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Vážení a milí čtenáři,
dostává se vám do rukou říjnová Živá brána, 
plná informací a článků o akcích, jež naplá-
novali pořadatelé kulturních, společenských 
i sportovních akcí v Šumperku. I přes po-
slední vývoj pandemie covid-19 a na něj na-
vazující vládní nařízení všichni doufají, že se 
je, byť s určitými omezeními, podaří za dodr-
žení všech hygienických opatření uskutečnit. 
Jen tak bude možné udržet kulturní projekty 
při životě. Jedním z nich je festival Město čte 
knihu, který se uskuteční již v říjnu. Divadlo 
nabídne premiéru Babičky a také Maryšu 
s hostujícím souborem. Otevřou se nové 
výstavy, do Šumperka přijedou Skety, Jakub 
Smolík a Argema, na oblíbený Džemfest 
pak Mirai, Poetika a domácí O5 a Radeček. 
Kino Oko promítne balet Giselle z londýnské 
Royal Opera House a rovněž oceněný doku-
ment Connection šumperského filmaře Jana 
Žůrka. Rozjede se projekt Do knihovny za po-
hádkou a příznivci turistiky se mohou vydat 
na pochod po šumperském psaníčku… Přeji 
hezký nadcházející podzim a pevné zdraví,

Z. Kvapilová, redaktorka
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Na druhou premiéru nové sezony se mo-
hou v říjnu těšit příznivci divadla. Je jí Ba-
bička Boženy Němcové, jejímž ústředním 
motivem je několik příběhů osudové lásky, 
ať už se jedná o lásku tragickou, nenaplně-
nou nebo se šťastným koncem. Zábavný, 
dojemný i dramatický příběh plný fasci-
nujících lidských osudů, který komplexně 
zachycuje koloběh života na pozadí pozo-
ruhodných historických událostí, nastu-
doval se šumperskými herci režisér Igor 
Stránský a v hlavní roli babičky uvidí diváci 
Olgu Kaštickou, Barunku pak hraje Eliška 
Navrátilová. Premiéra je na programu v so-
botu 24. října v 19 hodin.                          -red-

Jakub Smolík kromě muziky připomene i  his-
torky ze svého hudebního života. 

Foto: archiv DK

V  hlavní roli babičky uvidí diváci Olgu  
Kaštickou.                                                      Foto: DŠ

Skety jdou v hudbě vlastní, originální cestou. 
Foto: V. Haláček

Kapela Argema je populární nejen díky svým svižným melodiím, ale i podmanivým baladám.               Foto: archiv

 Divadlo uvede v premiéře Babičku 
Boženy Němcové

  Do domu kultury zavítá romantik 
Jakub Smolík s kapelou

Argema zahraje s domácí Corouhave

Tomáš Škrdlant přiveze Hledání dobré smrti

Klasika Viva přivítá Skety

Tohle je ráj, Milion snů, Prohrát není žádná hanba 
nebo Modrý pondělí. Tyto a mnohé další legendární 
hity zahraje v  šumperském domě kultury uhersko-
hradišťská rocková kapela Argema, která je populární 
nejen díky svým svižným melodiím, ale i podmani-

Dokumentarista Tomáš Škrdlant se v  několika 
svých filmech zabýval smrtí a umíráním. Během be-
sedy v Knihovně TGM promítne svůj snímek Hledání 
dobré smrti. V  úryvcích z  dokumentu z  roku 2006 
příchozí uvidí, jak se u nás vyvíjel přístup k domácí 
paliativní péči o  umírajícího člověka. Setkání pro-
běhne v úterý 27. října od 17 hodin ve velkém sále.

Tomáš Škrdlant vystudoval filmovou režii na 
FAMU a v kulturním uvolnění roku 1968 natočil ve 
Studiu armádního filmu dokumenty Potomci, Po-

Říjnová Klasika Viva, kterou pořádá Agentura J+D, 
se odehraje ve společnosti vokálního sexteta Skety, jež 
působí na domácí i mezinárodní scéně od roku 2014, 
kdy vyhrálo první místo v jazzové kategorii na mezi-
národním festivalu Vokal Total v Grazu. 

Členové sexteta se hlásí k  odkazu jazzových 
a cappella souborů, ale jeho hranice rádi a často po-
souvají tam, kde by to mnozí nečekali, a vytvářejí tak 
svůj osobitý zvuk i  styl. Kromě interpretací přeja-
tých skladeb leží jejich těžiště též ve výrazné autor-
ské tvorbě, zejména z dílny skladatele Petra Wajsara. 
Říká se o nich, že jejich hudba dává vzpomenout na 
legendární vokální tělesa Singers Unlimited či Man-
hattan Transfer, i když jdou vlastní, originální cestou. 
Šumperský koncert se uskuteční ve čtvrtek 8. října od 
19 hodin ve velkém sále domu kultury.                   -red-

vým baladám. Jedna z předních stálic česko-slovenské 
rockové scény si jako svého hosta pozvala šumper-
skou hardrockovou kapelu Corouhave. Dějištěm kon-
certu bude v pátek 16. října od 19.30 hodin velký sál 
domu kultury.                                                               -red-

zůstalost 38 a Most, které ale nikdy nebyly uvedeny. 
V letech komunistické cenzury se věnoval převážně 
dokumentární televizní tvorbě z  oblasti sportu 
a motorizmu. Od roku 1990 natočil přes osmdesát 
autorských dokumentů, převážně s  ekologickou, 
psychologickou a sociologickou tematikou. V roce 
1996 vydal knížku Demokracie přírody a na Masa-
rykově univerzitě v  Brně vedl semináře nelineár-
ního myšlení, je spoluautorem knihy Skrytá pravda 
země.                                                                              -kš-

Věčný romantik Jakub Smolík, který loni 
oslavil spolu s přáteli z branže své šede-
sátiny, se po letech vrací s doprovodnou 
skupinou do Šumperka. Vedle svých osvěd-
čených hitů Prý chlapi nebrečí, Jen blázen 
žárlí nebo Ave Maria nabídne návštěvníkům 
koncertu i výběr coververzí starších čes-
kých šlágrů a písně ze svého nového alba. 
Ohlédne se také za uplynulými léty a kromě 
muziky připomene i historky ze svého hu-
debního života. Koncert se odehraje v pon-
dělí 19. října od 19 hodin ve velkém sále 
domu kultury.                                             -red-
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Sté druhé výročí vzniku samo-
statného československého státu si 
šumperská veřejnost připomene bě-
hem slavnostního koncertu Morav-
ské filharmonie Olomouc, jež patří 
k předním a nejstarším symfonickým 
orchestrům v republice a která letos 
v  září zahájila již pětasedmdesátou 
koncertní sezonu. V  programu za-
zní pod vedením šéfdirigenta Jakuba 
Kleckera skladby Antonína Dvořáka, 
Josefa Suka a  Vítězslava Nováka. 
Slavnostní večer, jenž se uskuteční 
v pondělí 26. října od sedmé podve-
černí ve velkém sále domu kultury, 
pořádá Olomoucký kraj a  město 
Šumperk ve spolupráci s  domem 
kultury.                                             -zk-

