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Vážení a milí čtenáři,
když jsem před rokem v tuto dobu připravovala 
prosincové vydání Živé brány, s radostí jsem vás 
zvala do „vánočního městečka“ u radnice na 
trhy a kulturní program, na adventní a vánoční 
koncerty, výstavy, vánoční podvečery s diva-
dlem a v knihovně… Velmi ráda bych to udělala 
i nyní, ale současná situace v souvislosti s vývo-
jem koronavirové pandemie konání kulturních, 
společenských a dalších akcí neumožňuje. 
Všem nám tak je jasné, že letošní předvánoční 
dny budou v mnoha ohledech odlišné od těch, 
na které jsme byli zvyklí. Využijme tedy dobu ad-
ventní k tomu, co bylo vlastně vždy její podsta-
tou, tedy ke ztišení a zklidnění každého z nás. 
A k zamyšlení nad tím, zda se někdy nevěnu-
jeme zbytečnostem a zda se ještě dokážeme 
radovat i z maličkostí. Třeba z procházky pří-
rodou či svátečně vyzdobenými ulicemi města 
bez nakupování a každoročního předvánočního 
shonu a zbytečného stresu. A pokud budete mít 
doma dlouhou chvíli, můžete ji strávit ve společ-
nosti našeho měsíčníku. Přeji vám, abyste celý 
adventní čas prožili v poklidu a ve zdraví.             

Z. Kvapilová, redaktorka
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  Stalo se v prosinci Karel Čunderle má svou knihovnu
Před 490 lety zemřel Petr I. ze Žerotína
Petr I. ze Žerotína, který patří k nejvýznam-
nějším představitelům tohoto moravského 
šlechtického rodu, zemřel 26. prosince 
1530. Datum narození není známo. Petr se 
spolu s otcem Janem proslavil jako voják. Na 
konci 15. století byli společně přijati do pan-
ského stavu a získali do zástavy šumperské 
panství. Petr pak již sám získal statek defi-
nitivně do svého vlastnictví asi v roce 1505. 
Dokončil přestavbu šumperského zámku 
a zvolil si ho za rodové sídlo. S manželkou 
Machnou, rozenou z Pernštejna, v něm vy-
choval řadu potomků, kteří v 16. století zís-
kali obrovské majetky. Petr je zakladatelem 
řady rodových větví, z nichž jedna, losinsko-
-bludovská, jako jediná přežila po meči do 
20. století. Nejznámějším potomkem Petra 
a Machny byl jejich pravnuk, slavný Karel 
starší z Žerotína. Uvádí se zpravidla, že Petr 
byl skutečným dobrodincem Šumperka. 
V každém případě pomohl jeho obnově po 
požáru v roce 1513 a byl to on, kdo nechal 
obehnat město kamennými hradbami, což 
je do rozsahu zřejmě největší stavební dílo 
v historii Šumperka. Pohřben byl v klášter-
ním kostele, patrně vedle manželky, která 
zemřela kolem roku 1525.

Před 145 lety se narodil zakladatel 
šumperské umělecké agentury  
Eduard Wanke
Knihkupec Eduard Wanke se narodil 23. pro-
since 1875 v Šumperku. Koncesi k uvádění 
všech druhů dramatického umění, koncertů 
a přednášek získal v roce 1903. Do roku 
1919, kdy předčasně zemřel, jeho agentura 
připravila uměnímilovnému šumperskému 
obecenstvu celkem 379 představení. 

Před 130 lety byl Šumperk napojen 
na státní telefon
Stalo se tak 1. prosince 1890 a první 
ústředna byla umístěna v bývalém domini-
kánském klášteře (dnes zdravotnická škola). 
Již předtím si někteří bohatí podnikatelé 
tento převratný vynález zaváděli do svých 
domů. Traduje se, že jako první si zavedli te-
lefonní linku Seidlové. Vedla z jejich domu, 
v dnešní Sadové ulici 1, do nově postave-
ného paláce v současné Hanácké ulici 3.

Před 105 lety zemřel bývalý starosta 
města Friedrich Tersch
Rytíř Friedrich Tersch zemřel 14. prosince 
1915 (narodil se 30. 3. 1836). Byl zemským 
poslancem, dlouholetým starostou města, 
rytířem řádu Franze Josefa. Za Terschova 
úřadování došlo k nebývalému rozvoji Šum-
perka. Za svou činnost byl 15. 3. 1906 jme-
nován čestným občanem města Šumperka, 
v roce 1907, po složení funkce starosty, mu 
byl udělen titul „Altburgermeister“ (starý sta-
rosta). Zároveň po něm byla pojmenována 
horní část dnešní Starobranské ulice, kde 
Tersch, v domě č. 5, žil. Friedrich von Tersch 
byl pohřben 17. 12. 1915 na šumperském 
hřbitově v rodinné hrobce. 

Pro Kulturní život Šumperka zpracoval  
v r. 2005 historik D. Polách

O odborné knihy především z oblasti rekonstrukce historických památek či stavitelství je bohatší 
Městská knihovna T. G. Masaryka v Šumperku. Návštěvníci si zde budou moci půjčit knihy, jež po 
celý svůj profesní život schraňoval stavitel a zachránce nejen šumperských památek Karel  
Čunderle.

V  roce 2008 ocenilo šumperské zastupitelstvo Karla 
Čunderleho za přínos městu.                         Foto: P. Kvapil

Karel Čunderle (1925–2014) byl známý šumper-
ský odborník v oblasti historického stavitelství a pa-
mátkové péče. Zájem o umění a historii v něm ještě 
na stavební průmyslovce vzbudil jeho mladý profesor, 
později známý teoretik umění Václav Zikmund. Ten 
jej také připravoval na studium architektury. Bohužel 
po „Vítězném únoru“ již Karel Čunderle studovat ne-
mohl. Byl totiž synem „nepřítele lidu“, šumperského 
podnikatele a  stavitele Karla Čunderleho st. Vedle 
nesmírného zklamání se v  mladém staviteli ozval 
i vzdor. Rozhodl se, že odpovídající vzdělání, byť bez 
diplomu, získá. Zaměřil se na samostudium historic-
kého stavitelství a na dějiny umění. Přestože jako sta-
vař působil v zemědělství, přijal funkci dobrovolného 
konzervátora památkové péče pro okres Šumperk, 
které se usilovně řadu let věnoval. Časem se mu po-
dařilo získat práci stavbyvedoucího v Okresním vlas-
tivědném muzeu v Šumperku.  

Se změnou muzea na Vlastivědný ústav se Karel 
Čunderle stal vedoucím odboru památek a zástup-
cem ředitele. Brzy se mu podařilo založit řeme-
slnickou Skupinu pro údržbu památek, jež nejen 
prováděla údržbu budov a  zámků spadajících pod 
Vlastivědný ústav, ale i četné rekonstrukce památek 
po celém šumperském okrese. Od roku 1969 do roku 
1972 byl redaktorem časopisu Obnova památek vy-
dávaným ústavem, do kterého přispívali přední čeští 
památkáři, restaurátoři a  mistři starých řemesel 
praktickými řešeními obnovy historických staveb 
a  jejich součástí. Úspěšný časopis byl z  ekonomic-
kých důvodů zakázán v  roce 1973. Karel Čunderle 
připravil skripta a  následně několikeré kvalifikační 
zkoušky pro zedníky - památkáře z  celé republiky. 
V roce 1978 odešel spolu s ředitelem z vedení Vlas-
tivědného ústavu. Působil poté jako stavitel v něko-
lika šumperských podnicích.

