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Vážení a milí čtenáři,
když se řekne březen, vybaví si ti dříve na-
rození automaticky slogan březen – Měsíc 
knihy. Tak tomu skutečně až do sametové re-
voluce bylo. Od roku 1998 byl po deset let na-
zýván Měsícem knihy a internetu, posledních 
třináct let pak slavíme březen jako Měsíc čte-
nářů. Jedno je ale jisté – měsíc, v němž začíná 
kalendářní jaro, prostě patří všem, kdo rádi 
čtou. A přestože si dnes můžeme do telefonů, 
tabletů či čteček stáhnout tolik titulů, že by se 
do klasické knihovny nevešly, tištěná kniha si 
stále drží svoji pozici „lidského společníka“. 
A obzvlášť v této nelehké covidové době 
společníka velmi ceněného. Své o tom vědí 
šumperské knihovnice, kterým v současnosti 
procházejí rukama denně stovky publikací, 
jež chystají v Masarykově výdejním okénku 
pro své čtenáře. Ti zatím dovnitř do půjčovny 
nemohou. Doufejme tedy, že s přicházejícím 
jarem se situace změní. Přeji krásné svátky 
jara a knihy.                   Z. Kvapilová, redaktorka

Obsah čísla

Živá brána Jeseníků
Informační servis kulturní, sportovní a společenské nabídky na březen 2021

Měsíc březen se nese ve znamení 
knihy. Ty si zatím čtenáři nemohou 
v knihovně osobně vybrat,  
otevřeno je pouze  
Masarykovo  
výdejní okénko.
Foto: P. Kvapil 

Knihovna vyhlásila fotografickou soutěž pro děti  ..................  2
Botanické kresby vystaví v půjčovně pro dospělé  
Míla Prokůpková  .........................................................................................................................  2
Knihovnice to nevzdávají a na březen  
opět plánují akce do deseti osob  .........................................................................  2
Knihovna pokračuje v natáčení knižních videotipů  ...........  2
Divadlo na prknech, jež znamenají svět, i na Spotify  ........  3
Dům kultury slibuje svým příznivcům  
„Nadějné vyhlídky“  .................................................................................................................  3
„Kulturák“ ohlásil náhradní termíny březnových akcí  ...  3
Jeseníky mi vždycky připadaly tajemné a záhadné,  
říká spisovatelka Markéta Pilátová  ........................................................... 4, 5
Výmluvné ticho zaplní Jílkovu galerii  ........................................................  5
Stalo se v březnu  ...........................................................................................................................  6
Vnuk připravuje film o svém dědovi,  
řezbáři Antonínu Suchanovi  .....................................................................................  6
Muzeum je zavřené, výstavy zprostředkovává on-line  ....  7
Muzeum vydalo atraktivní katalog Šumperské veduty ...  7
Vzpomínka na brigádního generála F. Krátkého  .....................  7
Tip na výlet: Z Nového Malína přes Krásné  
a Vikýřovice do Šumperka  ...........................................................................................  8
Poslední pokus o Zimní výstup na Háj: neděle 14. března  .. 8
Informační centrum je pro veřejnost uzavřeno  ..........................  8
Knižní tipy pro čtenáře  ......................................................................................................  8



Šumperk | Živá brána Jeseníků    2/20212

Půjčovnu pro dospělé Knihovny TGM zaplní 
v březnu botanické kresby výtvarnice Milo-
slavy Prokůpkové. Šumperská rodačka žijící 
v současné době v Praze provede výstavou 
během on-line komentované prohlídky, 
kterou knihovna natočí v den instalace vý-
stavy ve čtvrtek 4. března. Záznam zveřejní 
na svém Facebooku a na YouTube v úterý 
9. března v 17 hodin. Výstava v knihovně po-
trvá do 21. dubna. 
Mílu Prokůpkovou snad ani není třeba Šum-
peranům představovat. Absolventka umě-
leckoprůmyslové školy v Brně léta pracovala 
v Šumperku jako grafička na volné noze, kde 
mimo jiné připravovala výstavy, muzejní ex-
pozice, firemní štíty, plakáty, pozvánky, upra-
vovala brožury a také řadu let ilustrovala 
obálky Kulturního života Šumperka. Před 
čtyřiadvaceti lety odešla do Prahy, kde již de-
vatenáct let vede Atelier písma na Uhelném 
trhu a pořádá zde kurzy kaligrafie. V posled-
ních letech nadepisuje pozvánky pro nejlu-
xusnější značky, restauruje fresky na Malé 
Straně, ilustruje knihy… A její velkou vášní 
jsou květiny, jež kreslí různými technikami. 
Na třicet botanických kreseb ozdobí v březnu 
půjčovnu pro dospělé.                                       -zk-

