
Šumperk | Živá brána Jeseníků    8/2020 1

číslo 8 / 4. listopadu 2020 / ročník IX / www.sumperk.cz

Novela ostravského autora, který se vedle svých 
odborných publikací, týkajících se řízení a manažerských 
dovedností, věnuje rovněž krásné literatuře, má všechny 
znaky zdařilého a současně velmi potřebného díla. 
Zajícův tragický a zároveň heroický příběh již více než 
půlstoletí stále vzbuzuje zájem a emoce široké veřejnosti. 
Jeho osud se ale jen ojediněle odráží v dílech, která by 
měla spíše umělecký než odborný či publicistický charak-
ter. Tuto mezeru se pokusil zaplnit Oldřich Šuleř svou 
novelou, v níž na jednu stranu využil maximum dos-
tupných zdrojů, aby jeho ztvárnění Zajícova příběhu plně 
odpovídalo realitě, na stranu druhou pak do něj svým 
literárním pojetím vnesl zcela nový rozměr.
Tím, že se Šuleř nijak neodkláněl od doložených faktů, je 
jeho práce poutavě beletrizovaným, ale současně velmi 
přesným podáním událostí, které Zajícově činu předchá-
zely, které s ním souvisely – a také těmi, které následo-
valy. Líčí jej s věcnou přesností a zároveň i s patřičnou 
pietou a úctou. Novela čerpá velkou měrou z vyprávění 
Zajícova kamaráda a průvodce při jeho uskutečnění jeho 
zoufalého činu – Jana Nykla. Právě paralelní dějová linie 
zaměřená na Jana Nykla, jež se s linií Jana Zajíce neustále 
protíná, dodává dílu na plastičnosti. 
Oldřich Šuleř díky svému literárnímu uchopení tématu 
přináší nejen zcela nový úhel pohledu na okolnosti 
Zajícova činu, ale také formou vyprávění podloženého 
historickými fakty veřejnosti připomíná, že lhostejnost, 
pokrytectví a konformismus mají ve výsledku za následek 
beznaděj a zklamání.

Mgr. Branislav Dorko, Ph.D., 
autor monografie Jan Zajíc (Matice slezská, 2012)
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Příští číslo vychází 25. listopadu 2020 / Distribuce od 26. do 30. 11. 2020

Vážení a milí čtenáři,
dostává se vám do rukou Živá brána, jejíž vydání 
bylo vzhledem k opatřením, která „zastavila“ po-
řádání kulturních, společenských i sportovních 
akcí, posunuto z 21. října na začátek listopadu 
v naději, že se kultuře a sportu již začne „blýskat 
na lepší časy“. Bohužel se tak nestalo a vládní 
nařízení v souvislosti s vývojem pandemie co-
vid-19 se ještě více zpřísnila. Obsah tohoto čísla 
je tak od předchozích vydání odlišný, neboť 
je téměř stoprocentně jisté, že v listopadu se 
žádné kulturní či sportovní akce nebudou moci 
uskutečnit. Koncem října, v době uzávěrky této 
přílohy, byly knihovna, divadlo, „kulturák“, kino, 
muzeum, „Doriska“ a další instituce stále uza-
vřené a sportovní soutěže zastaveny. Na násle-
dujících stranách tedy nenajdete pozvánky či 
kalendář listopadových akcí, začíst se ale mimo 
jiné můžete například do rozhovoru s novým dra-
maturgem divadla Michaelem Sodomkou nebo 
do ukázek z nové knihy Oldřicha Šuleře, která 
popisuje tragický a zároveň hrdinský příběh 
studenta šumperské průmyslovky Jana Zajíce. 
A „sáhli“ jsme i do archivu měsíčníku Kulturní 
život Šumperka, předchůdce Živé brány. Přeji 
hezké čtení a pozitivní mysl v této složité době.   

Z. Kvapilová, redaktorka
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Pětadvacátý ročník mezinárodního fes-
tivalu Blues Alive, který se měl konat od 
12. do 14. listopadu v Šumperku, museli 
pořadatelé z důvodů koronavirových opat-
ření a nepříznivé epidemické situace zrušit. 
Uskuteční se příští rok a jeho organizátoři již 
prozradili konkrétní termín – proběhnout by 
měl od 11. do 13. listopadu 2021. Letošní 
vstupenky ovšem na jubilejní třídenní kon-
certování platit nebudou a je třeba je vrátit. 
Bližší informace jsou zveřejněny na webu 
www.bluesalive.cz.                                       -kv-

Opravená budova kina Oko krátce po znovuote-
vření v roce 1970.                           Foto: J. Pavlíček Přestože divadlo nehraje, členové šumperského souboru nezahálejí. Zkoušejí nejen novou hru Testosteron, ale 

minulý týden se s některými z nich točilo v divadle scénické čtení, jež mělo uzavřít letošní festival Město čte knihu. 
Foto: M. Dvořáček

 Blues Alive zhatila  
koronavirová pandemie

  Stalo se v listopadu

Koronavirus opět uzavřel kulturní organizace
Kvůli nepříznivému vývoji epidemiologické si tuace 

související se šířením onemocnění koronavirem se 
pro veřejnost nejprve uzavřely muzeum, divadlo, 
dům kultury, kino Oko a Středisko volného času Do-
ris a  poté i  Městská knihovna T. G. Masaryka. Plá-
nované akce jsou až do odvolání zrušeny, organizace 
komunikují s  veřejností prostřednictvím webových 
stránek a zejména Facebooku.

Provoz domu kultury je v těchto dnech dle nařízení 
vlády omezen, zavřena je rovněž pokladna. Zrušené 
nebo přeložené jsou kulturní akce, kurzy a další akti-
vity. Všichni zaměstnanci jsou veřejnosti k dispozici 
na mobilních číslech a  e-mailech zveřejněných na 
stránkách www.dksumperk.cz v sekci kontakty. 

Od 12. října až do odvolání nepromítá šumperské 
kino Oko. Jakmile se situace zklidní a budou známy 
termíny premiér, nabídne filmy v  náhradním ter-
mínu. 

Veškeré divadelní produkce muselo zrušit také 
šumperské divadlo. „V současnosti hledáme nejbližší 
možné náhradní termíny a budeme velmi rádi, pokud 
si lidé ponechají zakoupené vstupenky a  vyčkají na 
další vývoj situace,“ říká ředitel divadla Matěj Kašík 
a zdůrazňuje, že v provozu nejsou pokladna ani půj-
čovna kostýmů. Přestože některá divadla v republice 
již rozhodla o  svém uzavření, v  šumperském chtějí 
i  nadále zkoušet. „Minulý týden jsme měli první 
čtenou připravované inscenace Testosteron, jež by 
měla mít premiéru v prosinci, a natočili jsme rovněž 
scénické čtení plánované v rámci festivalu Město čte 
knihu. Umístíme ho nejen na Facebook, ale chtěli 
bychom ho jednou nebo dvakrát naživo odehrát i na 
jevišti,“ plánuje Matěj Kašík. Současně nevylučuje, že 
pokud by nemožnost hrát trvala příliš dlouho, pustili 
by se členové hereckého souboru do podobných ak-
tivit na Facebooku, jako byly karanténní pořady na 
jaře. 