„Vystavené knihy jsou určitým výběrem jeho vkusu, 
toho, čím se Karel Čunderle nejvíc zabýval. Myslím, 
že by si určitě přál, aby jeho knihy dále takto sloužily,“ 
uvedla ředitelka knihovny Kamila Šeligová a  připo-
mněla, že po smrti Karla Čunderleho v roce 2014 pře-
dal stovky publikací knihovně, která v té době sídlila ve 
vile v ulici 17. listopadu, jeho syn. „Přestože jsme tehdy, 
vzhledem ke stísněným podmínkám, knihy z pozůsta-
lostí přijímali jen výjimečně a knihovna pana Čunder-
leho byla opravdu obrovská, vůbec jsme nezaváhali 
a dnes jsem moc ráda. Byly v ní nádherné publikace, 
takže oproti původnímu plánu ponechat tři sta knih 
jsme nakonec vybrali dvě třetiny. Ráda bych poděko-
vala kolegyním, jež se té práce ujaly, protože nebyla 
vůbec jednoduchá,“ doplnila svoji nástupkyni někdejší 
ředitelka knihovny Zdeňka Daňková. 

Knihovna tak získala soubor toho nejlepšího, pře-
devším z oblasti uměnovědné literatury. Zbylé knihy, 
týkající se historických technologií a památkové praxe, 
byly věnovány místnímu muzeu, učebnice putovaly do 
škol. Část odborné literatury knihovna dlouhodobě za-
půjčila k praktickému užívání oddělení státní památ-
kové péče šumperské radnice. „Vybrané publikace jsou 
pro mě i po těch letech velkým přínosem a neocenitel-
nou studnicí informací. Mohu z  nich čerpat spoustu 
zajímavých vědomostí a  znalostí, které jsou už dnes 
zapomenuty a těžko se hledají,“ podotkla Monika Pau-
lová, vedoucí oddělení státní památkové péče.

Studia a  získávání nových poznatků však neza-
nechal a  stále také rozšiřoval svou specializovanou 
knihovnu novými tituly. Po roce 1989 nabídl své 
odborné znalosti městu Šumperku a  stál u  všech 
projektů obnovy památek města. Stal se iniciátorem 
založení střední školy památkové péče, pětiletého 
studia pro budoucí střední kádry v památkové péči. 
Ve škole působil jako aktivista a  metodik. V  letech 
1993–1995 řídil pod záštitou města Šumperka časopis 
Rekonstrukce památek, jenž svým zaměřením nava-
zoval na Obnovu památek.

Ještě dlouho v seniorském věku působil jako soudní 
znalec a  poradce při rekonstrukcích památkových 
objektů. Svou rozsáhlou knihovnu, kterou celý život 
systematicky budoval, se na sklonku života rozhodl 
věnovat Městské knihovně v Šumperku.     M. Filipová

Stavitel a  památkář Karel Čunderle byl známý 
jako člověk, jenž neuznával kompromis. Zasloužil se 
o záchranu několika památek, i díky němu se na po-
slední chvíli podařilo pro budoucí generace uchránit 
například klášterní kostel. Metodicky vedl také šum-
perskou školu památkové péče. Nikdy neabsolvoval 
vysokou školu, ale celý život studoval a doplňoval své 
znalosti.

„Karel byl čestný, vytrvalý a  zásadový člověk, 
vychovaný v  masarykovské tradici, a  celou duší 
Šumperan, ačkoliv se zde nenarodil, ale od dětství 
v Šumperku, v České čtvrti, vyrůstal,“ řekla kunsthis-
torička Milena Filipová. Dodala, že pro město Karel 
Čunderle udělal, zejména po sametové revoluci, kdy 
působil jako poradce místostarosty v oblasti obnovy 
památek, nesmírně mnoho. „Když se nad jeho živo-
tem zamyslím, byl to vlastně neustálý boj, protože ne-
snášel kompromisy, a občas se díky tomu dostával do 
konfliktních situací. Odmítl například nahradit dře-
věný krov klášterního kostela, napadený dřevomor-
kou, železným a  technologicky připravil způsob, jak 
historický barokní krov zachránit. Dodnes je v  po-
řádku,“ zdůraznila Filipová. „S  panem Čunderlem 
jsem měl tu čest se potkat i profesně, když nám jako 
konzultant radil při opravě domu v  Kozinově ulici. 
Byl opravdová osobnost, jeden z těch, kteří jsou velmi 
těžko nahraditelní,“ doplnil starosta města Tomáš  
Spurný.                                                                                  -zk-
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Letošní vánoční svátky v  muzeu opět doprovodí vý-
stava betlémů. Tentokrát těch, které pocházejí z muzej-
ních sbírek.                                             Foto: VM Šumperk

Kulturní organizace komunikují s veřejností na sociálních sítích

Až do odvolání nepromítá šumperské kino Oko. 
Jakmile to situace umožní a  budou známy termíny 
premiér, nabídne na říjen a  listopad naplánované 
filmy v náhradním termínu. 

Šumperský dům kultury se musel rovněž přizpů-
sobit současné situaci. Část z  plánovaných akcí již 
přeložil, některé ovšem musel zrušit a o dalších ještě 
jedná. Vystoupení skupiny Screamers tak organizá-
toři přesunuli z 20. listopadu na 23. února s  tím, že 
zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. „Stopku“ 
vystavil koronavir letošnímu festivalu Horování, 
naplánovanému na 21. listopadu, připravovaný pro-
gram se tedy uskuteční až za rok. Zrušen byl rovněž 
koncert Jakuba Smolíka s kapelou, jenž měl proběh-
nout 27. listopadu, zakoupené vstupenky bude možné 
vrátit v pokladně domu kultury po konci nouzového 
stavu. „Prosincový slavnostní galavečer s  Ondře-
jem Havelkou a  jeho Melody Makers se z  důvodu 
podstoupení operativního zákroku hlavního prota-
gonisty musí přesunout. Nyní hledáme náhradní ter-
mín,“ uvedla ředitelka domu kultury Hana Písková. 
Dodala, že všechny důležité informace o  programu 
a dění v domě kultury jsou pravidelně zveřejňovány 
na webu www.dksumperk.cz a na sociálních sítích. 

S  největší pravděpodobností nejméně do konce 
roku neproběhnou v  šumperském divadle žádná 
představení a  akce. „Začátkem listopadu jsme do-
zkoušeli inscenaci Babička a nyní připravujeme hru 
Testosteron, jejíž premiéra byla naplánovaná na pro-
sinec,“ sdělil ředitel divadla Matěj Kašík. Zdůraznil, 
že zrušená říjnová a listopadová představení chce di-
vadlo nabídnout v náhradních termínech, jakmile to 
bude možné. 

Se svými příznivci komunikují divadelníci pro-
střednictvím Facebooku a  Instagramu. Zájemci zde 
například mohou zhlédnout scénické čtení z  knihy 
Antoina de Saint-Exupéryho Malý princ či zvukovou 
reportáž natočenou u příležitosti letošní Noci divadel, 
během níž Olga Kaštická originálně provádí zákou-
tími šumperského stánku Thálie. „Chystáme i  další 
formy pořadů, které budeme postupně streamovat na 
sociální sítě,“ podotkl ředitel divadla.

Zpracovala Z. Kvapilová

Přestože je v  současnosti šumperské muzeum za-
vřené, jeho zaměstnanci „jedou“ podle schváleného 
a současné situaci přizpůsobeného plánu výstav. Ty si 
lze prohlédnout on-line. Až do 6. ledna je prodlou-
žena výstava v Rytířském sále nazvaná Alice Dostá-
lová: Planetami Malého prince & Petr Horálek: Sedm 
perel astronomie. V  předsálí Rytířského sálu a  stálé 
expozice je do 7. února nainstalována výstava Orche-
strion a  jiné hrací skříňky, na níž muzeum předsta-
vuje celou svou sbírku mechanických hracích strojů 
– automatofonů – flašinetů z pekařovské dílny rodiny 
Kolbů a méně známých strojků polyfonu a herofonu. 
Nechybí zde ani orchestrion, který patří k největším 
v   republice a  jenž prošel náročným restaurováním, 
zaměřeným na akustické a mechanické části. 

