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Vážení a milí čtenáři,
před rokem v tuto dobu jsem při psaní úvod-
níku musela vybírat z množství únorových 
akcí, na něž jsem vás zvala. Nenapadlo by 
mne, jak úplně jiná bude situace o dvanáct 
měsíců později, do jaké míry změní jeden malý 
virus způsob života nás všech. S problémy se 
potýká mnoho oblastí, kultura je však jednou 
z těch, které trpí nejvíc. Přesto to šumperské 
kulturní a další organizace „nezabalily“, ale 
snaží se být připravené na okamžik, kdy se 
budou moci opět otevřít. V divadle tak zkou-
šejí nový titul a pravidelně se scházejí na tzv. 
„oprašovacích“ zkouškách už nastudovaných 
inscenací, knihovna má naplánované akce do 
deseti osob, „kulturák“ začíná prodávat vstu-
penky na koncerty, muzeum i Jílkova galerie 
pravidelně instalují nové výstavy a zprostřed-
kovávají je alespoň on-line, „Doriska“ vysílá 
živě na Facebooku, místní turisté připravují 
Šumperskou zimní 50 spojenou se zimním vý-
stupem na Háj… Nejen o tom všem se dočtete 
na následujících stranách. Přeji hezké čtení 
a dobrou mysl.               Z. Kvapilová, redaktorka
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V době uzávěrky tohoto čísla sice Městská 
knihovna T. G. Masaryka mohla pouze bez-
kontaktně vydávat předem objednané knihy, 
přesto se rozhodla připravit pro své čtenáře 
malou knižní ochutnávku pro dobu rozvol-
nění. Počínaje 4. únorem chce každý čtvrtek 
v 17 hodin zveřejňovat na svém facebooko-
vém profilu (@knihovnaspk) video, v němž 
budou zástupci šumperského veřejného ži-
vota představovat knihu, která je v poslední 
době nějakým způsobem oslovila a lze si ji 
v knihovně vypůjčit. 
Seriál videoupoutávek odstartuje ředitelka 
knihovny Kamila Šeligová přiblížením knihy 
Lamentace, výboru z korespondence Boženy 
Němcové mužům, již v posledním desetiletí 
jejího života hráli důležitou roli. Představení 
této knihy 4. února je víc než příznačné, 
neboť v tento den by Božena Němcová 
oslavila dvousté první narozeniny. V dalších 
dílech se pak mohou zájemci těšit na knižní 
tipy od starosty města Tomáše Spurného 
(11. 2. K. Lednická – Šikmý kostel), bývalé 
ředitelky knihovny Zdeňky Daňkové (18. 2. 
A. Baricco – Hedvábí) a dalších osobností. 
Svou oblíbenou knihu ale mohou doporučit 
i samotní čtenáři, kteří nemají strach posta-
vit se před kameru, aby knihu představili 
a případně přečetli krátkou ukázku. Zájemci 
o natočení knižního videa se mohou ozvat 
ředitelce knihovny na e-mail seligova@
knihovnaspk.cz.                                              -red-

Díky příznivým sněhovým podmínkám jsou 
v  Jeseníkách připraveny všechny velké lyžařské 
běžecké lokality.                                      Foto: archiv

Na výstavě budou k  vidění snímky, jež Katarína Líš-
ková pořídila během návštěv Íránu.        Foto: K. Líšková

Herci šumperského souboru se v současné době pravidelně scházejí na tzv. „oprašovacích“ zkouškách už nastudo-
vaných“ inscenací před prázdným sálem.                                                            Foto z představení Testosteron: P. Kvapil

 Knihovna připravuje sérii knižních 
videotipů

  Lyžaře odveze do Jeseníků SKIbus Íránský seznam vystaví kavárna v Úzké

Divadlo tvoří i v době krize

Mezi Kouty nad Desnou a Jeseníkem jezdí 
o víkendech opět SKIbus, jenž je součástí 
Integrovaného dopravního systému Olomouc-
kého kraje. Vyznavači běžeckého lyžování 
se tak mohou pohodlně dopravit na Červe-
nohorské sedlo, které protíná atraktivní je-
senická magistrála. Z Koutů vyjíždí SKIbus, 
jenž navazuje na další autobusy a vlaky, ze 
zastávky Pošta (asi 3 min. přesun od želez-
niční stanice) v 8.39 a ve 14.35 hodin. Spoj 
jede kaž dou sobotu a neděli až do poloviny 
března. Jízdenky se kupují u řidiče a držitelé 
jesenické YEScard mají zpáteční cestu SKI-
busem zdarma. Jízdní řád SKIbusu je zveřej-
něn na www.jeseniky.cz a na www.arriva.cz. 
Ak tuální stav běžeckých stop pak lze najít na 
www.bilestopy.cz.                                                -red-

Jan Hönig si chvíli předtím, než svým výstupem 
otevře divadelní představení, opakuje text v  blíz-
kosti jeviště. Hezky nerušeně, dál od svých herec-
kých parťáků. Taková je jeho rutina. Po skončení 
produkce si jeho kolega Petr Komínek dopřává 
zasloužený oddych. Vydal ze sebe maximum. I tak 
si ale najde čas, aby upozornil mladšího člena sou-
boru, že mu musí příště na repliku odpovědět rych-
leji. Celé to vypadá jako běžný večer ze života herců 
Divadla Šumperk. Ale bohužel tomu tak není. Di-
vácky oblíbená komedie Vinetůůů! se tentokrát 
musela odehrát před prázdným sálem.

„Během ledna postupně odehráváme všechna 
představení, která se nacházejí na našem reper-
toáru. Je jich celkem deset a pro herce, kteří některé 
z nich nehráli měsíce, je nezbytné, aby si je zopa-
kovali. I  když je to samozřejmě hrozně náročné, 
hrát bez diváků. Hlavně komedie, kde je důležitá 
ta zpětná reakce, divácký smích. Ale naši herci jsou 
velcí profesionálové a  psychicky náročnou situaci 
zvládají se stoprocentním nasazením,“ popisuje 
současnou situaci ředitel divadla Matěj Kašík. 

Divadlo Šumperk celkově na nastalou situaci re-
aguje usilovnou prací. Nejenže se hrají starší před-

Výstava fotografií Kataríny Líškové nazvaná 
Íránský seznam byla v Městské knihovně T. G. Ma-
saryka nainstalovaná v prosinci a začátkem ledna. 
Vzhledem k uzavření knihovny ji ale mnozí neměli 
možnost zhlédnout. Knihovna se tedy po dohodě 
s autorkou rozhodla výstavu zapůjčit do Úzké 2 – 
kavárny & creperie. „Doufáme, že se během února 
nebo  března kavárna zase otevře a  návštěvníci si 
budou moci tyto velmi zajímavé fotografie s  pří-
běhy prohlédnout. V  případě, že vládní opatření 
umožní pořádání menších kulturních akcí, plánu-
jeme na 18. března ve spolupráci s kavárnou besedu 
k  výstavě,“ prozrazuje ředitelka knihovny Kamila 
Šeligová.                                                                  -red-

stavení, ale také se zkoušejí nová. V prosinci byla 
takzvaně „do šuplíku“ nazkoušena komedie Testo-
steron, jež vypráví o  nelehké úloze mužů ve spo-
lečnosti, kde hrají víc a  víc prim ženy. Po Novém 
roce se pak začala zkoušet adaptace románu Už je 
tady zas, tragikomický satirický příběh o tom, jaké 
by to bylo, kdyby se v jednadvacátém století znovu 
probudil Adolf Hitler.