Prodloužit některé z aktuálních výstav se rozhodlo 
Vlastivědné muzeum v Šumperku. Výstava z  tvorby 

Antonína Suchana pojmenovaná Ohlédnutí tak bude 
instalovaná ve výstavní síni do 29. listopadu. Další 
výstava nazvaná Alice Dostálová: Planetami Malého 
prince & Petr Horálek: Sedm perel astronomie, jejíž 
vernisáž měla proběhnout v  rámci festivalu Město 
čte knihu, je umístěná v Rytířském sále již od polo-
viny října a  čeká na první návštěvníky. Její konání 
prodloužilo muzeum do 6. ledna. Na jeho webových 
a facebookových stránkách jsou pod logem Muzeum 
on-line uveřejňovány informace o výstavách a expo-
zicích, ale také o zajímavých sbírkových předmětech, 
o výzkumech, které muzeum provádí, o významných 
osobnostech regionu či přírodních zajímavostech. 
Zájemci zde mohou rovněž virtuálně nahlédnout do 
několika stálých expozic a  součástí je i  3D animace 
řady exponátů.

Osiřelé jsou v těchto dnech prostory na tzv. Komíně 
a ve vile Doris, v nichž místní SVČ Doris organizuje 
kroužky, dílny a další akce určené především dětem 
a mládeži. Až do odvolání jsou totiž obě budovy uza-
vřené. Pedagogové i „nepedagogové“ z „Dorisky“ tak 
obnovili jarní facebookové výzvy nazvané „Dodávka 
Oblíbených Rošťáren Inspirací Soutěží“ – ve zkratce 
DORIS. Nejprve dětem a  jejich rodičům či prarodi-
čům nabídli tři procházky po Šumperku, během nichž 
mohli objevovat místa se zajímavou historií. „Ti, kteří 
si vzhledem k uzavření informačního centra nemohli 
malou odměnu za své snažení vyzvednout, nebudou 
v žádném případě ochuzeni. Vyzvednout si ji budou 
moci, jakmile bude infocentrum znovu přístupné,“ 
říká ředitelka SVČ Doris Petra Müllerová. Další „vý-
zvy“ podle ní mohli zájemci plnit i  minulý týden, 
v  době podzimních prázdnin, od tohoto týdne pak 
„Dorisáci“ vyhlašují nové inspirace a soutěže obden. 
„Výzvy koncipujeme tak, aby respektovaly vyhlášený 
nouzový stav. Pokračovat v nich chceme až do doby, 
než budeme moci otevřít,“ podotýká Petra Mülle-
rová a dodává, že kroužky pozastavené od 12. října se 
znovu „rozjedou“ hned, jakmile to bude možné.   -zk-

Před 170 lety byla v Šumperku otevřena 
první mateřská škola
Otevřena byla 28. listopadu 1850. Založil 
ji majitel někdejší manufaktury na výrobu 
manšestru Fridrich Ulrich v areálu své tex-
tilky, v místech dnešního domu Gen. Svo-
body č. 29 (naproti bývalým kasárnám), pro 
zaměstnance.

Před 95 lety řádil nad Šumperkem orkán
6. listopadu 1925 zasáhla severozápadní 
Moravu silná vichřice, označená jako orkán 
(vítr nad 1147 km za hodinu). Živel tehdy 
poškodil zejména městské lesy, v nichž byla 
odhadnuta škoda za jeden milion korun.

Před 75 lety odešla z města sovětská 
armáda
V průběhu měsíce listopadu 1945 odešly 
ze Šumperka jednotky sovětské armády. Do 
města vstoupily 8. května 1945 a na měst-
ském hřbitově pohřbily 34 svých vojáků, 
kteří byli záhy po listopadu exhumováni 
a přemístěni na centrální pohřebiště v Olo-
mouci. 

Před 50 lety zahájilo provoz opravené  
kino Oko
29. listopadu 1970 zahájilo provoz opravené 
kino Oko, jež bylo adaptované na 70 mm 
projekci. Někdejší kino Kapitol, po druhé 
světové válce kino Oko, bylo klasickým bio-
grafem se sedadly v přízemí a na balkoně. 
70 mm filmy se stereofonním zvukem byly 
hitem druhé poloviny šedesátých a počátku 
sedmdesátých let. 

Pro Kulturní život Šumperka zpracoval  
v r. 2005 historik D. Polách
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stránky, kde si mohou zdarma stáh-
nout knihy. Spolu s  ostatními organi-
zátory festivalu Město čte knihu, jenž 
letos nemohl proběhnout, se knihovna 
rozhodla právě prostřednictvím sociál-
ních sítí potěšit příznivce této oblíbené 
podzimní akce. Postupně zde tak jsou 
zveřejňována videa ze čtení nejen Ma-
lého prince spisovatele Antoina de 
Saint-Exupéryho, který byl pro letošní 
ročník vybrán. 

Zájemci již mohou zhlédnout zá-
znam čtení šumperských ochotníků 
Studia D123 na divadelním Hrádku, 
četbou z Malého prince je potěší Olga 
Kaštická a Petr Komínek a k vidění je 
rovněž reportáž z  instalace výstavy 
nazvané „Alice Dostálová: Planetami 
Malého prince & Petr Horálek: Sedm 
perel astronomie“, jež je nainstalovaná 
v Rytířském sále muzea. „Minulý týden 
jsme natočili scénické čtení v  podání 
členů divadelního souboru. Pětačtyři-
cetiminutové video dáme na Facebook 
ve čtvrtek 5. listopadu,“ podotýká ředi-
telka knihovny a prozrazuje, že v plánu 
je rovněž natočení autorského čtení 
Miloně Čepelky z  jeho Deníků haiku 
a z povídek.                                             -zk-

Městskou knihovnu TGM uzavřela 
předminulý týden až do odvolání zpřís-
ňující se vládní opatření zaměřená na 
zpomalení šíření nákazy covid-19 mezi 
lidmi. Knihovnice nyní pracují ve stří-
davém režimu.

„Oslovují nás čtenáři, zda nezva-
žujeme roznáškovou službu, kterou 
některé knihovny nabízejí. Z  Národní 
knihovny jsme však obdrželi jedno-
značný metodický pokyn, abychom 
tuto službu nezaváděli,“ říká ředitelka 
knihovny Kamila Šeligová, podle níž 
by roznáška knih byla především logi-
sticky, ale také finančně velmi náročná. 
V  současnosti tak knihovnice on-line 
nakupují a  zapisují nové knihy nejen 
pro šumperskou knihovnu, ale i  pro 
ostatní knihovny regionu, třídí knihy 
ve skladu a  ty opotřebované vyřazují, 
zpracovávají knihy z bývalé pobočky ve 
středisku Sever a abecedně rovnají celý 
fond knihovny. IT pracovník pak je ve 
spojení s  knihovnami okolních obcí, 
pro které zajišťuje regionální funkci.

Během uzavření komunikuje 
knihovna s  veřejností na Facebooku 
a  webových stránkách. Na nich na-
příklad zájemci najdou odkazy na 

Odkazy na on-line knihy dostupné zdarma a pro všechny: 
http://bit.ly/Knihy_do_karantény, https://online.knihovny.cz/, 
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni; 
pro studenty a pedagogy: 
http://kramerius5.nkp.cz/; 
Český rozhlas Vltava – hry a četba: 
https://vltava.rozhlas.cz/hry-a-cetba

Katarína Líšková, jež má na svém 
kontě vítězství či účast ve finále 
v několika ročnících Slovak Press 
Photo, představuje v šumperské 
knihovně fotografie, které poří-
dila během svých návštěv Íránu. 
Výstava nazvaná Íránský seznam 
je kompilací témat, jež Katarínu 
Líškovou zaujala při opakova-
ných návštěvách této krajiny, 
která ji překvapila svou láskou 
a respektem ke starým tradicím. 
V půjčovně pro dospělé je již na-
instalovaná a potrvá do 6. ledna. 
Vernisáž plánovaná na čtvrtek 

5. listopadu spolu s besedou se 
ovšem neuskuteční. Výstavu si 
budou moci zájemci prohlédnout 
alespoň virtuálně na Facebooku 
knihovny.                                        -zk-

Foto: K. Líšková

 Katarína Líšková vystavuje v knihovně Íránský seznam

Uzavřená knihovna nabízí nejen videa ze čtení Malého prince

Knihovnice v současnosti pracují ve střídavém režimu, mimo jiné abecedně rovnají 
celý fond knihovny.                                                                                       Foto: K. Šeligová

Ochotníci ze Studia D123 se začetli do Letce, první novely francouzského spisovatele 
Antoina de Saint-Exupéryho.                                                                       Foto: P. Kvapil

Olga Kaštická a Petr Komínek potěší čtením ukázek z jednoho z nejslavnějších děl 
moderní světové literatury – Malého prince.                                       Foto: M. Dvořáček

Reportáž z instalace výstavy nazvané „Alice Dostálová: Planetami Malého prince & 
Petr Horálek: Sedm perel astronomie“ se točila v Rytířském sále muzea. 