Prostor Hollarovy galerie je do 3. ledna vyhrazen  
grafickým pracím. Známá sbírka plk. Karla Lukase, 
uložená ve sbírkovém fondu zábřežského muzea, 
obsahuje kromě impozantní kolekce grafických listů 
Václava Hollara, proslulého rytce a kreslíře 17. století, 
také díla jiných evropských mistrů staré grafiky, na-
příklad Lucase van Leydena či Ferdinanda Bola.  

Muzejíčko patří interaktivní výstavě pro děti na-
zvané Já, hrdina, která se věnuje složkám integrova-
ného záchranného systému. V  Galerii mladých pak 
představuje muzeum výtvarnici Marii Němečkovou, 
výstava Poutní místa naší vlasti potrvá do konce 
ledna.

Poslední výstava, kterou chtějí letos muzejníci 
otevřít, bude již tradičně v duchu blížících se Vánoc. 
Nese název Půjdem spolu do Betléma a zahájena by 
měla být v  sobotu 5. prosince. Výstavní síň muzea 
zaplní více než třicet betlémových souborů vyrobe-
ných z  rozmanitých materiálů, v  různých obdobích 
a  v  různé velikosti. „Nejstarší vystavený betlém po-
chází z 19. století, je vyřezávaný ze dřeva a tvoří jej té-

Od pondělí 23. listopadu vydává Knihovna TGM 
ve vestibulu budovy v ulici 28. října čtenářům knihy, 
jež si objednali e-mailem, telefonicky nebo prostřed-
nictvím formuláře v  on-line katalogu (bližší infor-
mace v aktuálním čísle zpravodaje). Během uzavření 
komunikuje s  veřejností na Facebooku a  webových 
stránkách. Na nich například zájemci najdou odkazy 
na stránky, kde si mohou zdarma stáhnout knihy. 
Příznivci zrušeného festivalu Město čte knihu tu mo-
hou zhlédnout hned čtyři videa ze čtení nejen Ma-
lého prince spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho 
a  také reportáž z  instalace výstavy nazvané „Alice 
Dostálová: Planetami Malého prince & Petr Horálek: 
Sedm perel astronomie“, jež je nainstalovaná v Rytíř-
ském sále muzea. Na Facebook umístily knihovnice 
rovněž video z partnerské knihovny v Nyse, kde vy-
stavuje své fotografie Monika Paulová, a nechybí zde 
ani virtuální prohlídka fotografické výstavy Kataríny 
Líškové Íránský seznam, která je už nainstalovaná 
v půjčovně pro dospělé.

„Stále věříme, že v  prosinci budeme moci ales-
poň v  omezeném režimu knihovnu otevřít a  kromě 
půjčování knih nabídnout i  menší akce. Snažíme se 
být připraveni, takže jsme nachystali opravdu krásný 
a  bohatý program,“ uvedla ředitelka knihovny Ka-

Oko nepromítá, dům kultury přesouvá akce

Muzeum nabízí prohlídku výstav on-line

Knihovna půjčuje „přes okénko“ a chystá 
se na možné otevření

V divadle zkoušejí Testosteron a „jedou“ 
na Facebooku

měř stovka figurek,“ uvedla tisková mluvčí muzea Eva 
Šebestíková. Chybět podle ní nebudou ani keramické 
betlémy Miloslavy Vašíčkové, betlém s figurami v ži-
votní velikosti od Romany Krestýnové či korálkový 
betlém Marie Červinkové. „Návštěvníci si budou 
moci prohlédnout i nejnovější přírůstek naší sbírky, 
betlém Břetislava Vávry z  Klopiny, vyrobený v  roce 
2018,“ podotkla Šebestíková. Podrobnosti k  výsta-
vám a  on-line prohlídky jsou zveřejněny na www.
muzeum-sumperk.cz a na Facebooku.

mila Šeligová, jež doufá, že situace bude natolik pří-
znivá, že si lidé budou moci v  knihovně zpříjemnit 
předvánoční čas. Na úterý 1. prosince tak plánuje 
„odložený“ oblíbený literární seminář, na kterém 
chce Filip Říhovský přiblížit posluchačům irskou li-
teraturu, především dvě současné spisovatelky Lisu  
McInerneyovou a Saru Baumeovou. O dva dny poz-
ději, ve čtvrtek 3. prosince, by mělo ve velkém sále 
knihovny proběhnout uvítání knihy Ticho těchto 
věcí, jež je monologem výtvarnice Anežky Kovalové 
a kterou zpracoval Aleš Kauer. Do svého nového ro-
mánu Senzibil, odehrávajícího se v zamlžených a drs-
ných Jeseníkách, by se měla 7. prosince začíst Markéta 
Pilátová a hned 8. prosince by měl do knihovny za-
vítat světově uznávaný fotograf Jindřich Štreit na be-
sedu nazvanou Zastavit čas, která nabídne povídání 
o tom, co na fotografiích není.

Na 10. prosince naplánovala knihovna seminář 
osobní rozvoj s Janou Kaněvovou, tentokrát na téma 
„Pozitivní inteligence – jak být Tvůrcem svého života 
pro dnešek i zítřek“, a 14. prosince by se měli sejít čle-
nové Čtenářského klubu, aby debatovali nad knihou 
Grahama Greena Konec dobrodružství. 16. prosince 
je na programu seminář moderních dějin s Tomášem 
Hlavsou, zaměřený na dobývání vesmíru a  vědecký 
pokrok ve 20. století, a o den později by měla na be-
sedu do knihovny zavítat Katarína Líšková. V sobotu 
19. prosince pak chce knihovna potěšit hlavně děti, 
přijet by totiž měl s vánočním příběhem Víťa Marčík 
se svým divadlem „Já to jsem“.  

Tečkou za prosincovým programem by měla být 
Předsilvestrovská nostalgie s  Old Time Jazzbandem  
Louč ná nad Desnou. „První setkání proběhlo v  ka-
várně hotelu Grand v roce 2012 a pro příznivce tra-
dičního jazzu se stalo tradicí. Blíží se konec roku, 
jenž je neopakovatelný a přinesl nespočet událostí, na 
které se nedá zapomenout. V době redakční uzávěrky 
není zcela jisté, zda bude možné koncert, tentokrát 
ve velkém sále knihovny, uskutečnit. Název Předsil-
vestrovská nostalgie ale sedí a pořadatelé i hudebníci 
se na setkání při klasickém jazzu moc těší,“ uzavřela  
Šeligová.

Městská knihovna T. G. Masaryka, divadlo, dům kultury, kino Oko, SVČ Doris i místní muzeum jsou kvůli epidemiologické situaci stále uzavřené. 
Postupné uvolňování opatření proti šíření koronaviru se nyní nově řídí tzv. protiepidemickým systémem (PES), který funguje na základě výpočtu rizika 
šíření nákazy. Na kulturní produkce tak budou moci diváci chodit jen v případě, že na pětistupňové škále opatření bude platit první nebo druhý stupeň. 
Knihovny, muzea, galerie a výstavní síně se budou moci s omezením kapacity otevřít již při třetím stupni. V době uzávěrky tohoto čísla byla celá repub-
lika v nejhorším stupni, index rizikovosti ale byl na úrovni sedmdesát, která odpovídá kategorii čtyři.
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Festival Klášterní hudební slavnosti 
zorganizoval Roman Janků letos již  
počtrnácté.                                 Foto: archiv

Radka Bodzewiczová, pocházející ze Šumperka, vysta-
vuje svá díla od roku 2014.                                 Foto: archiv

Radka Bodzewiczová: Maska – Vstupní brána, 2020, 
kombinovaná technika na plátně, 210 × 200 cm

Dílo šumperské rodačky nabízel proslulý aukční dům

Roman Janků: Jsem rád, že festival vůbec mohl proběhnout

Město Šumperk znají v  prestižním londýnském 
aukčním domě Sotheby’s, a  to díky šumperské 
rodačce a  experimentální malířce Radce Bodze-
wiczové. Do listopadové aukce 20th Century Art: 
A Different Perspective bylo zařazeno její dílo s ná-
zvem Maska: Vstupní brána (Mask: Entrance Gate), 
obraz je z cyklu Božská komedie (Divine Comedy). 
Kombinovaná technika na plátně nabízí divákům 
i  další nečekaný rozměr – takzvanou rozšířenou 
rea litu. Více než dvoumetrový obraz si lze prohlížet 
přes mobilní telefon či tablet s aplikací Artivive, ve 
které dílo ožívá v animaci s originálním hudebním 
doprovodem. 

