
Šumperk | Živá brána Jeseníků    10/2020 1

číslo 10 / 16. prosince 2020 / ročník IX / www.sumperk.cz

Příští číslo vychází 27. ledna 2021 / Distribuce od 28. 1. do 1. 2. 2021

Vážení a milí čtenáři,
letošní omezující i náročnější rok se pozvolna 
chýlí ke konci, před námi je poslední adventní 
víkend a s očekáváními i jistými obavami vzhlí-
žíme k tomu, co za změny nám přinese rok 
2021… Bude uvolněnější a optimističtější, než 
byl ten letošní? Přinese nám kýženou úlevu? 
Nebo nás čekají další zatěžkávací zkoušky, 
které ještě budeme muset zvládnout? 
Letošní pandemie koronaviru zcela změnila 
naše životy, odpoutejme se tedy od minulosti, 
i když to možná bude bolestné, vykročme do 
roku 2021 tou správnou nohou a těšme se na 
lepší zítřky. Přeji nám všem odvahu i vůli vytr-
vat ve svých záměrech, ale především pevné 
zdraví, hodně naděje a lásky. Jen tak uvidíme 
ono pomyslné světlo na konci tunelu.   

Z. Kvapilová, redaktorka
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Katarína Líšková, jež má na svém kontě 
vítězství či účast ve finále v několika roč-
nících Slovak Press Photo, představuje do 
13. ledna v šumperské knihovně fotografie, 
které pořídila během svých návštěv Íránu. 
Výstava nazvaná Íránský seznam je kompi-
lací témat, jež Katarínu Líškovou zaujala při 
opakovaných návštěvách této krajiny, která 
ji překvapila svou láskou a respektem ke 
starým tradicím. Jako příklad uvádí možnost 
uzavírat svazek manželský na dobu určitou 
nebo zákaz projevování náklonnosti na ve-
řejnosti. Zaujala ji také paralelní umělecká 
undergroundová scéna v Teheráně či jeden 
z nestarších sportů naší planety, zourkhane, 
v němž íránští muži nejen trénují svou fy-
zickou zdatnost, ale zpívají při tom také 
staré perské básně a legendy chrabrých 
bojovníků. Nejen o tom pohovoří na besedě 
naplánované na úterý 12. ledna. Začíná 
v 18 hodin ve velkém sále knihovny.            -zk-

Írán navštívila Katarína Líšková hned několi
krát.                                                    Foto: K. Líšková

Premiéra Babičky měla proběhnout koncem října, 
zatím je ale stále „zakonzervovaná“. V  hlavní roli se 
představí Olga Kaštická.                                      Foto: DŠ

 Katarína Líšková pohovoří nejen 
o výstavě Íránský seznam

  Infocentrum je opět otevřené Divadelníci nastudovali Testosteron,  
doufají v brzké otevření

Vyšla bibliofilie Ticho těchto věcí  
výtvarnice Anežky Kovalové

Redakční rada Živé brány Jeseníků přeje všem čtenářům krásné vánoční svátky, 
prožité v klidu a ve zdraví, a v novém roce 2021 brzký návrat 

k době s možností kulturního, společenského a sportovního vyžití.

První prosincový čtvrtek se opět otevřelo 
informační centrum, které sídlí v budově di-
vadla na Hlavní třídě. Lidé do něj mohou za-
vítat nejen pro informace, ale mohou si zde 
i koupit regionální produkty, suvenýry nebo 
například dárkové poukazy do divadla. Pro-
zatím platí otevírací doba ve všední dny od 
8 do 12 hodin a od 12.30 do 15 hodin.
V provozovně informačního centra je sa-
mozřejmě nutné dodržovat povinná hygie-
nická a provozní opatření, tedy nošení 
roušky, používání dezinfekce, udržování 
dvoumetrových rozestupů, a rovněž je 
třeba respektovat maximální počet osob, 
jenž byl vzhledem k prodejní ploše stano-
ven ve třetím stupni PES na tři. O všech 
platných opatřeních jsou návštěvníci infor-
mováni na cedulích u vstupu.
Mezi sortimentem prodávaným v infor-
mačním centru, který může posloužit i jako 
vánoční dárek, si mohou zájemci vybrat 
likéry z Maršíkovského mlýna, paštiky z ro-
dinné konzervárny Via Delicia, medovinu 
od Richarda Milerskiho z Jeseníku, ovocná 
vína z Jeseníku nebo regionální literaturu 
z nakladatelství Veduta – vše pod společ-
nou hlavičkou značky JESENÍKY originální  
produkt®.                                                      -red-

Ticho těchto věcí vydalo nakladatelství Adolescent 
v nákladu sto kusů.

Rád sleduji zápas výtvarníka se slovem, ale i bás-
níka s  kresbou, případně hudebníka s  poezií. Do-
mnívám se, že ukročení jiným směrem je vždycky 
obohacující – především pro samotné umělce. Kniha 
Ticho těchto věcí je monologem výtvarnice Anežky 
Kovalové. A jsou to slova stejně skromná a pokorná 
jako její kresby a malby.

Když Anežka mluví o  jistotě, mluví o  jistotě bílých 
zdí, o  jistotě stolu a  podlahy a…?! Věcí. Když mluví 
o přítomnosti, mluví o nočním kopci, o tmavém mraku 
či spadlém jablku. Když jde o  zvuk, je to zvuk vody 
protékající korunami podzimních stromů. Když píše 
o tichu, tak o tichu zůstávajícím po člověku, který před 
chvílí odešel. O Bohu ani slovo, a přece máte pocit, že je 
všudypřítomný. Pokud zde existuje nějaký dialog, pak 
výhradně se Zemí, nebem, anděli. Má to svoji logiku, 
neboť Anežka je v prvé řadě výtvarnice, proto se kloní 
k reálným detailům viděné skutečnosti, k tomu, co spo-
luvytváří každodenní obraz-odraz života.

Domnívám se, že ten věčný dialog s věcmi je Anež-
čin záměr. Samotné její skromnosti se příčí něco tak 
nevyslovitelného – jako je Bůh – vyslovit. Nechává 
ho být vedle sebe, zemitě posedávat na židli, nebo 
u stolu, na kopci, pod mrakem, v odlehlém, ale věč-
ném a věcném tichu… Teprve potom maluje. Židli, 
stůl, kopec, květinu, popřípadě píše, vždy s  nevidě-
nou boží přítomností. Knížka Ticho těchto věcí je 
o naprostém zastavení se v čase. Opakem toho, co se 
děje tam… venku.                                                 A. Kauer
Poznámka: Uvítání bibliofilie Anežky Kovalové 
Ticho těchto věcí, jejíž koncepce a  grafická úprava 

Dveře šumperského divadla zůstávají zatím za-
vřené, herecký soubor ale už nastudoval s režisérem 
Romanem Groszmannem další hru letošní sezony, 
kterou je polská konverzační komedie Testosteron, je-
jíž premiéra byla naplánována na 12. prosince. Stejně 
jako dosud „neodpremiérovaná“ Babička je i tato hra 
nyní „zakonzervovaná“ a  všichni její aktéři s  nadějí 
čekají na otevření divadla. 

