Šumperku novoroční koncert s výběrem těch nej-
úspěšnějších písní své bohaté kariéry. Celovečerní 
recitál, který si jistě nenechají ujít nejen hudební 
fajnšmekři, pořádá Dům kultury Šumperk v sále 
H-clubu v Rooseveltově ulici poblíž vlakového ná-
draží. Pořad startuje v pátek 25. ledna v osm hodin 
večer.

Jablkoň je česká alternativní skupina, která v sou-
časnosti hraje ve složení Michal Němec (zpěv, kyta-
ra), Martin Carvan (kytara), Johnny Jůdl (baskytara, 
fagot), Petr Chlouba (bicí, perkuse) a Anna Ducha-
ňová (zpěv, saxofon). „Takovou nálož sebeironie, 
hořkosti, poezie a vtipu nenajdete na žádném ji-
ném novoročním koncertu,“ slibuje za pořadatele 
Ondřej Polák. Vzápětí dodává, že vstupné na kon-

cert Jablkoně je v předprodeji za 150 korun, v den 
akce lístky podraží na sto devadesát korun. -red-

Jablkoň uvede v Šumperku novoroční koncert s výběrem 
těch nejúspěšnějších písní své bohaté kariéry.  Foto: archiv
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PŘEDNÁŠKA

Snad každý motorkář má jeden velký sen, projet na svém motorovém oři slavnou Route 66. Po 
hlavní ulici Ameriky se už léta prohání také Zdeněk Jurásek, který bude o své vášni vyprávět na 

přednášce v Domě kultury Šumperk.

Na projížďku po legendární silnici z Chicaga 
do Los Angeles se může vydat každý, kdo přijde 
ve středu 23. ledna do G-klubu v šumperském 
„kulturáku“. „Pořad je koncipován jako přednáška, 
která zahrnuje úvodní seznámení s historií a sou-
časností nejslavnější silnice světa, promítání fi lmu 
„Route 66 - mainstreet U.S.A.“ a následnou besedu 
s přítomnými diváky,“ popisuje program Zdeněk 

Jurásek, prezident České asociace Route 66 a pro-
ducent zmíněného fi lmu, který projel Route 66 
dokonce i na kole. Vstupenka stojí v předprodeji 
sedmdesát korun, v den akce o dvacetikorunu pod-
raží. Více info na www.dksumperk.cz.

ROUTE 66 je považována za nejslavnější silni-
ci světa. Přestože vznikla teprve v roce 1926, stala 
součástí americké historie a objektem národní hr-

Na projížďku po legendární silnici z Chicaga do Los Angeles se může vydat každý, kdo přijde ve středu 23. ledna 
do šumperského G-klubu.

„Kulturák“ zve na projížďku po slavné Route 66
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DŮM KULTURY, PONTIS

dosti. Byla první celoročně sjízdnou silnicí, spojují-
cí východ Spojených států se západem. Její počátek 
je úzce spjat s bouřlivým rozvojem automobilismu 
a Route 66 se záhy stala symbolem moderní doby. 
Byla základní spojnicí pohybu zboží, zemědělských 
produktů i lidí napříč Amerikou. Na Route 66 se 
odehrála celá řada skutečně historických událostí. 
Tudy ve třicátých letech putovaly do Kalifornie 
nekonečné karavany zchudlých oklahomských far-
mářů, postižených katastrofálním suchem, po této 
trase se v době II. světové války přesunovaly vojenské 
oddíly s plnou výzbrojí do tichomořských přístavů. 

Poválečné generace zase našly na Route 66 způsob, 
jak ideálně poznávat Ameriku, a to nejlépe v autech 
bez střechy. I pro beatnické hnutí šedesátých let 
byla šestašedesátka tím pravým „on the road“. Pro-
tože však byla projektována v době počátků masové 
silniční dopravy, je jasné, že brzy nemohla stačit ší-
lenému tempu, kterým se americký automobilový 

průmysl rozvíjel. Již v padesátých letech se začíná 
budovat síť moderních mnohaproudových dálnic 
zvaných „interstates“, které postupně starou silnici 
nahradily. V roce 1985 byla Route 66 defi nitivně 
vyřazena z amerického dálničního systému. Od 
začátku devadesátých let Route 66 opět ožívá jako 
národní historická trasa a stává se předmětem zá-
jmu milovníků romantiky z celého světa. 

V jednotlivých státech USA vznikly místní asoci-
ace Route 66 a další organizace, které se o ochranu 
a propagaci této americké legendy usilovně stara-
jí. Podobná zájmová sdružení existují i v dalších 
zemích celého světa. Příznivce Route 66 v Čes-
ké republice sdružuje Česká asociace Route 66.
Termín Route 66 je obecně známý po celém světě. 
Zpívají se o ní písně, píší knihy a točí fi lmy. Logo 
s šestašedesátkou se stalo atraktivní značkou ob-
lečení, obuvi, kosmetiky, cigaret, stejný název má 
i světoznámý software.  -op-

Pontis Šumperk

Úterý 15. ledna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 17. ledna od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Pepa Frnka.  Vstupné 50 Kč

Úterý 29. ledna 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 9 hodin v DPS Alžběta
Trénování paměti

Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“
Kroužek ručních prací

Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 
606 756 770, jelinkova.dagmar@pontis.cz. „KS“ 
= Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, 
„P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
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DIVADLO

Divadlo

Datum Titul Skupina Čas Cena 
St 9.1.  Strašidlo cantervillské  A, X, VK  19.30  135 Kč
So 12.1.  Strašidlo cantervillské  A, X, VK  19.30  135 Kč
Čt 17.1.  Strašidlo cantervillské  S1, X, VK  17.00  135 Kč
So 19.1.  Strašidlo cantervillské  A, X, VK  19.30  135 Kč
Čt 24.1.  Strašidlo cantervillské  S2, X, VK  17.00  135 Kč
Pá 25.1.  Nebe na zemi  X, VK  19.30  135 Kč
So 26.1.  Višňový prasaT Hrádek, Studio D123  X, VK  19.30  50 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. 