Vyvolávací cena byla stanovena na čtyři tisíce 
liber. Aukce v  Sotheby’s  se uskutečnila od 5. do 
11. listopadu on-line. Mezi dalšími českými umělci, 
jejichž díla se v aukci objevila, jsou například Kriš-
tof Kintera, Jan Pištěk, Miroslav Polách, Patrik Hábl 
či Pasta Oner. V  době uzávěrky nebyly výsledky 
aukce Sotheby’s  známy. Vstupní bránu si můžete 
prohlédnout na https://vimeo.com/474808155.

Experimentální malířka, devětadvacetiletá Radka 
Bodzewiczová, ve svém unikátním projektu Bož-
ská komedie zpracovává klasické téma evropského 
umění zcela novým způsobem. Průběžně při tom 
pracuje s  překrýváním motivů, osovými přetisky, 
malebnými zásahy štětcem, ale také sypaným hli-
něným pigmentem, kterým vytváří a  vymezuje 
základní kompoziční pole svých obrazů. Každé 
plátno tak představuje záznam živého intuitivního 
procesu, rozvíjeného momentálními asociacemi, 
v  němž může být jedním z  podstatných hybatelů 
děje i náhoda. Také tím se blíží běžné životní realitě. 

Radka Bodzewiczová, rozená Doubravová, se 
narodila roku 1991 v  Šumperku. Před třemi lety 
absolvovala pražskou Akademii výtvarných umění 
v ateliéru Vladimíra Kokolii. Během roku 2016 stu-
dovala na Robert Gordon University-Gray’s School 
of Art ve skotském Aberdeenu a  obdržela grant 
The  Elizabeth Greenshields Foundation. V  roce 
2018 se stala finalistkou berlínské ceny Leinemann-
-Stiftung für Bildung und Kunst Award. 

Vystavuje od roku 2014. Mezi důležité projekty, 
kterých se účastnila, patří například výstava Přiro-
zený svět/Natural World (Prague House, Brusel), 
Negativní realismus/Negative Realism (České cen-
trum, Berlín) nebo letošní výstava Božská komedie/
Divine Comedy (Bold Gallery, Praha). V Šumperku 
vystavovala v roce 2018 v Galerii mladých v muzeu 
a  na přelomu loňského a  letošního roku v  Galerii 
Jiřího Jílka.                                                                -ger-

Byl to festival hodný svého jména. Klášterní hudební slavnosti i v době koronavirové plnily kostely, kulturní domy a atraktivní místa v Jeseníkách, jako 
jsou například Tančírna v Račím údolí či dřevěný kostelík v Maršíkově.
Pořadatelé připravili devět koncertů, renomovaní umělci navštívili osm měst a obcí, konečné číslo návštěvnosti se zastavilo na čtrnácti stovkách 
příznivců klasické hudby. Ti se mohli zaposlouchat například do tónů houslí Pavla Šporcla či Jaroslava Svěceného, kytary Štěpána Raka, harfy Jany 
Bouškové, do varu je dostali Cigánski Diabli a další hudebníci a seskupení.
Covid vystavil pořadatelům několikrát stopku, plány se musely měnit prakticky z hodiny na hodinu. „Z původně plánovaných tří týdnů jsme nakonec 
měli tři měsíce – první koncert proběhl 1. července a poslední 30. září. Tečku za festivalem udělala patronka slavností harfistka Jana Boušková,“ uvedl 
ředitel Klášterních hudebních slavností Roman Janků.

sické hudby, kteří přijeli do Jeseníků 
na dovolenou.
Velmi si cením i toho, že festival si za-
choval určitou strukturu podporova-
telů, mezi ty největší patří Olomoucký 
kraj, jemuž patří opravdu velký dík. 
Stejně jako jiné instituce měl finanční 
potíže, přesto dostál svým závazkům 
a podpořil nás v plné výši, kterou nám 
schválil. Kraj byl naším nejvýznam-
nějším partnerem v minulosti a věřím, 
že jím zůstane i v budoucnosti.
 
V  době, kdy probíhaly koncerty, se 
moc nemohlo cestovat do zahraničí, 
lidé objevovali krásy České republiky, 
více turistů zamířilo i  do Jeseníků. 
Poznal jste tento fakt na návštěvnosti 
koncertů? 
Koncerty jsme měli opravdu krásně 
navštívené. Je možné, že to ovlivnila 
i  epidemiologická situace, protože 
všechna místa, kde koncerty probí-
haly, jsou turisticky atraktivní. Byl 
to ostatně náš záměr. Chtěli jsme na-
bídnout kultivovanou zábavu nejen 
místním, ale i  těm, kteří si přijeli do 
Jeseníků odpočinout. Hudba je vý-
borný doplněk k relaxaci na horách.

Jak byste poslední „covidový“ ročník 
hudebních slavností zhodnotil?
Jsem moc rád, že tento ročník vůbec 
mohl proběhnout. Troufám si říct, že 
koncerty i  celkový program se nako-
nec vydařily. O  tom svědčí i  krásná 
návštěvnost místních a milovníků kla-

Etnickou hudbu přivezl první červencový den do Tančírny v  Račím údolí soubor 
Bardolino.                                                                                                             Foto: KHS

Můžete připomenout ta nejzajíma-
vější místa, kde se koncerty odehrá-
valy?
Letos měli návštěvníci slavností mož-
nost nahlédnout do Tančírny v Račím 
údolí, Štěpán Rak zahrál v  dřevěném 
kostelíku v  Maršíkově, koncerty po-
řádáme v  oranžerii v  areálu zámku 
v  Loučné nad Desnou. V  klášterním 

kostele v  Šumperku pak vedle kon-
certu harfistky Jany Bouškové zazněla 
i  světová premiéra nově objevených 
hobojových kvintetů a  smyčcových 
kvartetů Josefa Myslivečka.

Jak se vám v  koronavirové době da-
řilo zajišťovat interprety? Bylo kom-
plikované s nimi jednat o překládání 
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Festival uzavřela 30. září svým recitálem 
v klášterním kostele v Šumperku světová 
harfistka Jana Boušková.          Foto: KHS

Už nyní víme, že Jana Boušková bude 
opět naší patronkou. Dlouho jsem 
přemýšlel o  tom, že by na festivalu 
hrál rezidenční soubor, který by si pro 
klášterní slavnosti připravil speciální 
program. S tímto návrhem jsem oslo-
vil soubor Musica Florea a  oni sou-
hlasili. Takže toto špičkové těleso by 
na festivalu mělo mít minimálně dva 
koncerty. Ten závěrečný by měl pro-
běhnout v Šumperku.
 
Můžete krátce představit soubor Mu-
sica Florea?
Těleso si v uměleckém světě vydobylo 
renomé hned tím, že natočilo první 
CD s  pěvkyní Magdalenou Koženou 
u  Deutche Grammophon v  polovině 
90. let minulého století. Od té doby 
doprovází tuto dnes již světově uzná-
vanou mezzosopranistku pravidelně 
na jejích koncertech a  turné. Musica 
Florea se od té doby stala žádaným 
a  renomovaným souborem světové 
úrovně. Mohu prozradit, že na festi-
valu zazní jedna z nejznámějších skla-
deb světa. 