„V  lednu začínáme zkoušet novou inscenaci Už 
je tady zas!, jejíž premiéra by měla proběhnout 
13. února. V  této souvislosti musím říct, že zkoušet 
s tím, že nevíte, kdy bude premiéra, na to nejsou di-
vadelníci zvyklí. Museli jsme se v tom naučit praco-
vat. Počítáme samozřejmě s  tím, že ‚naskočit‘ do již 
nazkoušených inscenací nebude po tak dlouhé pauze 
bez diváků úplně jednoduché,“ přiznává ředitel diva-
dla Matěj Kašík, který doufá, že by se mohlo začít hrát 
již v lednu. „Třeba i pro menší počet diváků v sále, jak 
tomu bylo v červnu,“ podotýká a zdůrazňuje, že zru-
šená říjnová, listopadová a  prosincová představení 
chce divadlo nabídnout v náhradních termínech, jak-
mile to bude možné. 

Některá představení hostujících souborů ovšem 
musela být zrušena úplně, takže vstupenky mohou lidé 

jsou dílem výtvarníka Aleše Kauera, je naplánováno 
na čtvrtek 28. ledna od 17 hodin ve velkém sále 
knihovny. Knihu vydalo nakladatelství Adolescent 
v nákladu sto kusů. Více informací lze najít na www.
kauer.cz, kde je rovněž zveřejněn odkaz (https://
youtu.be/VSDPmmIX66E) na uvedení knihy Alešem 
Kauerem prostřednictvím videa.

vrátit v pokladně divadla, která je otevřená od pondělí 
do pátku vždy od 15 do 18 hodin. Přehled zrušených 
představení i informace ke způsobům vracení vstupe-
nek jsou zveřejněny na www.divadlosumperk.cz.     -zk-
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Šumperští „knihomolové“ se po více 
než měsíci „izolace“ konečně dočkali. 
Městská knihovna T. G. Masaryka 
nejprve mohla po mírném rozvolnění 
vládních opatření otevřít 23. listopadu 
výdejní okénko, nazvané příznačně 
Masarykovo, a poté se 4. prosince opět 
otevřela veřejnosti s tím, že musí dodr-
žovat omezení počtu osob, vycházející 
z tzv. protiepidemického systému. 

„V  době uzavření nám přicházelo 
velké množství e-mailů a  vyřizovali 
jsme řadu telefonátů hlavně od stu-
dentů a  nejstarších čtenářů, kteří si 
chtěli půjčit knihy. Bohužel jsme jim 
nemohli vyhovět, neboť jsme museli 
respektovat platná nařízení. Všichni 
knihovníci a  čtenáři tak s  nadšením 
přivítali možnost půjčit si dokumenty 
alespoň prostřednictvím výpůjčního 
okénka,“ uvedla ředitelka knihovny 
Kamila Šeligová. Během devíti dnů, 
v  nichž bylo šumperské Masarykovo 
výdejní okénko otevřeno, tak vyřídily 
knihovnice osm set osmdesát poža-
davků čtenářů, kterým půjčili 2324 
knih, časopisů, CD a her. „Čtenáři si je 
převážně objednávali prostřednictvím 
katalogu knihovny, jen nejstarší uži-
vatelé většinou telefonovali,“ upřesnila 
ředitelka.

První prosincový pátek se pak 
knihovna otevřela pro běžné půjčování, 
zavřené zůstaly pouze čítárna a veřejný 
internet. „Otevírací dobu knihovny 
jsme nechali v  plném rozsahu, aby se 

První prosincový čtvrtek se po téměř 
tříměsíční pauze otevřelo šumperské 
Vlastivědné muzeum. Jeho kapacita je, 
vzhledem ke stupni 3 podle systému 
PES, který platil v  době uzávěrky to-
hoto čísla, omezena na pětadvacet pro-
cent s tím, že ve skupině nesmí být víc 
než deset osob. Skupina nad pět lidí se 
přitom musí na prohlídku předem na-
hlásit. V současnosti si mohou zájemci 
prohlédnout hned několik výstav, 
z nichž některé jsou prodlouženy. 

Nový cyklus měsíčních diva-
delních setkávání nazvaný 
Do knihovny za pohádkou, za-
měřený na děti předškolního 
a mladšího školního věku, za-
mýšlela Knihovna TGM „rozjet“ 
v říjnu, opatření proti šíření 
koronaviru ale záměr zhatila. 
První představení je tak naplá-
nováno až na sobotu 9. ledna, 
kdy Víťa Marčík na starém ko-
čárku, s pomocí loutek a hudby 
povypráví o svém setkání 
s Malým princem. Loutkovému 
divadlu Já to jsem bude patřit 
velký sál knihovny od desáté 
dopolední.                                  -kv-

 Víťa Marčík přijede 
s Malým princem

Muzeum láká na výstavy betlémů, orchestrionů i evropské grafiky

Knihovna je otevřená a chystá lednové akce

Knihovna se 4. prosince opět otevřela veřejnosti s tím, že musí dodržovat omezení 
počtu osob, vycházející z tzv. protiepidemického systému.                  Foto: Z. Kvapilová

Betlémy vystřídá ve výstavní síni muzea koncem ledna rozmanitá kolekce šumper
ských vedut.                                                                                               Foto: VM Šumperk

Víťa Marčík přiveze do knihovny 
Malého prince.             Foto: archiv

návštěvnost ‚rozptýlila‘ do celého dne,“ 
vysvětlila Šeligová. Dodala, že v  den 
otevření přišly mezi osmou ranní a šes-
tou podvečerní do knihovny téměř 
tři stovky čtenářů, během sobotního 
dopoledne pak šest desítek. Domů si 
během dvou dnů odnesli osmnáct set 
čtyřicet převážně knih a časopisů. 

Do půjčovny pro dospělé mohou čte-
náři zamířit v pracovních dnech s vý-
jimkou čtvrtka, kdy je zavřeno, od 8 do 
18 hodin. Půjčovna pro mládež pak je 
ve zmíněných dnech otevřena od 9 do 
17 hodin. O  sobotách jsou obě půj-
čovny otevřené od 8 do 12 hodin. Před 
vánočními svátky mohou čtenáři do 
knihovny naposledy zamířit ve středu 

Až do 6. ledna je tak k  vidění vý-
stava v  Rytířském sále nazvaná Alice 
Dostálová: Planetami Malého prince 
& Petr Horálek: Sedm perel astrono-
mie. V předsálí Rytířského sálu a stálé 
expozice je do 7. února nainstalo-
vána výstava Orchestrion a  jiné hrací 
skříňky. Do konce ledna patří Muze-
jíčko interaktivní výstavě pro děti i ro-
diče nazvané Já, hrdina, která se věnuje 
složkám integrovaného záchranného 
systému, a  v  Galerii mladých před-

23. prosince, a  to pouze do 17  hodin. 
Mezi svátky bude otevřeno od pon-
dělí 28. do středy 30. prosince vždy do 
páté odpolední. V pátek 1. a v  sobotu 
2. ledna bude knihovna zavřená. 