Třetí premiérou letošní sezony je Strašidlo cantervillské. V roli Virginie Otisové se představila Vendula Nováková, 
jejího otce Hirama hraje Petr Komínek a role paní Otisové se zhostila Olga Kaštická.  Foto: J. Valchař
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VÝSTAVA V DIVADLE

Rezervované vstupenky na Maškarní ples je třeba 
vyzvednout do 15. ledna

Pravidelně každoroční maškarní rej v divadle 
vypukne v sobotu 8. února 2013 úderem půl 
osmé večerní. Ples proběhne v prostorách divadla, 
Opery a Vany. K tanci a poslechu zahrají kapely 
Formule III., Broadway a  Band Zdeňka Dočekala. 
Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení herců 

domácího souboru, mažoretky a tanečníky klubu 
Delta. Rezervované vstupenky budou v prode-
ji již od pondělí 7. ledna v obchodním oddělení 
divadla. Nevyzvednuté rezervace budou od středy 
16. ledna nabídnuty k prodeji dalším zájemcům. 
 -vz-

V divadle vystavuje Danuše Procházková

Obrazy Danuše Procházkové jsou v těchto dnech k vidění v šumperském divadle. Tato absolventka 
výtvarného oboru FF UP v Olomouci je šumperskou rodačkou.

Samostatná výtvarnice-malířka, pedagožka, teo-
retička umění, jež se specializuje na malbu, grafi ku 
a kresbu, se narodila v Šumperku manželům Josefu 
a Danuši Badalovým. Otec lékař a matka učitelka 
základní školy ji podporovali v jejích výtvarných zá-
jmech, takže se rozhodla pro studium kresby, mal-
by, sochařství a dějin umění na fi lozofi cké fakultě 
UP v Olomouci. Danuši Procházkovou celý život 
provázejí souběžně zájem o naše i světové výtvarné 
umění, radost z možnosti učit studenty, poznávat, 
chápat a vnímat rozmanitosti a formy umění a pře-
devším vlastní tvorba malířská, kresebná a grafi cká.

Po absolvování vysoké školy působila až do roku 
1989 v Olomouci. Dnes vyučuje na Gymnáziu 
v Šumperku. Uskutečnila autorské výstavy obra-
zů a kreseb v Olomouci, Brně, Praze, Litomyšli, 
Šumperku, Zábřehu na Moravě, Rovensku, 
Vejprtech a v Prostějově. Z kolektivních výstav 

lze vyjmenovat  projekty v Německu, Polsku, 
Slovensku a v České republice.

Malířská tvorba Danuše Procházkové se svými 
náměty i realizačními technikami poněkud vymyká 
běžným zvyklostem. Svá rozměrná plátna pojímá 
jako výrazný dekorativní doplněk moderního in-
teriéru. Lhostejno, zda se jedná o privátní účely či 
veřejné využití společenských prostor. Převládající 
techniku malby a kresby doplňují méně obvyklé 
kombinované techniky reliéfního vrstvení různých 
netradičních a neobvyklých materiálů. Námětem 
většiny obrazů je ženský prvek, principiálně poja-
tý jako fenomén oduševnělosti a krásy. Konečného 
výsledku prezentovaného díla dosahuje procesy ba-
revného i tvarového zjednodušení, stylizace, užitím 
výrazných barevných kontrastů a nepřehlédnutel-
ných kontur. Dekorativní nadsázky pak dosahuje 
aplikací zlatých fólií. -vz-

Přejeme všem našim příznivcům 
veselé Vánoce,

v novém roce 2013 
hlavně hodně zdraví a štěstí

a mnoho pěkných zážitků v našem divadle.

Divadelní maškarní ples

v sobotu 8. února 2013 od 19:30 hodin
K tanci a poslechu zahrají kapely Formule III., 

Broadway a  Band Zdeňka Dočekala.
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OCHOTNÍCI

Racek zaletěl do Prahy
18. listopadu odehrál domácí soubor v pražském 

Divadle komedie  inscenaci Racek A.P. Čechova. 
Představení bylo vybráno pořádající agenturou 
Foibos a zařazeno do festivalu České divadlo 2012, 
jehož se šumperské divadlo pravidelně účastní.

Inscenace, režírovaná Hankou Mikoláškovou, 
měla v Praze velký  divácký ohlas. Přítomna byla 
i komise Th álie v čele s režisérem  Ondřejem 
Kepkou. Doufejme, že i letos budeme mít v nomi-
nacích na Th álii své želízko v ohni!  -vz-

Ochotníci se pustili do Višňových prasaT

Rozpadá se skupina ABBA… Dieter potkává Th omase. Vzniká duo Modern Talking. Th omas po-
tkává Noru. Rozpadá se duo Modern Talking. Zdánlivě banální příběh. Ale láska, nenávist, 

žárlivost, pohrdání a nadávky jsou mnohem silnějším měřítkem, než se může zdát.

Studio D123 při Divadle Šumperk uvede 26. led-
na o půl osmé večerní na malé scéně na Hrádku no-
vou hru Višňový prasaT. Dvorní virtuální dramatik 
Mirek Tiedl se nechal volně inspirovat vzestupem 
a pádem slavného německého dua Modern Talking. 
Životní pouť Th omase Anderse a Dietera Bohlena 
je poskládána z krátkých scének, v nichž nebudou 
chybět ústřední píseň Cheri Cheri Lady, vyhrocené 
vztahy hlavních protagonistů a jejich rodiny, láska 

ke zvířatům, láska k penězům, slávě a moci. Višňový 
prasaT není životopisnou hrou. Višňový prasaT je 
videoklip rozehraný na hranici komedie, tragédie, 
absurdity a europop-hororu. Režisérkou, autorkou 
scény a kostýmů je Bohdana Pavlíková, v hlav-
ních rolích se představí Kamil Navrátil a Alexandr 
Stankuš, dále hrají Z. Stejskalová, H. Vonzino, 
S. Niečová, J. Kroneisl a T. Wurst. Svítit a zvučit 
budou P. Komínek a P. Šimáček. -bp-

Ochotnický soubor D123.  Foto: archiv
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

Vlastivědné muzeum v Šumperku
VÝSTAVNÍ SÍŇ

▶ Člověk tvůrce - příběh čtvrtý - KOV
Výstava ze sbírek VM v Šumperku představuje těžbu, 
zpracování a využití kovu v regionu. Výstava trvá do 
3. února 2013.

HOLLAROVA GALERIE
▶ Půjdem spolu do Betléma, papírové betlémy (vý-
stava)
Historie vývoje tištěných papírových betlémů od 
19. století do současnosti. Výstava trvá do 13. ledna.

RYTÍŘSKÝ SÁL
▶ Patchwork
Vernisáž 24. ledna v 17 hodin. V den vernisáže budou 
předvedeny speciální šicí stroje na patchwork. Po dobu 
trvání výstavy budou probíhat kurzy patchworku pro 
děti i pro dospělé. Výstava potrvá do 17. března.