M. Prokůpková: Magnolie

Výtvarnice Anežka Kovalová představí svoji bibliofilii 
Ticho těchto věcí.                                                       Foto: -zk-

Víťa Marčík přijede do Šumperka s Malým princem. 
Foto: archiv

 Botanické kresby vystaví 
v půjčovně pro dospělé  
Míla Prokůpková

  Knihovna vyhlásila  
fotografickou soutěž pro děti

Knihovnice to nevzdávají a na březen opět 
plánují akce do deseti osob

Fotografickou soutěž pro děti, nazvanou Před-
stav svoji knihu, vyhlásila v únoru Knihovna 
T. G. Masaryka. Stačí, když děti vtipně na-
aranžují knihu, kterou právě čtou a chtěly by 
ji rovněž doporučit svým kamarádům, a poté 
ji pošlou ve formátu jpg na e-mail seligova@
knihovnaspk.cz nebo sopperova@knihov-
naspk.cz. Uzávěrka soutěže je 31. března. 
Autoři tří nejvtipnějších, nejoriginálnějších 
a nejkreativnějších snímků se mohou těšit na 
odměnu.                                                          -red-

Městská knihovna TGM mohla v  polovině února 
opět otevřít Masarykovo výdejní okénko. Po před-
chozím objednání si tak mohou čtenáři ve vestibulu 
vyzvedávat knihy a  také je zde vracet. Knihovnice 
jsou už připraveny i na variantu, že by v březnu došlo 
k rozvolnění omezení, vycházejících z tzv. protiepide-
mického systému. Na „Měsíc knihy“ tak naplánovaly 
akce pro malý počet lidí, jež by mohly proběhnout 
v případě, že bude platit třetí stupeň rizika.

„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 režimu 
chce knihovna nabídnout besedu s fotografkou Kata-
rínou Líškovou, jejíž výstava nazvaná Íránský seznam 
byla v knihovně nainstalovaná v prosinci a začátkem 
ledna. „Vzhledem k  uzavření knihovny ji ale mnozí 
neměli možnost zhlédnout. Po dohodě s  autorkou 
byla výstava zapůjčena do konce března do Úzké 2 – 
kavárny & creperie. A právě zde se budou besedy ve 
čtvrtek 18. března odehrávat,“ vysvětluje Šeligová 
a upřesňuje, že setkání začínají v 15 a v 18 hodin. Re-
zervaci je nutné poslat na e-mail seligova@knihovna-
spk.cz do úterý 16. března. 

Na úterý 31. března plánuje knihovna uvítání bi-
bliofilie Ticho těchto věcí, která je monologem vý-
tvarnice Anežky Kovalové a jejíž koncepce a grafická 
úprava jsou dílem Aleše Kauera. Knihu vydalo loni 
v  listopadu nakladatelství Adolescent v  nákladu sto 
padesát kusů. Pokud to epidemická situace dovolí, 
setkání s  Anežkou Kovalovou a  Alešem Auerem se 
uskuteční ve velkém sále knihovny od 17 hodin.    -zk-

 Knihovna pokračuje v natáčení 
knižních videotipů

Malou knižní ochutnávku pro dobu rozvolnění 
nabízí od začátku února Městská knihovna 
T. G. Masaryka. Každý čtvrtek v 17 hodin 
zveřejňuje na svém facebookovém profilu  
(@knihovnaspk) video, v němž zástupci šum-
perského veřejného života představují knihu, 
která je v poslední době nějakým způsobem 
oslovila a lze si ji v knihovně vypůjčit. 
V březnových dílech se mohou zájemci tě-
šit na knižní tipy od vedoucí šumperského 
knihkupectví Kosmas Terezie Hodkové (4. 3., 
A. Bennett – Neobyčejný čtenář), dramaturga 
domu kultury Ondřeje Procházky (11. 3., 
M. Chabon – Zázrační hoši), od tajemnice 
městského úřadu Heleny Miterkové (18. 3., 
Z. Jordánová – Souvislosti) a od ředitele di-
vadla Matěje Kašíka (25. 3.). Svou oblíbenou 
knihu ale mohou doporučit i samotní čtenáři, 
kteří nemají strach postavit 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-

Knihu, která ji nedávno zaujala, představí v jed-
nom z videí také herečka Olga Kaštická. Foto: -kš-