„V případě, že by se situace zhoršila 
a  vrátili bychom se do stupně čtyři, 
jsme připraveni opět půjčovat přes 
okénko. Samozřejmě doufáme, že 
k  tomu nedojde,“ zdůraznila ředitelka 
knihovny, která chystá na leden řadu 
akcí, o  nichž informuje v  tomto čísle. 
Čtenářům současně doporučuje sle-
dovat webové a  facebookové stránky 
knihovny, na nichž jsou zveřejněny 
veškeré informace a případné aktuální 
změny.                                                         -zk-

stavuje muzeum výtvarnici Marii Ně-
mečkovou. Prostor Hollarovy galerie 
je pak do 3. ledna vyhrazen světovým 
grafickým pracím, konkrétně výstavě 
Evropská grafika 16.–18. století z  Lu-
kasovy sbírky. O  devět dnů později, 
v  úterý 12. ledna, bude v  prostorách 
„Hollarky“ otevřena výstava nazvaná 
Extrémní jevy na Jesenicku a Šumper-
sku pohledem meteorologa, pořádaná 
ve spolupráci s Vlastivědným muzeem 
Jesenicka. Představí desítku mimořád-
ných situací zaznamenaných v  letech 
1978–2017 a návštěvníky blíže seznámí 
s přístroji, jež meteorologům pomáhají 
při jejich práci.

Ve výstavní síni muzea se mohou 
návštěvníci až do 17. ledna potěšit 
pohledem na více než třicet betlémo-
vých souborů vyrobených z  rozma-
nitých materiálů, v  různých obdobích 
a  v  různé velikosti. „Každý z  tvůrců, 
jejichž díla jsou na výstavě zastou-
pena, vytváří betlémy po svém, každý 
má jiné výtvarné cítění, používá jinou 
techniku,“ říká tisková mluvčí muzea 
Eva Šebestíková a dodává, že na výstavě 
nazvané Půjdem spolu do Betléma je 
k vidění i nejnovější přírůstek muzejní 
sbírky, betlém Břetislava Vávry z  Klo-
piny, vyrobený v roce 2018, a půvabný 

pletený betlém, který v  roce 2006 vy-
robily společně Marie Macková, Josefa 
Psotová a Jana Tunysová. 

Betlémy vystřídá ve výstavní síni 
rozmanitá kolekce šumperských ve-
dut, uložených až na výjimky ve sbír-
kách muzea. Veduty neboli pohledy na 
město i okolní krajinu lze přitom vní-
mat nejen jako svébytná umělecká díla, 
ale také jako důležitý historický pra-
men. Nejinak tomu bylo v  Šumperku. 
Až do 70. let 19. století jsou veduty je-
diným informačním zdrojem pojedná-
vajícím o vzhledu města a dá se z nich 
vyčíst velké množství údajů o jeho sta-
vebním vývoji. 

Výstava, jež bude zahájena 28. ledna, 
tak přiblíží panorama Šumperka 
a městská zákoutí zachycená od 18. do 
20. století v malbě, kresbě a grafice. „Na 
výstavě mohou zájemci poznávat jak 
výtvarné pojetí exponátů, tak i  jejich 
hodnotu v  podobě historických pro-
měn města. Těšit se mohou například 
na mimořádně cenný soubor olejoma-
leb s vynikající vypovídající hodnotou 
od Carla Thöndla,“ prozrazuje závěrem 
tisková mluvčí a  dodává, že podrob-
nosti k  výstavám jsou zveřejněny na 
www.muzeum-sumperk.cz a  na Face -
booku.                                                            -zk-
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„Jsem hrdý na to, že můžu hrát Jana 
Amose Komenského,“ řekl Alois Švehlík, 
jenž ztvárnil „učitele národů“ v  kmet
ském věku.                             Foto: D. Greksa

Komenskému hodně dlužíme, říká režisér filmu Jako letní sníh
Nové celovečerní dokumentární drama vzniklo letos ve studiu šumperské společnosti Vistafilm manželů Ivy a Lubomíra Hlavsových. Nese název „Jako 
letní sníh“ a jeho tvůrci v něm přibližují život světoznámého českého učence, pedagoga a duchovního Jana Amose Komenského, od jehož úmrtí uplynulo 
v letošním roce tři sta padesát let. Ve snímku, jenž společnost natočila v koprodukci s Českou televizí a IS Produkcí ze Zlína, uvidí diváci řadu známých 
herců, v premiéře ho Česká televize odvysílá v pondělí 4. ledna.

z  řady celebrit a  církevníků, jež už na 
zakázku maloval. Zaujme k němu tedy 
odmítavý postoj. Během Komenského 
sezení při malování portrétu však 
k sobě postupně nacházejí cestu a na-
konec se z nich stanou přátelé. Rozho-
vor „přerušují“ dějové události, které 
zásadně ovlivnily život a práci Komen-
ského,“ popisuje linii filmu režisér.

Většina hraných scén se točila od 
května do září ve Zlínském kraji, jenž 
poskytl na výrobu filmu významnou 
dotaci. Filmový štáb tak byl k  vidění 
například ve skanzenu v Rymicích, na 
tvrzi v Kurovicích, na hradě v Buchlově 
či ve skanzenu v  Rožnově pod Rad-
hoštěm. Ve filmu se „mihne“ i  hrad 
Sovinec a Šumperanům budou možná 
povědomé záběry pořízené v  nedale-
kém Petrově nad Desnou. Další scény 
se pak natáčely v  ateliérech brněnské 
České televize, ve kterých byl speciálně 
pro tento projekt postavený celý 
Rembrandtův ateliér i  Komenského 
amsterodamský byt, a rovněž v barran-
dovských exteriérových kulisách.

Projekt získal hned od počátku me-
zinárodní rozměry, neboť se na jeho 
výrobě podíleli také filmoví profesio-
nálové ze zahraničí. „Říká se, že at-
mosféra na natáčení je velmi důležitá 
pro výsledek filmu. Bylo to poprvé, 
co jsem točil s  tak velkým filmovým 
štábem, v  němž bylo pětatřicet lidí, 
a s téměř třemi stovkami komparzistů. 
Dnes mohu říct, že to byla opravdu 
skvělá práce a na výsledku je to patrné. 
Musím také velmi ocenit práci kame-
ramana Pavla Koppa, pro kterého to 
byl po velmi úspěšné pohádce Prin-
cezna zakletá v čase druhý celovečerní 
film. Jeho nasazení bylo až neskutečné, 
byl akční, spolehlivý a navíc velmi za-
pálený pro samotné téma. Co víc si 
režisér může přát,“ chválí práci štábu 
Lubomír Hlavsa a zdůrazňuje, že velké 

„Myslím si, že osobnosti Jana Amose 
Komenského hodně dlužíme. Je patrné, 
že jako Češi se jím zabýváme méně, 
než by si tento génius pedagogiky sku-
tečně zasloužil, tím spíš, že je Komen-
ský uznáván po celém světě. Byl zván 
do řady zemí tehdejší Evropy, aby jim 
pomohl s  reformou školství, a  napsal 
mnoho výukových knih, které nás 
dodnes inspirují. I  přes dalekosáhlé 
úspěchy ve světě se ale z politicko-ná-
boženských důvodů stal vyhnancem 
a prakticky od svých šestatřiceti let již 
neměl možnost vrátit se do milované 
vlasti. Film je tak svým způsobem i ja-
kousi splátkou tohoto dluhu,“ říká re-
žisér Lubomír Hlavsa. Scénář vznikal 
zhruba rok a  jeho autorem je Martin 
Fahrner, jenž mu podle Hlavsy dal 
ten nejlepší „otisk“. Na námětu spolu-
pracovala rovněž Milena Štráfeldová, 
která napsala scénář k  předchozím 
dvěma filmům společnosti Vistafilm 
o Janu Husovi a Jeronýmovi Pražském. 
Snímek o Komenském přitom uzavírá 
volný cyklus polohraných a  hraných 
dokumentů z  české protestantské his-
torie, na němž šumperští filmaři spo-
lupracují již desátým rokem s  Českou 
televizí.