STÁLÁ EXPOZICE 
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá expozice 
se jako první muzejní expozice v ČR může pochlubit 
unikátním produktem - zcela automatickým audio-
průvodcem 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. 

▶ Egypt - dar Nilu
Výstava je prezentací bohaté sbírky Jána Hertlíka 
z Pezinku, která je tvořená replikami egypských před-
mětů, jako jsou různé druhy plastik, bysty panovníků, 
soch vládců a bohů i obrazy a umělecká díla, navozují-
cí atmosféru starověkého Egypta. Zahájení výstavy ve 

Historii vývoje tištěných papírových betlémů od 19. století do současnosti představuje výstava v Hollarově galerii. 
 Foto -pk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

čtvrtek 17. ledna. Výstava potrvá do 4. dubna 2013.

GALERIE MLADÝCH
▶ Globální oteplování ano, či ne?
Výstava s klimatickou tematikou zachycuje novodobý 
a celosvětový rozpor mezi dvěma tábory. Táborem kli-
matických alarmistů a táborem klimaskeptiků. Výstava 
nabízí nejen panely k tématu oteplování, ale i sbírkové 
předměty z geologie a zoologie, jež doplňují předlože-
ná fakta. K dispozici je také „čtenářský koutek“, pre-
zentující 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-sumperk.cz,  www.mu-
zeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: 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 nahlédnout 
do kouzelného světa našich nejkrásnějších pohádek. 
Pro návštěvníky jsou v podobě instalovaných scén 
a muzejních sbírek připraveny příběhy deseti kla-
sických českých pohádek, a to Červená Karkulka, 
Perníková chaloupka, Smolíček Pacholíček, 
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@muze-
um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 
celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

MOHELNICE
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěži 
muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou roku 
2005! 

Čas vánoční: advent a Vánoce v lidových zvycích
Výstava trvá do 12. ledna.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sumperk.
cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, otevřeno ce-
loročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

LOŠTICE
▶ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které prosla-
vily loštické hrnčíře po celé Evropě.

▶ Štědrý den v proměnách času
Výstava potrvá do 19. ledna.

▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů 
muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kašpara. 
V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. Expozice 
seznamuje také s historií Loštic, včetně tragického osu-
du místní židovské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@mu-
zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 
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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Patchwork - čarování z kousků látek

Od 24. ledna do 17. března proběhne ve Vlastivědném muzeu v Šumperku výstava patchworku. 
Tato prastará textilní technika spočívá v sešívání různě barevných kousků látek, čímž vzniká 

nekonečné množství geometrických vzorů. V současné době se patchwork stává opět velmi populární 
jak mezi spotřebiteli, tak mezi ženami, ale i muži, pro něž se šití z kousků látek stalo náruživým 
koníčkem.

V minulosti se touto technikou zhodnocovaly 
zbytky látek z již obnošených šatů, tvořily se při-
krývky, prošívané oděvy, nástěnné koberce, ubrusy, 
přehozy na postele, ale šily se například i prapory, 
královské stany, spodní prádlo pod těžká brnění 
v době křižáckých výprav. Dnes se touto technikou 
šijí nejčastěji ozdobné deky a přikrývky, polštáře, 
různé přehozy, ubrusy a prostírání, textilní dekora-
ce, tašky, hračky i umělecká díla.

Výstava s názvem Patchwork - čarování z kous-
ků látek je pořádána ve spolupráci s fi rmou Strima 
Czech s.r.o. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 
24. ledna v 17 hodin v Rytířském sále muzea. V den 
vernisáže budou již od dopoledních hodin předsta-
veny speciální šicí stroje na patchwork a v průběhu 
konání výstavy budou probíhat kurzy patchworku. 
Školy si mohou objednat dopolední program zá-
kladů patchworku pro děti od předškolního věku. 
Pro dospělé pak jsou připraveny víkendové kurzy 
patchworku. 

Ve dnech 9. a 16. února budou probíhat kurzy 
pro začátečníky pod vedením Hany Nezhybové, 
ve dnech 23. a 24. února pak kurzy pro pokročilé 
s Antonií Chalupnou. Na kurzech pro pokročilé je 
možno seznámit se se základy meshworku - japon-
ského proplétaného patchorku, technikou trapunto, 
dle časových možností i s textilní vitráží. Jednotlivé 

kurzy na sebe nenavazují, je možno je absolvovat 
zvlášť. Bližší informace ke kurzům budou uveřej-
něny na webových stránkách Vlastivědného muzea 
v Šumperku (www.muzeum-sumperk.cz), nebo 
budou podány na tel. čísle 583 363 077, případně 
budou zodpovězeny e-mailem (magda.zmrhalova@
muzeum-sumperk.cz). Na uvedené kontakty zasí-
lejte do 15. ledna i přihlášky na kurzy, počet míst je 
omezen. Magda Zmrhalová

Mikuláš se v muzeu věnoval dětem i dospělým

Na Mikuláše 6. prosince zavítalo do šumperské-
ho muzea dvě stě šest návštěvníků, z nichž tvořivé 
vánoční dílny navštívilo osmadevadesát dětí a se-
dmnáct dospělých. Čekala je výroba vánočních 
přáníček a tašek, pečení perníčků, zhotovování oz-
dob a přívěsků. Dětem se věnoval Mikuláš s anděly 

a čerty a v muzeu panovala sváteční předvánoční 
atmosféra, kterou si vychutnal také celý muzejní 
realizační tým. V Hollarově galerii pak dokreslo-
vala atmosféru výstava papírových betlémů Půjdem 
spolu do Betléma, která je v muzeu k vidění do 
13. ledna.  -mb-

Výstava patchworku bude zahájena 24. ledna.
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Ve čtvrtek 6. prosince měl Mikuláš v šumperském muzeu plné ruce práce.  Foto: M. Stuchlá

Středisko volného času Doris

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

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

Každou středu (s výjimkou 16.1.) 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 5. ledna od 14 do 17 hodin v AT na „K“
Keramika pro veřejnost (volná tvorba)
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, 
e- mail: silhanova@doris.cz.  Cena 50 Kč/osoba

Úterý 8. ledna od 15 do 17 hodin v dílně U Radnice
Rady a nápady pro mladé modeláře 
Informace F. Dvořák, tel.č. 583 215 395.  Vstup volný

Středa 9. ledna od 17 do 18 hodin v herně v Erbenově 
ulici 14
Stolní tenis pro děti
Nutná sálová obuv! Inf. Z. Formánek, tel.č. 
583 214 076.  Vstup volný