Nový cyklus měsíčních divadelních setkávání na-
zvaný Do knihovny za pohádkou, zaměřený na děti 
předškolního a  mladšího školního věku, zamýšlela 
Knihovna TGM „rozjet“ loni v  říjnu, opatření proti 
šíření koronaviru ale záměr zhatila. První předsta-
vení je tak naplánováno až na pátek 19. a  sobotu 
20. března, kdy Víťa Marčík na starém kočárku, s po-
mocí loutek a hudby povypráví o svém setkání s Ma-
lým princem. Loutkovému divadlu Já to jsem bude 
patřit velký sál knihovny v pátek od šesté podvečerní 
a  v  sobotu od desáté dopolední a  druhé odpolední. 
Místa v sále je třeba rezervovat na e-mailu seligova@
knihovnaspk.cz do úterý 16. března. 

Do svého nového románu Senzibil, odehrávajícího 
se v  zamlžených a  drsných Jeseníkách, by se měla 
Markéta Pilátová v  Knihovně TGM začíst koncem 
března. Román rozehrává příběh dvou senzibilů ob-
dařených těžko vysvětlitelnou silou, kterou každý 
z nich využívá jiným způsobem. Autorská čtení jsou 
přitom naplánována na úterý 23. března od 15.30 
a  od 17 hodin a  na středu 24. března od 17 hodin 
v  malém sále, místo je třeba rezervovat do pondělí 
22. března e-mailem zaslaným na adresu seligova@
knihovnaspk.cz.  
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V letošním roce chce dům kultury kromě jiných nabíd-
nout i koncert Marie Rottrové.                       Foto: archiv

Do pomyslného šuplíku uložili šumperští divadelníci 
i nazkoušenou komedii Testosteron.    Foto: P. Nesvadba

Na Spotify si lze poslechnout rozhovor s Michalem Sko-
čovským, režisérem nové divadelní hry Už je tady zas!, 
kterou nedávno se šumperskými herci dozkoušel. Foto: DŠ

Divadlo na prknech, jež znamenají svět, i na Spotify

Dům kultury slibuje svým příznivcům „Nadějné vyhlídky“

V Šumperku letos vystoupí Ondřej Havelka & Melody 
Makers.                                                                 Foto: archiv

Dům kultury Šumperk poodkryl část svého dra-
maturgického plánu na letošní rok. Projekt „Nadějné 
vyhlídky“ je sestavený tak, aby mohl pružně reagovat 
na nejednoduchou situaci, v níž se kulturní zařízení 
vzhledem k  protiepidemickým vládním opatřením 
nacházejí.

„Název projektu nemá evokovat slavný román 
Charlese Dickense, ale jednu z  myšlenek knihy Ná-
vrat krále od J. R. R. Tolkiena: ‚Naděje se rodívá, když 
už nám nic nezbývá.‘ Právě v takové situaci se ocitla 
většina organizátorů kulturních a  společenských 
akcí v době covidové,“ říká jednatelka domu kultury 
Hana Písková. Dodává, že dům kultury, který chtěl 
v  lednu zahájit programově pestrý rok, musí stejně 
jako ostatní kulturní instituce vyčkat na zlepšení epi-
demické situace. 

Velká část jarních koncertů již má nové termíny, 
jež se v tuto chvíli jeví jako reálné. V Šumperku letos 
vystoupí nejen osobnosti jako Marie Rottrová, Laco 

Co si budeme nalhávat, korona krize už trvá ší-
leně dlouho. A  ještě chvíli bude. Pomyslný šuplík, 
do něhož v šumperském divadle ukládáme nazkou-
šené inscenace, jde jen stěží dovřít, protože toho 
v něm máme opravdu hodně. I  tak se ale nevzdá-
váme. V sobotu třináctého února jsme dozkoušeli 
adaptaci satirického románu Už je tady zas, aby-
chom již v  úterý šestnáctého začali zkoušet paro-
dii Hitchcockova thrilleru Okno do dvora. Nejvíce 
nám všem chybí kontakt s diváky, který se snažíme 
nahradit on-line příspěvky. Rozhodli jsme se vy-
užít velkého hlasového potenciálu našich herců 
a  v  době všeobecného přehlcení vizuálním obsa-
hem se věnujeme mluvenému slovu. Každé pondělí 
čeká na příznivce šumperského divadla příspěvek, 
jenž je zdarma k poslechu na Spotify, Apple Pod-
casts a dalších platformách k tomu určených.