Mezinárodní den archeologie 
„oslaví“ šumperské muzeum 
ve středu 14. října progra-
mem s podtitulem „Čas lovců 
a sběračů“, určeným rodinám 
s dětmi, školákům i široké 
veřejnosti. Kromě prohlídek 
stejnojmenné výstavy s archeo-
logem budou od 9 do 16 hodin 
v Pavlínině dvoře připravena 
stanoviště s možností vyzkou-
šet si výrobní postupy nebo 
umělecká řemesla, která byla 
pro lidi starší a střední doby ka-
menné denním chlebem.   -red-

Veřejnost se může těšit i na přednášku astrofotografa 
Martina Tylšara.                                       Foto: M. Tylšar

Umělecká sklářka Alice Dostálová představí na výstavě 
v muzeu figurky a skleněné baňky.          Foto: archiv VM

Malého prince přiveze na festival i Víťa Marčík se svým 
loutkovým divadlem.                                           Foto: archiv

 Muzeum oslaví den 
archeologie

Festival Město čte knihu proběhne tak trochu jinak…

Výročí vzniku republiky připomene koncert

Moravská filharmonie Olomouc.                                                           Foto: archiv DK

Pošestnácté se celý Šumperk začte do jedné knihy. 
Oblíbený festival Město čte knihu ovšem od letošního 
roku doznává dvou zásadních změn. Probíhat bude 
v  říjnu a vycházet již nebude kniha, jak dosud bylo 
zvykem. Pořadatelé ale věří, že letošní vy-
braný titul osloví jak děti, tak dospělé 
čtenáře. Číst se totiž bude Malý 
princ, nejproslulejší dílo francouz-
ského spisovatele Antoina de 
Saint-Exupéryho. Akce, kterou 
pořádá město spolu s  knihov-
nou, „Doriskou, kinem Oko, 
divadlem, muzeem, domem 
kultury, „ZUŠkou“ a  šumper-
skými středními, základními 
a mateřskými školami, proběhne 
od 12. do 17. října. 

„Důvodem posunutí termínu 
festivalu na říjen je především fakt, že 
se v  listopadu koná ve městě hned několik 
velkých kulturních akcí. Letos to je například pěta-
dvacátý ročník Blues Alive a  také hojně navštěvo-
vaná Noc divadel,“ říká Kamila Šeligová, ředitelka 
Knihovny TGM. Vzápětí podotýká, že letos poprvé 
nevyjde u  příležitosti festivalu kniha. „Situace na 
knižním trhu se v posledních letech změnila. Většina 
současných českých spisovatelů je vázána smlouvou 
s  konkrétním nakladatelstvím, jež neumožňuje vy-
dání u někoho jiného,“ vysvětluje Šeligová. 

Všechno zlé je ale podle ní i pro něco dobré. Po-
řadatelé nyní mohou nabídnout čtení z více knih od 
jednoho spisovatele a při výběru autora se nemusejí 

zaměřovat jen na ty české. „Je tak symbolické, že le-
tošní ročník zahájíme čtením Malého prince Antoina  
de Saint-Exupéryho,“ soudí ředitelka knihovny a do-
dává, že ti, kteří knihu nevlastní, si ji přesto budou 

moci koupit. „Dohodli jsme se s  knih-
kupectvím Kosmas, že bude Malého 

prince během pondělního a  so-
botního čtení a  také při zahájení 

výstavy v muzeu přímo na místě 
prodávat,“ doplňuje Šeligová.

Festival Město čte knihu 
bude letos šestidenní. Stejně 
jako v  uplynulých ročnících 
budou jednotlivá čtení pro-
bíhat na různých místech ve 

městě a  doprovodí je hudební 
vystoupení, dvě výstavy, ale také 

beseda, tvoření či pásmo pohádek 
v  kině Oko. Podrobné informace jsou 

zveřejněny na www.mestocteknihu.cz.
Oblíbenou akci odstartuje v  pondělí 12. října 

v  informačním centru vernisáž výstavy obrázků 
z výtvarné soutěže pro děti a mládež, spojená s vy-
stoupením místní „ZUŠky“. „Mottem letošní vý-
tvarné a literární soutěže je přátelství Malého prince 
s liškou. Tématem tak je můj nejlepší kamarád – ka-
marádka,“ přibližuje soutěž ředitelka knihovny.

Také do šumperského muzea zavítá Malý princ. 
V úterý 13. října bude v Rytířském sále otevřena vý-
stava s názvem „Alice Dostálová: Planetami Malého 
prince & Petr Horálek: Sedm perel astronomie“. Je-
jím hlavním motivem je podmanivé spojení tajů ves-
míru, krásy skla a pohádkového příběhu Antoina de 
Saint-Exupéryho. Umělecká sklářka Alice Dostálová 
představí na výstavě figurky a skleněné baňky. Druhá 
část výstavy nabídne sedm nejpůsobivějších astro-
nomických úkazů, jaké může smrtelník vidět očima, 
tak, jak je zachytil fotograf, astronom a cestovatel, no-
sitel jedenadvaceti ocenění Astronomického snímku 
dne NASA Petr Horálek. Na vernisáž výstavy naváže 
přednáška Martina Tylšara Astrofotografie deep-sky 
objektů. Nadšený astrofotograf a  pozorovatel z  pro-
stějovské hvězdárny přiblíží zájemcům, jak vznikají 
krásné fotografie galaxií, mlhovin, hvězdokup a  ji-
ných objektů hlubokého vesmíru, co vše je k  tomu 
potřeba a jak náročná disciplína to je. 

Malého prince přiveze ve čtvrtek 15. října na fes-
tival také Víťa Marčík se svým loutkovým divadlem 
Já to jsem, v pátek se pak budou moci děti vydat za 

touto literární postavou během zábavného dne na 
Komíně. „Pro loňský velký úspěch jsme do programu 
opět zařadili pásmo základní umělecké školy. Pod ve-
dením Matěje Kašíka nabídnou ve středu v podvečer 
její žáci volné zpracování textu Malého prince,“ na-
hlíží do programu Šeligová. 