Sobota 12. ledna od 9 do 14 hodin v keramické dílně 
U Radnice ve 2. patře
Keramika pro každého
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Keramika pro děti i dospělé - volná tvorba. Informace 
H. Janů, tel.č. 777 047 030.  Vstupné 50 Kč

Sobota 12. ledna od 9 do 14 hodin v ateliéru 
U Radnice ve 3. patře 
Šperkování - originální šperky z fi ma
S sebou 3 barvy fi ma; informace H. Rotterová, 
tel.č. 728 335 854.  Vstupné 80 Kč

Středa 16. ledna 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 16. do čtvrtku 17. ledna  a od čtvrtku 24. do pátku 
25. ledna vždy od 9.30 do 11.30 hodin v MC Komínkov

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

TOKIJSKÉ KVĚTY 

v úterý 29. ledna od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Setkání s prof. PhDr. Ludvíkem Armbrusterem, českým katolickým knězem, 

jezuitou, vědcem a pedagogem.
Prof. PhDr. Ludvík Armbruster (*16.5. 1928 Praha) je český katolický kněz, jezuita, vědec 

a pedagog. Je profesorem fi lozofi e na KTF UK, v letech 2003-2010 zde působil ve funkci děkana 
fakulty. Je nositelem dvou státních vyznamenání - v roce 2006 mu byl udělen rakouský Čestný kříž 

za vědu a umění I. třídy za celoživotní přínos v oblasti vědy, za vybudování rakouského oddělení 
v univerzitní knihovně v Tokiu, péči o rakousko-japonské a rakousko-české vztahy a 28. října 2008 

získal medaili za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství z rukou českého prezidenta Václava 
Klause. Je rakouským státním příslušníkem české národnosti.

Narodil se v Praze, v letech 1934-39 navštěvoval pokusnou reformní obecnou školu 
v Praze - Nuslích, 1939-47 pak Státní reálné gymnázium v Praze - Vyšehradě. Po maturitě vstoupil 
do české provincie řádu Tovaryšstva Ježíšova. Po dvouletém noviciátě na Velehradě zahájil studium 
fi lozofi e na Filozofi cko-sociologickém institutu jezuitského řádu v Děčíně. V dubnu 1950 byl spolu 

se všemi řeholníky zatčen a po dvouměsíční internaci v Bohosudově vyhoštěn z republiky jako 
„nežádoucí osoba“.

Pokračoval ve studiích na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě (kde získal licenciát fi lozofi e roku 
1952) a po dvouletém studiu japonštiny (Jokosuka, Japonsko) na univerzitě Sophia v Tokiu obhájil 
doktorát z fi lozofi e. Následovalo čtyřleté studium teologie na Teologické fakultě Sankt Georgen ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Tam byl také v r. 1959 vysvěcen na kněze. Licenciát z teologie získal 

v roce 1960.
Od r. 1961 žil a působil v Japonsku. Přednášel fi lozofi i na univerzitě Sophia v Tokiu, nejprve jako 
docent, potom jako „associated professor“ a od r. 1969 jako řádný profesor. Vedle své akademické 

činnosti vedl v letech 1965-70 jako regens interdiecézní kněžský seminář v Tokiu a v letech 1975-83 
byl ředitelem centrální knihovny univerzity Sophia.

Po roce 1989 se aktivně zapojil do obnovy jezuitské řeholní provincie v České republice a současně 
i obnovení a rozvoje vysokoškolského studia teologie u nás. Od roku 2003 stojí jako děkan v čele 

Katolické teologické fakulty UK. sv. Ignáce v Praze.

Vstupenky v ceně 50 Kč lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037.
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Kurz masáží pro děti a kojence
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, kte-
rá vychází z prvků refl exní terapie. Využívají se také 
prvky dotykové relaxace, jógy, muzikoterapie a aroma-
terapie. Informace a přihlášky Eva Pšenčíková, tel.č. 
583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Cena za obě lekce 400 Kč

Čtvrtek 17. ledna od 10 hodin v MC na „K“
Přínosy a oběti rodičovství
Beseda pro rodiče (mohou přijít s dětmi), informace 
Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 
psencikova@doris.cz.  Vstup volný

Čtvrtek 17. ledna od 15 do 17 hodin v dílně U Radnice
Stavíme modelovou železnici 
Informace F. Dvořák, tel.č. 583 215 395.  Vstup volný

Středa 23. ledna od 17 do 18 hodin v herně v Erbenově 
ulici 14
Pojď si pinknout!

Stolní tenis pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! Inf. 
Z. Formánek, tel.č. 583 214 076.  Vstup volný

Úterý 29. ledna od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Via Lucis - Tokijské květy
Host - prof. PhDr. Ludvík Armbruster, český kato-
lický kněz, jezuita, vědec a pedagog, od roku 1961 
žil a působil v Japonsku. Rezervace a informace Petr 
Konupčík, tel.č. 731 610 037.  Vstupné 50 Kč

Úterý 29. ledna od 15 do 17 hodin v dílně U Radnice
Modelářství od A do Z 
Informace F. Dvořák, tel.č. 583 215 395.  Vstup volný

Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, Šumperk: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - 
Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 
583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 
(Ateliér: AT), recepce 583 283 481, U Radnice - nám. 
Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.
doris.cz.

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Tři týdny v Canyonu

ve středu 20. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Setkání se členem EXPEDICE COLORADO 2012 Jiřím Šťastným, 

beseda je doplněna fi lmem a fotografi emi.
Vstupenky v ceně 50 Kč lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037.

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
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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

V knihovně se bude hovořit 
o renesančních tvrzích na Šumpersku

Cyklus zajímavých besed chystá na rok 2013 
šumperská Městská knihovna. V první části se-
známí architektka Jitka Štáblová posluchače s his-
torií a současností několika renesančních tvrzí na 
Šumpersku. Přednáška je naplánována na středu 
16. ledna od 18.30 hodin v půjčovně pro dospělé 
v knihovně v ulici 17. listopadu.

Řeč bude o tvrzi Kobylků z Kobylího v Podolí 
u Mohelnice, tvrzi Bukůvků z Bukůvky na 
Třemešku a v Chromči a také tvrzích v Nemile 
a v Bohdíkově. Přednášející bude mluvit o pod-
mínkách vzniku a rozvoje těchto tvrzí, nabídne 
dílčí přehled vlastníků a jejich postavení ve společ-
nosti, pohovoří o rodinných vazbách a dějinných 
souvislostech. Chybět nebudou ani pověsti a další 
navazující informace, včetně ukázky ostatních pa-
mátek, které s jednotlivými vlastníky či objekty 
souvisejí. Přehled může sloužit i jako tipy na výlet 
po nejbližším okolí. Vstupné na přednášku je čtyři-
cet korun. -red-

Během přednášky zazní informace také o tvrzi  
Bukůvků z Bukůvky na Třemešku.  Foto: -jš-
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Jana Čižmářová - Zapomenuté ostrovy na rovníku
Výstava fotografi í bude probíhat od 4. ledna do 6. března.