„Produkujeme krátké dramatické texty talento-
vaných autorů, jakož i  rozhovory se zaměstnanci 
divadla, popřípadě dalšími spolupracovníky, kteří 
k nám do Šumperka zavítají. Není však pravda, že 
by šlo o krátkodobou výplňovou aktivitu, takzvané 
„podcasty“ plánujeme vytvářet i po znovuotevření 
divadla veřejnosti,“ říká k projektu ředitel divadla 
Matěj Kašík.

Kromě zvukových příspěvků ovšem připra-
vujeme také novou divadelní sezonu, jež snad 
již proběhne s  diváky. Vzhledem k  tomu, že pů-
jde o  jubilejní, sedmdesátou sezonu, chystáme 
předplatné s  pestrou paletou inscenací, o  jejichž 
vznik se zaslouží špičkoví čeští režiséři. Těšit se je 
možné také na řadu doprovodných aktivit, které 
si šumperský divadelní dům k  příležitosti kulatin 

Deczi, Michal Pavlíček nebo Ondřej Havelka & Me-
lody Makers, ale prostor dostanou i ty nejlepší místní 
kapely. Na konci června se v  Pavlínině dvoře usku-
teční v  rámci ŠPEKfestu jednodenní „festiválek“, na 
kterém přislíbily účast skupiny HappyTo Meet, VLNY 
a TH!S s Vojtou Kotkem. 

„V přípravě letošní koncepce jsme intenzivně rea-
govali na vládní opatření stanovená v loňském roce. 
Pokud dojde k  jejich postupnému uvolňování, jsme 
připraveni a  můžeme ihned zvát návštěvníky,“ zdů-
razňuje dramaturg domu kultury Ondřej Procházka. 
Ve srovnání s minulým rokem podle něj obsahuje plán 
více akcí pro užší divácké skupiny, neboť trend uvol-
ňování jednotlivých opatření se bude týkat především 
počtu osob. „Příznivci domu kultury se však nemu-
sejí bát, že přijdou o velká jména. I na to jsme mysleli 
a část větších koncertů hodláme odehrát v prostoru 
Pavlínina dvora,“ ujišťuje dramaturg.                       -red-

nepochybně zaslouží. Těšme se na tuto budoucí 
celoroční oslavu, s  jejímž průběhem seznámíme 
naše příznivce v červnu. Věřme, že tato oslava bude 

 „Kulturák“ ohlásil náhradní termíny 
březnových akcí

Očekávaný návrat k běžnému chodu domu 
kultury se kvůli koronaviru posouvá. Všechny 
plánované březnové koncerty mají již nové 
termíny. Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti. 
„Když loni vznikal jarní plán akcí, doufali 
jsme v brzké zlepšení epidemické situace 
a s ní spojené rozvolnění opatření vztahují-
cích se ke kultuře. Vládní systém PES nám 
ale stále nedovoluje přivítat návštěvníky, 
takže jsme byli opět nuceni březnové kon-
certy přesunout,“ uvedl dramaturg Ondřej 
Procházka. 
Celý březnový koncertní program se ale 
podle jeho kolegyně z produkce Michaely 
Horákové podařilo „zachránit“. „Domluvili 
jsme se na náhradním termínu se sloven-
skou šlágrovou dvojicí Duo Jamaha a jejich 
koncert se uskuteční 4. září. Změna nastala 
i v případě koncertu rockového kytaristy Mi-
chala Pavlíčka, který je nyní naplánovaný na 
5. srpna. O den později, tedy 6. srpna, zahraje 
v Šumperku Kapitán Demo. Mohu prozradit, 
že oba koncerty se nově uskuteční pod širým 
nebem v Pavlínině dvoře,“ doplnila Horá-
ková a podotkla, že plánované nedělní diva-
delní pohádky pro děti musely být v březnu 
zrušeny.                                                            -red-

zaslouženou odměnou za to, že všichni se ctí zvlá-
dáme těžkou situaci, která ve světě nastala.       

M. Sodomka, dramaturg divadla
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Jeseníky mi vždycky připadaly tajemné a záhadné,  
říká spisovatelka Markéta Pilátová

Po návratu z ciziny se novým domovem Markéty Pilá-
tové staly Velké Losiny. V podhůří Jeseníků se odehrává 
i její poslední román Senzibil.                                 Foto: -pk-

Do Čech jste se vrátila loni po dvanáctiletém pů-
sobení v Latinské Americe, kde jste učila potomky 
českých emigrantů jazyk jejich předků. Jaké to je 
být zase doma? Není to pro vás po takové době tak 
trochu „exotika“?
Určitě je to nádherný a máte pravdu i exotický pocit. 
Hlavně nyní v téhle krásné, zasněžené zimě na horách. 
Domov teď vnímám úplně jinýma očima a mám z toho 
radost. Navíc tady kolem sebe vidím spoustu nových 
příběhů, které jsem dřív nebyla schopná tolik vnímat.