„Zkoušíme nové hry, které dlužíme našim před-
platitelům, ale i  dalším příznivcům divadla. Ti 
nepřijdou ani o  oblíbená představení zvučných 
hostujících souborů. Zároveň už připravujeme 
dramaturgický plán na novou sezonu, jež bude ju-
bilejní, sedmdesátá. Doufáme, že proběhne přízni-
věji, než ta probíhající,“ přeje si Matěj Kašík a s ním 
celé divadlo.

Dobu čekání, než se znovuotevřou divadla, si lze 
zkrátit na sociálních sítích Divadla Šumperk, kam 
se již brzy začnou umisťovat video streamy nebo 
mluvené slovo. Příznivci divadla se mohou těšit na 
pohádku Štěstí za pět slepic, minutové hry, nebo 
třeba zajímavé rozhovory s  lidmi, jichž se dotýká 
šumperský divadelní svět.   

M. Sodomka, dramaturg divadla
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V letošním roce chce dům kultury kromě jiných nabíd-
nout i koncert Marie Rottrové.                       Foto: archiv

Bez názvu, č. 497, 2018, fotopapír 15,5 × 22,5 cm

Jílkova galerie se promění v černobílé světy Luďka Vojtěchovského

Šumperský dům kultury zažívá hořkosladké měsíce

Do domu kultury by měl zavítat i  skladatel, zpěvák, 
textař a obdivovaný kytarový mág Michal Pavlíček. 

Foto: archiv

Šumperský dům kultury prochází během epidemie 
covidu těžkým obdobím. V  době tvrdých vládních 
opatření zažívají jeho zaměstnanci nejen dny „hořké“, 
ale i „sladké“. V současnosti tak plánují novinky v bu-
doucím programu, pomáhají městu s přípravami re-
konstrukce objektu a  radují se z  věcí, jež pomohou 
nastartovat společenský a  komunitní život v  Šum-
perku, až zdravotní nebezpečí pomine.

„Často teď slýcháváme otázku: A co vy teď v  tom 
kulturáku vlastně děláte? Kdybych měla odpovědět 
jednoduše: Jediné, co můžeme dělat, je brát tuto si-
tuaci jako dar, který nám umožní v  klidu pracovat 
na věcech, jež jindy děláme za běhu anebo na ně 
nemáme čas vůbec. A  když vezmeme v  úvahu stáří 
budovy, nutnost její údržby a oprav, intenzivní práci 
na podkladech pro rekonstrukci, které předáváme 
architektům, a neustálé změny v opatřeních, na něž 
musíme vždy rychle reagovat, věřte, že pracujeme 
tvrdě,“ říká Hana Písková, jednatelka Domu kultury 
Šumperk.

Přestože datum, kdy se alespoň některé části domů 
kultury, divadel a  galerií budou moci znovu otevřít 
veřejnosti, zatím nikdo nezná, dramaturgové a  pro-
dukční musejí mít plán, neustále komunikovat a při-
způsobovat se daným podmínkám. „Pár koncertů 
z minulé sezony jsme museli přeložit na letošní rok, 
takže například o  vystoupení Katapultu, Argemy 
nebo Ondřeje Havelky a Melody Makers Šumperané 
určitě nepřijdou,“ ujišťuje produkční domu kultury 
Michaela Horáková. Její kolega, dramaturg Ondřej 

Výstavu Rezivění autorky Šárky Hrouzkové vystří-
dají v  únoru v  Galerii Jiřího Jílka fotografie Luďka 
Vojtěchovského. Výstava nazvaná Černobílé světy II 
bude zahájena bez vernisáže ve středu 3. února a po-
trvá do konce měsíce. V době uzavření galerie si mo-
hou zájemci prohlédnout vystavené snímky na webu 
www.galerie-sumperk.cz. Provoz galerie závisí na 
jednotlivých stupních systému PES, podmínkou pro 
její otevření je vyhlášení alespoň třetího stupně.

Podobně jako Šárka Hrouzková může být Luděk 
Vojtěchovský (*1959) řazen mezi konkrétisty. Co rodí 
se mu pod rukama na projekční ploše fotopapíru, je 
novou a  jedinečnou „věcí“, a přece se takovému vy-
mezení vymyká. A míjí se i s běžnou fotografií, přes-
tože zůstává věrný mokré cestě a  černobílé podobě. 
Co tak vzniká, je světelnou koláží nebo snad i  foto-
malbou (?) a potkává se s  Josefem Sudkem a Janem 
Svobodou stejně jako s  Josefem Šímou, Václavem 
Bošíkem nebo s  Jiřím Johnem. Propojením nahodi-
lých prvků bytí míří k jeho celistvosti. Světlo a útržky 
papíru, provázky nebo přírodniny jsou tak částicemi 

Procházka, vzápětí prozrazuje další jména, se kterými 
se letos počítá. „Smlouvy nám už potvrdily například 
agentury Marie Rottrové, Michala Pavlíčka, Kapitána 
Dema, Dua Jamaha nebo cestovatele Jiřího Kolbaby. 
Stejně jako my připravuje krásné koncerty Roman 
Janků v  cyklu Klasika Viva nebo další organizátoři 
šumperských festivalů,“ podotýká Ondřej Procházka.

Celý tým pracovníků domu kultury se samozřejmě 
těší na to, až nejtvrdší opatření opadnou a budou se 
moci otevřít alespoň galerie a  oblíbené kurzy pro 
veřejnost. „Doufáme, že i  letos v  létě budeme moci 
uskutečnit příměstské tábory pro děti i  další menší 
akce, jež lidem chybějí,“ zdůrazňuje produkční akcí 
pro děti Monika Faltusová. 

I v nejisté době vidí lidé z „kulturáku“ několik jis-
tot, na něž se už teď mohou těšit i návštěvníci. „Máme 
velkou radost z toho, jak se vyvíjejí přípravy letošního 
Špekfestu, který posuneme do letních měsíců. Dou-
fáme, že se podaří zrealizovat super koncert Mňága-
&Žďorp open air, připravovaný společně s odborem 
školství, kultury a vnějších vztahů v rámci městských 
slavností. A  velkou radost máme z  toho, že se nám 
podařilo díky příspěvku Olomouckého kraje koupit 
nové menší venkovní pódium, díky kterému bude 
snazší uspořádat koncert místní kapely, folkový večer 
nebo jiné komornější akce,“ vyjmenovává pozitivní 
zprávy jednatelka domu kultury.                                    -red-

skladby nadčasové povahy, střídmostí blízké východ-
nímu haiku. Stejnou úsporností vyznačují se už i jeho 
Fragmenty města, fotografie z  konce sedmdesátých 
a  následných osmdesátých let, postavené na liniích 
a  na jemných plochách, které jako na gotické desce 

 Dům kultury zahajuje předprodej 
vstupenek

 Vstupenky na zrušené koncerty  
lze vrátit v pokladně

Dům kultury Šumperk chystá živá vystoupení, 
přednášky a výstavy. V této souvislosti zahá-
jil předprodej vstupenek na koncerty přední 
dámy hudební scény Marie Rottrové, Michala 
Pavlíčka, Kapitána Dema a Dua Jamaha. 
S přednáškami pak zavítají do Šumperka 
cestovatelé Hana Machalová a Jiří Kolbaba. 
Vstupenky lze zakoupit vždy v pondělí a ve 
středu v pokladně DK od 13 do 17 hodin. 
V pokladně jsou k dostání rovněž dárkové po-
ukazy v hodnotách 300, 500 a 1000 korun 
na akce pořádané domem kultury v letošním 
roce. Více informací o jednotlivých akcích je 
zveřejněno na www.dksumperk.cz.