Ve filmu je představen život českého 
génia z poněkud nezvyklého úhlu po-
hledu. Na základě posledních vědec-
kých výzkumů je totiž dnes už celkem 
jisté, že Komenského portrétoval svě-
toznámý holandský malíř Rembrandt. 
A  právě z  této skutečnosti vychází 
příběh, ve kterém k sobě hledají cestu 
dvě naprosto protichůdné osobnosti 
- individualisticky založený bohém 
Rembrandt van Rijn, geniální malíř, 
a  biskup Jednoty Bratrské, hluboce 
zbožný muž, teolog, filozof a  jeden 
z největších učenců své doby Jan Amos 
Komenský. „Rembrandt považuje 
zpočátku Komenského jen za dalšího 

Režisér Lubomír Hlavsa s Igorem Barešem, který hraje malíře Rembrandta, vpravo 
herečka Milena Steinmasslová v roli třetí Komenského manželky Johanky ve starším 
věku.                                                                                                                 Foto: D. Greksa

První Komenského rodina s kmotrem Mikulášem Drabíkem (David Švehlík, Jeno
véfa Boková a Vladimír Javorský).                                                                Foto: D. Greksa

poděkování patří rovněž výborným 
hercům, kteří se ukázali jako oprav-
doví „srdcaři“.

A koho diváci ve filmu uvidí? „Uči-
tele národů“ si „střihli“ otec a syn Šveh-
líkovi, malíře Rembrandta hraje Igor 
Bareš. V  dalších rolích se představí 
Vladimír Javorský, Eliška Křenková, 
Pavel Rímský, Luboš Veselý, Jenovéfa 
Boková, Milena Steinmasslová, Klára 
Issová, Marika Šoposká, Tereza Hofová 
a další. 

Šestadevadesátiminutový snímek 
Jako letní sníh uvede Česká televize 
v pondělí 4. ledna ve 20 hodin na pro-
gramu ČT2 a uvažuje se i o tzv. školní 
kinodistribuci. Počítá se rovněž s ang-
lickou, německou a  švédskou jazyko-
vou verzí, tím se tvůrci budou snažit 
oslovit zahraniční diváky. Už nyní se 
ale mohou „nedočkavci“ podívat na 
Film o  filmu, který najdou na strán-
kách www.vistafilm.cz.

Kromě hraného filmu o  Komen-
ském začínají ve Vistafilmu pracovat 
ještě na dalším projektu, klasickém 
dokumentu „Jan Amos Komenský“. 
„Po delším zvažování jsme se totiž 
rozhodli vyrobit dva filmy. Muž, jehož 
si občané našeho národa zvolili jako 
jednoho z  největších Čechů, si totiž 
podle nás zaslouží jak film hraný, který 
je samozřejmě více o  emocích, tak 
i  klasický dokumentární film, jenž je 
spíš o  faktech. Každý formát má svůj 
okruh diváků a my bychom rádi, aby se 
maximum lidí v  Česku dozvědělo víc 
o  této mimořádné osobnosti,“ vysvět-
luje režisér. 

V  dokumentu tak diváci uslyší za-
svěcený výklad celé řady nejlepších 
českých komeniologů a  uvidí v  něm 
množství ilustračních záběrů natoče-
ných na různých místech Evropy, kde 
za svého života Komenský působil. 
Naopak v  hraném snímku nejde po-
dle Hlavsy ani tak o odbornou stránku 
věci, ale spíše o představení Jana Amose 
jako člověka z masa a kostí, muže, který 
až neskutečně předběhl svou dobu. 
„Naším záměrem bylo ukázat divákům 
hloubku jeho myšlení a  nespornou 
genialitu, již prokázal ve více vědních 
oborech, a  rovněž přiblížit strastiplné 
osudy, které musel prožít. Ale také jsme 
dali divákům prostor pro vlastní úvahu 
a představivost,“ říká režisér.

A  proč právě název „Jako letní 
sníh“? „Všichni se mě ptají, co ta věta 
znamená. Jak víme, Jan Amos byl člo-
věkem plným naděje. Ale zažíval věci, 
jež bychom dnes jen těžko ustáli, a  to 
nejen v osobním, ale i v profesním ži-
votě. Jeho doufání a sny o štěstí se často 
měnily ve zklamání a  jednou dokonce 
napsal „Jako sníh v létě, tak se nám roz-
plynulo to naše štěstí…“. Ale stále šel 
kupředu a nevzdával to… Chtěl pomá-
hat lidem, miloval je,“ uzavírá Luboš 
Hlavsa.                                         Z. Kvapilová
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Když koncem loňského roku chys-
tala Kamila Šeligová, jež vede při 
šumperském kině Oko filmový klub, 
nabídku filmů a dokumentů pro nároč-
nější diváky v roce 2020, s radostí vy-
bírala ty nejzajímavější snímky. Uvést 
se jich ale podařilo jen několik, neboť 
opatření proti šíření nemoci covid-19 
místní biograf na řadu týdnů uzavřela 
a  zatím nic nenasvědčuje tomu, že by 
se do konce roku opět otevřel. Plán na 
rok příští už má vedoucí šumperského 
„filmáče“ hotový, nyní netrpělivě vy-
hlíží okamžik, kdy bude moci kino zase 
promítat.

„Koronavirová nákaza se na letošní 
návštěvnosti filmového klubu samo-
zřejmě výrazně podepsala,“ říká Ka-
mila Šeligová a  konstatuje, že nejvíc 
diváků zhlédlo dokument režiséra Ši-
mona Šafránka Meky, v  němž využil 
otevřenou zpověď hudební legendy 
Mira Žbirky, současné záběry a  roz-
sáhlý archivní materiál. 

„Nabídku filmů pro příští rok už 
mám hotovou a nezbývá mi, než se tě-
šit na znovuotevření kina, abychom 
mohli filmový klub opět rozjet,“ při-
znává Šeligová. V jeho rámci se mohou 
vyznavači filmového plátna těšit na-
příklad na svěží dokument Svět podle 

Muchy, ve kterém režisér Roman Vávra 
nabízí nový a  v  mnohém překvapivě  
aktuální pohled na život Alfonse Muchy, 
v  plánu je také uvedení nového, velmi 
dobře hodnoceného slovenského filmu 
Služebníci či dánské hořké komedie 
Chlast režiséra Thomase Vinterberga. 
„Osobně se hodně těším na celovečerní 
dokumentární snímek novináře Tomáše 
Etzlera Nebe, v  němž každodenní sy-
rová realita, kterou Tomáš v Číně sedm 
let na vlastní kůži zažíval, silně kontras-
tuje s mikrosvětem, jenž objevil v malé 
vesnici na severovýchodě Číny,“ podo-
týká vedoucí filmového klubu.