Hlavní festivalový večer se odehraje v  sobotu 
17.  října v  18 hodin v  divadle, následovat bude od 
půl osmé zpívání před Hrádkem s herci šumperského 
divadla, které na klavír doprovodí Zdeněk Dočekal. 
„Věříme, že návštěvníci festivalu budou i  z  kratšího 
programu stejně nadšení jako v minulých ročnících. 
S  výjimkou sobotního hlavního večera v  divadle je 
vstup na všechny festivalové akce zdarma,“ láká na 
Město čte knihu ředitelka knihovny.                           -zk-
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 17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – 
HC Frýdek-Místek, zimní stadion

  17.30 After: Přiznání, USA, drama, romant., 12+
 18.00 Florbal divize muži: FbC Asper Šum-
perk  – FBC ZŠ Uničov, sport. hala, gymná-
zium 

 20.20 15. šumperská Pechakucha Night, večer, 
v  němž se deset přednášejících představí ve for-
mátu 20 obrázků × 20 vteřin

Neděle 4. října
   10.00 Nedělní pohádka: O  Popelce, Diva-
dlo Evy Hruškové a Jana Přeučila Praha, velký sál, 
dům kultury 

   15.00 Princezna zakletá v  čase, ČR, po-
hádka, fantasy 

   17.15 Pinocchio, IT, GB, FR, fantasy, dobro-
družný, ČZ

  20.00 Tichý společník, ČR, drama, komedie

Pondělí 5. října
  17.30 After: Přiznání, USA, drama, roman-

tický, 12+
  18.00 Klub čtenářů: M. Pilátová – S  Baťou 

v džungli, setkání a debata nad knihou, klubovna 
č. 2 v suterénu, knihovna

 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ
  18.00 Kurz řeckých tanců, pořádá Řecká obec 
Šumperk pod záštitou SVČ Doris, společenské 
středisko Sever

  19.50 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, 
komedie, 12+

Úterý 6. října
  17.25 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisný, 

drama, 12+
  18.00 Literární seminář: Irská literatura – Lisa 

McInerneyová a Sara Baumeová, přednáší F. Ří-
hovský, velký sál, knihovna

 19.00 Maryša, Divadlo Petra Bezruče Ostrava, A, 
VK, divadlo

  20.00 Tichý společník, ČR, drama, komedie

Dlouhodobé výstavy
 Do 8. 11. Antonín Suchan: Ohlédnutí, výstavní 
síň, muzeum
 Do 4. 10. Náhled do historie Branné a okolí, Ry-
tířský sál, muzeum
 Do 10. 1. Já, hrdina, Muzejíčko, muzeum
 Do 18. 10. Čas lovců a sběračů, Hollarova galerie, 
muzeum
 Od 22. 10. do 3. 1. Evropská grafika 16.–18. sto-
letí z  Lukasovy sbírky, Hollarova galerie, mu-
zeum
 Od 13. 10. do 26. 11. Alice Dostálová: Planetami 
Malého prince & Petr Horálek: Sedm perel ast-
ronomie, Rytířský sál, muzeum
 Do 1. 11. J. Havelka: S objektivem v přírodě, vý-
stava fotografií, Galerie mladých, muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Do 11. 10. Vladimír Říha: Skrytá malba, Galerie 
J. Jílka

  Od 14. 10. do 8. 11. Hana Puchová: V  čiré ra-
dosti, malba, Galerie J. Jílka

 Do 4. 11. Monika Kamińska: Pulchre, bene, recte,  
malba, kresba, grafika, půjčovna pro dospělé, 
knihovna

  Do 31. 12. Retrospektivní výstava DK40, foyer, 
dům kultury 

 Do 20. 10. Barvy krajiny, obrazy žáků a studentů 
ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s., divadlo

 Do 30. 6. Táhneme dál…, výstava prací studentů 
uměleckých tříd VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo

  Do 4. 10. Martin Hojgr: Vyhnání z ráje, výstava 
obrazů, informační centrum

  Od 12. 10. Výstava obrázků ze soutěže Město čte 
knihu, informační centrum
 Do 5. 11. Josef Dudek: Málem zázrak, výstava 
grafiky, Eagle Gallery 
 Od 1. 10. do 31. 10. Milena Valušková: Chóra, 
země, krajina, místo paměti, výstava fotografií, 
Galerie Pavilon, altán Radniční 27

 Do 31. 10. Lenka Havlíková: Harmonizační ob-
razy, Kavárnička Lalala

Čtvrtek 1. října
   15.30 Máša a  medvěd: Mášiny písničky, 

RUS, animovaný, rodinný, ČZ
 17.00 Amadeus, D, VK, divadlo

  17.30 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, 
komedie, 12+

 18.00 Hokej extraliga dorost: HK Mladí draci 
Šumperk – PSG Berani Zlín, zimní stadion

  19.00 Milena Valušková: Chóra, země, kra-
jina, místo paměti, zahájení výstavy fotografií, 
Galerie Pavilon, altán Radniční 27

  19.50 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisný, 
drama, 12+

Pátek 2. října
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
  10.00 Dášeňka čili život štěněte, školy, VK, 
divadlo

  13.00–18.00 Výtvarné balábile: Výtvarné ex-
perimentování s  fotografováním, s  sebou foťák 
nebo mobil a USB kabel, vila Doris, venkovní pro-
story Komína

   15.00 Pinocchio, IT, GB, FR, fantasy, dobrodr., ČZ
  17.40 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, 

komedie, 12+
 18.00 Absolventský koncert žáků L. Nezbedové 

ZUŠ Šumperk, kaple klášterního kostela 
 19.00 Toulavej, Studio D123, VK, Hrádek, divadlo

   20.00 Connection + beseda s  Janem Žůr-
kem, ČR, dobrodružný, dokumentární

Sobota 3. října
 8.00 Florbal 2. liga dorostenci: FbC Asper Šum-
perk – FBC Mohelnice, sport. hala, gymnázium 

  9.00–17.00 Keramika pro každého, otevřená ke-
ramická dílna pro děti i dospělé, artedílna, Komín

 10.00, 12.15 Fotbal st. a ml. dorost: Šumperk –   
Přerov, hřiště, Tyršův stadion

   15.30 Máša a  medvěd: Mášiny písničky, 
RUS, animovaný, rodinný, ČZ

  16.00 Méďa Špuntík, pohádka pro batolata, 
VK, Hrádek, divadlo

Společenský servis – kalendář akcí
Přehled akcí z oblasti kultury, sportu a společenského života lze nalézt v elektronické formě na webových stránkách Informačního centra Šumperk 
www.infosumperk.cz v záložce Kalendář akcí. Změna programu vyhrazena!

 Divadlo Šumperk: Komenského 3, 
tel.: 583 214 061, www.divadlosumperk.cz

   Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3,
tel.: 583 214 287, www.dksumperk.cz

 Eagle Gallery: Nemocniční 8a,  
tel.: 777 700 740, www.eaglegallery.cz 

   Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, tel.: 583 214 276
 
  Informační centrum Šumperk:  

budova divadla na Hlavní třídě 14, otevřeno  
po–pá od 8 do 17 hod., so a ne od 9 do 12 hod. 
a od 13 do 17 hod., tel.: 583 214 000,  
e-mail: ic@sumperk.cz, www.infosumperk.cz
 

Kavárnička Lalala: Temenická 5, tel.: 606 756 770, 
583 211 766, www.pontis.cz

 Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3, 
tel.: 583 212 000, www.kinosumperk.cz, 
ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, 

 = technologie 3D zvuku Dolby 
Atmos®, ke všem projekcím k zapůjčení sluchátka 
pro nedoslýchavé

Klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny Marie): 
Kladská ul.

 Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk: 
ul. 28. října 1, tel.: 583 214 588,  
www.knihovnaspk.cz

 SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel.: 583 214 212–214,
Komín: Komenského 9, tel.: 583 283 481, www.doris.cz

 Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22, 
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz

ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz

Fotbal: www.fksumperk.cz
Hokej: www.dracisumperk.cz, www.hkmdsumperk.cz
Kuželky: www.kksumperk.cz
Florbal: www.florbal-sumperk.cz

 akce pro děti

 akce pro seniory

 divadelní představení

 filmy, promítání

 koncerty, hudební pořady

 přednášky, besedy, autorská čtení

 výstavy, vernisáže

 tvoření, výtvarné aktivity

 plesy, taneční akce

 festivaly, slavnosti

 sport, pohyb, aktivní vyžití

 ostatní
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Středa 7. října
   10.00 Nulté celostátní soutěžní setkání „ko-
loběžkových“ škol, sportovní celostátní soutěž 
škol se společensko-kulturním nádechem a myš-
lenkou olympizmu, pořádá DK ve spolupráci se 
ZŠ Sluneční a KOSTKA - kolobka, sportovní areál 
ZŠ Sluneční

   15.20 Oko senior: Štěstí je krásná věc, ČR, ko-
medie

 17.00 Králova řeč, 20. výročí znovuotevření diva-
dla, VK, divadlo

  17.40 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, 
komedie, 12+

 18.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ Šumperk, 
klášterní kostel 

  20.00 Artvečer – FK: Žaluji!, FR, IT, drama, 
thril ler, historický, 12+

Čtvrtek 8. října
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
niory, hrají Senioři Šumperk, Kavárnička Lalala

 17.00 Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznov-
ství, C, VK, divadlo

   17.30 Princezna zakletá v  čase, ČR, po-
hádka, fantasy 

  18.00 Ivoš Müller: Tváře krajiny – oči pout-
níka, cyklus noeticko-cestopisných přednášek, 
4. díl: Tvář oduševnělá, velký sál, knihovna

  18.00 Malování s Aptákem: Vlkolišky, malo-
vání na textil pro pokročilé s I. Slavíkovou (taška, 
tričko), výtvarný ateliér, Komín

  19.00 Klasika Viva: Skety, velký sál, dům kultury
  20.00 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, 

komedie, 12+

Pátek 9. října
  13.00–18.00 Výtvarné balábile: Pytlíkování, 

šití pytlíků a váčků z různých materiálů, šicí dílna, 
Komín

   15.45 Máša a  medvěd: Mášiny písničky, 
RUS, animovaný, rodinný, ČZ

  16.00 Festival pohádek: Makový mužíček, Di-
vadlo DRAK Hradec Králové, VK, divadlo

  16.00 Malování s Aptákem: Akvarelové kruhy, 
malování na textil s I. Slavíkovou (elegantní origi-
nální triko), výtvarný ateliér, Komín

  18.00 Výjimeční, FR, drama, komedie, 12+
  19.00 Screamers – Poslední zvonění, travesti 
show, velký sál, dům kultury

  20.30 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, 
komedie, 12+

Sobota 10. října
 10.00, 12.00 Fotbal žáci U15 + U14: Šumperk – 
Akademie Vítkovice, hřiště, Tyršův stadion

  14.00 Drakiáda, pouštění draků s  doprovod-
ným vyráběním a  pohybovými aktivitami, leti-
ště – Aeroklub Šumperk

   15.30 Léto patří rebelům!, SR, DEU, ro-
dinný, dobrodružný, ČZ

  16.00 Festival pohádek: Královna Kolo-
běžka I., Moravské divadlo Olomouc, VK, divadlo

 17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – HC Be-
nátky nad Jizerou, zimní stadion

  17.40 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, 
komedie, 12+

  20.00 Pro balík prachů, USA, akční, krimi, 
drama, thriller, 12+

Neděle 11. října
 8.00 Florbal olomoucká liga muži: FbC Asper 
Šumperk B – IBK Bisons Přerov, sport. hala, 
gymnázium 

 10.00 Fotbal muži B: Šumperk – Hanušovice, 
hřiště Tyršův stadion

 Ostravští Bezruči  
přijedou s Maryšou

 Oko promítne opery a balety 
z Royal Opera House

Pavla Gajdošíková získala za svůj výkon oce-
nění divadelní kritiky.                            Foto: archiv

Ostravské Divadlo Petra Bezruče se pod re-
žijním vedením Janky Ryšánek Schmiedtové 
chopilo nejklasičtějšího díla českého dra-
matu – Maryši Aloise a Viléma Mrštíkových. 
Tragický příběh nešťastné dívky donucené 
podlehnout společenskému a rodinnému ná-
tlaku nabídne v úterý 6. října i šumperským di-
vákům. V hlavní roli uvidí Pavlu Gajdošíkovou, 
jež za svůj výkon získala ocenění divadelní kri-
tiky v kategorii nejlepší ženský herecký výkon 
roku 2018 a byla nominována na cenu Thálie 
2018. Představení, původně plánované na 
1. dubna, začíná v 19 hodin.                          -kv-

Kvůli složité situaci způsobené koronavirem 
neproběhnou do konce roku žádné přímé 
přenosy. V londýnské Royal Opera House 
se rozhodli sestavit svou podzimní sezonu 
z dvou operních a dvou baletních záznamů 
z předchozích let. Jde o čtveřici klasických 
titulů, mezi nimiž nechybí diváky milovaný 
Louskáček, představí se i takové hvězdy jako 
Jonas Kaufmann nebo Anna Netrebko. Obě 
opery budou opatřeny českými titulky.
„Sezonu odstartuje v úterý 20. října 
v 17.30 hodin balet Giselle. V úterý 3. listo-
padu od 18.30 hodin budeme promítat operu 
Manon Lescaut s Jonasem Kaufmannem 
a Kristine Opolaisovou v hlavních rolích,“ zve 
na představení Kamil Navrátil. Na hvězdně 
obsazenou operu Macbeth s Annou Netrebko 
a Željko Lučićem se mohou návštěvníci kina 
těšit ve středu 25. listopadu v 18.30 hodin. 
V programu ne-
chybí ani zmíněný 
pohádkový Lous-
káček, a to ve čtvr-
tek 10. prosince 
od 17.30 hodin. 
„Vstupné na jed-
notlivé záznamy je 
dvě stě padesát ko-
run, při koupi vstu-
penek na celou 
sezonu ušetří di-
váci dvě stě korun. 
Seniory a studenty 
přijde vstupenka 
na dvě stě korun,“ 
doplňuje informace 
Navrátil.               -red-