S manželem, novinářem Jiřím Sobotou jste se usa-
dili ve Velkých Losinách. Co rozhodlo o  tom, že 
právě v podhůří Jeseníků? 
Můj muž pochází ze Šumperka a  do Jeseníků jsme 
jezdili od té doby, co se známe, tedy skoro třicet let. 
Brali jsme se na zámku ve Velkých Losinách a  pak 
jsme shodou hezkých náhod v  Losinách koupili 
i dům. Jeseníky oba milujeme, a tak jsme ani nechtěli 
zakotvit nikde jinde než tady. 

Čím vás tento kraj přitahuje, je stvořený k  psaní? 
Ptám se proto, že na Šumpersku se odehrává váš 

Určitě jsem ovlivněná tzv. latinskoamerickým nábožen-
ským synkretizmem. V Latinské Americe se často pro-
líná křesťanství a místní indiánské nebo africké kulty. 
Nikomu to nepřijde divné, děje se to od patnáctého 
století, kdy se misionáři snažili naroubovat křesťanské 
svátky na domorodé slavnosti. Pro Latinoameričany je 
normální jít třeba v neděli na mši a pak večer meditovat 
nebo jít na jógu. Berou to jako součást své spirituality, 
svého pohledu do nitra a nejsou v tomhle nijak striktní 
či omezení. V Brazílii je dokonce velmi silné tzv. „spi-
ritistické hnutí“, což není vyvolávání duchů, ale jakési 
ekumenické hnutí, které hlásá zejména lásku k  bliž-
nímu a věří ve stěhování duší. Mimochodem, toto hnutí 
nechalo přeložit do portugalštiny náš český film o Janu 
Husovi, protože věří, že Jan Hus je jedna z reinkarnací 
francouzského spiritisty Allana Kardeca, na jehož učení 
je toto hnutí založené. Tohle všechno mne obklopovalo 
dvanáct let, takže to na mě určitě nějaký vliv mělo a má. 

V  knize zmiňujete specificky český „něcismus“ – 
víru, že je tady něco vyššího, co nelze snadno po-
jmenovat. Jak přistupujete k víře vy sama, jste také 
typická „něcistka“?
Nejspíš ano. Myslela jsem si naivně, že při psaní knihy 
si to nějak víc ujasním, ale nestalo se to, zůstávám dál 
klasickou „něcistkou“, ale možná dnes už spíš agnos-
tičkou. Tedy, tíhnu spíš k tomu, že existence nadpři-
rozena se nedá s  naší zkušeností a  možnostmi ani 
potvrdit, ani vyvrátit. 

Vraťme se k vaší tvorbě. Na čem v současnosti pra-
cujete? Vím, že jste nedávno navštívila v nedalekém 
Sobotíně manžele Anežku a  Mirka Kovalovy. Ne-
cháte se inspirovat jejich životním příběhem, pří-
padně osudy dalších obyvatel tohoto kraje?
Ano, s  manželem Jiřím bychom moc rádi napsali 
takovou zimní knihu o přezimování a o  tom, jak je 
možné zvládat, nebo nezvládat samotu a  odloučení 
od „šrumu“ světa. Ale zatím pro knihu spolu s Kova-
lovými hledáme tvar i příběhy, takže to ještě není nic 
určitého. Každopádně by se měla odehrávat v tomto 
kraji a v horách. 

Markéta Pilátová

• Narodila se v roce 1973 v Kroměříži.
• Studovala latinu a později románské jazyky 

a historii na Univerzitě Palackého v Olo-
mouci, kde šest let pracovala jako odborná 
asistentka, současně psala do zahraniční 
rubriky týdeníku Respekt.

• Dva roky působila jako lektorka češtiny na 
katedře slavistiky ve španělské Granadě.

• Další dva roky strávila jako učitelka krajanů 
v Brazílii.

• Po návratu vedla rok zahraniční rubriku ča-
sopisu Respekt.

• Od roku 2008 žila v Brazílii a Argentině, kde 
mimo jiné působila jako krajanská učitelka.

• Její romány Žluté oči vedou domů (2007) 
a Má nejmilejší kniha (2009) byly nomino-
vány na cenu Magnesia Litera a Cenu Jo-
sefa Škvoreckého, na Magnesii Literu byla 
nominována i kniha pro děti Kiko a tajem-
ství papírového motýla (2011).