A termín slavností v roce 2021?
Chtěl bych, aby festival zachoval tra-
diční termín, to znamená první tři 
červencové týdny. Ale letošní zku-
šenosti nám ukázaly, že možná není 
špatný nápad festival o několik týdnů 
protáhnout. Takže zatím je vše ote-
vřené, ale červenec zachováme určitě.

Vzniká i  nějaký paralelní program 
pro případ koronaviru?
Budeme stále vycházet z  připravo-
vaného konceptu na rok 2021. To 
znamená, že v  programu budou za-
stoupeni jak sólisté, tak velká tělesa. 
Například plánujeme barokní operu, 
budeme pracovat na tom, aby návštěv-
níci mohli slyšet například Mozartovo 
requiem, chceme znovu pozvat Pavla 
Šporcla, jednáme třeba s  Radkem 
Baborákem, současným nejlepším 
hornistou světa, jenž se vrátil domů 
z Berlínské filharmonie a nyní v Česku 
více koncertuje. 

Přibydou nová místa?
Ano, přibydou. Zvažuji koncert v kláš-
teře v Bílé Vodě, jednáme o katedrále 
ve Šternberku a dalších místech, o kte-
rých zatím nemohu hovořit.

Risknete to a  začnete opět prodávat 
lístky v  závěru letošního roku? Ne-
budete muset zdražovat vzhledem 
k úbytku podporovatelů?
Mou snahou po celou dobu, co zde 
koncerty organizuji, tedy už dvacet let, 
je, aby kultura byla finančně dostupná. 
Ono to ale není vždy možné, protože 
kvalitní koncerty jsou pro pořada-
tele nákladné. Takže nějaká sanace ze 
strany posluchačů tam být musí, a  to 
se pak promítne do vstupného. Bo-
hužel, vstupné je pro nás důležitým 
příjmem. Nicméně bychom vstupenky 
na velké koncerty opět rádi nabídli 
ještě před Vánoci, mohl by to být třeba 
i pěkný dárek.

Děkuji za rozhovor.
Soňa Singerová

konec jste většinu z nich musel zrušit. 
Co bylo hlavním důvodem? 
Ano, od loňského prosince byly v pro-
deji lístky například na Janáčkovu 
filharmonii Ostrava, jež měla připra-
vený koncert ke 250. výročí narození 
Beethovena. Toto velké těleso jsme 
odřekli kvůli omezenému počtu lidí 
v  sále, ale také kvůli penězům. Kon-
cert velkého orchestru je poměrně fi-
nančně náročný. V době, kdy jsme se 
rozhodovali, nás opouštěl jeden spon-
zor za druhým, některé instituce nám 
krátily granty… 

Letos jste nasbírali první koronavirové 
zkušenosti. Dá se říci, že jste se poučili 
na další ročník, který také může epide-
miologická situace poznamenat?
Byl bych rád, kdyby se situace z letoš-
ního roku již nikdy neopakovala. Ono 
zpropagovat festival, když se napří-
klad v  pátek dozvíte, že od pondělka 
se budou moci koncerty konat, to 
zkrátka nelze. Takto to opravdu ne-
může fungovat.

Prozradíte nějaká zajímavá jména 
umělců, jež by se mohla v příštím roč-
níku objevit?

koncertů a hledat nové termíny?
Nejhorší pro nás bylo, že se situace ne-
ustále měnila a nedalo se vůbec nic plá-
novat. Program festivalu jsme museli 
celý změnit. Ještě koncem března bylo 
v plánu patnáct koncertů v  termínech 
mezi 28. červnem a  27. červencem. 
Když se začalo všechno kvůli korona-
viru měnit, bylo nám jasné, že budeme 
mít potíže se zahraničními interprety. 
Takže nejprve jsem musel posbírat in-
formace, zda vůbec budou nějaké kon-
certy povoleny a pro kolik posluchačů, 
pak bylo třeba vyhodnotit, jestli má 
smysl pořádat koncert pro padesát lidí, 
kteří musejí mít roušky, zda tento záži-
tek vůbec budou mít chuť podstoupit. 
Po vyhodnocení aktuální situace jsme 
měli jen pár týdnů na to, abychom po-
stavili nový program. 
Samotní umělci situaci chápali, na no-
vých termínech jsme se s nimi domlou-
vali poměrně hladce. Náročná byla 
komunikace především v  tom směru, 
že jsme je neustále museli ujišťovat, že 
jejich koncert bude, to jsme si museli 
potvrzovat několikrát.
 
Na klíčové koncerty jste již prodávali 
lístky více než půl roku dopředu, na-

Světovou premiéru projektu věnovaného Josefu Myslivečkovi nabídlo 3. července 
v šumperském klášterním kostele Doležalovo kvarteto s hobojistkou Michaelou Hra-
bánkovou.                                                                                                             Foto: KHS

V Rapotíně se představili 25. září v projektu Cigánská duše Jaroslav Svěcený a Cigán-
ski diabli.                                                                                                         Foto: KHS

Koncert kytaristy Štěpána Raka proběhl 9. července v dřevěném kostele sv. Michaela 
v Maršíkově.                                                                                                                Foto: KHS
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V očích měli plameny, vyšla nová kniha o Janu Zajícovi
Novela spisovatele Oldřicha Šuleře „V očích měli plameny“, která popisuje tragický a zároveň hrdinský příběh studenta šumperské průmyslovky Jana Za-
jíce, jenž se upálil na protest proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy a nastupující normalizaci, vyšla v polovině listopadu. S laskavým svolením autora 
přinášíme v tomto čísle Živé brány další dvě ukázky. Publikaci v ceně dvou set korun si mohou zájemci objednat na webových stránkách www.suler.cz.

na pohřeb ze Šumperka, se prodírali zá-
stupy zasmušilých, často slzejících lidí. 
Příroda jakoby plakala s nimi. 

Pohřeb se proměnil v  mnohatisíco-
vou manifestaci národní jednoty. Jan 
té atmosféře zcela podlehl. Nedokázal 
zadržet slzy. Marně se ho Vít a  spolu-
žačka Alena snažili uklidnit. Když je na 
Pařížské ulici míjel pohřební průvod, 
všiml si Jan netečného muže v klobouku 
s lhostejnou zvědavostí zírajícího na ra-
kev. Jana na moment ovládl vztek. „Co 
kdybyste smekl, co říkáte?!“ obořil se 
na chlapa, pěsti zaťaté. „Alespoň trochu 
úcty k  člověku, který se obětoval i  pro 
vás!“ V  očích muže se objevil strach. 
Ten mládenec nevypadá, že by žertoval. 
Rychle ustoupí o krok, beze slova strhne 
klobouk z hlavy a vytratí se. 

„Jeníku! Hlavu vzhůru! Tohle přeci 
není konec,“ povzbuzoval Vít plačícího 
Jana cestou na nádraží. „Teď hlavně mu-
síš něco sníst,“ přesvědčoval ho. 

Jan zavrtěl hlavou. „Slíbil jsem,“ hlesl 
sotva slyšitelně, „do večera.“ 

„Žádné do večera,“ odpověděl mu ka-
tegoricky Vít, „už je po pohřbu. Teď se 
najíš a hotovo!“ 

Jan se podvolil. V nádražní restauraci 
sní alespoň polévku a  vypije kávu. Při 
loučení se ho Vít znovu pokouší uklid-
nit a povzbudit. „Jendo, člověče! Hlavu 
vzhůru! Máme na sebe adresy, napíšeme 
si, dodáme si vzájemně důvěry!“ 

Jan přikývne. „Přijeď k  nám do Vít-
kova. Rád bych tě zase viděl.“

„Slibuji! Rád přijedu. Hlavně si uvě-
dom, že jsou i jiné cesty, jak naplnit Pa-
lachův odkaz!“ 

„Ano,“ upnul se Jan k  té myšlence, 
„musí tu být další cesta …“ 

Ještě ve vlaku začal do sešitu čmárat 
verše. Loučil se s  člověkem, se kterým 
se nikdy nepotkal, a přesto mu byl tak 
blízký. 