Marianela Núñez v  roli 
Giselle.   Foto: T. Kenton

 12.00 Fotbal žáci U13 + U12: Šumperk – Uničov, 
hřiště, Tyršův stadion

 15.00 Fotbal muži A: Šumperk – Bzenec, hřiště 
Tyršův stadion

   15.10 Léto patří rebelům!, SR, DEU, ro-
dinný, dobrodružný, ČZ

  16.00 Festival pohádek: Krkonošská pohádka, 
Divadlo Šumperk, VK, divadlo

  17.20 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisný, 
drama, 12+

  20.00 Pro balík prachů, USA, akční, krimi, 
drama, thriller, 12+

Pondělí 12. října
 10.00 Město čte knihu: Výstava obrázků ze 
soutěže Město čte knihu, zahájení výstavy, do-
provodný program ZUŠ Šumperk, informační 
centrum

 17.00 Město čte knihu: Zpívají Motýli, čtou 
O. Kaštická, P. Král, vstup zdarma, klášterní kostel

  17.40 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, 
komedie, 12+
  18.00 Kurz řeckých tanců, pořádá Řecká obec 
Šumperk pod záštitou SVČ Doris, společenské 
středisko Sever

 19.00 The Backwards: World Beatles Show, velký 
sál, dům kultury

  20.00 Ronnie Wood: Někdo tam nahoře mě má 
rád, GB, dokumentární, životopisný, hudební, 12+

Úterý 13. října
  10.00 Krkonošská pohádka, školy, VK, divadlo

 14.00 Město čte knihu: Čtou herci Divadla Šum-
perk, vstup zdarma, sídlo SONS

 14.00 Město čte knihu: Čtou herci Divadla Šum-
perk, vstup zdarma, Klub důchodců, středisko Sever

 17.00 Město čte knihu: Alice Dostálová: Plane-
tami Malého prince & Petr Horálek: Sedm perel 
astronomie, vernisáž výstavy, čtou studenti Gym-
názia Šumperk, vstup volný, Rytířský sál, muzeum

   17.30 Princezna zakletá v  čase, ČR, po-
hádka, fantasy 

 18.00 Město čte knihu: Astrofotografie deep-sky 
objektů, přednáší M. Tylšar, vstup volný, přednáš-
kový sál, muzeum

 18.00 Absolventský koncert žáků A. Blaťákové 
a H. Štědroňové ZUŠ Šumperk, kaple klášterního 
kostela 

  20.00 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, 
komedie, 12+

Středa 14. října
  9.00–16.00 Mezinárodní den archeologie, 
komentované prohlídky výstavy „Čas lovců a sbě-
račů“ s archeologem, tvořivá stanoviště, Pavlínin 
dvůr, muzeum

 17.00 Město čte knihu: Čtou a hudbou doprová-
zejí žáci ZUŠ Šumperk, vstup zdarma, koncertní 
sál, ZUŠ

  17.30–20.30 Sedánky pro mamky, řemeslné 
tvoření pro ženy každého věku, podzimní deko-
race, šicí dílna, Komín

  17.40 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, 
komedie, 12+

  18.00 Hana Puchová: V  čiré radosti, malba, 
vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka

  20.00 Artvečer – FK: Svět podle Muchy, ČR, 
dokumentární, 12+

Čtvrtek 15. října
  13.00–18.00  Podzimní festival ptactva, od-
chyt a kroužkování ptáků, určování s ornitologem 
P. Šajem, doprovodné aktivity, třemešské rybníky

 14.00 Město čte knihu: Antoine de Saint-
-Exupéry, literární seminář pro knihovníky, 
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Grafika ze sbírky K. Lu-
kase.      Foto: archiv VM

pedagogy a  další zájemce, přednáší M. Brožová, 
vstup zdarma, velký sál, knihovna

 17.00 Město čte knihu: Já to jsem (Vítek Marčík) – 
představení Malý princ, vstup zdarma, divadlo

  17.20 Karel, ČR, dokumentární
  20.00 Greenland: Poslední úkryt, USA, akční, 

thriller, katastrofický, 12+

Pátek 16. října
 9.00–17.00 Město čte knihu: Putování za Malým 

princem, zábavný den pro školy, školky a rodiče 
s dětmi, vstup zdarma, Komín

   15.20 Princova cesta, FR, LUX, animovaný, ČZ
  17.20 Karel, ČR, dokumentární
 18.00 Absolventský koncert žáků P. Vočky ZUŠ 

Šumperk, kaple klášterního kostela 
 19.00 Město čte knihu: Čtou herci Studia D123, 

vstup zdarma, Hrádek, divadlo
  19.30 Argema & Corouhave, velký sál, dům kultury
  20.00 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, 

komedie, 12+

Sobota 17. října
  9.00–17.00 Šicí dílna: Šijeme tašku a batůžek 

v  jednom, nutno přihlásit se předem, šicí dílna, 
Komín

 9.30 Město čte knihu: Vyhodnocení výtvarné a li-
terární soutěže, předání cen, velký sál, knihovna

 9.30 Kuželky 2. liga ženy: KK Šumperk – 
HKK Olomouc, kuželna, Tyršův stadion

   10.00 Město čte knihu: Mlsné medvědí pří-
běhy, ČR, animovaný, rodinný, povídkový, vstup 
zdarma, kino Oko

 13.00 Kuželky divize muži: KK Šumperk A  – 
HKK Olomouc B, kuželna, Tyršův stadion

   15.20 Červené střevíčky a  7 statečných, 
KOR, animovaný, dobrodružný, rodinný, ČZ

 15.30 Kuželky KP muži: KK Šumperk B – 
TJ Spartak Přerov C, kuželna, Tyršův stadion

 17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – SK Tr-
hači Kadaň, zimní stadion

  17.20 Karel, ČR, dokumentární
 18.00 Florbal divize muži: FbC Asper Šum-
perk – FBS Olomouc, sport. hala, gymnázium 

 18.00 Město čte knihu: Závěrečný večer, z knihy 
čtou herci Divadla Šumperk, sál, divadlo

 19.30 Město čte knihu: Zpívání před Hrádkem, 

vystupují herci Divadla Šumperk a Zdeněk Doče-
kal, vstup zdarma, Hrádek, divadlo

  20.00 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, 
komedie, 12+

Neděle 18. října
 10.00, 12.15 Fotbal st. a ml. dorost: Šumperk – 
Nový Jičín, hřiště, Tyršův stadion

   15.20 Červené střevíčky a  7 statečných, 
KOR, animovaný, dobrodružný, rodinný, ČZ