Vzhledem k trvajícím vládním opatřením 
musely být zrušeny dvě akce. Vstupenky na 
loňský koncert Jakuba Smolíka mohou lidé 
vrátit v pokladně DK do konce ledna, vstu-
penky na vystoupení Petry Janů s kapelou 
Amsterdam pak lze vrátit do 19. února. Dům 
kultury v současnosti jedná s interprety o no-
vých termínech na rok 2022.

Vstupenky na vystoupení Kapitána Dema se již 
prodávají.                                                     Foto: archiv

nebo v  pozdní Kupkově malbě budují prostor vzá-
jemným zasouváním. 

Dávno ale nefotografuje něco venku uviděné. Zů-
stává doma a  své vize vytváří ve tmě fotokomory. 
Nachází je ve vlastní hlubinné paměti a potvrzuje tak 
i výrok, že aniž vyjdeme z domu, spatříme svět v jeho 
úplnosti (Lao-c’). V  různé míře průsvitné mate riály 
nechá prolínat a  vkomponuje do obrazu. Nasvítí 
je skrze jemný rastr zvětšovákem, vyvolá a  z  výšky 
znovu snímá na technický film, vložený do rámečku 
namísto obvyklého negativu. Vyvolaný film pak kopí-
ruje běžným způsobem do výsledné fotopodoby. 

Šťastnou náhodou viděli jsme jeho Černobílé světy 
už v  dubnu 2017 v  galerii pardubického zámku na 
výstavě probíhající souběžně s  mou v  galerii FONS 
na nedalekém Pernštýnském náměstí. Jan Adamec, 
tamní galerista a  sám fotograf, pomohl získat kon-
takty a  pan Luděk nabídku výstavy přijal. K  mé ra-
dosti a v naději na její uskutečnění i v nelehké době. 
Jsem si jistý, že svým léčivým tichem přispěje k jejímu 
prozáření…                                                              M. Koval
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 Stalo se v únoru

Před 75 lety byl zahájen odsun německých 
obyvatel Šumperka 

Odsun byl zahájen 10. února 1946. Šum-
perk byl střediskem odsunu celého teh-
dejšího okresu a také z dalších míst jiných 
okresů v okolí (téměř 2000 lidí). Celý odsun 
byl v Šumperku ukončen 27. listopadu 1946. 
Jednalo se celkem o čtyřiačtyřicet trans-
portů, což představovalo 50 542 lidí. Přímo 
ze Šumperka bylo v jedenácti transportech 
odsunuto 9531 osob. K 31. prosinci 1946 
tak zůstalo ve městě již jen 686 Němců. 
V jedné vlakové soupravě bylo 1100 až 
1300 lidí. Vzít si s sebou mohli zavazadla 
o váze 60 kg. Cesta do cílových stanic v Ně-
mecku trvala zhruba dvanáct hodin. Podle 
mezinárodní dohody musel být transport 
vybaven stanovenou dávkou potravin, pří-
padně topiva. Antifašisté sice mohli v Šum-
perku (resp. v republice) zůstat, většina 
z nich však rovněž požádala o přesídlení. 
V Šumperku se to týkalo 370 osob, které 
byly vypraveny na území Německa ve třech 
zvláštních transportech. Tito lidé měli právo 
si vyvézt veškerý majetek. Opravdu smutné 
i  pro ty, kteří umí události řadit do kontextu 
doby s jinými cílovými stanicemi. 

Před 140 lety byla ve Wlachově pivovaru 
vyrobena první várka piva a toho roku  
zanikl také měšťanský pivovar

Šumperk má velmi slavnou tradici ve výrobě 
piva. Prvních 68 osídlenců města získalo 
pro své domy výsadu vařit a čepovat pivo. 
V okruhu jedné míle kolem Šumperka se jiné 
pivo nesmělo prodávat. Toto středověké právo 
si měšťané (pravovárečníci) po staletí žárlivě 
střežili. Jejich monopol ale byl postupně naru-
šován. Například koncem 18. století, po za-
ložení osady Nové Domky, chodili šumperští 
pivaři do tamní hospody na údajně kvalitnější 
a levnější pivo z velkolosinského vrchnosten-
ského pivovaru. Pravovárečníci jim „do cesty“ 
na počátku 19. století postavili hostinec na 
Vyhlídce. Měšťanský pivovar byl tehdy v býva-
lém zámku, což se nelíbilo ostatním obyva-
telům města, protože ti si přáli, aby byl celý 
objekt přestavěn na školu. Pravovárečníci ne-
mínili ustoupit a v šedesátých letech 19. sto-
letí dokonce zahájili modernizaci závodu. Byla 
to však pouze neodvratně se blížící agónie. 
Ránu z milosti těmto podnikatelům zasadil 
jejich poslední sládek Anton Wlach. Když vy-
cítil, jaká je situace, a zcela jistě podporován 
nepřáteli pravovárečníků, k nimž patřili i vše-
mocní Oberleithnerové, odešel z jejich služeb 
a postavil nový pivovar v dnešní Revoluční 
ulici, 18. února 1871 pak vyrobil první várku 
piva. 
18. srpna 1871 se konalo mimořádné gene-
rální zasedání pravovárečného společenstva, 
na kterém byl přijat protokol uzavírající jeho 
činnost. Po Wlachově smrti v roce 1905 se 
pivovar sloučil s pivovary na Třemešku a v Ha-
nušovicích a již dva roky poté v něm byla vý-
roba piva zastavena.  

Pro Kulturní život Šumperka 
zpracoval v r. 2006 historik D. Polách

Nejvíce se Jaroslav Mostecký proslavil svou fantasy sérií 
Vlčí věk.

Zemřel spisovatel Jaroslav Mostecký

Jaroslav Mostecký zemřel loni v  prosinci v  pouhých  
sedmapadesáti letech.                                       Foto: R. Kresta

Smutná zpráva zasáhla v polovině prosince milov-
níky české fantastiky. V  neděli 13. prosince zemřel 
zábřežský rodák Jaroslav Mostecký, autor sci-fi a fan-
tasy knih a  povídek. Odešel v  sedmapadesáti letech 
po těžkém boji s covidem-19. 