Nový průkaz filmového klubu na 
rok 2021 si mohou zájemci koupit za 
šedesát korun od ledna v  pokladně 
kina Oko. Členství jim přinese mimo 
jiné i  slevu na projekce jakéhokoli fil-
mového klubu v České republice. „Za-
koupení průkazky je pro nás určitým 
signálem, že místní i  lidé z okolí mají 
zájem o  promítání náročnějších filmů 
a  dokumentů. Na představení filmo-
vého klubu může samozřejmě dorazit 
každý, bez průkazu ale zaplatí plnou 
cenu vstupného,“ vysvětluje Šeligová 
a připomíná, že filmovému klubu „pa-
tří“ promítání v  kině Oko pravidelně 
každou středu ve 20 hodin.                 -zk-

Všichni kinaři se spojili a  každý na 
projektu pracoval nejlépe, jak uměl. 
Velmi mě těší, že se tisková zpráva, kte-
rou jsem napsal za stejným stolem jako 
tento text, objevila na titulních strán-
kách serverů seznam.cz a novinky.cz. 

Od května do června jsme čekali, 
kdy se vrátí diváci, a v červenci jsme se 
podíleli na uspořádání festivalu Tady 
Vary, a  to nejen s plnohodnotnou na-
bídkou filmů, ale i  s  červeným kober-
cem. Ve „velkém“ pak přilákal diváky 
až v srpnu film Šarlatán. Bohužel, než 
jsme se rozkoukali, museli jsme kino 
opět zavřít. 

Pozitivní zprávu jsme v  září dostali 
z Fondu kinematografie, který nám jako 
jediná instituce schválil grant ve výši 
277 000 Kč. Ostatní programy jsou pro 
naši organizaci bohužel zapovězeny. 

Ačkoli jsme si poctivě myli ruce, 
uklízeli, dezinfikovali či ozónovali, na-
konec neotevíráme ani v době, kdy mo-
hou návštěvníci na bazén či do sauny. 
Podivuji se nad tím nejen já a mí ko-
legové, ale i ministr kultury. Možná ale 
v  době, kdy vyjde tento článek, bude 
opět vše jinak, protože situace se mění 
každým dnem. 

Rád bych závěrem zmínil ještě jeden 
film. Film Nákaza Stevena Soderbergha 
z  roku 2011, jenž nese označení sci-fi, 
by si zasloužil nově označení jako vizio-
nářský, protože se jeho děj naplnil té-
měř přesně jako v probíhající pandemii. 
Podobně jako v tomto filmu přinese sta-
bilitu zřejmě až očkování. Tomu pevně 
věřím! A  věřím i  tomu, že díky našim 
věrným divákům budeme i v roce příš-
tím opět nejnavštěvovanější jednosá-
lové kino mimo Prahu a Brno. Upřímně 
mám radost z každého otevřeného pod-
niku a každému, kdo může provozovat 
svoji činnost či živnost, přeji, aby mu to 
vydrželo co nejdéle. Všem přeji přede-
vším pevné zdraví a hodně štěstí v roce 
MMXXI.   
K. Navrátil, ředitel kina Oko Šumperk

Konec roku bývá obdobím bilan-
cování. Ačkoli by v  případě toho le-
tošního byla na místě určitá skepse 
z  množství zrušených představení, je 
potřeba připomenout nové milníky 
české kinematografie i  úspěchy šum-
perského kina Oko.  

Dnes už si málokdo vzpomene na 
filmy, které jsme hráli na začátku roku 
2020. Návštěvnosti vévodily Hvězdné 
války, Jumanji nebo pohádka Ledové 
království 2. V lednu vyprodal kinosál 
cestovatel Ladislav Zibura a  jeho příz-
nivci se mohou těšit na setkání i v roce 
2021, neboť už teď připravujeme další 
přednášku, která proběhne nejspíš 
v podzimních měsících. 

V  únoru vlétl do kin jako kometa 
film V síti. Stal se nejnavštěvovanějším 
snímkem roku v  našem kině a  pře-
devším nejnavštěvovanějším českým 
dokumentem všech dob. Návštěvnost 
více než půl milionu diváků na všechny 
verze filmu je fenomenální úspěch. 
Bohužel už nezjistíme, kam až mohla 
dosáhnout, neboť nikdy v historii kina 
jsme nerušili tolik školních představení 
jako letos.

V únoru jsme promítali rovněž pre-
miéru filmu Kančí les Radima Nováka, 
jenž má k Šumperku velmi blízko. Svůj 
snímek natáčel právě na Šumpersku, 
převážně ve Vernířovicích, a  v  Jesení-
kách. Návštěvnost premiérového před-
stavení byla hojná a  setkání s  tvůrci 
velmi milé. 

V  březnu jsme stihli předpremiéru 
pohádky Princezna zakletá v  čase, 
která se rovněž natáčela v  našem re-
gionu. Vyprodaný sál dával tušit, že 
půjde o  senzaci. Tvůrce může alespoň 
těšit vynikající hodnocení 85 %, je-
hož se film dočkal na Československé 
filmové databázi, a  stal se tak nejlépe 
hodnocenou českou pohádkou za po-
sledních deset let.

Od dubna do května promítalo Oko 
on-line na platformě Vašekino.cz.  

Komenský s druhou manželkou Dorotou Cyrillovou (Marika Šoposká). 
Foto: D. Greksa

Pavel Rímský hraje rektora Jánose Tolnaie, Simona Postlerová sedmihradskou 
kněžnu Lórántffy.                                                                                               Foto: D. Greksa

V rámci filmového klubu uvede Oko v nové sezoně dokument Svět podle Muchy. 
Foto: archiv

Oko se ohlíží za končícím rokem Filmový klub čeká na otevření 
kina, program má hotový
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Čtvrtstoletí spolupráce s  Nysou připomíná nástěnný 
kalendář s malbami Pavla A. Taťouna.

Šárka Hrouzková představí techniku práce s  rezavým 
plechem, jíž se v posledních letech zabývá. 

Záznam z cesty vlakem, tužka, papír, 21 × 29,7 cm

Šumperk oslaví partnerství s Nysou  
a s Prievidzou

V  květnu 2021 uplyne pětadvacet let od uzavření 
partnerské smlouvy s  polskou Nysou a  dvacet let od 
podpisu obdobné smlouvy se slovenskou Prievidzou. 
Města společně chystají oslavy těchto významných 
výročí. Čtvrtstoletí spolupráce s Nysou navíc bude po 
celý rok připomínat nástěnný kalendář s malbami Pavla 
A. Taťouna.

Smlouva o  spolupráci s  Nysou byla uzavřena 
24. května 1996. Za Šumperk ji podepsali tehdejší sta-
rosta Petr Krill a místostarosta Zdeněk Zerzáň, za pol-
skou stranu pak někdejší starosta Myeczislaw Warzocha 
a předseda rady města Jacek Suski. 

„Společně s polskou stranou jsme připravili nástěnný 
kalendář s akvarely malíře Pavla A. Taťouna. Ty vyobra-
zují Šumperk a Nysu v průběhu všech ročních období,“ 
říká současný šumperský starosta Tomáš Spurný. Slav-
nostní představení kalendáře spolu s vernisáží výstavy 
maleb P. A. Taťouna mělo proběhnout v okresním mu-
zeu v Nyse letos v  listopadu, zpřísňující se protiepide-
mická opatření v sousedním Polsku ale uskutečnění této 
akce nepřála. „Začátkem listopadu byla v Polsku pro ve-
řejnost do odvolání uzavřena kina, divadla, galerie i mu-
zea, přestavení kalendáře v Polsku se tedy přesunulo na 
příznivější dobu,“ vysvětlil Bohuslav Vondruška z oddě-
lení kultury a vnějších vztahů. Podotkl, že v únoru bude 
výstava instalována v  Informačním centru Šumperk 
a později také v české kapli klášterního kostela.