  17.20 Karel, ČR, dokumentární
  20.00 Greenland: Poslední úkryt, USA, akční, 

thriller, katastrofický, 12+

Pondělí 19. října
  18.00 Džemfest: Postiženi muzikou, ČR, do-

kumentární, 12+
  19.00 Jakub Smolík s  kapelou, velký sál, dům 

kultury
  20.00 Smrt na Nilu, USA, krimi, drama, myste-

rióz ní, 12+

Úterý 20. října
  10.00 Méďa Špuntík, pohádka pro batolata, 
VK, Hrádek, divadlo

  17.30 Giselle, RUS, balet, záznam
  20.00 Smrt na Nilu, USA, krimi, drama, myste-

rióz ní, 12+

Středa 21. října
  15.30 Oko senior: Meky, ČR, SR, dokumentární
  17.40 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, 

komedie, 12+
  18.00 Seminář Moderní dějiny: Dobývání ves-

míru a  vědecký pokrok ve 20. století, přednáší 
T. Hlavsa, velký sál, knihovna

  20.00 Artvečer – FK: Služebníci, SR, ČR, RO, 
IRL, drama, 15+

Čtvrtek 22. října
  17.00 Evropská grafika 16.–18. století z Lu-
kasovy sbírky, vernisáž výstavy, Hollarova galerie, 
muzeum

  17.20 Smrt na Nilu, USA, krimi, drama, myste-
rióz ní, 12+

  18.00 Seminář Osobní rozvoj: Pozitivní in-
teligence – jak být tvůrcem svého života pro 
dnešek i zítřek, přednáší J. Kaněvová, velký sál, 
knihovna

  20.00 Nightlife: Na tahu, DEU, komedie, 12+, ČZ

Pátek 23. října
  13.00–18.00 Výtvarné balábile: Experimen-

tování se spreji na textil, dekorování povlaku na 
polštář, výtvarný ateliér, Komín

   15.40 Princova cesta, FR, LUX, animovaný, ČZ
 17.30 Džemfest: Mirai, o5 a  Radeček, poetika, 

láska… a vy!, velký sál, dům kultury
  17.40 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, 

komedie, 12+
  20.00 Nightlife: Na tahu, DEU, komedie, 12+, ČZ

Sobota 24. října
   10.00 Do knihovny za pohádkou: Cukrárna 
u Šilhavého Jima, hraje Divadlo Čučka (spisovatel 
M. Toman a knihovnice E. Vaníčková), velký sál, 
knihovna

  10.00, 12.00 Fotbal žáci U15 + U14: Šumperk – 
Bílovec, hřiště, Tyršův stadion

   14.45 Rodina na baterky, USA, animovaný, 
dobrodružný, komedie, rodinný, ČZ

  17.25 Nightlife: Na tahu, DEU, komedie, 12+, ČZ
 19.00 Babička, P, VK, divadlo

  20.00 Smrt na Nilu, USA, krimi, drama, myste-
riózní, 12+

Neděle 25. října
 8.00 Florbal olomoucký přebor st. žáci: FbC  Asper 
Šumperk B – Pbc ClientlO Šternberk, hala, gymnázium 

 11.30 Fotbal žáci U13 + U12: Šumperk – Baník, 
hřiště, Tyršův stadion

 14.30 Fotbal muži A: Šumperk – Strání, hřiště 
Tyršův stadion

   14.45 Rodina na baterky, USA, animovaný, 
dobrodružný, komedie, rodinný, ČZ

  17.25 Nightlife: Na tahu, DEU, komedie, 12+, ČZ
  20.00 Karel, ČR, dokumentární

Pondělí 26. října
  17.20 Karel, ČR, dokumentární
  19.00 Koncert k  výročí republiky: Moravská 

filharmonie Olomouc, dirigent Jakub Klecker, 
velký sál, dům kultury

  20.00 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisný, 
drama, 12+

Úterý 27. října
  16.00 Méďa Špuntík, pohádka pro batolata, 
VK, Hrádek, divadlo

  17.00 Tomáš Škrdlant: Hledání dobré smrti, 
beseda s  promítáním dokumentu, velký sál, 
knihovna

  17.20 Karel, ČR, dokumentární
  20.00 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, 

komedie, 12+

Středa 28. října
   14.40 Rodina na baterky, USA, animovaný, 

dobrodružný, komedie, rodinný, ČZ
 17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – HC 
Stadion Vrchlabí, zimní stadion

  17.20 Karel, ČR, dokumentární
  20.00 Artvečer – FK: Pijavice, SRB, HRV, 

MKD, drama, thriller, 15+

Čtvrtek 29. října
   8.30–12.00 Podzimní turnaj ve vybíjené, 
s  sebou sport. oblečení, sálovou obuv, svačinu 
a pití, tělocvična, Komín

   9.00–18.00 Podzimník aneb O bramboře..., 
prázdninové výtvarné dílny inspirované brambo-
rou, výtvarný ateliér, artedílna, šicí dílna, Komín
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
nio ry, hraje Albatros, Kavárnička Lalala

   15.30 Princova cesta, FR, LUX, animovaný, ČZ
 17.00 Babička, C, VK, divadlo

  17.30 Smečka, ČR, drama, sportovní 
  19.45 Karel, ČR, dokumentární
 20.00 Citron: Supi se slétají Tour 2020, velký sál, 

dům kultury

Pátek 30. října
   15.30 100% vlk, AUS, animovaný, komedie, ČZ
 17.00 Vinetůůů!, VK, divadlo

  17.30 Smečka, ČR, drama, sportovní 
  20.00 Karel, ČR, dokumentární

Sobota 31. října
 9.30 Kuželky 2. liga ženy: KK Šumperk – KK Vy-
škov, kuželna, Tyršův stadion

 10.00, 12.15 Fotbal st. a ml. dorost: Šumperk – 
Uničov, hřiště, Tyršův stadion

 13.00 Kuželky divize muži: KK Šumperk A  – 
TJ Sokol Sedlnice A, kuželna, Tyršův stadion

   15.30 Rodina na baterky, USA, animovaný, 
dobrodružný, komedie, rodinný, ČZ

 15.30 Kuželky KP muži: KK Šumperk B – 
TJ Horní Benešov C, kuželna, Tyršův stadion

  18.15 Nebe, ČR, CHN, dokumentární, 12+
 19.00 Amadeus, B, VK, divadlo

  20.00 Karel, ČR, dokumentární

 Muzeum představí grafiku 
z Lukasovy sbírky

Prostor Hollarovy galerie v šumperském 
muzeu bude načas opět vyhrazen světovým 
grafickým pracím. Ve čtvrtek 22. října tu 
bude zahájena vernisáží v 17 hodin výstava 
nazvaná Evropská grafika 16.–18. století 
z Lukasovy sbírky.
Známá sbírka plk. Karla Lukase, uložená 
v zábřežském muzeu, obsahuje kromě 
impozantní kolekce 
grafických listů Vác-
lava Hollara, proslu-
lého rytce a kreslíře 
17. století, také díla 
jiných evropských 
mistrů staré grafiky. 
V Hollarově galerii 
tak budou k vidění 
listy prvořadé kvality, 
patřící mezi sběratel-
ské skvosty.         -eš-
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Prvním představením bude Cukrárna 
u Šilhavého Jima.                     Foto: archiv

Bez názvu, 2015, akryl, plátno, 100 × 120 cm

Program Na okraji, na který se Gale-
rii Jiřího Jílka podařilo získat grant od 
ministerstva kultury, pokračuje v  říjnu 
opět dvěma výstavami. První nazvaná 
„Skrytá malba“ představuje tvorbu 
Vladimíra Říhy (1944–2007) a  trvá do 
11.  října. O  tři dny později, ve středu 
14. října, pak vernisáž v 18 hodin otevře 
výstavu malby Hany Puchové (*1966) 
nesoucí název „V čiré radosti“. K vidění 
bude do 8. listopadu.