Jaroslav Mostecký žil v Šumperku a byl výraznou 
postavou zdejšího fandomu. Jeho prvotinami byly 
povídky v literární soutěži ŠULÉT šumperského sci-fi 
klubu Makropulos, ve které získal druhé místo. Profe-
sionální kariéru poté odstartoval jako mnoho jiných 
autorů povídkami, jež vycházely v mnoha časopisech, 
fanzinech či antologiích. Připomeňme například 
Květen, stejně jako loni, Sekyry na Viole, Anděl po-
sledního soudu či Štěňata vlků, za které obdržel cenu 
Akademie science fiction, fantasy a hororu. Ve svém 
žánru dodnes v českém kontextu nepřekonaným dí-
lem je pak souborné vydání hororových příběhů Čára 
hrůzy. 

V  obecném povědomí je Jaroslav Mostecký, jenž 
zpočátku publikoval pod pseudonymem Jeremy 

Shackleton, známý především jako autor románů, 
ve kterých pomáhal vybudovat popularitu tzv. histo-
rické fantasy. Nejvíce se proslavil svou sérií Vlčí věk. 
Jdi a přines hlavu krále, Lars, Šťavnatá lebka, Prokletí 
přízračných hřebců a  Štěňata vlků jsou vzrušujícím 
mixem drsného dobrodružství s romantikou a náde-
chem nadpřirozena. Vedle toho je podepsán napří-
klad pod románem o kolonistech na planetě džunglí 
Pištec, pod temnou science fiction Archivář, pod pří-
spěvky do populárních sérií o Conanovi nebo Marku 
Stoneovi či pod přemyslovskou novelou Jed bratra 
mého, jež vyšla v antologiích Česká fantasy a Klenoty 
české fantasy. Jeho poslední publikovanou prací je 
povídka Omyl boží, situovaná do Jeseníků, v antolo-
gii Robot 100 ke sto letům tohoto čapkovského slova.

Jaroslav Mostecký byl nejvýznamnějším spisovate-
lem posledních desetiletí nejen v  Šumperku, stal se 
i  klasikem české fantastické a  dobrodružné tvorby. 
Do svého nečekaného skonu napsal na padesát novel 
a povídek, dvě desítky knih zaměřených převážně na 
historickou fantasy, publikoval v časopisech. Byl ne-
jen stálicí v šumperském sci-fi, ale rovněž významnou 
osobností fandomu, vystupoval a  přednášel na co-
nech, tedy setkáních fanoušků sci-fi a fantasy, mode-
roval předávání cen… Sám také ocenění mnohokrát 
přebíral. Jako jediný spisovatel získal nejvyšší počet 
pěti cen Akademie science fiction, fantasy a hororu, 
tři ceny literární soutěže Karla Čapka, tři ceny Ikaros, 
tři ceny Aeronautilus, cenu Orsona Wellse a  evrop-
skou cenu ENCOURAGEMENT AWARDS, udělen 
mu byl rovněž titul Rytíř řádu fantasy.                          -kv-
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Začátkem února chce knihovna nabídnout loutkovou 
pohádku pro děti Kill Will v  podání divadla Anička 
a letadýlko.                                                        Foto: F. Hájek

Publikace Mlžnou krásou Rychlebských hor vyšla loni 
v listopadu.

Pro případ uvolnění plánuje knihovna akce do deseti osob

V  plánu má knihovna rovněž besedu s  rozhlasovým 
publicistou, spisovatelem a  hudebníkem Miroslavem 
Kobzou.                                                                    Foto: archiv

Městská knihovna TGM „najela“ v  pondělí 
18. ledna na režim bezkontaktního půjčování, kdy si 
čtenáři mohou od pondělí do pátku vyzvedávat ob-
jednané knihy, aniž by přišli do kontaktu s  knihov-
nicemi. Ty nedočkavě vyhlížejí rozvolnění omezení, 
vycházejících z tzv. protiepidemického systému, a na 
únor připravují akce pro malý počet lidí, jež by mohly 
proběhnout v případě, že bude platit třetí stupeň ri-
zika.

„V  tomto stupni mohou probíhat hromadné akce 
pro maximálně deset osob. Rozhodli jsme se tedy 
pořádat případná čtení a besedy tak, že s jedním au-
torem proběhnou tři setkání v různých časech,“ říká 
ředitelka knihovny Kamila Šeligová a zdůrazňuje, že 
zájemci si budou muset závazně rezervovat místo na 
konkrétní datum a  hodinu. V  tomto zvláštním re-
žimu chce knihovna nabídnout loutkovou pohádku 
pro děti Kill Will, kterou odehraje divadlo Anička 
a letadýlko Aničky Duchaňové, herečky divadla Husa 
na provázku, zpěvačky, textařky a  saxofonistky sku-
piny Jablkoň. Představení v rámci cyklu Do knihovny 
za pohádkou jsou naplánována na pátek 5. února od 
18 hodin a na sobotu 6. února od 10 a od 14 hodin 
ve velkém sále. Rezervaci je nutné poslat na e-mail 
seligova@knihovnaspk.cz do úterý 2. února. 

dle svých slov využil a k už odevzdaným fotografiím 
dodal aktuální ze svého toulání téměř zcela opuště-
nými jarními horami. A které místo je pro něj nejma-
gičtějším? „Celé Rychlebky jsou pro mě zamilovaným 
krajem. I když i sem už míří davy turistů, stále je tady 
ještě dost míst, kde celý den nepotkáte ani živáčka. 
Těch zamilovaných míst je více, ale miluji louky na 
místě zaniklé obce Hraničky, mám rád krajinu nad 
Travnou, ale někdy stačí třeba jen vyšlapat z České Vsi 
ke kapličce nad Heckelovým pramenem a  kochat se 
rozhledy z Tisové skalky dolů do údolí Bělé a na pro-
tější Zlatohorskou vrchovinu,“ prozrazuje autor knihy, 
jenž přijal pozvání na besedu v knihovně TGM. Na-
plánována je na čtvrtek 18. února od 16 a od 18 hodin 
a na pátek 19. února od 17 hodin v malém sále. Místo 
si musejí zájemci rezervovat do pondělí 15. února e-
-mailem na adrese seligova@knihovnaspk.cz.  

Do svého nového románu Senzibil, odehrávajícího 
se v  zamlžených a  drsných Jeseníkách, by se měla 
koncem února začíst v Knihovně TGM Markéta Pi-
látová. Autorská čtení jsou naplánována na čtvrtek 
25. února od 15.30 a od 17 hodin a na pátek 26. února 

 Knihovna chystá komentovanou 
on-line prohlídku nové výstavy

Zaváto pískem je název nové výstavy, která 
je instalována v půjčovně pro dospělé 
v Knihovně TGM. Představuje snímky šum-
perské fotografky Hany Janíčkové.
Město duchů, město zaváté pískem – tak 
se dnes označuje opuštěné městečko Kol-
manskop na jihu Namibie, na okraji pouště 
Namib. Oblast bohatá na diamanty lákala 
v minulosti hledače pokladů a postupně tu 
vzniklo město s luxusními vilami, divadlem, 
společenským sálem, kinem, vlastním pi-
vovarem, nemocnicí a kuželnou. Jeho sláva 
začala upadat před druhou světovou válkou, 
kdy se naleziště diamantů vyčerpala, po-
slední obyvatelé pak odešli v roce 1954. Od 
té doby město pomalu pohlcuje poušť. 