Foto: Z. Kvapilová
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Dárci se složili na novou knihu o Janu Zajícovi
Ve středu 11. listopadu vyjde novela spisovatele Oldřicha Šuleře „V očích měli plameny“, která popisuje tragický a zároveň hrdinský příběh studenta 
šumperské průmyslovky Jana Zajíce, jenž jako tzv. Pochodeň č. 2 následoval Jana Palacha a upálil se na protest proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy 
a nastupující normalizaci. Autorovi se na crowdfundingovém portálu Hithit podařilo od přispěvatelů vybrat cílovou částku čtyřicet tisíc korun a díky 
tomu spatří světlo světa osm set výtisků.

Zajíc, kterou v roce 2012 vydala Matice 
slezská. Na plastičnosti dodává dílu 
podle něj právě paralelní dějová linie 
zaměřená na Jana Nykla, jež se s  linií 
Jana Zajíce neustále protíná. „Oldřich 
Šuleř díky svému literárnímu ucho-
pení tématu přináší nejen zcela nový 
úhel pohledu na okolnosti Zajícova 
činu, ale také formou vyprávění pod-
loženého historickými fakty veřejnosti 
připomíná, že lhostejnost, pokrytectví 
a  konformismus mají ve výsledku za 
následek beznaděj a zklamání,“ napsal 
mimo jiné Branislav Dorko.

Slavnostní křest knihy měl proběh-
nout v pátek 13. listopadu v Šumperku, 
kde Jan Zajíc a  Jan Nykl studovali. 
„Dnes je téměř stoprocentně jisté, že 
koronavirová nákaza toto setkání nedo-
volí,“ podotkl Oldřich Šuleř, který velmi 
ocenil podíl Šumperka na vydání publi-
kace. „Bez podpory města, jež odkoupí 
padesát výtisků, zájmu knihovny, zdejší 
‚průmyslovky‘‚ a desítek obyvatel Šum-
perka by kniha možná ani nevyšla. Je 
vidět, že Šumperk na ‚svého‘ Jana Zajíce 
nezapomíná,“ zdůraznil autor novely.

Knihu bude prodávat nejprve sám. 
„Částka z  projektu na portálu Hithit 
pokryje asi jen třetinu nákladů. Pokud 
bych prodej přenechal pouze distributo-
rovi, peníze, které jsem do vydání publi-
kace vložil, se mi nikdy nevrátí. Polovinu 

na něj některý Rusák taky nevyskočí, pro-
tože to by z toho byla pěkná mela! Ten by 
bojoval jako o život!“ pomyslel si. 

Děngi! Děngi! Davajtě děngi, sopljaki!“ 
pokřikují neurvale sovětští vojáci a dělají 
posměšná gesta. 

Jan si všiml Honzova napjatého vý-
razu. „Zvedni hlavu a ignoruj je! Ať vidí, 
že nám nestojí ani za pohled!“

Vojáčci, když vidí, že nic nedostanou, 
po nich začali přes plot házet prázdné 
plechovky a všude okolo nich se povalu-
jící odpadky.

„No, podívej se na to, co to je za lidi! 
Co tu stačili za těch pár týdnů nadělat za 
binec. Vždyť oni ani neví, k čemu slouží 
záchody a toaletní papír. Prasata!“ 

„Co po nich chceš, vždyť někteří prý 
tady viděli poprvé v životě zděné budovy 
a elektřinu vůbec neznali.“ 

„Mají tu bordel jako v  Sovětském 
svazu!“

„To jsi slyšel, co provedli včera Rulíš-
kovi?“ Jan zavrtěl hlavou.

„Když jel kolem něj sovětský náklaďák, 
tak si odplivl. Rusáci zastavili, přiběhli 
dva vojáci i s důstojníkem, dali mu pěstí, 
nacpali ho do auta a odvezli.“ 

„To by na mě mohl některý zkusit! Já 
bych mu ji vrátil!“ zasyčel bojovně Jan. 
„A co s ním bylo dál?“

„Když odbočili na Rapotín, tak začal 

z  osmi set výtisků tak musím prodat 
sám, teprve pak ji mohu dát do distri-
buce do knihkupectví,“ vysvětlil Šuleř. 
Zájemci si mohou publikaci v ceně dvou 
set korun již nyní objednat na webo-
vých stránkách www.suler.cz, do středy 
11. listopadu lze rovněž kontaktovat e-
-mailem ředitelku knihovny Kamilu 
Šeligovou (seligova@knihovnaspk.cz), 
která může dodání knihy zprostředko-
vat.                                                         -zk-

bušit na stěnu kabiny. Vyhodili ho s tím, 
že příště ho zastřelí a někde zahrabou.“

„Svině! Chovají se tu jako na dobytém 
území!“

„A ještě to nahlásili na policii a žádali 
Lubošovo potrestání dvojkou z  mravů! 
Dneska byli kvůli tomu esenbáci u ředi-
tele.“ 

„Potrestání? To oni by měli být po-
trestáni! Za omezování svobody, násilí 
a vyhrožování smrtí! Za porušování me-
zinárodního práva! Za přepadení suve-
rénního státu!“ rozhořčil se Jan.

„Asi těžko, když jejich dočasný pobyt 
Národní shromáždění dodatečně legali-
zovalo.“ 

„Dočasný pobyt! Vždyť víme, jak vy-
padají ty jejich dočasné pobyty! Vyhnat je 
svinským krokem, okupanty!“

Honza jen pokyvuje hlavou, když Jan 
pokračuje: „Čtyři! Jen čtyři poslanci byli 
proti tomu, abychom uzákonili přepa-
dení cizí armádou! No řekni, je to vůbec 
možné? Co se to s tímto národem děje?! 
To všichni jen skloní hlavu a  sklapnou 
kufry?“ 

Zastavili se. „Proč jsme se nebránili, 
nebojovali? Já bych šel první! Vždyť já 
tady s nimi nemůžu žít!“ cloumá Janem 
vztek. Odmlčí se a po chvilce dokončuje 
rozhodně: „Ne. Tak to nesmí zůstat. Něco 
se musí udělat!“ 

zatím neznámých detailů a  okolností. 
K zachycení skutečného příběhu Jana 

Zajíce autora přivedl i osud Jana Nykla. 
Ten jej také doprovázel ze Šumperka do 
Prahy, na cestě, jež skončila upálením. 
Jan Nykl si svůj příběh nechával celých 
jednapadesát let jen pro sebe. Vedla 
ho k  tomu marná snaha odradit star-
šího kamaráda od tragického záměru, 
po Zajícově činu byl navíc obviňován, 
že mu v  upálení nezabránil, byl také 
stíhán pro napomáhání k  sebevraždě 
a  pronásledován Státní bezpečností. 
„Tak se stalo, že s vlastně jediným pří-
mým účastníkem celé události od roku 
1969 nikdo, žádný novinář či historik, 
dosud nehovořil,“ podotkl Oldřich Šu-
leř.