Snad by stačilo napsat, že malba Hany 
Puchové je nasáklá radostí, kterou svými 
obrazy bezděčně všem a všude rozdává. 
Překypuje životem a nejen doma v Os-
travě patří k  nezaměnitelným. Přesto 
jsme o ní donedávna vůbec nic nevěděli 
a  poznávali ji pak v  rychlé návaznosti 
hned z několika různých stran a zdrojů.

Prvně z  reprodukce listu k  výstavě 
u Milana Webera, na niž se od té doby 
doma díváme, a  hned poté v  ovečkách 
a  rostlinách na zdi kaple Svatého Ven-
delína v Oseku nad Bečvou. Pak v Praze 
u galeristy Petra Novotného na výstavě, 
která nám odkryla vazbu na Petra Ve-
selého a  Jaroslava Homolku, s  nímž se 
známe od nepaměti. 

Navzdory zdánlivé lehkosti maluje na 
obrazech dlouho. Nechá je zrát a doznít, 

dopovědět je v  ryzí prostotě výmluvné 
zkratky. Maluje hutná zátiší s bytelnými, 
až živočišnými rostlinami a  titěrnými 
drobnostmi u  nich, nádherná těžkoto-
nážní zvířata, často krávy. Maluje ale 
především své přátele, ke kterým pa-
tří celá řada známých tváří nejenom 
z rodné Ostravy. Tam byli to oba bratři 
Balabánové, jsou Petr a Pavel Hruškovi 
a v Brně právě Petr Veselý nebo sběra-
tel Richard Adam. Její malba je důrazná 
a zároveň laskavě jemná, a jako u Hen-
ryho Rousseaua jen zdánlivě a naprosto 
klamně naivní. Je pevně sevřena do zře-
telně věcných a celistvých tvarů. Je vesele 
vážná a obojím vyváženě po okraj napl-
něná, tak jako život sám.              M. Koval

vit i  čtenářské rodiny docházející do 
střediska Sever, které se v  týdnu do 
hlavní knihovny nedostanou.

Premiérovým představením bude 
Cukrárna u  Šilhavého Jima, příběh 
z  Divokého západu o  síle literatury 
a  přátelství, jenž vychází ze stejno-
jmenné knihy Marka Tomana, oceněné 
Zlatou stuhou 2019. S Divadlem Čučka 
přijede do Šumperka právě spisovatel 
Marek Toman se svojí přítelkyní, kni-
hovnicí Editou Vaníčkovou. Po po-
hádce, jež se odehraje od 10 hodin ve 
velkém sále, si pak mohou rodiny vy-
půjčit knížky nebo navštívit kavárnu.

„Chceme představit i  místní lout-
ková divadla, takže hned v  listopadu 
vystoupí spolek Galimatyáš. Poté přije-
dou Víťa Marčík s vánočním příběhem, 
amatérští Dolníčkovi sršni z  Dolních 
Studének, zpěvačka a  herečka Anna 
Duchaňová a Buchty a  loutky,“ přibli-
žuje nabídku ředitelka knihovny a do-
dává, že dubnové představení je zatím 
v  jednání –  děti potěší buď Markéta 
Pilátová, nebo brněnské Divadlo Facka. 
„Rádi bychom alespoň jednou měsíčně 
přilákali rodiny ke strávení pěkného 
dopoledne v knihovně a věříme, že se 
nám to podaří,“ uzavírá Šeligová.     -zk-

Do knihovny za pohádkou je nový 
cyklus měsíčních divadelních se-
tkávání, který od října „rozjíždí“ 
Knihovna TGM. Navazuje na sobotní 
dopolední pořady se skřítkem Jiřinem, 
které probíhaly v  uplynulých dvou le-
tech, a je opět určen pro děti předškol-
ního a  mladšího školního věku. První 
představení je naplánováno na sobotu 
24. října, kdy do knihovny přijede Di-
vadlo Čučka.

„Novým cyklem chceme dětem při-
blížit „čtenářství“ a  motivovat rodiny, 
aby chodily do knihovny. Díky finanční 
podpoře firem Platit a SHM si můžeme 
dovolit i  velmi příznivé vstupné,“ říká 
ředitelka knihovny Kamila Šeligová. 
Nová nabídka by podle ní mohla oslo-

Klasicistní altán má opět smysluplné využití, devade-
sátá léta 20. století.                     Foto: sbírky VM Šumperk

Altán před poslední opravou v letech 2019 a 2020. 
Foto: oddělení státní památkové péče MěÚ Šumperk

Altán po nedávné rekonstrukci nyní slouží jako samo-
obslužná Galerie Pavilon – kabinet fotografie a malého 
umění.                                                                        Foto: -zk-

Seriál Šumperské proměny: Perlička šumperské architektury

Knihovna nabídne nový cyklus  
s loutkovými pohádkami

Program Na okraji pokračuje 
dvěma výstavami

K  drobným šumperským stavbám patří zahradní 
altán v Radniční ulici v blízkosti klášterního kostela, 
o jehož historii jsme psali již v minulém čísle. V deva-
desátých letech byl altán pronajímán ke komerčním 
účelům (prodejna galanterie, prodejna suvenýrů, 
sběrna oprav deštníků a broušení nůžek). Nájemníci 
nechali opravit severní štítovou zeď a  fasádu altánu 
nabílili. Drobné keramické kachličky zakryly vlhnou-
 cí sokl. Patrně tehdy byla opravena také střecha, která 
dostala novou šindelovou krytinu.

V roce 1998 se altán ocitl v blízkosti právě vzniklé 
komunikace spojující křižovatku u bývalého kina Svět 
a  prostor u  klášterního kostela. O  rok později byly 
ze soklu objektu sejmuty nevhodné kachličky a  od-
vod vody ze střech byl vyřešen okapovými chodníky 

u  bočních zdí altánu, krytými žulovými kostkami. 
Ačkoliv již tehdy bylo doporučeno stavbu odvodnit 
a zamezit dalšímu vlhnutí zdí, nestalo se tak. Po le-
tech užívání při neustálém vzlínání vlhkosti volala 
tato malá stavba po radikálních opravách.