Když Kolmanskop před třemi lety Hana Ja-
níčková navštívila, kouzlo opuštěného města 
ji uchvátilo. Toulala se sama opuštěnými 
domy, prolézala někdy okny, někdy zpola 
zasypanými dveřmi, jen občas zahlédla ně-
koho ze svých kamarádů nebo nějakého 
turistu. Snímky, které zde pořídila, předsta-
vuje právě na výstavě v knihovně. V úterý 
2. února zveřejní knihovna v 17 hodin na 
svém Facebooku a na Youtube komento-
vanou prohlídku výstavy, kterou zájemce 
provede přímo Hana Janíčková.             -kv, kš-

Kolmanskop.                              Foto: H. Janíčková

Mlžnou krásou Rychlebských hor – to je název po-
slední knihy rozhlasového publicisty, spisovatele, hu-
debníka a textaře Miroslava Kobzy. Ten se tentokrát 
vypravil na literární cestu krajem jednoho z nejopuš-
těnějších pohoří u nás. 

„Na knize jsem pracoval poměrně dlouho, asi tři 
roky. Když do toho ovšem započítám dobu, po niž se 
toulám po Rychlebských horách, tak kniha vznikala 
pětatřicet let,“ říká Miroslav Kobza. Kniha není turi-
stickým průvodcem ani odbornou historickou publi-
kací. Kombinuje v sobě ohlédnutí do dějin, poznávání 
zdejší přírody, ale i vyprávění o osudech lidí, kteří tu 
žili v minulosti i v současnosti. Ukazuje také nejen tu 
část Rychlebských hor, jež náleží do českého Slezska, 
ale také polskou, pro mnohé z našich poutníků zcela 
neznámou horskou krajinu. Vypravuje se i na místa, 
která nejsou turisticky téměř vůbec prošlapaná. Záro-
veň je však publikace napsaná jako vyprávění o cestě 
krajinou s nevšedními postřehy a spoustou historic-
kých i současných fotografií. 

Původně měla publikace Mlžnou krásou Rychleb-
ských hor vyjít už loni na jaře, její vydání ale zbrzdila 
první vlna koronavirové nákazy. Autor toho však po-

od 17 hodin v malém sále, místo je třeba rezervovat 
do 22. února e-mailem zaslaným na adresu seligova@
knihovnaspk.cz.  

Román rozehrává příběh dvou senzibilů obdaře-
ných 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 odehrává mimo hmatatel-
nou realitu, v  paralelních světech. Některé motivy 
jsou rozprostřeny mezi pohádku a science-fiction, ale 
zároveň jsou pevně ukotveny v realitě. K tomu napo-
máhá i hluboká spjatost děje s Jeseníky s tajemností 
tamní přírody i  tragickým obdobím čarodějnických 
procesů, které na desetiletí ovlivnily celý kraj a  jeho 
obyvatele. Kromě jiných témat je román rovněž pří-
během mnoha podob lásky, zdaleka ne vždy idylické 
a naplněné.                                                                            -kv-
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Snad každý z nás radostně každoročně vítá příchozí 
nový rok s neutuchajícím těšením se na vše nové a jistě 
i lepší, co přicházející rok přinese. Nejinak tomu bylo 
loni. Dychtivě jsme se těšili na události roku kulatého, 
tedy dvacátého. Ty lednové a únorové byly jistě krásné 
a vítané. Bohužel se tak nedá hovořit o  těch březno-
vých. Tak jako celý svět i nás 10. březen výrazně při-
brzdil v úsilí a snažení. O den později nás už události 
nejen přibrzdily, ale úplně zastavily. Osobní přítom-
nost účastníků na všech našich pracovištích byla ne-
milosrdně zakázaná. Napadlo nás totéž, co všechny 
ostatní – jak budeme pokračovat dál? 

Pandemie nás sice uvěznila v  domovech, ale zcela 
jistě nám nenařídila zahálet a nefungovat. A tak přišla 
na řadu první aktivita, kterou jsme se snažili i nadále 
plnit své poslání – nabízet možnosti pro smysluplné 
trávení volného času. Přišly na řadu FB výzvy pro-
střednictvím Dodávky Oblíbených Inspirací Rošťáren 
a Soutěží, ve zkratce DORIS. Tehdy jsme věřili, že vý-
zvy budeme tvořit pár dnů, maximálně týdnů, a  tak 
jsme svým účastníkům a  podporovatelům předložili 
krátkodobý projekt. Ani ve snu nás nenapadlo, že do 
světa posíláme projekt dlouhodobý. Dokonce tak dlou-
hodobý, že se mu věnujeme s  krátkými přestávkami 
dodnes. 

Štěstí nám však přálo v  červenci a  srpnu, a  tak 
letní prázdniny jsme si u nás na Dorisce užili plnými 
doušky. Táborové činnosti jsme se mohli věnovat té-
měř naplno, pouze jsme některé zvyklosti z  let před-
chozích přizpůsobili situaci – obešli jsme se například 
bez cestování hromadnými prostředky a  nestravovali 
jsme se na veřejných místech. Skvělý kompromis! Před 
případnými covidovými potížemi nás to ochránilo 
a o nezapomenutelné zážitky nás to přesto neochudilo. 

V  srpnu jsme s  radostí zamávali neveselému škol-
nímu roku končícímu a optimisticky jsme vítali školní 
rok nový - možná až s dětinskou nadějí, že vše nehezké 
zůstalo v  roce starém. S  nadšením a  vědomím, že je 
třeba se radovat i z věcí dříve běžných, jsme v sobotu 
5. září s  pokorou a  obrovským nadšením připravili 
pro veřejnost Sportovní hry s Doriskou. Krásná akce 
s krásným nábojem a ještě krásnějším vřelým přijetím 
všech návštěvníků. Děkujeme, byli jste tím správným 
hnacím motorem!

Doriska v době covidové aneb Ohlédnutí za uplynulým rokem 2020

 Z regionální kuchyně: Šumperský 
telecí perkelt

Tradiční maďarské jídlo našlo fanoušky 
i v podhůří Jeseníků, kde vznikla tzv. šum-
perská úprava. Podle dochovaných receptů 
z konce 19. století byl šumperský perkelt 
již tehdy obvyklou součástí regionální ku-
chyně. DO Jeseníků recept údajně přinesl 
toulavý harmonikář Kornel. Ten měl maďar-
skou matku a otce pocházejícího ze Šum-
perka. Harmonikář se po smrti rodičů vydal 
na cestu po Evropě, až ho toulavé boty 
přivedly do otcova rodiště. Tam se zamilo-
val, oženil a jeho potomci prý žijí ve městě  
dodnes.