„Zajícův tragický a zároveň heroický 
příběh již více než půlstoletí stále vzbu-
zuje zájem a  emoce široké veřejnosti. 
Jeho osud se ale jen ojediněle odráží 
v dílech, která by měla spíše umělecký 
než odborný či publicistický charakter. 
Tuto mezeru se pokusil zaplnit Old-
řich Šuleř svou novelou, v níž na jednu 
stranu využil maximum dostupných 
zdrojů, aby jeho ztvárnění Zajícova 
příběhu plně odpovídalo realitě, na 
stranu druhou pak do něj svým literár-
ním pojetím vnesl zcela nový rozměr,“ 
uvedl ve svém posudku knihy historik 
Branislav Dorko, autor monografie Jan 

jímu internátu zdravotní školy, nechala 
se Helena obejmout a hlavu položila na 
jeho rameno. Jan vnímá klid, který se mu 
rozprostřel po duši, a snaží si ten okamžik 
podržet. Ještě chvíli je cestou doprovází 
zpěv kamarádů loudajících se za nimi: 

Tak jeden mladík s jednou slečnou
se spolu octli na trati.
Kéž dojedou až na konečnou,
kéž na trati se neztratí …
Přidali trochu do kroku, aby mohli být 

sami. Alespoň pár horkých polibků někde 
v ústraní než se rozejdou!

Ten večer Jan opět psal. Tentokrát měl 
ale hlavu lehce opojenou začínající lás-
kou.  

Tvé oči jsou jak macešky, 
snad do nich chodí hvězdy spát…

  Ukázka z kapitoly Začátek konce
„Podívej se na ně! Jak se tu velkopansky 

roztahují! Pakáž okupantská!“ Jan bez-
děky svíral pěsti, když cestou k internátu 
míjeli sovětské vojáky pokuřující a  po-
směšně pokřikující za plotem kasáren. 

Před pár dny tady cestou z večeře pře-
padlo několik sovětských vojáků Janovy 
spolubydlící. Mirkovi rozsekli sponou vo-
jenského opasku omotaného kolem pěsti 
ret a nos, Petr s Jarkem schytali pár úderů 
do obličeje a kopanců do břicha.

Honza se podíval na kamaráda. „Snad 

„Na začátku bylo vyprávění Zajícova 
spolužáka a  kamaráda Jana Nykla. Pro 
tehdy sotva šestnáctiletého chlapce se 
jednalo o  zážitek, který ho pozname-
nal na celý život,“ prozradil impulzy 
vedoucí ke vzniku knihy Oldřich Šuleř, 
rodák z Ostravy. Dříve, než se pustil do 
psaní, prostudoval všechny dostupné 
prameny  – archivy, dobové i  současné 
články, zdokumentované rozhovory 
a  výpovědi, reportáže, filmy. Vedle 
spolupráce s  historiky čerpal také ze 
vzpomínek dosud žijících Zajícových ka-
marádů z trampingu a spolužáků. To vše 
vedlo k tomu, že se v knize objevují i do-
sud nepublikovaná fakta a  rovněž řada 

  Ukázka z kapitoly Lásky
Ve vikýřovické hospodě U Jersáka bylo 

přes mrazivé prosincové počasí útulno 
a  veselo. Skupina mladých s  kytarou se 
dobře bavila. Mezi nimi seděl i Jan s Hele-
nou. Znají se sice jen krátce, ale Jan cítí, že 
si nejsou lhostejní. 

Parta zanotovala oblíbenou píseň ze 
Starců na chmelu:

Chodili spolu z čisté lásky
a sedmnáct jim bylo let
a do té lásky bez nadsázky
se vešel celý širý svět…
Jan položil ruku na její. Dívka se mu 

podívá do očí, ruku otočí a jejich prsty se 
propletou. 

„Je ti zima? Máš studenou ruku.“ Jan 
vzal obě její ruce do dlaní a dýchá jí na 
zkřehlé prsty. Dívka se na něj usměje. 
Toho kluka si všimla už na jaře na mí-
tinku mládeže. Zaujal ji svým odvážným 
vystupováním a  nekompromisními ná-
zory. Teprve před pár týdny ale měli pří-
ležitost se seznámit. A zdá se, že jiskřička 
přeskočila. Připadal jí galantní, milý 
a vtipný. Hospodou zněl dál příběh první 
studentské lásky… 

Ten svět v nich ale viděl pásky 
a jak by mohl nevidět,
vždyť horovali pro texasky
a sedmnáct jim bylo let…
Když se zimním večerem vydali k  je-

Jan Zajíc.                                  Foto: archiv

Knihu ilustrovala výtvarnice Libuše Šu-
leřová.
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 Informační centrum je 
pro veřejnost uzavřeno

 Výročí osobností Šumperka

Informační centrum Šumperk, které sídlí 
v budově divadla na Hlavní třídě, je od 
22. října na základě krizových opatření 
vlády pro veřejnost uzavřeno. V případě po-
třeby se lze s pracovnicemi infocentra spo-
jit telefonicky na čísle 583 214 000 nebo  
e-mailem (ic@sumperk.cz), a to každý všed ní 
den v čase od 8 do 12 hodin a od 12.30 do 
15.30 hodin.                                                 -red-

2. listopadu 1740 (před 280 lety) zemřel 
v Šumperku Konstantin Lemmichen, pro-
vinciál dominikánského řádu, studijní 
prefekt u sv. Jiljí a rektor u sv. Máří Magda-
lény v Praze, od roku 1726 rektor kláštera 
v Šumperku. Narodil se 4. 6. 1673 v Šum-
perku.
6. listopadu 1935 (před 85 lety) se narodil 
v Poříčí u Trutnova Bohumil Jírek, spisova-
tel, autor literatury pro mládež, který vyrůstal 
v Šumperku a později působil jako redaktor 
a spisovatel v Ostravě. Zemřel 9. 3. 1981 
v Havířově.
16. listopadu 1890 (před 130 lety) se na-
rodil v Šumperku Robert Siegl, společník 
textilní firmy C. Siegl sen., německý na-
cionální politik, člen okresního vedení ně-
mecké nacionální strany (DNP) a od roku 
1935 Henleinovy SdP. Zemřel 17. 2. 1940 
v Šumperku.
18. listopadu 1840 (před 180 lety) se na-
rodil v Šumperku Emil Mario Vacano, ra-
kouský spisovatel, autor knih z prostředí 
cirkusáků a tuláků, překladatel mimo jiné 
i z češtiny (A. Jirásek, M. A. Šimáček). Zemřel 
9. 6. 1892 v německém Karlsruhe.
21. listopadu 1825 (před 195 lety) se 
v Horním Městě na Bruntálsku narodil Karl 
Brachtel st., malíř samouk, zručný kopista, 
dekoratér a restaurátor v Šumperku. Zemřel 
24. 5. 1895 v Šumperku. 
23. listopadu 1880 (před 120 lety) zemřel 
v Šumperku Dominik Stolz, oční lékař v Šum-
perku, spoluzakladatel místního německého 
politického spolku a populárně vědeckého 
spolku Kosmos, v letech 1861–1866 posla-
nec moravského zemského sněmu. Narodil 
se 18. 8. 1819 v Bílé Vodě v okrese Ústí nad 
Orlicí.
28. listopadu 1865 (před 155 lety) se 
v Bohutíně narodil Josef Indra, učitel 
v Bludově, v Bohutíně a v Sudkově, ná-
rodní pracovník, funkcionář mnoha čes-
kých národních organizací, čestný občan 
několika severomoravských obcí. Zemřel 
10. 6. 1934 v Šumperku.
30. listopadu 1855 (před 165 lety) se ve 
Staré Vsi na Bruntálsku narodil Hans Kau-
lich, učitel na německé měšťanské škole 
v Šumperku, později profesor učitelského 
ústavu a inspektor v Brně, od roku 1913 
na odpočinku v Šumperku, sbormistr šum-
perského pěveckého sboru a organizátor 
hudebního života v Šumperku. Zemřel 7. 7. 
1938 v Šumperku.