Beseda s autorkou fotografi í o cestě na ostrovy Svatý Tomáš a Princův ostrov se uskuteční 
ve čtvrtek 14. února v 17 hodin. 

Průkazky do Filmového klubu 
nabídnou výhodné vstupné

Pro rok 2013 chystá Filmový klub v Šumperku pro své diváky několik překvapení. Klubové fi lmy 
se budou nově promítat každou středu, takže diváci budou moci zhlédnout více kultovních děl, 

zajímavých novinek nebo vítězných fi lmů z mezinárodních festivalů. Výrazně zvýhodněni pak budou 
ti, kteří si koupí průkazku Filmového klubu za šedesát korun. 

Počet členů šumperského Filmového klubu 
v roce 2012 vzrostl. „Díky zájmu diváků jsme moh-
li nasadit více představení. Celkem 1439 návštěvní-
ků vidělo pětačtyřicet představení, což je pozitivní 
bilance,“ hodnotí úspěch Kamila Šeligová, vedoucí 
Filmového klubu v Šumperku. Jednotlivá předsta-
vení podle ní navštěvují nejen členové klubu, ale 
i široká veřejnost. Kluboví členové ovšem získávají 

po předložení průkazky nárok na slevu ze vstupné-
ho. „Pro nadcházející rok chystáme pro diváky pří-
jemná překvapení. Promítacím dnem Filmového 
klubu bude každá středa a ti, kteří si koupí průkaz-
ku Filmového klubu, budou výrazně zvýhodněni. 
Novinkou pak jsou i samostatné plakáty s vkusnou 
grafi kou,“ prozrazuje Šeligová.

Filmovému klubu se pro příští rok podařilo získat 
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partnera - Agenturu Kryštof, s.r.o. „Filmový klub 
nabízí zajímavé tituly a díky našemu příspěvku bu-
dou snímky dostupnější většímu počtu lidí a hlav-
ně studentům,“ vysvětluje jednatelka společnosti 
Agentura Kryštof Tereza Čechová. S průkazkou 
Filmového klubu koupí návštěvníci kina vstupenky 
na vybraná představení se zvýhodněním až dvacet 
korun. Průkaz navíc umožňuje získat slevu ze vstup-
ného na zajímavé fi lmové semináře a festivaly nejen 
u nás, ale i na Slovensku a v Polsku. 

Mezi členy místního Filmového klubu je velmi 
oblíbená Letní fi lmová škola v Uherském Hradišti. 
Té se každoročně účastní ze Šumperka asi desítka 
nadšenců. „Letos jsme měli jedinečnou možnost 
setkat se zde s režiséry Carlosem Saurou, Istvánem 
Szabó nebo uhrančivým iránským režisérem 
Abbásem Kiarostamím,“ říká Šeligová. V rám-
ci Filmového klubu jsou také promítány fi lmy 
populárního Projektu 100. V jeho rámci uvidí 
šumperští diváci příští rok například Sunset Blvd. 

režiséra Billyho Widera, Tenkrát na Západě od 
Sergia Leoneho či Big Lebowski bratrů Coenů.

Bližší informace najdou zájemci na www.kino-
sumperk.cz, plakátech, letácích, na facebooku pod 
názvem Kino Oko a ve vitríně Filmového klubu na 
budově kina. Své připomínky pak mohou posílat 
na e-mail kinosumperk@seznam.cz nebo seligo-
va@knihovnaspk.cz. „Rádi přivítáme další zájemce 
o šumperský Filmový klub a chtěli bychom znát 
i názory a náměty na promítané fi lmy. Lidi, kteří 
pošlou svůj e-mailový kontakt, budeme pravidelně 
informovat o aktuálním promítání Filmového klu-
bu. Stále je co zlepšovat,“ zdůrazňuje předsedkyně 
Filmového klubu a dodává, že další aktivity chce 
klub směřovat i na přehlídky fi lmů zajímavých reži-
sérů a u vybraných českých titulů i na účast tvůrců. 
„Zakoupením průkazu navíc lidé podpoří činnost 
klubu a současně dají najevo, že mají zájem, aby se 
v místním kině promítaly kvalitní fi lmy,“ uzavírá 
Šeligová. -kn, zk-

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

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 probouzejí staré 
a zasuté vzpomínky, začíná se tu nádherné dobrodružství - společný život v komunitě. V sedmdesáti pěti 
letech! Hrají Daniel Brühl, Geraldine Chaplin, 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,  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
Pátek 28., sobota 29. a neděle 30. prosince jen v 15.00 hodin, pondělí 31. prosince jen ve 14.00 hodin, úterý 

Kino Oko
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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 nevzdá-
vají a za pomoci svých mláďátek Rickyho a Elly jsou rozhodnuti 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 Jacksona. 
Hrají: Martin Freeman, Ian McKellen, Cate Blanchet, Chritopher Lee, Eliah Wood, Hugo Weaving, 
Andy Serkinsa další.  Silvestrovské vstupné 100 Kč

NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ  Art večer - FK
Středa 2. ledna jen v 19.30 hodin

Česko, 2012, 80 minut, mládeži přístupný
Dokumentární projekt, jímž režisérka Olga Špátová navazuje na legendární fi lmy stejného názvu, které 
natočil její otec, dokumentarista Jan Špáta v roce 1964 a 1990. Zkoumá v něm, nakolik se posunuly 
hodnoty a jak se změnil život mladých lidí v naší zemi. Za podporu FK děkujeme společnosti Agentura 
Kryštof, s.r.o.   Vstupné 80 Kč, 60 Kč pro členy FK
 
FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK 
Čtvrtek 3., pátek 4. a sobota 5. ledna jen v 17.30 hodin
USA, 2012, 87 minut, animovaný, komedie, horor, mládeži přístupný, titulky
Frankenweenie: Domácí mazlíček je dojemným příběhem chlapce a jeho psa. Když mladý Victor nečekaně přijde 
o svého milovaného psa Sparkyho, povolá na pomoc vědu a svého nejlepšího přítele přivede znovu k životu - jen 
s několika drobnými změnami. Snaží se svůj výtvor ukrývat, ale když se Sparkymu podaří uniknout, zjistí Victorovi 
spolužáci, učitelé i ostatní obyvatelé města, že znovuzrození může mít příšerné následky.                Vstupné 140 Kč