V  loňském roce provedl vlastník altánu, Podniky 
města Šumperka, první etapu jeho rekonstrukce. 
Po demontáži dlažby okapových chodníků byla po-
ložena drenáž vyúsťující jako trativod a  odvádějící 
vodu ze střechy mimo objekt. Následně byla dlažba 
obnovena. Oprava a  částečná výměna čekala okna 
a nahrazen byl poškozený panel dveřní výplně. Letos 
se opravy dočkala střecha, kterou pokryl nový šindel 
ošetřený konzervačním nátěrem v odstínu palisandr. 
Bezprostředně poté byly odstraněny staré nátěry 

vnějších omítek a stavba dostala novou světle šedou 
barvu. V budoucnu se počítá s opravou pískovcového 
schodiště v  čele altánu, jež kvůli odvlhčení stavby 
bude muset být sníženo pod úroveň podlahy objektu.

Poslední práce se letos zaměřily na úpravu inte-
riéru. Jeho nová výmalba, vybavení a  osvětlení od-
povídají galerijním požadavkům společnosti Eagle 
Technics, která od 6. srpna v altánu provozuje kabinet 
fotografie a malého umění. Zvláštností je, že provoz je 
bez obsluhy a dohledu osob. Nahradily je kamery. Jak 
se návštěvníkovi galerijní prostor otevře, najde v po-
kynech u vchodu.

Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Šumperk 
a dislokovaným pracovištěm Národního  

památkového ústavu v Šumperku Z. Doubravský
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Vystoupí i domácí oblíbenci O5 a Radeček. 
Foto: O. Pýcha

Populární kapelu Mirai uslyší fanoušci v  Šumperku 
poprvé.                                                           Foto: archiv

Džemfest láká nejen na koncerty
Přestože se vládní nařízení v  souvislosti s  koro-

navirem velmi rychle mění, pořadatelé festivalu 
Džemfest mají stále v plánu uspořádat oblíbenou akci 
v  původně plánovaném rozsahu a  termínu. V  pá-
tek 23. října vystoupí od 17.30 hodin ve velkém sále 
domu kultury Mirai, O5 a Radeček a Poetika. 

Populární kapelu Mirai, která je držitelem ceny An-
děl i Českého slavíka, mohou fanoušci slyšet v Šum-
perku poprvé. „Fanoušci se mohou těšit na spoustu 
efektů, ale hlavně na hitovky, jako jsou Když nemů-
žeš, tak přidej, Cesta z města, Anděl a další,“ uvedl za 
pořadatele Džemfestu Tomáš Drenka.

Známé písně budou znít velkým sálem „kulturáku“ 
také při koncertu kapely Poetika, jejíž videoklipy pro-

vází na internetu mnohamilionová sledovanost, nebo 
při vystoupení domácích oblíbenců O5 a  Radeček, 
kteří mají za sebou doslova „zlatou éru“. Za své zatím 
poslední album Dobrý zprávy obdrželi Zlatou desku 
a nyní vydávají z této úspěšné nahrávky už šestý singl 
s klipem To až jednou. 

Dramaturgie festivalu dá prostor rovněž začína-
jícím umělcům. Posluchačům se představí zpěvák 
Láska z Prahy a také letošní vítěz soutěže Objev Radia 
Haná, dívčí trio The Addams Sisters z Moravičan. 

Džemfest chystá i  nabitý doprovodný program. 
V kině Oko se například uskuteční charitativní pro-
jekce filmu Postiženi muzikou. Snímek popisující ži-
vot kapely The Tap Tap z  Jedličkova ústavu v  Praze 
se bude promítat v pondělí 19. října. Více informací 
najdete na www.dzemfest.cz.                                         -red-

Osm holek z Francie, Čech a Kanady se rozhodne napnout půl kilometru dlouhou highline mezi dvěma ikonickými 
skalními věžemi v Moabské poušti amerického státu Utah. Na věžích stráví pět dní a nejen, že je propojí tenkým 
popruhem, po němž pak přecházejí, ale najdou propojení i se zemí, nebem a sebou navzájem. To je jen stručné při-
blížení dobrodružného dokumentu Connection, který byl vyhlášen jako nejlepší krátký dokumentární film a nejlepší 
snímek Denali Film Festival na Aljašce. Jeho autorem je šumperský filmař Jan Žůrek, jenž přijede v pátek 2. října 
do kina Oko na premiéru a poté bude besedovat s diváky. Ti uvidí rovněž oceněný snímek Jana Barančíka Norway 
Majestic Fjordland.                                                                                                                                                Foto: kino Oko

Z nových knih, jež Knihovna 
TGM koupila v srpnu pro 
své čtenáře, knihovnice do-
poručují románovou fresku 
tureckého prozaika Orhana 
Pamuka Cosi divného v mé 
hlavě, která zachycuje ži-
votní osudy pouličního 
prodavače, jehož rodina 
v 70. letech emigrovala z venkova do Istan-
bulu, dále zajímavý autobiografický román 
Mazl tov belgické autorky M. Vanderstraete-
nové o životě v ortodoxní židovské komunitě 
v Antverpách a rovněž knihu norské novinářky 
S. Sandbergové Tma o prospěšnosti pobývání 
ve tmě, kterou autorka napsala na základě 
svého pětidenního pobytu na osamělé hor-
ské chatě během polární noci.
Další čtenářské tipy
beletrie: D. Fulmeková – Doktor Mráz, 
J. Štětina – Sedmero královen, M. Duf-
fková – Zápisník alkoholičky, T. Simonová – 
Růže a čokoláda, V. Ardone – Vlak pro děti
thriller, detektivka, horor: J. Szamałek – Ať 
se rozhodneš jakkoliv, M. Malvadi – Velikost 
člověka, Ch. Linková – Zmizení
naučná: N. de Grasse Tyson – Astrofyzika 
pro lidi ve spěchu, O. Netík – Duše domu
dětská: F. Nilssonová – Piráti z Ledového 
moře, S. Hole – Neboj se, Oskare, B. Tecken-
trup – Všechny barvy počasí

Zpracovala M. Halmichová

Příznivci turistiky se mohou vydat v sobotu 
3. října na pochod po šumperském psaníčku 
spojený s výstupem na Háj. Osmadvacátý 
ročník pochodu, který se jde jako Memoriál 
Josefa Janků, startuje od Vily Doris mezi 
sedmou a desátou dopolední. 
Organizátoři se opět připojili k celostátnímu 
projektu KČT Den rodinné turistiky, zamě-
řenému na turistiku rodin s malými dětmi, 
včetně těch nejmenších v kočárku. Na ně 
pamatují dvěma krátkými trasami. Tři kla-
sické trasy pak měří patnáct, pětadvacet 
a pětatři- cet kilometrů, na cyklisty 

čeká kilometrů 
d v a a č t y ř i c e t . 

Pro účastníky 
bude připra-
veno balené 
občerstvení 
na startu, 
p a m ě t n í 

list a příleži-
tostné razítko.

-zk-

 Knižní tipy pro čtenáře

 Turisté se vydají po šumperském 
psaníčku