Zdroj: KŽŠ, 42. a 47. ročník, r. 2000, 2005

Na stromě najdou lidé přání dětí ze sociálně znevýhod-
něného prostředí.                                                     Foto: -ger-

Nad vstupními dveřmi do objektu někdejší tvrze je umístěn lichtenštejnský znak, zachovalo se rovněž původní 
sklepení.                                                                                                                                                         Foto: M. Kobza

Bývalá tvrz se nachází v areálu „zemědělky“. 
Foto: M. Kobza

Strom splněných přání udělá radost i letos

Temenice je možná starší než Šumperk

Strom splněných přání se v  Informačním centru 
Šumperk, jež sídlí v budově divadla na Hlavní třídě, 
rozzáří i  letos. Účel projektu zůstává stále stejný – 
udělat radost dětem ze sociálně znevýhodněného 
prostředí ze Šumperka.

„Letos jsme se rozhodli vynechat úvodní akci spo-
jenou s věšením přáníček dětí na stromeček, kterou 
jsme pořádali zejména jako poděkování zapojeným 
organizacím. Jak vše tedy proběhne? „Ježíšci“ si 
v provozní době informačního centra vyberou přání, 
dárek koupí a zabalený v balicím papíru jej přinesou 

Osada Temenice je dnes nedílnou součástí Šum-
perka. Mnozí už ani netuší, kde končí město a začíná 
někdejší samostatná obec. Přesto jsou dějiny Teme-
nice od města dost odlišné a není vyloučeno, že je Te-
menice dokonce starší než samotný Šumperk. 

Již v  době bronzové zde stávala osada. Jaké byly 
další osudy tohoto místa, není jasné. Německé pra-
meny uvádějí, že obec byla založena už kolem roku 
1180, ale důkazy pro to chybějí. Temenice prý dostala 
své jméno podle bažinatého místa, kde byla založena. 

Německé jméno Hermesdorf vychází patrně ze 
jména zakladatele vsi, Heřmana nebo Hermana. 
Nejstarší historie obce je spojena s bludovským pan-
stvím, později byla Temenice příslušná k  Novému 
Hradu. První zmínka je v  listině z roku 1417. Spolu 
s  ním osada patřila zábřežským Tunklům a  později 
přešla do držby Žerotínů.

zpět k nám,“ uvedla pracovnice informačního centra 
Miroslava Kouřilová. Upřesnila, že přání si mohou 
zájemci vyzvednout od pondělí 16. listopadu a dárek 
odevzdat do neděle 13. prosince. Zabalené dárky bu-
dou týden v  karanténě, než budou předány přísluš-
ným organizacím. „Pokud by se epidemiologická 
situace zkomplikovala a  informační centrum by zů-
stalo pro veřejnost delší dobu uzavřeno, přizpůsobili 
bychom tomu průběh akce. Pro aktuální informace 
sledujte facebookové stránky Informačního centra 
Šumperk,“ dodala Miroslava Kouřilová.

Již druhým rokem podporuje tento projekt i  Jed-
nota, spotřební družstvo Zábřeh, jež věnuje dětem 
a jejich rodinám poukaz na nákup surovin na pečení 
tradičního vánočního cukroví a  přípravu štědrove-
černí večeře. „Cítíme, že je potřeba myslet i na ty, kteří 
budou vánoční svátky trávit mimo domov, ne zrovna 
v prostředí, jež si sami zvolili, “ uvedl předseda před-
stavenstva Vladimír Konopas.

Strom splněných přání se koná v Šumperku každo-
ročně od roku 2006. Zpočátku stával přímo na Hlavní 
třídě, pátým rokem se na něj věší přáníčka v  infor-
mačním centru. Za dobu jeho existence dárci splnili 
dětem ze sociálně slabších rodin nebo z dětských do-
movů stovky přání. Jen loni jich na stromečku bylo 
sto čtyři od dvaapadesáti dětí.                                       -ger-

Roku 1572 byla osada prodána Bedřichu Odkol-
kovi z Oujezdce, který se v Temenici trvale usadil ve 
tvrzi. O té se historické prameny zmiňují v roce 1578 
a zajímavé je, že stojí dodnes. Patří do areálu Střední 
odborné školy Šumperk v Zemědělské ulici a zacho-
valy se zde zajímavé historické prvky. 

M. Kobza, Český rozhlas
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Narodil se v roce 1995 v Praze 
a dětství prožil v Kolíně. V pat-
nácti letech se s rodiči přestěho-
val do podkrkonošských Hořic, 
kde vystudoval gymnázium. 
Během středoškolských let se 
věnoval mnoha rozmanitým ak-
tivitám (sport, amatérský film, 
veřejné vystupování spojené 
s hudbou), které ho dovedly až 
ke studiu na Janáčkově akade-
mii múzických umění v Brně, 
kde absolvoval studium roz-
hlasové a televizní scenáristiky 
a divadelní dramaturgie. Coby 
publicista a dokumentarista 
spolupracuje s Českým roz-
hlasem, jako autor se věnuje 
vlastní próze a nezávislým fil-
movým projektům.

Michael Sodomka

Šumperk je šance dělat divadlo na plný úvazek, říká nový dramaturg
Do letošní divadelní sezony vstoupilo šumperské divadlo s novým dramaturgem Michaelem Sodomkou. Ten vzešel z výběrového řízení, jež koncem 
května vypsalo vedení divadla. „Poslední tři roky jsme externě spolupracovali s výborným dramaturgem Martinem Fahrnerem, jenž ale musel ze zdravot-
ních důvodů tyto konzultace ukončit. Možností, které máme jako divadlo po stránce umělecké, je stále ještě dost, takže přijetí dramaturga na plný úva-
zek se přímo nabízelo,“ říká ředitel šumperského divadla Matěj Kašík. Michael Sodomka, absolvent dramaturgie a scenáristiky na brněnské JAMU, byl 
podle něj nejlepší volbou. „Je to mladý, velmi pracovitý člověk, který je otevřený diskuzi. Získal jsem v něm kolegu-oponenta, s nímž mohu konzultovat 
umělecké směřování divadla a který se nebojí vyjádřit svůj názor,“ uzavírá Matěj Kašík. A co vedlo brzy pětadvacetiletého „jamáka“ Michaela Sodomku 
k rozhodnutí přihlásit se do konkurzu na šumperského dramaturga? Nejen o tom je následující rozhovor.

Na dramaturzích je obdivuhodná je
jich sečtělost. Dokážete odhadnout, 
kolik toho měsíčně zhruba přečtete? 
Prozradíte, jakou knihou nebo textem 
se nyní zabýváte?
Kolik toho přečtu, nejsem schopný říct, 
ale neustále mi přijde, že bych toho měl 
číst víc. Poslední týdny jsem mnohokrát 
dokola četl komedii Testosteron, kterou 
má šumperské divadlo letos v  reper-
toá ru, a  spolu s  režisérem Romanem 
Groszmannem jsem ji upravoval tak, 
aby její text co nejlépe fungoval na první 
čtené zkoušce.

Kde ještě kromě knih nacházíte inspi
raci?
Když zrovna nebují virus, chodím se rád 
inspirovat do kaváren a hospod. A také 
do přírody, ať už na kole nebo se psem.