BÍDNÍCI 
Čtvrtek 3., pátek 4. a sobota 5. ledna jen v 19.15 hodin, neděle 6. ledna jen v 17.00 hodin, pondělí 7., úterý 
8. a středa 9. ledna jen v 17.15 hodin

Velká Británie, 2012, 157 minut, muzikál, drama, romantický, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Když bývalého galejníka Jeana Valjeana (Hugh Jackman) propustí na podmínku, netuší, že za zády bude 
mít jako věčný stín posedlého inspektora Javerta (Russell Crowe). Ten ctí zásadu, že zloděj zůstane vždy 
zlodějem a Valjean se zdá být jasným příkladem, zvlášť když pravidla podmínečného propuštění záhy 
poruší. Jenže Valjeanovi se daří unikat, začne žít pod změněnou identitou, stane se ctihodným občanem 
a dokonce starostou, jenže ani tehdy není před slídivým Javertem v bezpečí. Po smrti tovární dělnice 
Fantine (Anne Hathaway), kterou si klade za vinu, se ujme její dcerky Cosette. Společně s ní pak před 
zákonem utíká do anonymity francouzské metropole.  Vstupné 100 Kč

SINISTER 
Neděle 6. ledna jen ve 20.00 hodin, pondělí 7. a úterý 8. ledna jen ve 20.15 hodin 
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USA, 2012, 110 minut, horor, thriller, mysteriózní, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Ellison, autor detektivních románů, objeví na půdě svého domu staré fi lmové pásy, související se záhad-
nými vraždami, jež se tu kdysi staly. Pátráním po vrahovi však zkříží cestu celé své rodiny s neznámou 
nadpřirozenou bytostí a uvrhne ji tak do obrovského nebezpečí.  Vstupné 80 Kč

MAZEL  Art večer - FK
Středa 9. ledna jen ve 20.15 hodin

Dánsko, 2012, 92 minuty, drama, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Téměř čtyřicetiletý Denis se živí se jako profesionální kulturista a ve svém věku je stále starý mládenec. K se-
známení mu chybějí dominantnější povaha i správná příležitost. V posilovně se mu nedaří a celou situaci roz-
hodně nevylepšuje fakt, že bydlí pod jednou střechou se svou vetchou, ale panovačnou matkou. V momentě, 
kdy se Denisův strýc ožení s dívkou z Th ajska, rozhodne se rovněž skoncovat se samotou. Odjíždí do Th ajska, 
aby našel „pravou lásku“. Za fi nanční podporu FK děkujeme společnosti Agentura Kryštof, s.r.o. Dva vyloso-
vaní šťastlivci získají poukaz do posilovny s osobním trenérem.  Vstupné 80 Kč, 60 Kč pro členy FK

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12. a neděle 13. ledna jen v 15.30 hodin

Španělsko, 2011, 90 minut, animovaný, rodinný, české znění
Snížek, bílý kožíšek kombinuje hraný a animovaný fi lm. Zatímco prostředí zoo a lidé jsou skuteční, hlavní 
hrdina a ostatní zvířata v zoo jsou animovaná. Snížek byl nominován na španělskou fi lmovou cenu Gaudí 
Award v kategoriích Nejlepší animovaný fi lm a Nejlepší vizuální efekty a získal si přízeň dětských i dospělých 
diváků. Gorilí sameček Snížek ví, jaké to je být jiný. Jeho sněhově bílý kožíšek ho odlišoval od tlupy goril, už 
když se narodil v hluboké džungli. Nyní žije v ZOO v Barceloně, kde je pro návštěvníky tou největší senzací. 
Ostatní gorily ho kvůli jeho jiné barvě odhánějí. Snížek chce utéct a navštívit mocnou čarodějku z cirkusu, 
aby mu pomohla splnit jeho největší přání: stát se obyčejnou gorilou… S pomocí svých kamarádů se vydává 
do džungle velkoměsta. Luc de Sac je bezcitný darebák, kterého stále pronásleduje smůla. Je přesvědčen, že 
kletbu zlomí, jen když získá vzácný amulet - živou bílou gorilu!  Vstupné 140 Kč, pro děti 110 Kč

Snížek, bílý kožíšek kombinuje hraný a animovaný fi lm. Zatímco prostředí zoo a lidé jsou skuteční, hlavní 
hrdina a ostatní zvířata v zoo jsou animovaná.
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CARMEN 3D   3D
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12. a neděle 13. ledna jen v 17.30 hodin
Česko, 2012, 126 minut, muzikál, nevhodný mládeži do 12 let
Muzikálová Carmen je hvězdou cirkusu, který přijíždí do přímořského španělského města zrovna v době 
zásnub starostovy dcery Kataríny s policistou Josém Riverou. Oba jsou charakterově čistí až naivní, což se 
rozhodně nedá říci o mafi ánském starostovi Mendozovi a jeho hlavním pomocníkovi, policejním kapitánu 
Zunigovi. José je přeci jen nedočkavý a rád by lásku snoubenců posunul z platonické úrovně dál, ale zbož-
ná Katarína je pevně a neoblomně rozhodnutá počkat až na svatební noc a nezviklá ji ani Josého naléhání, 
ani pragmatické rady tety Inéz.  Vstupné 175 Kč, 12. a 13.1. 140 Kč

QUI, ŠÉFE!
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12. a neděle 13. ledna jen ve 20.00 hodin  

Francie, Španělsko, 2012, 84 minuty, komedie, mládeži přístupný, titulky
Třicátník Jacky Bonnot je talentovaný kuchař a ctitel velkého kuchařského umění. Sní o úspěchu a o tom, 
že si jednoho dne otevře vlastní restauraci. Finanční situace jej nutí přijímat podřadné práce, které si 
však není schopen udržet. Život se mu změní ve chvíli, kdy mu cestu zkříží slavný šéfkuchař Alexandre 
Lagarde. Zavedenou pozici Alexandra Lagarde totiž ohrožuje fi nanční skupina vlastnící síť jeho restaura-
cí…  Vstupné 80 Kč