• Vydala rovněž knihy Tsunami blues, Ku-
laté rámy slov, Hrdina od Madridu, S Ba-
ťou v džungli a nejnověji román Senzibil. 
Píše také knihy pro děti (např. Víla Vivivíla 
a stíny zvířat, Víla Vivivíla a piráti Jižního 
moře, Jura a lama, Kiko a tulipán, Papírový 
Pepíno, Jak bratři Baťové obouvali svět, 
Kiko a princezna z Tundry). Napsala rovněž 
sbírku básní nazvanou Zatýkání větru – ně-
které verše z této sbírky byly zhudebněny 
a zpívá je Monika Načeva. Jako hispanistka 
přeložila například slavný argentinský ko-
miks Macanudo a knihu Věřící od mexické 
spisovatelky Normy Lazo.

• Je vdaná, s manželem Jiřím Sobotou, jenž 
vede rubriku Kontext týdeníku Respekt, žije 
ve Velkých Losinách.

Fascinuje ji rozmanitost, barevnost a nepředvídatelnost Latinské Ameriky, „exoticky“ na ni ale nyní působí spíš moravské končiny. Řeč je o spisova-
telce, novinářce, překladatelce a hispanistce Markétě Pilátové, kterou dobře znají i šumperští čtenáři. S místní Masarykovou knihovnou spolupracovala 
již za svého působení v Brazílii a Argentině, dnes k ní má ale ještě blíž. Jejím novým domovem se totiž po návratu staly nedaleké Velké Losiny.

poslední román Senzibil, jenž vyšel loni na podzim. 
Je to vlastně váš první román z českého prostředí.
Jeseníky mi vždy připadaly tajemné a záhadné. Líbí 
se mi na nich, že nejsou tak klasicky malebné, ale že 
v nich vždycky cítím to, čím kraj prošel už od stře-
dověku. Těžily se zde vždycky nerosty, kácely lesy 
a znova vysazovaly, míchá se tady spousta nejrůzněj-
ších osídlení. A lidé museli o živobytí tvrdě bojovat. 
A taky se mi líbí, že už to není ten stereotypně vní-
maný kraj po odsunu Němců, ale je to již kraj druhé, 
třetí generace lidí, kteří sem přicházeli po válce. Ti 
ho už považují bezezbytku za svůj domov, a přitom 
na historii kraje a na německé osídlení nezapomínají 
a snaží se historický odkaz ctít a navázat na něj. Tako-
vých zajímavých lidí tady potkávám čím dál víc. 

Senzibil je o souboji dobra a zla, jeho hlavními hr-
diny jsou dva muži s mimořádnými mimosmyslo-
vými schopnostmi. Nakolik je jejich životní příběh, 
odehrávající se před sametovou revolucí i  po ní, 
inspirován skutečnými událostmi?
Je to naprosto vymyšlený příběh, ale má určité před-
obrazy ve skutečnosti. Zejména pokud jde o  ústav, 
jenž měl zkoumat paranormální jevy a snažil se o de-
finování jednotky mentální energie, zvané mention. 
Taky vycházím z jedné dávné reportáže, kterou jsme 
s mým mužem napsali v týdeníku Respekt. O estébá-
kovi v Kopřivnici, jenž mučil kněze a pak po revoluci 
dál vesele působil u policie. 

Konkrétní předobraz má i  postava inženýra Ru-
dyho Hejzlera, že? Místní čtenáři v  ní možná 
poznají známého šumperského léčitele a  psycho-
tronika. Znala jste ho osobně?
Je to jen letmý předobraz. Nepoznala jsem ho nikdy 
osobně, jen jsem o něm slyšela vyprávět od jeho zná-
mých, nebo od lidí, které léčil. Taky jsem o něm viděla 
dokument v  televizi, v  němž jsem se mimochodem 
dozvěděla o  onom komunistickém ústavu na zkou-
mání mentální energie. Ale samotný příběh Rudyho 
Hejzlera je zcela vymyšlený.

Děj románu se odehrává nejen v současnosti, ale ve 
více časových rovinách, vracíte se například i k době 
těsně po druhé světové válce. Do jaké míry jste se vě-
novala rešerším a jak dlouho jste na knize pracovala?
Román jsem psala asi čtyři roky. Z toho velkou část 
času zabraly právě rešerše. Problematika paranor-
málních jevů a  senzibilů je totiž bezbřehá. Rešeršo-
vala jsem ale i historické události, například masakr 
v Leštině, středověké osidlování Jeseníků nebo těžbu 
grafitu ve Starém Městě. 