Galerie Jiřího Jílka zahájí rok 2021 ve středu 
6. ledna v 18 hodin výstavou Rezivění autorky Šárky 
Hrouzkové. Vystřídá tak výstavu Jaromíra Šimkůje 
nazvanou V  prostoru, jež byla otevřena 9. prosince 
a trvá do 3. ledna. Provoz galerie je samozřejmě na-
vázán na jednotlivé stupně systému PES, na které je 
připravena provozně reagovat. 

„Otevřít galerie a výstavní síně umožnil systém PES 
ve svém třetím stupni. Podmínkou však je omezení 
počtu návštěvníků velikostí prostoru. Pro Galerii Ji-
řího Jílka to znamená pouze osm návštěvníků v jednu 
chvíli. Tuto hranici dokážeme bezpečně uhlídat, ne-
boť návštěvníci musejí nejdříve zazvonit na recepci 
Penzionu G a  poté jsou do výstavního prostoru 
vpuštěni,“ říká produkční Monika Faltusová, jež má 
provozní záležitosti galerie na starosti. Současně při-
pomíná, že bližší informace jsou zveřejněny na webu 
galerie www.galerie-sumperk.cz a na stránkách www.
dksumperk.cz.                                                                 -kv-

Až do 3. ledna si tak mohou zájemci prohlédnout 
výstavu Jaromíra Šimkůje, který pracuje s kovem. Vy-
tváří závěsné i do prostoru rozmístěné objekty z oceli, 
z  nerezového, mosazného a  měděného plechu nebo 
drátu. Jejich jednoduché tvary ukazují na vzájemnou 

Na jaro připravují obě města další akce, které výročí 
oslaví. „Rádi bychom uspořádali dvojkoncert v klášter-
ním kostele, na němž by se představily nyská rocková 
skupina Horyzont, která už v  Šumperku v  minulosti 
vystupovala, a vybrané šumperské kapely. To vše v tzv. 
unplugged, tedy akustickém provedení,“ prozradil Von-
druška a dodal, že šumperská radnice rovněž intenzivně 
komunikuje se slovenskou Prievidzou a  domlouvá 
společnou oslavu v  podobném duchu, jež by před-
stavila současnou prievidzskou kulturu v  Šumperku  
a obráceně.                                                                                             -red-

Jílkova galerie zahájí nový rok výstavou „Rezivění“

 Knihovna potěší milovníky 
tradičního jazzu

V knihovně vystoupí loučenský Old Time Jazz
band.                                                          Foto: archiv

Velkým sálem Knihovny TGM bude ve 
druhé polovině ledna znít jazz. Na pro-
gramu je totiž setkání Předsilvestrovská 
nostalgie s loučenským Old Time Jazzban-
dem, které se z důvodu koronavirové ná-
kazy nemohlo letos v prosinci uskutečnit 
a jehož tradice sahá do roku 2012, kdy 
v kavárně hotelu Grand proběhl první kon-
cert. Vzhledem k probíhající rekonstrukci 
hotelu se ten lednový odehraje ve čtvrtek 
21. ledna od 17 hodin ve velkém sále 
knihovny TGM.                                           -kv-

vazbu vnitřku a vnějšku. V nahodilosti i řádu znaku 
založeném na vyvažování hmoty a prázdna, vratkosti 
a  stálosti, pohybuje se mezi jeho pevností a  zrani-
telnou křehkostí. Zvětralý povrch s  jemnou patinou 
a  mechanickými zásahy je tu obdobou malířského 
rukopisu. Začíná u  tužkové kresby, již si letmo za-
znamená cosi z  krajiny viděné oknem vlaku. Je mu 
připomínkou všeho, co ho tam venku zaujme, ať li-
nie kopců, sloupy a stožáry, semafory, tunely, střechy, 
ploty nebo ohrady, a jeho kresby jsou „ve svém chtění 
a  úmyslu naprosto realistické, někdy až naturalis-
tické“ (J. Š.).

Jaromíra Šimkůje vystřídá v  lednu v galerii Šárka 
Hrouzková, která se narodila v Ostravě a samostatně 
vystavuje od osmdesátých let. V  rámci šumperské 
výstavy nazvané Rezivění představí techniku práce 
s rezavým plechem, jíž se v posledních letech zabývá. 

Šárku Hrouzkovou jsme živě potkali až v roce 2013 
na výstavě mých fotoprůsvitů na Pleskotově půdě – ve 
výstavním prostoru zámeckého pivovaru v Litomyšli, 
ale už od vernisáže Anežčiných uhlových kreseb ve 
Špálově galerii na přelomu let 1996–1997 o nás obou 
ví. V GJJ byla s manželem prvně v červenci 2014 a od 
té doby se občas vídáme. Sdílí s námi v mnoha smě-
rech podobné výtvarné cítění. 

Její poloha se dotýká zároveň programu kon-
krétistů i výpovědi se závojem nostalgie, které se vy-
znavači obrazu jako „věci o sobě“ brání. Patří k nim 
způsobem práce, a  přece se jim přirozeně vzdaluje. 
Skládá a vrství své otisky, koláže a někdy i asambláže 
tak jako oni, ale vedle hravosti plní je i  zjevnou ci-
tovou účastí už v  samém procesu práce s  nimi. Ve 
větší míře se s  konkrétisty shodne v  novějších ob-
jektech, utkaných z výrazně trojbarevných a později 
i  tlumeně monochromních stuh, napnutých na rá-
mech a proplétaných ať pravidelnou plátnovou nebo 
jindy složitější keprovou a  atlasovou vazbou. I  tam 
se jí ale přesto vloudí cosi, co odosobněnou povahu 

výsledku překročí. Snad ani nemůže jinak, výsledný 
obraz – objekt je jí vždy i niternou výpovědí, jež v tu 
vystavených rzích převažuje. Zrcadlí v  sobě třeba 
i  bezděčně pečeť místa narození poblíž vítkovické 
vysoké pece, a  její záliba v  rezavých plátech má tak 
snad i skrytý původ ve městě oceli, přestože ho poz-
ději ráda opustila a našla si domov na vesnici poblíž 
Litomyšle. Z koláží jejich drobných útržků a starých 
novin, fotografií a notových záznamů nalezených na 
půdě venkovského domu na Malé Hané, domu po 
předcích, už jemný závan stesku nezakrytě pramení. 
Vedle samotných otisků rzi ať na plátně nebo na pa-
píře, rozvěšených na stěnách, jsou mollovým tónem 
výstavy a z plochy stolů ladně s nimi rezonují. Výsle-
dek si bez matoucích pojmů vystačí. Vymyká se jim 
a přesvědčivě vypovídá tichem beze slov.      M. Koval     
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pokladů a  postupně tu vzniklo město 
s  luxusními vilami, divadlem, spole-
čenským sálem, kinem, vlastním pi-
vovarem, nemocnicí a  kuželnou. Jeho 
sláva začala upadat před druhou světo-
vou válkou, kdy se naleziště diamantů 
vyčerpala, poslední obyvatelé pak 
odešli v  roce 1954. Od té doby město 
pomalu pohlcuje poušť. Když Kolman-
skop před dvěma lety Hana Janíčková 
navštívila, kouzlo opuštěného města ji 
uchvátilo. Toulala se sama opuštěnými 
domy, prolézala někdy okny, někdy 
zpola zasypanými dveřmi, jen občas 
zahlédla někoho ze svých kamarádů 
nebo nějakého turistu. Snímky, které 
zde pořídila, představí právě na výstavě 
v knihovně.                                        -kv, kš-