Jako publicista a dokumentarista spo
lupracujete s Českým rozhlasem, jako 
autor či dramaturg s  filmaři. Co vás 
vedlo k  tomu, že jste přijal nabídku 
šumperského divadla a stal se jeho dra
maturgem? 
Příležitost dělat divadlo na plný úvazek. 
Je hezké „lítat“ mezi projekty jako ex-
ternista, zvlášť když je té práce víc, ale 
i přesto jsem vnitřně toužil být součástí 
tvořivého kolektivu, s  nímž bych mohl 
spolupracovat dlouhodoběji. Proto jsem 
se přihlásil na konkurz. Bylo pro mě 
velké překvapení, že to dopadlo, a beru 
to jako obrovskou příležitost, která se 
v mém věku poštěstí málokomu.

Je šumperské divadlo v  něčem speci
fické?
Samozřejmě je specifické, že tak malé 
město má vlastní profesionální divadelní 
soubor. Ale to mi právě přijde úžasné. 
Není totiž nad to, když v menším městě 

vznikne něco velkého, na co mohou být 
místní hrdí. A přesně to je případ zdej-
šího divadla.  

„Naskočil“ jste do nové sezony s  již 
schváleným dramaturgickým plánem, 
jak ho hodnotíte? 
Podle mého názoru jde o velmi rozma-
nitý plán, v  němž si každý divák může 
najít svůj titul, ať už je jeho vkus jaký-
koliv.

Dramaturg je u  inscenací od samého 
začátku. V  šumperském divadle jste 
podepsán pod Babičkou a  nyní chys
táte zmíněnou komedii Testosteron. 
První titul má před sebou odloženou 
premiéru, uvedení druhého je pláno
váno na prosinec. Předpokládám, že 
nyní běží fáze zkoušení. Co během něj 
inscenaci přinášíte?
U  Babičky kromě běžných věcí ře-
šíme i  nepříjemné věci, jako je systém 
zkoušení v době, která je nepříznivá ke 
všemu, nejen k divadlu. K Testosteronu 
v této fázi, tedy na začátku zkoušení, při-
pravuji dramaturgický úvod, což je ta-
ková přednáška ostatním členům týmu 
o  autorech a  zajímavostech spojených 
s titulem a tématem hry. A také píšu text 
k písni, jež v této komedii zazní.

Domnívám se, že dramaturgický plán 
divadla nelze tvořit bez znalosti sou
boru, jeho možností a potřeb. Máte už 
dnes, když jste se „rozkoukal“ a zorien
toval, představu, jak budete sestavovat 
repertoár pro další sezonu? Chcete ho 
něčím zpestřit?
Repertoár usilovně řešíme s  Matějem 
Kašíkem, uměleckým šéfem divadla. 
Tyto diskuze jsou gejzíry nápadů, při 
kterých často zapomeneme na čas 
a z původně krátké schůzky je najednou 
tříhodinové setkání. Jinak rozhodně 
nechci dělat žádnou šílenou divadelní 
revoluci, a už vůbec ne na začátku an-
gažmá. Mám rád příběhové divadlo, 
které tu umí dělat dobře, a  já bych do 
toho rád přinesl zbrusu nové, nebo 
v  současném divadelním prostředí 
neprávem opomíjené kvalitní tituly. 
Osobně pak cítím potřebu podporovat 
současné české autory.
 
Jsou nějaké tituly divadelních her či 
dramatizací, které byste rád v  Šum
perku uvedl?
Konkrétní nebudu. Rád bych někdy insce-
noval Čechovova Racka, ale ten se tu dělal 
poměrně nedávno. Kromě ruské klasiky 
mám moc rád britskou dramatiku. 

Vy sám píšete. Neláká vás realizovat 

jste to měl vy? Nikdy jste neměl ambice 
být hercem?
Tu ambici bych možná i  měl, ale jsem 
absolutně neschopný učit se jakékoli 
texty. Potřebu být vidět si čas od času vy-
řeším se svou kapelou, jež je žánrově ně-
kde na pomezí undergroundu a Nového 
cirkusu pro otrlé. Na jeviště mezi diva-
delní profesionály jsem se ale rozhodně 
nikdy cpát nechtěl. Pozice dramaturga 
mi vyhovuje.

Dramaturg. Tato profese je možná pro 
nezasvěcené tak trochu tajemná. Co 
tedy dramaturg v divadle dělá?
Dramaturg společně s uměleckým šéfem 
vybírá hry, které divadlo uvede, a  spo-
luutváří koncept, jakým způsobem by 
se mělo divadlo ubírat v  horizontu ná-
sledujících sezon. Zároveň dává zpětné 
vazby ke všemu, co se v  divadle děje. 
Při zkoušení hry především režisérovi, 
jenž z důvodu denní práce na projektu 
logicky ztrácí odstup. Dramaturg má 
rovněž zodpovědnost za psané texty 
v  divadle, zejména pak za obsah tiště-
ného programu, který vzniká ke každé 
inscenaci. Správný dramaturg dělá tro-
chu od všeho.

Co vás na dramaturgii baví nejvíc? 
Podílet se na sestavování repertoáru, 
být u zrodu inscenace, nebo objevovat 
nové zajímavé autory?
Pokud to tak mohu říct, svou silnou 
stránku vidím v úpravě a přípravě textů, 
ať už vlastních nebo převzatých, což mě 
z divadelní práce naplňuje nejvíc. Sesta-
vování repertoáru mám ale v  podstatě 
na stejné příčce. Je to naplňující práce, 
při níž člověk musí zohledňovat celou 
řadu rozličných a  často protichůdných 
aspektů. V  tvořivém a  otevřeném pro-
středí to snad ani nemůže nudit.  

Někde jsem si přečetla, že už od gym
názia vás provází „diagnóza“ baviče, 
je to pravda? Přivedly vás s tím souvi
sející rozmanité středoškolské aktivity 
právě ke studiu na JAMU?
Bavič jsem byl hlavně na tom gymplu. 
Během třeťáku jsem hodně času trávil 
tím, že jsem se s podobně nastavenými 
kamarády předháněl, kdo vymyslí větší 
šílenost. Chtěl jsem je trumfnout, takže 
jsem během exkurze na pracovním 
úřadu – ano, opravdu jsme jeli na školní 
výlet na pracovní úřad – prohlásil, že 
půjdu studovat umění. Pak jsem si zjistil 
pár informací a  řekl si, že by to mohlo 
být vlastně zajímavé. JAMU mě potom 
coby baviče trochu zkrouhla, protože 
jsem se ocitl mezi stoprocentními extro-
verty, což já určitě nejsem. Rozmluvím 
se jen v prostředí, kde mi je dobře.

Co vás na studiu oboru rozhlasová a te
levizní dramaturgie a  scenáristika lá
kalo? Splnilo studium vaše očekávání?
Vystudoval jsem bakaláře tohoto oboru 
a  potom přešel na magistra čistě diva-
delní dramaturgie, jež mi seděla víc, 
protože se zde pracuje více týmově, což 
potřebuji. Ale díky svému původnímu 
oboru jsem získal základní přehled 
o  tom, jak ten svět umění vypadá, do-
stal jsem příležitost usilovného tréninku 
v oblasti tvůrčího psaní a celkově jsem se 
zde naučil řadu věcí, které mě nasměro-
valy k divadlu. 