Pláču v dešti na chodníku
pro všechno.
Pro těch jednadvacet let,
pro cizími vojáky sražený květ,
pro člověka, co odmítl jít zpět,
pro srdce, do kterého by se vešel svět,
pro několik nevykřičených vět… 

 Úryvek z kapitoly Loučení
„Jendo!“ spráskla ruce maminka, „že 

se nestydíš! Tak dlouho spát!“ 
Jan se s  úsměvem podívá na ma-

minku. Dobře ví, že se zlobí jen naoko. 
„Mámo, nech mě ještě chvilku. Vždyť 
víš, jak rád spím,“ řekl prosebně. 

Maminka zjihne a otočí se ke dveřím. 
„No dobře, ale už se dlouho nepovaluj, 
Jeníku.“ 

Jan se slastně protáhl. „Není nic krás-
nějšího než se probudit doma – ve své 
posteli, ve svém pokojíku, u  svých ro-
dičů,“ napadlo ho a vzápětí se mu srdce 
sevřelo. „Naposled,“ uvědomí si. Očima 

přejíždí ty důvěrně známé předměty. 
Snaží si vrýt do paměti obrázek domova. 

Celý ten poslední víkend u  rodičů 
v podstatě stráví na gauči. Tady, v  tom 
prostředí nasyceném pocitem bez-
pečí a  lásky, znovu a  znovu rozmýšlí 
nad svým rozhodnutím, aby se znovu 
a znovu ubezpečoval, že je pro něj a jeho 
blízké sice kruté, ale správné. 

„Mámo, napsal jsem báseň,“ podal 
Jan osobě nejmilovanější před odjezdem 
lístek se svým předposledním veršem. 
Maminka jej začala číst … 

Pochodeň vzplála 
uprostřed náměstí
Pochodeň strachu 
z lidského neštěstí
Pochodeň zoufalství
Pochodeň vzdoru
Pochodeň protestu
němého bolu …
„Tebe ta Palachova oběť stále moc 

trápí, viď?“ Jan jen mlčky přikývl. 
„Mámo, mámo, kdybych se ti tak mohl 
svěřit! Kdybych tak mohl … ne, nejde to 
… odpusť,“ povzdechne si v duchu.

„Příští víkend nepřijedu. Chceme 
s  kamarády vyrazit na Šerák,“ změní 
rychle téma. 

„Teď? V tom počasí? Nenecháte to, až 
bude tepleji?“ podiví se maminka. 

„Víš,“ zaváhal syn, „to už … to už 
budu mít před maturitou a nebude čas.“ 

Už oblečený s věcmi v rukou se náhle 
nemůže odhodlat k odchodu. 

„Tak honem, Jeníku! Abys ten vlak 
nezmeškal,“ popohání ho ustaraně ma-
minka. Jan se k ní skloní, aby mu, jako 
vždy, udělala křížek na čelo. Políbí ji, 
chviličku zaváhá, a políbí i otce. Ten nad 
tím nezvyklým rozloučením povytáhne 
obočí a usměje se na něj. 

Jan vyběhl na ulici. Ještě se otočí a za-
mává do okna rodičům. Poblíž jejich 
domku potkal sestru. „Musím pospí-
chat, abych chytil vlak,“ říká jí omluvně. 
Pak se přece jen zastaví. „Martičko, po-
modli se za mě, budu to moc potřebo-
vat.“ Odešel.

„Coby – nic. Vždycky to uzavřou, buď 
že se nic nestalo, nebo že to byla vina 
našich lidí.“ Mladý bohoslovec vycítil 
Janovo hluboké rozrušení. „Klid,“ chy-
til ho za paži, „ve světě se dějí mnohem 
horší věci.“ 

„Jak chceš zachovat klid, když tě 
přímo na ulici přepadnou, zfackují 
a okradou?“ oponuje mu rozčileně Jan. 
„Provokují, kudy chodí. Jejich ozbrojené 
hlídky úmyslně vráží do lidí na chod-
nících. Strhli černý prapor za Palacha, 
a když na škole vyvěsili druhý, tak se jej 
pokusili strhnout znovu! Jeden náš pro-
fesor na ně křičel, proč to dělají, a  oni 
mu řekli: ‚Potomu što vy vsje kontra,‘ 
a plivli mu do tváře!“ 

„To se ale dá a  musí řešit. Vedení 
města nebo okresní národní výbor 
v  tom určitě něco podnikají,“ snaží se 
ho zklidnit Vít. 

„Bojovat musíme! Tak jako nám to 
ukázal Palach, tak jako to udělali hu-
sité …“ rozrušený Jan náhle nenachází 
slova, která by vyjádřila jeho rozhořčení.

„Ale Jeníku. Násilí plodí zase jen ná-
silí,“ uklidňoval ho trpělivě Vít. 

„Ale se zlem a  nespravedlností se 
přece musí bojovat!?“ 

„Vždyť my přece bojujeme,“ ukázal 
Vít s  rozpaženýma rukama na ostatní 
hladovkáře. 

„Ano, proto jsem tady – abych bojo-
val za Palachovy požadavky a …“ Jan na 
okamžik zaváhal, „když to nepůjde ji-
nak, tak ho třeba i následoval!“ dokončil 
odhodlaně. 

Vít zvážněl a pohlédl Janovi do tváře. 
„Ne, ten kluk nemluví jen tak do větru. 
Tohle není nějaká póza. Ten kluk mluví 
zcela vážně,“ proběhne mu hlavou. 

„Víš, Jeníku. Já tady držím hladovku, 
protože také podporuji Palachovy po-
žadavky, ale sebevraždu - tu odmítám. 
Já bojuji za to, aby už žádní mladí lidé 
umírat nemuseli.“ 

Jan zavrtěl hlavou. „Mistr Jan Hus 
také odmítal násilí, svou smrtí v plame-
nech ale zažehl revoluci.“

„Jeníku, Jeníku. Takhle ne. Hus nám 
sice přinesl světlo, ale my musíme zvolit 
jinou cestu. Už bylo dost umírání. Mu-
síme se přičinit jako živí,“ promlouval 
k  Janovi naléhavě Vít. „A navíc – kdy-
bys to provedl teď - po Palachovi, tak by 
z tebe udělali blázna!“

Jan přikyvoval. Vít ale nemohl vědět, 
že to u Jana vždy neznamená souhlas. To 
jen vyjádřil respekt k jeho názoru. 

Ještě dlouho přemýšlel Jan nad slovy 
svého druha. Pak si do malého sešitku 
zapsal: 

Jediné světlo tohoto světa je hořící tělo 
člověka.

*
Přestože byl leden, byla sobota deš-

tivá. Město se zahalilo do smutku. Jan 
s  Vítem a  spolužačkami, které přijely 

 Úryvek z kapitoly Hladovka
Jan přistoupil ke skupině mladých, 

sedících na matracích u kašny pod ram-
pou muzea. Drobně pršelo a on se mírně 
třásl zimou. Boty i lehký kabát měl pro-
močené. Přesto jim trochu nesměle, ale 
odhodlaně oznámil: „Já jsem přijel ze 
Šumperka, abych se k vám přidal.“ 

Kluci si ho zvědavě prohlížejí. „Dyť 
seš zmrzlej už teď. Vydržíš to?“ 

„No to si pište, že to vydržím!“ ohra-
dil se Jan dotčeně.

Kluci se zasmáli. „Tak pojď,“ dělají 
mu místo na matraci. „Jak se jmenuješ?“ 

„Jenda“ 
„Jarda, Luboš … a já jsem Olda Vít,“ 

podal mu ruku vysoký brejlatý mladík. 
„Koukám, že jsi celý mokrý. Sedni si 

tady k těm kamínkům – kluci je přinesli 
vedle od zedníků.“ Vít se otočí k právě 
přicházející dívce: „Hanko! To je Jenda. 
Má úplně promočené boty, nemáme 
tam pro něho mezi těmi věcmi, co při-
nesli lidé, nějaké suché?“ 

Za chvíli už Jan, zahalený do deky, 
suší boty u kamínek. 