Hana Janíčková začala fotit v celkem 
pozdním věku. Zpočátku používala 
fotoaparát hlavně jako záznamník na 
cestách, postupně se fotografii, jež jí 
umožňuje zachytit a  přenést dojmy 
z  míst a  lidí a  vyjádřit emoce, začala 
věnovat víc a  nyní dálkově studuje 
tvůrčí fotografii v Institutu Photogenia 
v Brně. Své snímky představí veřejnosti 
na výstavě nazvané Zaváto pískem 
v  Knihovně TGM. Vernisáž je naplá-
nována na čtvrtek 14. ledna v 17 hodin 
v malém sále.

Město duchů, město zaváté pískem – 
tak se dnes označuje opuštěné měs-
tečko Kolmanskop na jihu Namibie, 
na okraji pouště Namib. Oblast bohatá 
na diamanty lákala v minulosti hledače 

Knihovna představí fotografku 
Hanu Janíčkovou

Tip na zimní výlet:  
Z Rapotína přes Bukovku a zpět

Novoroční výstup na Háj  
se odkládá na únor

Markéta Pilátová se začte  
do románu Senzibil

Do svého nového románu Senzibil, 
odehrávajícího se v zamlžených a drs-
ných Jeseníkách, by se měla v  úterý 
19. ledna začíst v Knihovně TGM Mar-
kéta Pilátová. Autorské čtení je naplá-
nováno od šesté podvečerní ve velkém 
sále.

Román rozehrává příběh dvou sen-
zibilů obdařených těžko vysvětlitelnou 
silou, kterou každý z nich využívá jiným 
způsobem. Současně je sondou do čes-
kého „něcismu“, tedy obecně rozšířené 
víry v  „něco“ vyššího, jež se neváže na 
tradiční náboženství a  církve, a  také 
ukázkou urputného a  věčného boje 
dobra se zlem. Značná část děje se ode-

hrává mimo hmatatelnou realitu, v  pa-
ralelních světech. Některé motivy jsou 
rozprostřeny mezi pohádku a  science-
-fiction, ale zároveň jsou pevně ukotveny 
v  realitě. K  tomu napomáhá i  hluboká 
spjatost děje s  Jeseníky s  tajemností 
tamní přírody i tragickým obdobím ča-
rodějnických procesů, které na deseti-
letí ovlivnily celý kraj a  jeho obyvatele. 
Kromě jiných témat je román rovněž 
příběhem mnoha podob lásky, zdaleka 
ne vždy idylické a naplněné.             -red-

krajinou. Byla mlha, trochu mrholilo, 
ale moc se nám to líbilo. Od té doby 
to vlastně děláme každý rok. A protože 
už řadu let patřím mezi pořadatele vý-
stupu, první den v roce bývám s přáteli 
na Háji,“ podotýká Zdeňka Daňková. 

Tentokrát se však bez novoročního 
výstupu na Háj bude muset obejít. Epi-
demiologická situace Klubu českých 
turistů nedovolí tento masový pochod 
zorganizovat. „Počet účastníků by i za 
velmi špatného počasí mnohonásobně 
překročil předpokládanou podmínku 
odpovídající stupni PES. Vyrazíme 
tedy v  menších skupinkách jinam, 
okolí města nabízí spoustu dobře do-
stupných cílů. A  totéž doporučujeme 
všem pravidelným účastníkům novo-
ročního výstupu,“ radí Daňková. 

Zároveň doufá, že pěkná atmosféra, 
která každoročně na akci panuje, může 
nastat i  jindy, až bude bezpečněji. 
Turisté proto chtějí uspořádat místo 
novoročního Zimní výstup na Háj. Na-
plánovaný je na sobotu 27. února 2021 
spolu s  další tradiční turistickou akcí 
Šumperská zimní 50.                           -red-

Novoroční výstup na Háj, jenž se 
měl konat po pětačtyřicáté, se poprvé 
v  jeho historii odkládá. Společně se 
členy Klubu českých turistů budou 
moci lidé na vrchol vystoupat poslední 
únorovou sobotu.

Tradice novoročních výstupů 
v České republice trvá již skoro pade-
sát let a v Šumperku je spojena s datem 
1. ledna 1976. Na Háj tehdy dorazila 
skupina asi dvaceti turistů, kteří násle-
dující rok výstup již uspořádali pro ve-
řejnost. Šumperané i lidé z okolí si akci 
oblíbili a v následujících letech jich na 
vrchol pravidelně stoupaly tisíce. Pořa-
datelé z tehdejšího turistického odboru 
Lokomotiva – Pramet Šumperk vyrá-
želi za každého počasí v  časných ran-
ních hodinách a  vše, co bylo potřeba, 
obětavě vynesli na zádech. Rozhledna 
na Háji tehdy ještě nestála, první vý-
stup po jejím otevření se odehrál až 
1. ledna 1997.

„Pro každý novoroční výstup je třeba 
připravit spoustu věcí. Pro 45. ročník, 
který by se měl konat 1. ledna 2021, 
jsme již zdolali administrativu, připra-
vili, ale naštěstí ještě nevytiskli plakáty 
a pamětní listy, objednali příležitostné 
razítko, novoroční čtyřlístky, dohodli 
pořadatelskou službu a  zajistili další 
organizační záležitosti. Každoročně je 
velkou neznámou počasí. Tentokrát 
jsme ale poprvé nevěděli, zda nám 
momentální epidemiologická situace 
dovolí výstup prvního ledna uspořá-
dat,“ říká předsedkyně šumperského 
KČT Zdeňka Daňková, jež si 1. leden 
bez výletu do přírody neumí představit. 
„V této souvislosti se mi vynořuje vzpo-
mínka na 1. leden v polovině 70. let, rok 
či dva před prvním ročníkem výstupu 
na Háj. Tehdy jsme si na silvestrovské 
oslavě s  přáteli domluvili sraz a  na 
Nový rok vyrazili na výlet zasněženou 

Trasa 7,5 km, stoupání 258 m, klesání 
258 m

Trasa začíná u Obecního úřadu Ra-
potín, kde přejdeme silnici číslo 11 
a  pokračujeme po žluté značce okolo 
zahrádkářské kolonie k bývalému lomu 
s názvem Skalní krčma. Dále stoupáme 
po žluté značce na rozcestí Pěticestí. 
Místo je vybaveno odpočinkovým 
přístřeškem. Cesta po žluté značce je 
zároveň naučnou stezkou Bukovka 
s popisem okolní přírody, les je ale bo-
hužel v některých místech značně po-
škozen kůrovcem. 