MISTR 
Pondělí 14.,  úterý  15. a středa 16. ledna jen v 17.30 hodin

USA, 2012, 137 minut, drama, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
USA, začátek 50. let. Vojáci po návratu z fronty bojují se svými poválečnými traumaty a snaží se začlenit 
do běžného života. Jedním z nich je i Freddie Quell (Joaquin Phoenix), který se marně pokouší notnými 
dávkami vlastnoručně namíchaného alkoholu ovládnout svoje běsy. S každým nervovým výbuchem se 
propadá stále níž a postupně se stává bezprizorním psancem.  Vstupné 80 Kč

HON 
Pondělí 14., úterý  15. a středa 16. ledna jen ve 20.00 hodin

Dánsko, 2012, 115 minut, drama, thriller, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Dánský režisér Th omas Vinterberg přichází s dalším zneklidňujícím a sugestivním dramatem, jehož zá-
kladním tématem jsou mezilidské vztahy procházející zatěžkávací zkouškou. Hrdinou jeho snímku je čty-
řicetiletý Lucas, který se snaží vzpamatovat z nelehkého rozvodu, upevnit vztah se synem Marcusem a začít 
nový život. Věci však nejdou tak, jak si představoval. Lucas se ani nestačí nadechnout a malá, zpočátku 
nevinně vypadající lež, poletující jako sněhová vločka, se začne rozpouštět v intenzivně společensky žijící 
komunitě přátel, jež je šokována a zneklidněna. Zrodí se v ní nedůvěra. Hon, společná mužská zábava, 
pečetící kamarádství, se zde stává paralelou k nemilosrdné štvanici na nevinného člověka. V hlavní roli 
fi lmu, spojujícího realizmus s působivou kamerou a skvělými hereckými výkony, exceluje Mads Mikkelsen 
jako Lucas.  Vstupné 80 Kč

NESPOUTANÝ DJANGO 
Čtvrtek 17. a pátek 18. ledna jen v 17.00 hodin, sobota 19.,  neděle 20., pondělí 21., úterý 22. a středa 
23. ledna jen v 17.15 hodin, čtvrtek 17. a pátek 18. ledna jen ve 20.00 hodin, sobota 19. a neděle 20. ledna 
jen ve 20.15 hodin
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USA, 2012, 165 minut, western, drama, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před vypuknutím Občanské války, 
jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten má šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. Schultzovi 
svobodu, pokud se mu povede dopadnout vraždící bratry Brittlovi. Djangovi se tak zároveň naskytne pří-
ležitost najít ženu, kterou musel před lety nedobrovolně opustit. Ani jeden z hlavních hrdinů však netuší, 
jak blízko jsou nejnebezpečnějšímu dobrodružství svého života. Hrají: Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, 
Christoph Waltz, Samuel L. Jackson a další.  Vstupné 140 Kč

O MYŠCE A MEDVĚDOVI 
Sobota 19. a neděle 20. ledna jen v 15.30 hodin

Francie, 2012, 80 minut, animovaný, rodinný, české znění
Medvěd Ernest je hudebník, rád by byl veselý, jenže je chudý a často hladový. Při hledání něčeho k snědku 
chytí malou myšku Celestinu, která utekla ze svého podzemního myšího světa. Aby Celestina neskončila 
v Ernestově prázdném žaludku, uzavře s ním dohodu. Když ji nesní, ukáže mu místo, kde může získat 
spoustu čokolády, bonbónů a těch nejlepších sladkostí. Ani jeden z nich ještě netuší, že se tak dostanou 
na stopu chamtivých medvědích manželů, kteří kteří si přivydělávají tím, že cukrovinkami záměrně kazí 
medvědím dětem zuby. To, co začalo mezi bručounským Ernestem a upovídanou Celestinou jako pouhá 
dohoda, přerůstá v neobvyklé přátelství a přes všechny rozdíly se z nich stává nerozlučná dvojice. Aby 
odhalili velké cukrovinkové spiknutí, budou potřebovat pomoc z myšího i medvědího světa. Podaří se jim 
překonat předsudky ostatních a oba světy spřátelit?  Vstupné 100 Kč

PROTI VĚTRU 
Pondělí 21. a úterý 22. ledna jen ve 20.15 hodin

Francie, 2011, 91 minuta, drama, mysteriózní, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Život Paula se změní po tom, co jeho žena nenadále zmizí. Po roce hledání je zoufalý a bez východiska. 
Jeho poslední šancí je začít vše znovu od nuly. Stěhuje se se svými dvěma dětmi do Saint-Malo, města, kde 
vyrůstal. Ale zjišťuje, že vše je jinak, než si představoval.  Vstupné 80 Kč

CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT  Art večer - FK
Středa 23. ledna jen ve 20.15 hodin

Itálie, 2012, 76 minut, drama, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
V římské věznici Rebibbia předstupuje před publikum skupina vězňů, aby zde odehrála klasickou tragédii 
Williama Shakespeara Julius Caesar. Tvůrci fi lmu strávili šest měsíců v nejtvrdší italské věznici, aby zazna-
menali, jak se několik mužů pokouší proniknout do zdánlivě vzdálených rolí a skrze ně alespoň částečně 
překročit stín věznice. V autentickém prostředí věznice - v tmavých celách, v úzkých chodbách a mezi 
dobře střeženými zdmi - se díky univerzálnímu Shakespearovu jazyku prolínají dávné intriky, výhodné 
koalice i opravdová přátelství s životem místních vězňů, kteří si v mnoha případech zadali se samotnou 
italskou mafi í.  Vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč

LINCOLN  
Čtvrtek 24. a pátek 25. ledna jen v 17.30 hodin

USA, Indie, 2012, 150 minut, životopisný, historický, drama, válečný, nevhodný mládeži do 12 let, ti-
tulky
Oscarový režisér Steven Spielberg se vrací v biografi ckém dramatu o životě šestnáctého amerického pre-



– 31 –

KINO OKO

zidenta Abrahama Lincolna, který se velkou měrou zasloužil o zrušení otroctví, a který provedl Ameriku 
nejtemnějším obdobím jejích dějin - občanskou válkou mezi Unií (Severem) a Konfederací (Jihem). Pod 
scénářem je podepsán Tony Kushner (MNICHOV), hereckého ztvárnění titulního Lincolna se zhostí 
Daniel Day-Lewis.  Vstupné 100 Kč

MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO 
Čtvrtek 24. a pátek 25. ledna jen ve 20.15 hodin, sobota 26. a neděle 27. ledna jen ve 20.00 hodin, pondělí 
28., úterý 29. a ve středu 30. ledna jen v 18.00 hodin 
USA, 2013, 98 minut, komedie, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Tvůrci fi lmů Něco na té Mary je a Blbý a blbější vám přináší novou hustou komedii plnou těch největších 
hollywoodských hvězd. Přijďte se podívat, jak to dokážou rozjet Kate Winslet, Hugh Jackman, Halle 
Berry, Naomi Watts, Richard Gere, Elizabeth Banks, Uma Th urman nebo Gerard Butler.  Vstupné 90 Kč

NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Sobota 26. a neděle 27. ledna jen 17.30 hodin, pondělí 28. a úterý 29. ledna jen ve 20.00 hodin

Velká Británie, USA, 2012, 128 minut, drama, titulky
Pokorný sirotek se náhle stává pánem s pomocí neznámého dobrodince. Jeden z pozdních a vrcholných 
Dickensových románů. Hrají: Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Robbie Coltrane.  Vstupné 100 Kč

KRTEK A KALHOTKY 
Neděle 27. ledna jen v 10.00 hodin

Československo, 1957, 80 minut, kreslený
Krtek a kalhotky, Krtek a paraplíčko, Krtek zahradníkem, Krtek a zelená hvězda, Krtek a lízátko, Krtek a kamarádi, 
Krtek a robot, Krtek a žabka, Krtek a fl étna, Krtek a sněhulák. Výtvarník a režie Zdeněk Miler.  Vstupné 30 Kč

Kriminální drama Gangster Squad – Lovci mafi e uvádí kino Oko na přelomu ledna a února.
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SUNSET BLVD.  FK - PROJEKT 100 
Středa 30. ledna jen ve 20.00 hodin

USA, drama, 1950, 110 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Jeden z nejlepších fi lmů legendárního režiséra Billyho Wildera líčí nezvladatelnou touhu bývalé hvězdy ně-
mého fi lmu Normy Desmondové po comebacku, která si za tímto účelem najme neúspěšného scénáristu 
Gillise. Jízlivě přesný portrét specifi ckého fi lmařského zákulisí získal z 11 nominací tři Oscary. Za podporu 
FK děkujeme společnosti Agentura Kryštof, s.r.o.  Vstupné 80 Kč, členové FK 60 Kč
 
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE 
Čtvrtek 31. ledna, pátek 1., sobota 2. a neděle 3. února jen v 15.30 hodin, pondělí 4., úterý 5. a středa 
6. února jen v 17.00 hodin

Česko, 2012, 100 minut, kreslený, komedie, rodinný fi lm
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil letos už 40 let od svého „narození“, prvního vydání 
kresleného příběhu autora a výtvarníka Jaroslava Němečka. Teprve nyní se však Fifi nka, Myšpulín , Piňďa 
a Bobík dostávají na fi lmové plátno v dobrodružném příběhu se spoustou humorných a gagových situací, 
nečekaných zápletek a překvapení.  Vstupné 130 Kč, pro děti 110 Kč 

PARALELNÍ SVĚTY 3D 
Čtvrtek 31. ledna a pátek 1. února jen v 17.30 hodin

Kanada, Francie, 2012, 107 minut, sci-fi , romantický, drama, mládeži přístupný, titulky
Adam je obyčejný kluk žijící v neobyčejné realitě. Vede skromný život a stále myslí na dívku, kterou kdysi 
potkal. Eva však pochází ze zcela jiného světa, ze světa naruby, který je přímo nad tím Adamovým, ale 
mimo jeho dosah. Jednoho dne zahlédne Adam dospělou Evu v televizi a už ho nic nezastaví, aby ji získal 
zpět. Zákon ani věda!  Vstupné 130 Kč

GANGSTER SQUAD - LOVCI MAFIE
Čtvrtek 31. ledna., pátek 1., sobota 2. a neděle 3. února jen ve 20.00 hodin

USA, 2013, 113 minut, krimi, drama, nevhodné mládeži do 12 let, titulky
Píše se rok 1949 a v Los Angeles vládne nelítostnou rukou gangster a brooklynský rodák Mickey Cohen (Sean 
Penn). Řídí většinu nelegálních aktivit ve městě, včetně obchodu s drogami a zbraněmi, prostituce či nelegálního 
sázení. O jeho ochranu se starají nejen jeho kumpáni, ale také podplacená policie a zkorumpovaná politická elita. 
Mickey má v podstatě pod kontrolou veškeré místní orgány, které by jej mohly ohrozit. Je schopen zastrašit i otrlé 
policisty, kteří by se chtěli jeho nekalým praktikám vzepřít. Výjimku by snad mohla představovat tajná jednotka 
LAPD, kterou společně vedou John O‘Mara (Josh Brolin) a Jerry Wooters (Ryan Gosling).  Vstupné 100 Kč

Připravujeme: Hitchcock, Hledá se nemo 3D, Babovřesky, Cirque du Soleil: Vzdálené světy 3D
Filmový klub: George Harrison, Konečná uprostřed cesty

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 lednová představení 
jsou v prodeji od 1. ledna 2013.
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ve spolupráci s firmou Strima Czech s. r. o.
dovolují si Vás pozvat na výstavu 

Vernisáž výstavy se uskuteční
ve čtvrtek 24. ledna 2013 v 17 hodin 
v Rytířském sále šumperského muzea.

V den vernisáže budou předvedeny speciální šící stroje na patchwork. 
Po dobu trvání výstavy budou probíhat kurzy patchworku pro děti i pro dospělé. Výstava potrvá do 17. března 2013. 

Klub českých turistů 
Šumperk

 OLOMOUCKÝ KRAJ
Sponzor  turistického značení

1. 1. 2013

Novoroční výstup na HÁJ

37. ročník

od 9 do 15 hodin

Průchod Hájem + výstup na rozhlednu
Účastnický list + příležitostné razítko
Novoroční čtyřlístek 

PF 2013



DOPROVOD HOR

nad sváry kotlin
z mraků jak z hořáků
každou chvíli praská

voda vodu vodí
kopce v kopcích bloudí

za horou hora
za vodou voda

a pořád dál
je těžší přidat slova

LYRICKÉ JESENÍKY

Jaroslav Minář
Miroslav Kubíček

Na titulní straně Kulturního života Šumperka budou po celý rok vycházet reprodukce třináctidílného cyklu Lyrické Jeseníky 
v obrazech Jaroslava Mináře s texty Miroslava Kubíčka.
Toto dílo již vydalo Sdružení cestovního ruchu Jeseníky v roce 2009 jako nástěnný kalendář. V současné době zdobí obrazy 
interiér Kulturního domu v Loučné nad Desnou.

Poznámka redakce
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