K přípravě potřebujeme: 1,5 kg telecího 
masa, 150 g špeku, 0,5 l hovězího vývaru, 
150 g cibule, sladkou papriku, vodu, 20 g 
rajčatového protlaku, sůl, pepř, chilli

Postup: Maso omyjeme, odblaníme a nakrá-
jíme na kostky. Najemno nakrájenou cibuli 
a špek zprudka osmažíme a přidáme maso, 
které rovněž zprudka opečeme. V hrnci při-
krytém poklicí pomalu dusíme na mírném 
plameni do odpaření šťávy. Poté maso podli-
jeme hovězím vývarem nebo vodou a dobře 
provaříme se sladkou paprikou a rajčatovým 
protlakem. Osolíme a ochutíme pepřem. 
Pikantnější chuť získáme přidáním špetky 
chilli. Perkelt podáváme s opečenými bram-
borami nebo s rýží.

Zdroj: Chuť Jeseníků, První kuchařka tra-
dičních jídel Jeseníků, Artory – Consulting, 
s.r.o., 2011

A tak i zahájení našich kroužků a pobytových vý-
ukových programů ve Švagrově se neslo ve veselém 
duchu. Bohužel i  tehdy přišla mimořádná opatření 
nesoucí stopku naší činnosti. Opět jsme se přenesli 
do režimu on-line a doufali v dobrý vývoj. K výzvám 
jsme přidali pár soutěží… a dalších námětů k činnosti. 
I když jsme veselá kopa, sem tam se trochu splínu do-
stalo i  mezi nás! A  tak jsme se rozhodli naše často 
smutné a  nerozsvícené budovy odít do symbolu na-
děje, tedy do nejslušivějšího kabátku světelného. Těší 
nás, že jsme vám aspoň touto formou mohli „posvítit“ 
snad na lepší časy. Jsme detailisté, a  tak se snažíme 
nic neponechávat náhodě… Proto jsme vám položili 
záludnou otázku: Bude chumelenice? Vaše odpověď 
prostřednictvím vloček ve vločkoboxu hovoří jasně: 
Bude! A  je! Nejen ta skutečná! Okna našich budov 
zasněžilo několik stovek krásných třpytivých vloček 
s něžnými a milými přáníčky. Kéž se všechna vyplní!

Nový, tentokrát jedničkový rok, jsme vítali s  vě-
domím, že se naše činnost neobnoví minimálně do 
10.  ledna. Dnes už víme, že 10. leden nebyl dnem 
posledním. I když nás tato zpráva netěší, nezoufáme 
a věříme, že brzy naděje nejen svitne, ale přímo se roz-
svítí, a my se zase vrátíme k tomu, co nás nejen těší, 
ale i naplňuje. Tedy ke kroužkům, výukovým progra-
mům, k akcím pro veřejnost. 

Než ovšem ta krásná chvíle přijde, budeme se vám 
pravidelně „hlásit“. Nejen FB výzvami, ale také „ži-
váky“ – Doriska žije, a proto ve čtvrtek v 17 hodin vy-
sílá živě v relaci „Doriska [ŽI(V)JE]“. V prvním bloku 
si s námi můžete protáhnout svá těla, ve druhém bloku 
od 17.35 hodin zase máte možnost vyzkoušet svoji ši-
kovnost a zručnost. Nestíháte naše vysílání? Nevadí! 
Jako správní „profesionálové“ vám umožníme náš „ži-
vák“ zkouknout ze záznamu. Dejte nám vědět, že se 
díváte. Kdykoli!

Před tím, než se na naše vysílání naladíte, poohléd-
něte se s námi za rokem 20 prostřednictvím řeči čísel…

Od 10. března do 31. prosince:
•	 154 dny jsme měli otevřeno, 117 dnů zavřeno,
•	 111 výzev jsme zveřejnili, dalších 140 připravených 

výzev čeká na zveřejnění,
•	 597 táborníků jsme obdarovali kouzelnými letními 

zážitky, a  to na 24 příměstských nebo pobytových 
táborech,

•	 na všech našich pracovištích jsme zasadili 17 stromů 
a 17 keřů,

•	 připravili jsme pro vás několik soutěží, například:
•	 Šumperkopis (procházka po šumperských uli-

cích), desítky spokojených účastníků,
•	 fotosoutěž Barvy podzimu (28 fotografů ze zá-

kladních a středních škol poslalo 118 fotografií),
•	 Adventní kalendář (všech 24 záludných otázek 

týkajících se šumperské historie „rozlousklo“ 
10 účastníků). Všem úspěšným děkujeme a gra-
tulujeme!

•	 na rozsvícení našich šumperských budov, vily Doris 
a Komína, jsme použili 240 metrů světelných řetězů 
venkovních a 240 metrů vnitřních,

•	 ve vločkoboxu jste nám nechali více než 100 krás-
ných vloček a ještě krásnějších vzkazů,

•	 v  době vánoční vilu Doris zdobil betlém v  životní 
velikosti z ilustrací Petra Válka, přes okna na betlém 
nakouklo asi 200 návštěvníků.
V číselné řadě bychom mohli pokračovat, nechceme 

vás však informacemi přesytit.
A tak nám dovolte v závěru popřát nám všem, aby-

chom tím jedničkovým rokem prošli na jedničku. Se 
všemi nepostradatelnými průvodci – pevným zdravím, 
optimismem a nadějí, že svět zase bude brzy v pořádku.

Těšíme se na vás! Kdykoli! Kdekoli!         Vaše Doriska

Doriska

...pro vás...

zI JEV  
V

rEC

Sledujte naše živé vysílání

každý čtvrtek 
 v 17 hodin
   na našem facebooku... 
      www.facebook.com/svCaZpDvppDorissumperk
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a Šumperska mezi lety 1979–2017. Řadí 
se mezi ně bouřky, nárazový vítr, velmi 
nízké či naopak vysoké teploty a  další 
nezvyklé jevy. Na výstavě pořádané ve 
spolupráci s Vlastivědným muzeem Je-
senicka, které při její přípravě spojilo své 
síly s  Českým hydrometeorologickým 
ústavem, nechybí ani řada přístrojů, jež 
pomáhají či dříve pomáhaly meteoro-
logům při jejich práci. 

Panorama Šumperka a  městská zá-
koutí zachycená od 18. do poloviny 

Ani v  době přísných karanténních 
opatření v šumperském muzeu nezahá-
lejí a připravují nové zajímavé výstavy. 
Na webu www.muzeum-sumperk.cz si 
je mohou zájemci zatím prohlédnout 
alespoň on-line.

Od 12. ledna patří Hollarova galerie 
velmi lákavé výstavě Extrémní jevy na 
Jesenicku a  Šumpersku pohledem me-
teorologa. Jak název napovídá, věnována 
je extrémním projevům počasí, které 
byly zaznamenány v  oblasti Jesenicka 

Na výstavě o  extrémních jevech nechybí ani řada přístrojů, jež pomáhají či dříve 
pomáhaly meteorologům při práci.                                                      Foto: VM Šumperk

Také letos nabídne šumperská radnice zájemcům možnost vystoupat na věž a roz-
hlédnout se po okolí.                                                                              Foto: MěÚ Šumperk

V muzeu připravili nové výstavy, zhlédnout je lze on-line

Co chystají referenti odboru kultury na rok 2021?
náročná trať v  kulisách nejkrásnějších 
šumperských památek. 