Dojdeme na rozcestí Přední Bu-
kový pod rozhlednou a  dalším za-
stavením bude rozhledna Bukovka 
v nadmořské výšce 624 metry, jež byla 
otevřena v  listopadu roku 2016, je vy-
soká 21,7 metru a na její vrchní plošinu 
vede 111 schodů. Za dobrého počasí je 
odtud krásný rozhled na část Jeseníků. 
Žlutá značka nás od rozhledny zavede 
na rozcestník Pod Bukovým a  k  roz-
cestníku Samota. Cesta vede k  zají-
mavosti lesní balneo, kde se nachází 
i  odpočinkový přístřešek. Poté pokra-
čujeme mírným klesáním k  ukazateli 

Jandova křižovatka, kde se dáme mírně 
vpravo a  mírným klesáním se dosta-
neme na louku a na ulici Lesní,  která 
nás přivede k  obecnímu úřadu. Cesta 
není příliš náročná a schůdná i po dešti, 
jen se musíme smířit s nutností delšího 
mytí bot.        P. Blaha, KČT Šumperk

Rozhledna Bukovka byla otevřena v lis
topadu roku 2016.                     Foto: archiv

Otisk příležitostného razítka k 45. novo
ročnímu výstupu na Háj si tentokrát lidé 
z rozhledny neodnesou.

Děj románu Senzibil se odehrává v Jese
níkách.

Markéta Pilátová.                      Foto: archiv



Šumperk | Živá brána Jeseníků    10/20208

Šumperk – Živá brána Jeseníků, periodický tisk územního samosprávného celku. Informační servis s  kulturní, sportovní a  společenskou nabídkou města,  
www.sumperk.cz. Vychází jednou měsíčně. Zdarma. Náklad 15 000 výtisků. Vydavatel: město Šumperk, nám. Míru 1. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová,  
tel. č.: 724 521 552, 583 214 193, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Redakční rada: Z. Daňková (předseda), O. Hajduková, Z. Doubravský, K. Navrátil, M. Kašík, 
M. Horáková, D. Tempírová-Kotrlá, E. Šebestíková, P. Müllerová, K. Šeligová, J. Průša. Grafické zpracování: FTV - production. Tisk: TG TISK s.r.o., Lanškroun. 
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Populární cestovatelka zve na cestu  
po neuvěřitelných místech Evropy

Sny si můžete začít plnit v  každém věku. Ces-
tovatelka a autorka knihy Do světa Hana Macha-
lová je toho příkladem. Na cesty se vydala až na 
sklonku čtyřicítky, s  malým dítětem a  s  průměr-
ným platem. Ročně navštíví okolo šestnácti růz-
ných zemí. Své nevšední zážitky z cest povypráví 
v úterý 19. ledna v Šumperku.

Svět je pro Hanu Machalovou fascinujícím mís-
tem, jež stojí za objevování po celý život. Boří 
mýty o tom, že cestování je drahé, časově náročné 
a  nebezpečné. Přitom sama autorka ideální pod-
mínky pro cestování rozhodně nemá – stejně jako 
většina z nás. V žádném případě si ale nemyslí, že 
cestování po světě je určeno výhradně mladým, 
svobodným bez závazků, kteří mají spoustu času 
nebo peněz.

Vede populární přednášky zaměřené na levné 
cestování a  dodává kuráž lidem, jimž brání pře-
kážky běžného života v  plnění jejich cestovatel-

ských snů. O své zážitky, rady a především nadšení 
se rozhodla podělit praktickým návodem, jak pře-
konat obavy a vydat se do světa. Přesvědčí vás, že 
cestování je tu pro všechny bez rozdílu. 

Nechte se tedy během přednášky přenést na 
sedmdesát sedm neuvěřitelných míst Evropy 
a  okouzlit se její nekonečnou rozmanitostí. Uvi-
díte nová místa od Islandu po Kavkaz, která vět-
šina z  nás ještě nenavštívila nebo o  nich nemá 
tušení. Jsou tak zajímavá nebo blízko, že si je 
budete chtít dát na svůj budoucí cestovatelský 
seznam. Starý kontinent nabízí mnohem víc než 
místa dříve notoricky navštěvovaná davy turistů.

Cestovatelská přednáška s  Hanou Machalovou 
se uskuteční v úterý 19. ledna od půl šesté večer 
v šumperském G-klubu. V prodeji bude omezená 
kapacita vstupenek v hodnotě 120 korun. Změna 
programu je vyhrazena, více informací na www.
dksumperk.cz.                                              M. Horáková

Ve výstavní síni muzea dýchne na návštěvníky vánoční atmosféra. Na výstavě nazvané Půjdem spolu do Bet
léma je k vidění více než třicet betlémových souborů vyrobených z rozmanitých materiálů, v různých obdobích 
a v různé velikosti.                                                                                                                                     Foto: VM Šumperk

Z nových knih, 
které Knihovna 
TGM koupila v lis-
topadu pro své čte-
náře, knihovnice 
doporučují Mezipři-
stání Martina Ho-
řavy, proslaveného 
souborem próz 
Pálenka, v němž 
poetický Banát na-
hradila Gruzie plná 
kontrastů – pro-
žitky z metropole 
Tbilisi a drsné kavkazské přírody se prolínají 
s návraty na Moravu, do Čech a do dětství; 
dále román italské autorky Eleny Ferrante 
Prolhaný život dospělých – příběh o cestě 
z dětství do dospělosti zpochybňující mýtus 
šťastné rodiny se odehrává v Neapoli 90. 
let; a také částečně autobiografický, tragi-
komický román ruského autora Pavla Sana-
jeva Pochovejte mě pod podlahu – příběh 
osmiletého Saši, jehož svérázným způsobem 
vychovává jeho babička.

Další čtenářské tipy
beletrie: V. Hanišová – Dlouhá trať, 
J. Sojka – Rodina a jiné regály, K. Gillerová – 
Dubnové slunce, P. Ward – Láska mého ži-
vota, C. Bonidanová – Román z pokoje 128, 
H. Bourne – To se může stát jen ve filmu
thriller, detektivka: V. Kutscher – Marlow, 
J. Le Carré – Agent na cizím hřišti, F. Forsythe – 
Liška, S. Pinborough – Ať zemře
historické: M. Romana – Marco Polo, V. Von-
druška - Křišťálový kříž III.
fantasy: Garth Nix – Andělský mág, 
E. Morgensternová – Bezhvězdné moře
naučná: J. Klein Halevi – Dopisy přes zeď, 
A. Fiefield – Dokonalý soudruh Kim Čong-un
dětská: R. Telgemeierová – Ségry, Úsměv 
(komiksy), T. Fletcher – Skřípouni, H. Tullet – 
La! Knížka, která dělá zvuky 

Zpracovala M. Halmichová

Oblíbený literární seminář, který pořádá 
šumperská knihovna, by měl v lednu po 
neplánové pauze opět pokračovat. Předná-
šející Filip Říhovský přiblíží v úterý 5. ledna 
posluchačům irskou literaturu, která je dů-
kazem, že i malé národy mohou mít velké 
autory a že Irové ani dnes rozhodně nežijí 
pouze ze své minulosti. Svědčí o tom mimo 
jiné první prózy dvou současných mladých 
spisovatelek Lisy McInerneyové a Sary Bau-
meové. Setkání začíná v 18 hodin ve velkém 
sále knihovny.                                                   -red-

 Knižní tipy pro čtenáře

 Knihovnice chystají další  
literární seminář