Senzibil je vaší první detektivkou. Bylo to prvoplá-
nové, nebo jste k tomuto žánru dospěla postupně?
Nevím, jestli je to detektivka, spíš takový neohrabaný 
pokus o ni, ale ke klasické detektivce mám ještě da-
leko. Každopádně jsem chtěla, aby v knížce fungovalo 
určité napětí, pátrání po něčem tajemném, aby byl děj 
co nejčtivější a čtenář nevěděl, jak to celé dopadne. 

V románu píšete o mentálních energiích, o aurách, 
prolínají se tam různé paralelní světy. Pomohly 
vám nějak zkušenosti z Latinské Ameriky, kde mají 
víra, rituál a magie své nezastupitelné místo? Jsou 
vám tato témata blízká?   
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Teď ale intenzivně pracuji na dětské knize Bába 
Bedla, která se odehrává během osvobozování Je-
seníků a Velkých Losin. Inspiroval mě jeden příběh 
v báječném časopise Podesní. 

Pro děti jste napsala několik knížek, pro ty šum-
perské může být zajímavé, že jedna z  nich, Kiko 
a  tulipán, se odehrává na velkolosinském zámku. 
Chystáte pokračování?
Pokračování vyšlo loni na podzim pod názvem Kiko 
a princezna z tundry. Odehrává se na zámku v Javor-
níku a  v  blízké Tančírně, odkud se hrdinové, malá 
Kiko, její mongolská kamarádka a  český kamarád, 
přesunou na prázdniny na Sibiř. 

Loni jste obdržela stipendium Českého literárního 
centra, sekce Moravské zemské knihovny, které má 
za cíl podpořit tvůrčí psaní autorů v domácím pro-
středí v čase koronavirové pandemie. S jakým ná-
mětem jste uspěla a jak jste s prací daleko?
Stipendium jsem získala na psaní románu o českých 
Němcích v  Brazílii, jenž se bude jmenovat Hnízda. 
Je o komunitě českých Němců, kterou jsem sedm let 
učila v Brazílii česky, a měl by to být příběh o lidech, 
kteří nikdy nezažili česko-německé antagonizmy 
a považují se za velké české vlastence, přestože mluví 
německy a portugalsky. 

Jak současná situace ovlivňuje váš život a  tvorbu? 
Nepochybně vám už velmi chybí kontakt s  lidmi 
během autorských čtení. 
Ano, kontakt a možnost číst z knížek naživo mi moc 
chybí. Když píšu, jsem s textem hodně sama, nemám 
možnost ho nějak konfrontovat se čtenáři a  třeba 
s  nimi o  textu diskutovat. Tahle zkušenost mě jako 
autorku hodně posouvá a  taky mě baví s  knížkami 
jezdit na nejrůznější místa, do velkých, nebo i úplně 
malých knihoven, na festivaly, nebo za dětmi do škol. 
Dostanu se tak do míst, kam bych se asi jinak byla líná 
vypravit, a to je na literárních čteních taky moc fajn. 

Jedno z  prvních možných čtení nepochybně pro-
běhne v šumperské knihovně, s níž úzce spolupra-
cujete. Troufnu si tvrdit, že je pro vás „srdeční“ 
záležitostí, nemýlím se?
Ano, knihovnu v Šumperku a její tým v čele s Kami-
lou Šeligovou mám moc ráda a obdivuju jejich nad-
šení a akce, které se zde pořádají. Chodila jsem moc 
ráda už do staré knihovny a  ta nová, to je naprostý 
čtenářský požitek. Přijde mi, že rekonstrukce se mi-
mořádně vydařila a že se z knihovny stalo místo plné 
moderního designu, jenž se citlivě snoubí s historic-
kým odkazem staré školy, a já se tam cítím opravdu 
jako doma. Vždycky, když jedu do knihovny z  Vel-
kých Losin, vyhradím si celé odpoledne, nebo dopo-
ledne, kochám se knížkami, výstavou nebo nějakou 
akcí. A  pak se mi taky líbí, že si můžu dát nějakou 
schůzku, oběd nebo dort v  nádherné kavárničce. 
Zkrátka, je to komplexní zážitek a myslím si, že to je 
v současné době určitě správná cesta ke čtenářům. Ti 
dnes hledají zejména tzv. „živou kulturu“, tedy nejen 
půjčování knih. A  v  knihovně v  Šumperku ji roz-
hodně nacházejí. 

Z Ameriky jste se vracela s tím, že chcete pobýt ně-
jaký delší čas doma. Začínají už být Losiny a tento 
kraj vaším domovem?
Já se tady cítím být doma. A  jsem moc vděčná, že 
jsem tady mohla zakotvit. Vždycky, když přijíždím 
vlakem ze Zábřehu a dívám se na blížící se kopce, ne-
můžu uvěřit tomu, že tady můžu žít.