„U památek zůstaneme i následující 
víkend, kdy budou opět zdarma zpří-
stupněny v rámci celorepublikové akce 
Dny evropského dědictví a ve většině 
případů v  nich bude na návštěvníky 
čekat průvodce,“ říká koordinátor 
DED Antonín Linet z  oddělení kul-
tury. „Mimo jiné budou přístupné 
všechny šumperské kostely, plánujeme 
i  rozšíření prohlídky podzemního 
krytu pod ‚zámečkem‘ a s průvodcem 
se podíváte také na ochoz radniční 
věže,“ dodává Linet.

Závěr roku se ponese ve vánoční 
atmosféře. Oddělení kultury společně 
s  Domem kultury Šumperk opět při-
praví vánoční trhy u  radnice s  boha-
tým kulturním programem v  podobě 
hudebních koncertů, vystoupení dětí 
šumperských škol a  dalšího. „Nemalá 
pozornost bude věnována také rozší-
ření vánoční výzdoby města, počítáme 
s pořízením nových zajímavých prvků 
a  také s  výměnou stávajících, již ne-

vyhovujících částí,“ říká Eva Rutarová 
z oddělení kultury.

Oddělení kultury dále během roku 
organizuje například vítání občánků, 
pietní a vzpomínkové akce, výstavy ve 
veřejném prostoru, podílí se na fes-
tivalech Město čte knihu, Hudba bez 
hranic a  dalších, provozuje klášterní 
kostel a  také spolupracuje s  místními 
kulturními organizacemi, mezi něž 
patří Dům kultury Šumperk, Divadlo 
Šumperk, Městská knihovna TGM, 
SVČ Doris a mnoho dalších. „Věříme, 
že si každý ze šumperských občanů 
i návštěvníků města najde v bohaté kul-
turní nabídce to svoje a že nám epide-
mická situace dovolí v  roce 2021 akce 
uspořádat bez jakýchkoliv výrazných 
omezení,“ uzavírá Vondruška.

V  případě námětů, pochval, ale 
i  konstruktivní kritiky se na nás ne-
váhejte obrátit, nejlépe e-mailem na 
kultura@sumperk.cz. Ostatní kontakty 
najdete na www.sumperk.cz.

Zpracovalo oddělení kultury  
a vnějších vztahů

města, slavnostní ceremonií a  možná 
i  ohňostrojem. „Koncert připravu-
jeme ve spolupráci s  Domem kultury 
Šumperk a  jeho hlavní hvězdou bude 
skupina Mňága a  Žďorp, která měla 
vystoupit už na loňských slavnostech, 
jež nám koronavirus zrušil,“ upřesňuje 
Vondruška.

Léto se zaměří na návštěvníky města. 
„I tento rok budou v nabídce prohlíd-
kové okruhy městem, vyhlídky z  rad-
niční věže a  expozice Čarodějnické 
procesy v  Geschaderově domě,“ říká 
Martina Plesníková z  informačního 
centra. Zpřístupněn bude také klášterní 
kostel. „Po úspěchu z  loňského roku 
i na letošek plánujeme každý prázdni-
nový páteční večer zpřístupnit radniční 
věž pro romantické vyhlídky na večerní 
město,“ doplňuje Vondruška. 

Srpnovým akcím bude vévodit ju-
bilejní třicátý ročník Mezinárodního 
folklorního festivalu a také jedna výji-
mečná sportovní akce mezinárodního 
charakteru. „Šumperk se stane mís-
tem startu královské etapy cyklistické 
Czech Tour 2021, na které se očekává 
účast špičkových mezinárodních týmů, 
jež se pravidelně účastní Grand Tour,“ 
říká Vondruška.

Od cyklistiky se v  září přesuneme 
k  běhu. 12. září se poběží třetí ročník 
oblíbeného závodu historickým cent-
rem města s názvem ŠumpeRUN. Re-
gistrace se budou otevírat v  průběhu 
jara. Na závodníky bude opět čekat 

Oddělení kultury místní radnice 
chystá na rok 2021 řadu zajímavých 
akcí. Mezi ty nejzajímavější, které „kul-
turní referenti“ připravují nebo se na 
nich významnou měrou podílejí, se 
bezesporu řadí Slavnosti města Šum-
perka, Mezinárodní folklorní festival, 
běžecký závod ŠumpeRUN nebo Vá-
noční Šumperk. Pracovníci oddělení 
věří, že epidemiologická situace dovolí 
všechny akce letošního roku uspořádat.

Závěr února bude patřit vzpomín-
kovým akcím na studenta šumperské 
„průmyslovky“ Jana Zajíce, jenž se 
v roce 1969 jako Pochodeň č. 2 snažil 
vyburcovat národ proti sovětské oku-
paci. Zda proběhnou akce v  on-line 
prostoru, nebo v klasické podobě ukáže 
vývoj epidemiologické situace.

V  březnu by měl proběhnout slav-
nostní večer s  předáváním Cen města 
Šumperka za rok 2020. „Slavnostní akt 
se stejně jako vloni uskuteční v komor-
ním prostředí obřadní síně šumperské 
radnice,“ upřesňuje Bohuslav Vond-
ruška, vedoucí oddělení kultury. Začát-
kem května si pak Šumperk připomene 
76. výročí konce druhé světové války 
u památníku obětí u bratrušovské střel-
nice. 

Červen tradičně patří Slavnostem 
města Šumperka. Podobně jako v  mi-
nulých letech i na letošek se chystají di-
vadelní představení, koncerty a hlavně 
den s historií a romantikou zakončený 
výpravným průvodem historickou částí 

20. století v  malbě, kresbě a  grafice 
přiblíží prostřednictvím rozmanité ko-
lekce šumperských vedut, uložených až 
na výjimky právě ve sbírkách muzea, 
nová výstava instalovaná od 28.  ledna 
ve výstavní síni. Veduta neboli pohled 
na město i  okolní krajinu byla v  ev-
ropském výtvarném umění velmi po-
pulárním malířským žánrem po celé 
sedmnácté století až do století devate-
náctého. Dá se říci, že její obliba přetr-
vává dodnes, pouze médium malby či 
grafiky postupně nahradila fotografie. 

Dochované veduty lze vnímat ne-
jen jako svébytná umělecká díla, ale 
také jako důležitý historický pramen. 

Nejinak tomu bylo v  Šumperku. Až 
do sedmdesátých let 19. století jsou 
veduty jediným informačním zdrojem 
pojednávajícím o  vzhledu města a  dá 
se z  nich vyčíst velké množství údajů 
o jeho stavebním vývoji. Na webu www.
muzeum-sumperk.cz budou moci zá-
jemci zatím alespoň on-line poznávat 
jak výtvarné pojetí exponátů, tak jejich 
hodnotu v  podobě historických pro-
měn města. A aby se v historických po-
hledech na Šumperk lépe orientovali, 
budou umělecké veduty konfrontovány 
se současnými fotografickými snímky, 
které byly pořízeny pro účely stejno-
jmenného katalogu.                            -red-

Jan Kleiner podle Antona Gersche, veduta Šumperka od jihovýchodu, rytina s lep-
tem, 1821.                                                                                                    Foto: VM Šumperk
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Zimní 50 se spojila s výstupem na Háj

Tip na zimní výlet: Rozhledna na Brusné

Na poslední únorovou sobotu naplánoval Klub 
českých turistů, odbor Šumperk, akci nazvanou 
Zimní výstup na Háj, jež je náhradou za zrušený 
výstup novoroční. Proběhnout by měla spolu s další 
tradiční turistickou akcí – Šumperskou zimní 50. 
Otázkou ale zůstává, zda epidemická situace Klubu 
českých turistů dovolí tento masový pochod zorga-
nizovat.  