„Kdybys potřeboval na toaletu, tak to 
máme domluveno s vrátnými a pracov-
níky muzea,“ zapředl s  ním hovor Vít. 
„Říkal jsi, že jsi ze Šumperka. Co děláš, 
studuješ?“

„Jsem ve čtvrťáku na železniční prů-
myslovce. A ty?“ 

„My jsme tu s  Hankou a  Lubošem 
z  Husovy teologické fakulty, Petr je 
z  pajdáku, tady Jarda je dělník z  Tesly 
Karlín a Přemek pracuje jako spojovací 
technik.“ 

„Jak to vypadá v Šumperku?“ vyzvídá 
dál Vít. 

„U nás je to hrozné. Máme asi pět tisíc 
sovětských vojáků v kasárnách přímo ve 
městě.“

„Máte s nimi nějaké problémy?“
„No to bych řekl! Od školy a našeho 

internátu odděluje kasárna jenom plot. 
Máme s  nimi pořád nějaké konflikty. 
Napadají nás a okrádají. Zrovna v noci 
ze soboty na neděli vykradli náš pokoj.“ 

„A co s tím dělá Bezpečnost?“

Novela Oldřicha Šuleře „V  očích měli 
plameny“ vyšla v nákladu osmi set kusů.

Knihu doprovázejí ilustrace výtvarnice 
Libuše Šuleřové.
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diích se začala věnovat fotografování. 
Zpočátku se jednalo o  focení archi-
tektury pro potřeby studia. Postupem 
času se okruh zájmu rozšířil na vše, co 
upoutá její pozornost. Dnes fotí přede-
vším přírodu, detaily a oblohu. 

Jejím mottem je: „Pohled na to, co 
dokáže vykouzlit sama příroda, mě 
nepřestává fascinovat.“ Video z  ver-
nisáže lze zhlédnout na Facebooku 
Knihovny TGM.                              -ger-

Partnerské polské město Nysa hostí 
výstavu šumperské amatérské foto-
grafk y Moniky Paulové. Kvůli současné 
epidemiologické situaci nemohla být 
vernisáž veřejná, pořadatelé ji tedy na-
točili v nyské knihovně na kameru.

„Výstavu jsem pojmenovala Po nebi 
se mraky honily. Snímky jsou poři-
zovány z  jednoho místa, střídá se na 
nich pouze atmosféra, obloha, mraky. 
Ústředním motivem je strom, který 
zůstává stále stejný,“ uvedla Monika 
Paulová.

Soubor amatérských fotografií za-
chycuje proměnu ranní a večerní ob-
lohy při pohledu z okna. Na snímcích 
se střídá atmosféra, mění se barvy, 
nálady, slunce i  mraky. Místa (okna), 
z  nichž byly fotografie pořízeny, ale 
zůstávají neměnná, a o  to je výsledek 
zajímavější.

Monika Paulová vystudovala Střední 
odbornou školu památkové péče 
v  Šumperku a  dále Vyšší odbornou 
školu stavební v  Náchodě. Už při stu-

Vernisáž šumperské fotografky 
proběhla v Nyse virtuálně

Tip na výlet: Na Chocholík  
a přes Bludoveček do Šumperka

Světlo světa spatřil 106. svazek 
sborníku Severní Morava

David Rotter natočil  
s Peterem Lipou CD Večerný hosť

16. listopadu přišla na svět pozoru-
hodná hudební novinka – CD s názvem 
Večerný hosť, za nímž stojí sklada-
tel a  šumperský rodák David Rotter. 
Album obsahuje šestnáct zhudebně-
ných básní významného slovenského 
básníka Milana Rúfuse v  interpretaci 
předního slovenského jazzového zpě-
váka Petera Lipy. Jako speciální host se 
představuje Ondřej Ruml. 

vení. Zhudebnil například i verše mo-
ravského básníka Jana Skácela.

Hlasem básníka na CD je Peter Lipa, 
nejvýznamnější slovenský jazzový zpě-
vák. „Zabudol som na to, že poezia 
vlastne nie je mojim koníčkom, ale 
že slová a  vety zoradené do krásnych 
a múdrych rýmov hovoria o pocitoch, 
ktorým rozumiem, a  obdivujem spô-
sob, ako ich básnik vyjadril. V  Davi-
dovi som objavil skúseného kolegu 
muzikanta a autora mnohých diel, kto-
ré som predtým nepoznal. Jeho hudob-
ný svet má vlastné cesty. Tie melódie 
a postupy sú pre mňa nové. A ja mám 
objavovanie v  hudbe rád,“ podotýká 
slovenský jazmann. 

Dům kultury Šumperk měl v  plánu 
jazzový dýchánek právě s  Peterem Li-
pou a  Ondřejem Rumlem už v  tomto 
roce. Realizaci zabránila epidemiolo-
gická opatření, proto organizátoři hle-
dají náhradní termín vystoupení pro 
příští rok.                                      H. Písková

jené šumperské továrně na výrobu 
kachlových kamen Rollepaz. Že po-
litika zasahovala i  do takových věcí, 
jako bylo otevření hospody, ukazuje 
článek Tomáše Skoumala. Michaela 
Kol lerová pro změnu přibližuje to, 
jak probíhala prezidentská návštěva 
Moravy a  Slezska v  roce 1937. Loni 
Petr Možný připomněl osudy in-
terbrigadisty a  pozdějšího vedou-
cího kina Oko Aloise Kapla, letos si 
přichystal článek o  jiném šumper-
ském účastníkovi občanské války ve 
Španělsku a  shodou okolností také 
vedoucím kina, tentokrát ale Svět, 
Rudolfu Johnovi. 

Zaujmout by čtenáře mohly 
i  články z  rubriky Poklady z  našich 
depozitářů. Dvě zajímavé mince 
z nálezu v Hrabové, o kterém infor-
moval loňský sborník, přibližuje slo-
venský numizmatik Michal Kováčik. 
Kristina Lipenská zvolila jiný úhel 
pohledu na jeden ze symbolů sbírek 
Vlastivědného muzea v  Šumperku – 
sousoší tří Grácií – a čtenáře ve svém 
příspěvku přenese ze Šumperka až 
na bulváry Paříže. V uměleckém pro-
středí se pohybuje také Lenka Mülle-
rová, která představuje výjimečný 
dar, jejž muzeum v  tomto roce zís-
kalo – soubor děl Kurta Halleggera. 
Závěrečná rubrika připomíná ote-
vření tří nových expozic v  Muzeu 
Zábřeh a  v  Památníku A. Kašpara, 
bohužel přináší i  smutné zprávy 
o  úmrtí pěti výjimečných osobností 
spjatých s muzeem.        P. Hajtmarová

Tak jako každý rok je i  letos Se-
verní Morava, která právě vychází, 
plná zajímavého vlastivědného čtení. 
Sborník lze objednat na e-mailové 
adrese ivana.knoppova@muzeum-
-sumperk.cz. A nač se čtenáři mohou 
tentokrát těšit? 