Lidé většinou chtějí v  divadle hrát, 
méně jich chce dělat dramaturga. Jak 

Michael Sodomka je od 1. září novým dramaturgem šumperského divadla. 
Foto: P. Chodura
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Jak vnímáte dopady současné situace 
na divadlo? V takové atmosféře a nejis
totě je nepochybně hodně těžké připra
vovat plány do budoucna. 
Je to těžké a  ještě bude. Na druhou 
stranu právě uvažování o  budoucnosti, 
která snad bude příznivější, je pro mě 
terapií, která mi pomáhá tuhle situaci 
ustát. Špatná doba ale na druhou stranu 
přináší nové výzvy v  oblasti plánování. 
Třeba nutnost přemýšlet o tom, jak oslo-
vit diváky, aniž by se mohlo hrát. Napří-
klad přes sociální sítě. 

Jaké divadlo máte rád jako divák?
Každé, jež není samoúčelnou exhibicí 
nebo nudou. Miluju divadlo, které při-
měje k tomu, že je po jeho skončení v di-
vadelním baru o čem diskutovat. 

Chtěl byste na závěr příznivcům šum

v  šumperském divadle něco ze své 
tvorby?
Píšu především prózu. A navíc takovou, 
jež se k divadelnímu ztvárnění příliš ne-
hodí. Ale rozhodně mě láká pustit se do 
vlastní dramatizace, kterou bych psal už 
přímo pro divadlo v  Šumperku. Je ale 
potřeba si dobře rozmyslet, jaké látce se 
věnovat. 

Kdy začnete připravovat novou se
zonu? A  podle čeho budete vybírat 
režiséry?
Novou sezonu připravujeme vlastně již 
od mého nástupu 1. září, tedy rok pře-
dem. U  režisérů zohledňujeme jejich 
dosavadní práci v  českém divadelním 
prostředí, jejich zkušenosti ze Šum-
perka, pokud zde už režírovali, a v nepo-
slední řadě lidský faktor, jenž je pro nás 
naprosto klíčový.

Před dvaceti lety se po požáru otevřelo divadlo
město pamětní list a  keramickou pla-
ketu s  budovou divadla. Jako první 
převzala symbolické ocenění určené 
celému hereckému souboru Jaroslava 
Vysloužilová, jež jen těžko skrývala své 
dojetí.  

„Po požáru jsem tu plakal smutkem 
a teď pláču z radosti, protože Šumperk 
má znovu divadlo, které si zaslouží. Přál 
bych si, aby tento chrám Thálie sloužil 
skutečně všem a  aby svítil nejen lam-
pami, ale především radostí,“ neskrýval 
své dojetí bývalý starosta Ctirad Medlík. 

Pravděpodobná doba, kdy vznikl 
požár, je odhadována mezi 1.30 a  2.00 
hodinami. Šedesát požárníků ze šesti 
jednotek likvidovalo dva na sobě nezá-
vislé požáry a  k  lokalizaci obou ohňů 
došlo přibližně kolem 8.30 hodin, lik-
vidace požáru byla ukončena přibližně 
ve 12.30.

Se slzami v očích si svůj vyhořelý di-
vadelní stánek prohlíželi herci a  další 
zaměstnanci. Jevištní prostor společně 
s  hledištěm lehl popelem. Plameny 
pronikly až do střechy, veškeré dřevěné 
a látkové součásti zmizely, zbyla pouze 
ohořelá opěradla sedadel, původní 
kovové zábradlí v  lóžích a  na balkóně 
a černé ohořelé stěny. Místo jeviště zů-
stala jen černá díra.

Jak probíhala rekonstrukce a kolik stála:

25. 10. 1994 divadlo vyhořelo,
16. 10. 1995 rekonstrukce odstartovala,
v roce 1995 probíhaly bourací práce,
v roce 1996 pokračovaly bourací práce 

a byla zahájena hrubá stavba,
v  roce 1997 byla ukončena hrubá 

stavba, dokončena střecha a rozvody 
instalací,

v  roce 1998 byla dokončena fasáda, 
vnitřní omítky a  instalace podlaho-
vých konstrukcí,

v  roce 1999 byly realizovány rozvody 
a montáž technologie a bylo přikro-
čeno k povrchovým úpravám,

v roce 2000 probíhaly kompletace a do-
končovací práce, terénní úpravy a vy-
bavení interiéru,

15. 9. 2000 skončila rekonstrukce,
7. 10. 2000 proběhlo slavnostní otevření 

divadla.

Cena stavby k  15. září 2000 byla 
194 miliony, z toho činila státní dotace 
116 milionů, 3,1 milionu přispělo teh-
dejší Okresní shromáždění, 2,7 milionu 
činila sbírka občanů a  firem, 72,2 mi-
lionu korun šlo z rozpočtu města.

Zpracovala S. Singerová

Král zahrál Filipa Dubského, Stanislav 
Waniek jeho otce, Anna Bazgerová 
Marii Dubskou, Jiří Konečný Habr-
šperka a V. T. Gottwald Martina Bláhu, 
se v Našich furiantech objevili i místní 
ochotníci, amatérští tanečníci a  hu-
debníci. Na čtyři desítky účinkujících 
nastudovaly inscenaci pod režijní tak-
tovkou Jaromíra Janečka.

„Přicházím na jeviště našeho divadla 
rozechvěn a  s  nemalou trémou i  oba-
vami, byť jsem se na tento okamžik 
celých dlouhých šest let těšil,“ řekl 

V brzkých ranních hodinách 25. října 
1994 vyrazily na Hlavní třídu desítky 
hasičů. Přivolal je kolemjdoucí, jenž 
uviděl kouř valící se z oken budovy di-
vadla. Rekonstrukce divadla, kterou se 
město rozhodlo zachránit, se protáhla 
na dlouhých šest let. Divadlo se opět 
otevřelo 7. října 2000 představením 
Naši furianti. Pachatele, jenž budovu 
úmyslně zapálil, se nikdy nepodařilo 
odhalit.

Náklady na rekonstrukci objektu, 
kterou zahájil generální dodavatel, spo-
lečnost Fortex AGS Šumperk, v  srpnu 
1995 podle projektu zábřežského archi-
tekta Petra Fabiána, přesáhly původně 
odhadovaných padesát milionů téměř 
čtyřnásobně. Vyšplhaly se na konečné 
194 miliony korun.

Nereálným se rovněž ukázal původní 
záměr obnovit provoz divadla do dvou 
let, neboť již od počátku se oprava bu-
dovy potýkala s  nedostatkem peněz. 
Objekt nebyl pojištěn a  město Šum-
perk, jemuž patřil, na opravu nemělo 
prostředky. Bez finanční pomoci státu 
by se rekonstrukce nemohla uskutečnit 
a objekt by byl zakonzervován.

Herecký soubor během oprav našel 
dočasné útočiště v domě kultury v teh-
dejším divadélku D123, kde ve stísně-
ných prostorách působil šest sezon.

Návrat do budovy divadla, ve které 
byly otevřeny dnes již neexistující vi-
nárna Vana v  suterénu, restaurace 
Opera, jídelna rychlého občerstvení 
(dnešní informační centrum) i  malá 
scéna Hrádek, se uskutečnil ve velkole-
pém stylu v sobotu 7. října. Toto datum 
neznamenalo jen návrat do rekonstruo-
vané budovy, ale i start jubilejní 50. se-
zony v historii divadla.