Východiskem pro tento výlet je nádraží ČD 
v  Bludově. Po žluté značce nebo místním zna-
čení okruhu Bludovská stráň vystoupíme k neda-
leké rozhledně Brusná. Je odtud pěkný výhled na 
Bludov i na Šumperk a na okolní Jeseníky. Cesta 
pokračuje dále po okruhu a nad zahradou bludov-
ského zámku se stáčí k  lesoparku Gryngle. Šum-
peranům možná méně známou, ale moc pěknou 
lokalitou dojdeme k  rozcestníku Na Příčné. Ti, 
kteří přijeli autem, pokračují vpravo po okruhu 
Bludovská stráň zpět k nádraží ČD a absolvují asi 
pět kilometrů.

Ten, kdo přijel vlakem s  cílem dojít do Šum-
perka, bude pokračovat po zelené značce. Ne-
příjemností je přechod přes rušnou silnici na 
Bludovském kopci, ale o  víkendu se to docela 
dobře daří. Hned za silnicí si můžeme oddechnout 

„Pětačtyřicátý ročník novoročního výstupu na 
Háj jsme měli kompletně připravený, včetně příle-
žitostného razítka. Akci jsme ale museli vzhledem 
k situaci v den plánované akce zrušit,“ říká předsed-
kyně šumperského KČT Zdeňka Daňková. Dodává, 
že naplánované aktivity se KČT rozhodl přesunout 
na sobotu 27. února s tím, že služba na Háji by měla 
být přítomna od deváté ranní do čtvrté odpolední. 

Spolu se Zimním výstupem na Háj by se měla už 
po dvaatřicáté uskutečnit i  Šumperská zimní 50. 
Ta letos nabídne trasy v délce 8, 15, 25 a 35 kilo-
metrů. Všechny startují mezi půl osmou a desátou 
hodinou od SVČ Doris v ulici 17. listopadu, cíl je 
před rozhlednou na Háji, kde účastníci pochodu 
dostanou příležitostné razítko spolu s účastnickým 
listem a  pořídit si mohou novoroční čtyřlístek. 
„Podmínkou konání akce je minimálně třetí stu-
peň PES s tím, že po celou dobu pochodu je třeba 
respektovat pravidla epidemiologické ochrany, tedy 
používat roušky a dodržovat rozestupy. Při čtvrtém 
nebo pátém stupni pochod ani výstup neproběh-
nou,“ zdůrazňuje Daňková. Aktuální informace 
mohou zájemci najít na webových stránkách www.
kctsumperk.cz.               ˝                                           -zk-

na odpočívadle Bludovská Svatá Trojice a pokra-
čujeme po zpevněné silnici na Bludoveček. Re-
staurace bude mít pravděpodobně zavřeno, tak 
se projdeme po areálu s  koňmi a  spoustou další 
zvěře, jejichž pozorování může zaujmout nejen 
děti. Z Bludovečku půjdeme zpevněnými cestami, 
abychom neporušili běžecké stopy, které snad ko-
nečně mají šanci vzniknout i v okolí města. Kromě 
nejvyužívanější cyklostezky se nabízí silnička 
značená červeným turistickým psaníčkem. Vede 
kolem obory Bludoveček se stády srnčí, dančí a je-
lení zvěře. Cesta ústí nad šumperským židovským 
hřbitovem. Ujdeme asi sedm kilometrů, k nimž je 
třeba přičíst ještě ty, které nás čekají k našim do-
movům.                         Z. Daňková, KČT Šumperk

Z nových knih, jež 
Knihovna TGM kou-
pila v prosinci pro své 
čtenáře, knihovnice 
doporučují román ir-
ské autorky Sally Ro-
oneyové Normální lidi 
o vztahu dvou mladých 
lidí z rozdílného soci-
álního prostředí, kteří 
hledají své místo ve 
společnosti a k sobě 
navzájem; dále román polské autorky Joanny 
Batorová Chmurdálie, jehož hrdinka Domi-
nika cestuje po celém světě, střídá země 
i zaměstnání a čím více se vzdaluje domovu, 
tím víc se přibližuje Chmurdálii, krajině, která 
splňuje její představy o ideální společnosti; 
a také román norského autora Joa Nesbøho 
Království o dvou bratrech, již v mládí tragicky 
přišli o rodiče. Starší Roy zůstal na rodném 
statku a Carl odešel do Kanady. Po čase se 
vrací s novou ženou a také ambiciózními 
plány, které rozvíří stojaté vody zapadlého nor-
ského městečka a probudí staré vzpomínky, 
ne vždy příjemné.
Další čtenářské tipy
beletrie: J. Poncarová – Alžběta a Nina, J. For-
mánek – Kniha o tichu, V. Větvička – Krok za 
krokem celým rokem, M. Hošková – Matěj 
maluje mapy, R. Tremainová – Gustav a An-
ton, S. Bythell – Deník knihkupce, M. Vareil-
leová – Láska ve světě lichých ponožek, 
T. Keleová-Vasilková – Rodinné klubko, E. Bo-
ček – Aristokratka u královského dvora
thriller, detektivka: R. Harris – Druhý spánek, 
L. Wright – Na konci října, J. Deaver – Komu-
nita truchlících
historické: S. Collinsová – Vyznání Frannie 
Lantonové, B. Levy – Labyrint z ledu, R. Sepe-
tysová – Mlčící fontány
naučná: M. Kobza – Mlžnou krásou Rychleb-
ských hor, R. Honzák – Královna děsu aneb 
Panická porucha
dětská: M. Pilátová – Kiko a princezna z tun-
dry, J. K. Rowlingová – Ikabog, I. Březinová – 
Vire, padni!              Zpracovala M. Halmichová

Informační centrum Šumperk, které sídlí 
v budově divadla na Hlavní třídě, je na zá-
kladě krizových opatření vlády pro veřejnost 
až do odvolání uzavřeno. V případě potřeby 
se lze s pracovnicemi infocentra spojit tele-
fonicky na čísle 583 214 000 nebo e-mai-
lem (ic@sumperk.cz), a to každý všední den 
v čase od 8 do 12 hodin a od 12.30 do 
15.30 hodin.                                                  -red-

 Knižní tipy pro čtenáře

 Informační centrum je pro 
veřejnost uzavřeno

Od vlakového nádraží vede žlutá značka i místní zna-
čení okruhu Bludovská stráň.                                 Foto: -zk-

Malá, převážně dřevěná, šest metrů vysoká rozhledna 
vyrostla v roce 2015 na kopci Brusná a můžete se z ní 
kochat výhledem do kraje.                                        Foto: -zk-