Úvodní článek z  pera Zdeňka 
Doubravského seznámí s  méně zná-
mou kapitolou dějin Bludova, v  níž 
hlavní roli hraje vladyka Petr Ho-
recký z  Horky. Kristina Lipenská 
připravila studii o šumperských stav-
bách vídeňského architekta Georga 
Bergera, doplněnou řadou atrak-
tivních fotografií. Příspěvek Márie 
Kudelové se věnuje dosud opomí-

„K  poezii Milana Rúfusa mne při-
vedla spolupráce s  Bolkem Polívkou 
na divadelní hře Klíště. Tématem 
hry je setkaní dvou starších herců, 
kteří mezi řádky hry uvažují o životě 
a  smrti. A  smrt k  životu patří stejně 
nerozlučně jako zima k  jaru. Mi-
lan Rúfus pohlíží ve svých básních 
na různé stránky lidství bez patosu 
a  smutku, zato s  nadhledem, radostí 
a někdy i laskavým humorem. Věřím, 
že toto naše česko-slovenské dílo do-
káže posluchače přivést k  zamýšlení 
nad tématy, jež otvírá,“ říká David 
Rotter, hudební skladatel, který po-
chází ze Šumperka a  rád se sem za 
svou rodinou vrací. Více než pětadva-
cet let se věnuje komponování hudby, 
zejména pro filmy a divadelní předsta-

Silueta Háje a  Chocholíku je pro 
Šumperk docela typická. Během roku 
míří více výletníků na kopec Háj s dře-
věnou rozhlednou, ale ta je momen-
tálně zavřená. Za výhledy tak můžeme 
zamířit třeba na vedlejší Chocholík. 
Jedna z  možných cest ze Šumperka 
je od turistického rozcestníku v  Blu-
dovské ulici. Po žluté značce dojdeme 
k  lesu a  vystoupáme k  sedlu Červený 
kříž. Zde odbočíme vlevo a  po červe-
ném psaníčku dojdeme na vrchol, kde 
se nám za příznivé viditelnosti ote-
vře nádherný výhled na Šumperk i na 
hlavní hřeben Jeseníků. 

Poté se nabízejí dvě možnosti. Bu-
deme-li pokračovat dál po psaníčku, 

čeká nás krátký, ale docela příkrý sestup, 
v podzimních dnech je třeba sestupovat 
zvlášť obezřetně, na listí a vlhkých koře-
nech hrozí uklouznutí. Lesem dojdeme 
k rozcestníku „Na Starém zámku“ a mí-
říme na Bludoveček. Můžeme pokračo-
vat po psaníčku kolem dnes již v terénu 
málo zřetelné zříceniny bludovského 
hradu, nebo zvolíme zelenou značku, 
jež vede pohodlnou cestou. Pokud již 
bude otevřeno, je příjemné na Bludo-
večku chvíli posedět u čaje nebo kávy. 
V  opačném případě pokračujeme po 
oblíbené cyklostezce zpět do Šumperka. 
Podle toho, kterou trasu si vybereme, 
čeká nás 4,5 až 7 km. 

Z. Daňková, KČT Šumperk

Večerní obloha při pohledu z okna. 
Foto: M. Paulová

Hudební skladatel David Rotter se do 
Šumperka rád vrací.                 Foto: archiv

Nové CD nese název Večerný hosť.
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Děti mohou s Doriskou plnit on-line výzvy 
a zapojit se do fotosoutěže

Už půldruhého měsíce zejí prázdnotou pro-
story na tzv. Komíně a  ve vile Doris, v  nichž 
místní Středisko volného času Doris organizuje 
kroužky, dílny a  další akce určené především 
dětem a  mládeži. Obě budovy by se měly pro 
veřejnost alespoň částečně otevřít v  okamžiku, 
kdy bude na pětistupňové škále opatření tzv. PES 
platit třetí stupeň. „Dorisáci“ tak stále nabízejí 
v pondělí, ve středu a v pátek vždy ve 14 hodin 
nové facebookové výzvy nazvané „Dodávka Ob-
líbených Rošťáren Inspirací Soutěží“ – ve zkratce 
DORIS. 

Výzvy jsou od listopadu laděny tematicky. 
„V  pondělí si na své přijdou fanoušci zdravého 
životního stylu, ve středu potěší výzvy ty, kteří 
milují staré dobré věci a  časy, a  v  pátek přichá-
zíme s  tipy na zajímavé hry a  aktivity. Od pro-
since se pokusíme výzvy pojmout zase adventně,“ 
říká ředitelka SVČ Doris Petra Müllerová a pro-
zrazuje, že na Instagramu bude od 1. prosince 
zveřejňován adventní kalendář, spojený se zná-
mými místy Šumperka a  známými osobnostmi. 

„Každý den bude na děti čekat jeden úkol, jedno 
písmenko do tajenky z  celkem čtyřiadvaceti,“ 
prozrazuje Müllerová. Vzápětí zdůrazňuje, že 
se zajímavými postřehy, pohledy a „rošťárnami“ 
mohou pomoci i samotné děti, a to zapojením do 
netradiční fotosoutěže nazvané Barvy podzimu.

„Rozhodli jsme se zveřejňovat každé úterý 
především na Instagramu fotografie od všech 
dětí, jež mají chuť zachytit zajímavé okamžiky 
nebo věci objektivem foťáku či mobilu, a  zpest-
řit si tak všední dny nevšedně pestrým viděním 
světa, který umí jen podzim a  ony. V  této ama-
térské fotografické soutěži nejde ani tak o vítěz-
ství, jako o  zlepšení nálady pomocí smysluplné 
aktivity a radosti z výsledku,“ podotýká ředitelka 
a dodává, že snímky přijímá „Doriska“ do neděle 
6. prosince. Pravidla soutěže a další důležité in-
formace najdou zájemci na letáku zveřejněném 
níže. „Pokud naše soutěž zaujme děti natolik, že 
se do ní zapojí, bude nás to velmi těšit a už teď 
se nemůžeme dočkat jejich fotografií,“ uzavírá 
s úsměvem Petra Müllerová.                                  -zk-

Z nových knih, které Knihovna TGM koupila 
v říjnu pro své čtenáře, knihovnice doporučují 
poslední román Milana Kundery Slavnost 
bezvýznamnosti (a zároveň první, který byl 
přeložen do češtiny), v němž se autor zlehka 
a humorně loučí s tématy, čtenáři a světem 
románu obecně, dále román slovenské spi-
sovatelky Vandy Rozenbergové Tři smrtky 
plují do dáli, který je ohlédnutím třiatřice-
tileté ženy romského původu za svým živo-
tem, a to nejen za dětstvím, v němž byla po 
tragické události adoptována, ale i za mlá-
dím a prvními roky 
dospělosti, a rov-
něž román Jakuby 
Katalpy Zuzanin 
dech – zpočátku 
zdánlivě idylický 
příběh dcery ži-
dovského majitele 
cukrovaru Zuzany 
a jejích dvou přá-
tel z dětství Jana 
a Hanuše, který 
zkomplikuje láska 
a válka.

Další čtenářské tipy
beletrie: V. Rauer – Na seně, A. Dieudonné – 
Opravdový život, D. D. Čechová – Nemusíš!, 
H. Žáková – Kdo zastaví déšť, K. Gillerová – 
Jen trochu lásky, L. See – Čajová dívka z Ko-
libříkové ulice, L. Kneidl – Nedotýkej se mě, 
K. Westová – Kluk odvedle
thriller, detektivka: M. Sýkora – Nejhorší 
obavy, R. Rode – Morfeův gen, S. Chbosky – 
Imaginární přítel
sci-fi: L. Vavrečka – Tesla noir, R. J. Bennett – 
Čaropisci, S. Collinsová – Balada o ptácích 
a hadech
naučná: J. Vedral – Neuvěřitelný Ivan Král, 
D. Horáková – O Pavlovi, O. Tajovská – Spo-
jeni jógou, L. Klicperová, M. Kutilová – Válka 
je mým osudem
dětská: Cathon – Róza & Sam (komiks), 
M. Pilátová – Jak bratři Baťové obouvali svět, 
I. Březinová – Šel jsem se psem, D. Böhm, 
O. Buddeus – Hlava v hlavě

Zpracovala M. Halmichová

Městská knihovna TGM od 18. listopadu 
opět prodloužila všem čtenářům o třicet 
dnů výpůjčky. 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 bi-
blioboxů, jež najdou před knihovnou v ulici 
28. října a před střediskem Sever v ulici Te-
menické.                                                    -red-

 Knižní tipy pro čtenáře

 Knihovna opět prodloužila výpůjčky