Pro premiérové představení vybralo 
vedení divadla klasickou českou insce-
naci Ladislava Stroupežnického Naši 
furianti. V  roli Jakuba Buška se před-
stavil populární pražský herec Ivan 
Vyskočil. Vedle šumperských profesio-
nálních herců, z nichž si například Petr 

Nově zrekonstruované divadlo otevřela slavnostní premiéra Našich furiantů, které 
režisér Jaromír Janeček nastudoval se čtyřmi desítkami účinkujících. V roli Jakuba 
Buška se představil populární pražský herec Ivan Vyskočil.            Foto: archiv divadla

Minulý týden se Michael Sodomka sešel s herci na první „čtené“ k chystané hře Tes-
tosteron.                                                                                                       Foto: M. Kašík

v  úvodu slavnostního otevření divadla 
tehdejší starosta Petr Krill. Mezi hosty, 
kteří zaplnili tři stovky míst v sále, byli 
domácí osobnosti společenského ži-
vota, politici, starostové, představitelé 
firem, čestní občané i  sponzoři. Ne-
chyběl zde ani tehdejší místopředseda 
Poslanecké sněmovny Ivan Langer. 
Znovuotevření divadla byl přítomen 
také kanadský chargé d’affaires Alain 
Latulippe, přijely i  delegace partner-
ských měst - německého Bad Hersfeldu, 
holandského Maarssenu a polské Nysy.

Těm, kteří se o  obnovu vyhořelého 
divadla nejvíce zasloužili, věnovalo 

Co se psalo o požáru v tehdejším týde
níku Moravský sever: 

„Děsivý požár zničil v  ranních ho-
dinách v úterý 25. října budovu Seve-
romoravského divadla v  Šumperku. 
Plameny zpustošily jeviště a  hlediště 
divadla, prohořela i  střecha budovy. 
Prakticky zůstaly zachovány pouze ob-
vodové zdi. Náklady na rekonstrukci 
si podle předběžných odhadů vyžádají 
50  milionů korun. Den po požáru se 
šumperské zastupitelstvo rozhodlo ob-
novit historickou budovu divadla a zá-
roveň byl zřízen účet fondu na obnovu 
divadla.

perského divadla něco vzkázat?
Chtěl bych jim vzkázat, že se moc tě-
ším, až se budeme moct sejít v  diva-
dle. A že budu rád za každou zpětnou 

vazbu, kterou od nich dostaneme. 

Děkuji za rozhovor.   
Zuzana Kvapilová
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Petr a Richard, 2019, akryl, plátno, 130 × 100 cm

Novou výstavu si lze prohlédnout 
na stránkách Jílkovy galerie

Výstava jedné z nejzajímavějších ostravských ma-
lířek Hany Puchové, jež zaplnila Galerii Jiřího Jílka, 
je kvůli současné epidemiologické situaci k  vidění 
pouze na dálku. Fotografie vystavených děl si mo-
hou zájemci prohlédnout na stránkách galerie www.
galerie-sumperk.cz. 

Výstava obrazů Hany Puchové nazvaná „V  čiré 
radosti“ byla zahájena bez vernisáže v  době, kdy 
se dveře galerie musely znovu uzavřít. V  součas-
nosti tak na návštěvníky čeká v  uzavřených pro-
storách galerie. „Výstava bohužel v  tuto chvíli není 
veřejnosti přístupná. Proto jsme se rozhodli pro její 
prodloužení do 6. prosince a budeme doufat, že se 
veřejnost bude moci do galerie brzy podívat,“ říká 
akademický malíř Miroslav Koval, který se o galerii, 
jež nese jméno jeho tchána Jiřího Jílka, stará. Hana 
Puchová podle něj maluje na obrazech, navzdory 
zdánlivé lehkosti, dlouho, na čas je odkládá a vrací 
se k nim. „Nechá je zrát a doznít, dopovědět je v ryzí 
prostotě výmluvné zkratky. Maluje hutná zátiší s by-
telnými, až živočišnými rostlinami a titěrnými drob-
nostmi u nich, nádherná těžkotonážní zvířata, často 
krávy. Maluje ale především své přátele, k nimž patří 
celá řada známých tváří nejenom z  rodné Ostravy, 
ale i  lidi, které Hana Puchová náhodou potká. Její 
obrazy jsou vesele vážné, tak jako život sám. Tu ra-
dost z obrazů i ze setkání s ní přináší teď nám,“ ko-
mentuje autorčinu tvorbu Koval, jenž doufá, že lidé 

si budou moci výstavu nakonec „živě“ prohlédnout. 
Její ukončení je plánováno na neděli 6. prosince.   

-red-

Jakmile se otevře místní muzeum, neměli byste si nechat ujít výstavu nazvanou „Alice Dostálová: Planetami 
Malého prince & Petr Horálek: Sedm perel astronomie“, instalovanou v Rytířském sále. Jejím hlavním motivem 
je podmanivé spojení tajů vesmíru, krásy skla a pohádkového příběhu Antoina de Saint-Exupéryho. Umělecká 
sklářka Alice Dostálová představuje na výstavě figurky a skleněné baňky. Druhá část výstavy nabízí sedm nejpů-
sobivějších astronomických úkazů, jaké může smrtelník vidět očima tak, jak je zachytil fotograf, astronom a cesto-
vatel, nositel jedenadvaceti ocenění Astronomického snímku dne NASA Petr Horálek. 

Foto z výstavy: M. Dvořáček

Z nových knih, které 
Knihovna TGM koupila 
v září pro své čtenáře, 
knihovnice doporučují 
generační výpověď 
proslulého italského 
spisovatele a teoretic-
kého fyzika Paola Gio-
rdana Dobývání nebe, 
románový debut pře-
kladatele a publicisty 
Martina Daneše Roz-
sypaná slova, jenž přibližuje poslední léta 
spisovatele Karla Poláčka prostřednictvím 
jeho alter ega Karla Hirsche, a soubor esejů, 
povídek a rodinných memoárů polského 
autora Marcina Wichy Věci, kterých jsem se 
nezbavil, v němž se autorovy osobní vzpo-
mínky na matku prolínají s širším dobovým 
rámcem a spojují se v příběh života pováleč-
ného Polska.

Další čtenářské tipy
beletrie: M. Krobot – Nečíst, I. Chřibková – 
Kdoule, P. Jenoff – Zapomenuté dívky z Pa-
říže, M. Dicks – Dvacet jedna pravd o lásce, 
T. Kawaguchi – Než pravda vyjde najevo, 
S. Bythell – Zpověď knihkupce
thriller, detektivka: Z. A. Jirotka – Blues pro 
žlutého psa, J. Finder - Vyjednavač
historický román: J. Dobrylovský – Tvůrce 
českých moří, J. Mackiewicz – Cesta nikam
naučná: D. Anýž – Jdu s hlavou vztyčenou: 
příběh rodiny Milady Horákové, M. Řezní-
ček – Rozpojené státy
dětská: M. Sendak – Tam, kde žijí divočiny, 
T. Tolonen – Strašidelná cesta, H. Bergma-
nnová Klímová – Dobrodružství pana Wel-
lingtona                 Zpracovala M. Halmichová

Městská knihovna TGM prodloužila od 
23. října všem čtenářům o třicet dnů vý-
půjčky. Po tuto dobu je nemusejí vracet 
a mohou si je bez jakékoliv sankce nechat 
doma. V případě, že ale lidé chtějí přečtené 
knihy vrátit, mohou je vložit do biblioboxů, 
jež najdou před knihovnou v ulici 28. října 
a před střediskem Sever v ulici Temenické. 
Pokud někomu, kdo nevyužívá služby e-vý-
půjček, vypršela registrace, nemusí si ji pro-
dlužovat. Registrační poplatek čtenář zaplatí 
až při první návštěvě po otevření knihovny. 
Zájemci o zapůjčení e-knihy, kterým regist-
race vypršela, si ji mohou prodloužit zapla-
cením registračního poplatku bankovním 
převodem. Bližší informace podá vedoucí 
oddělení služeb čtenářům, e-mail vdan-
kova@knihovnaspk.cz.                                 -red-

 Knižní tipy pro čtenáře

 Knihovna prodloužila výpůjčky