Děkuji za rozhovor a  přeji hodně inspirace pro 
nové příběhy ze Šumperska a Jesenicka.

Z. Kvapilová

Doriska

...pro vás...

zI JEV  
V

rEC

Sledujte naše živé vysílání

každý čtvrtek 
 v 17 hodin
   na našem facebooku... 
      www.facebook.com/svCaZpDvppDorissumperk

Rozbitý tvar M, 2015, olej a olejový pastel na papíře 
a plátně, 120 × 90 cm

Výmluvné ticho zaplní Jílkovu galerii
Galerie Jiřího Jílka je stále připravena na okamžité 

otevření, pokud dojde k uvolnění vládních opatření. 
Do konce února je zde instalována výstava Luďka 
Vojtěchovského nazvaná Černobílé světy II. V březnu 
ji vystřídá „Výmluvné ticho“ Moniky Žákové. Zahá-
jena bude ve středu 3. března a potrvá do 4. dubna.

„Galerie i přes covidovou krizi díky nelehké a dů-
kladné práci jejího kurátora Miroslava Kovala doká-
zala během nejsložitějších dob připravit pro diváky 
zajímavý program,“ říká produkční Monika Fal-
tusová. Zdůrazňuje, že zaměstnanci domu kultury 
spolu s  Miroslavem Kovalem pevně doufají, že po-
stupná uvolňování, či drobné změny v protiepidemic-
kém systému PES dovolí alespoň částečné otevření 
výstavního prostoru veřejnosti. 

„Chceme galerii otevřít ihned, jak to bude ales-
poň trochu možné. Budeme tak reagovat na aktuální 
vývoj situace. Ať už se bude jednat o snížený počet 
návštěvníků nebo jiné omezení,“ doplnil drama-
turg domu kultury Ondřej Procházka. Připomněl, 
že v  době uzavření galerie si mohou zájemci pro-
hlédnout vystavené snímky na webu galerie www.
galerie-sumperk.cz.                                                       -red-

Monika Žáková (*1987): „Výmluvné ticho“, 
malba na plátně a na papíře

Malířka Monika Žáková se zřetelně liší snad ode 
všeho, čím byla převážně figurální a koloristická škola 
Jiřího Sopka. Staví na střídmé barevnosti, a přestože 
nic nezrcadlí, je s přírodou ve zjevném souladu. V je-
jím duchu snoubí přísnost řádu s  měkkou uvolně-
ností. Je otevřena přirozené jednotě obojího.

Povrch její obrazové plochy je předmětnou básní 
a  sám vypovídá svou hmatatelností o  volném pro-
storu a  vymezeném dílu v  něm. V  jeho tvárném 
vynořování, vrstvení a  řasení naznačí i  skrývá na-
povězené. Pracuje s  důrazem na členění plochy, 
na křížení pavučinových sítí čar. Na přírodě blízké 
uspořádání, postupně oproštěné až k  samokresbě 
zlomů a  záhybů textilií, někde měkce rozehraných 
utlumenou barvou, sprejem nebo olejovým paste-
lem. Tíhne k valérům zářivého světla, k zásadnímu 
prvku skladby svých malířských koláží, vrstvených 

papírů a  pláten, ať podložkou pevně ukotvených, 
anebo i jindy vystupujících do prostoru.

Původní vliv op-artu byl jen vnějším podnětem, 
a stejně i program konkretistů nebo matoucího mini-
malu. U ní je to jenom východisko cesty k ryzí čistotě 
niterné výpovědi o přírodě, o životě i o ní samé. Ve své 
krajní oproštěnosti vystačí si s jedním slovem: „Je“.

Odpoutaná od vzájemně podmíněných vazeb 
a vratkých vztahů je bezejmenná. Je němá, a přece vy-
povídající výmluvným tichem. Volně potkává se tak 
nejenom s mou živou tkání kresby a přírody zároveň, 
ale i s řadou dalších, jen zdánlivě odtažitých výpovědí, 
laděných ve shodě stavby obrazu a řádu světa v jeho 
prapodstatě. Proto ji tu vítám s výstavou, v naději na 
její uskutečnění. Průřezem z nových i  starších prací 
nepochybně obohatí ohrožený program letošního 
roku o svébytně vyhraněný rozměr.  Výstava bude od 
středy 3. března v galerii připravena v naději na její 
pozdější otevření v rámci pravidel protiepidemického 
systému.                                                                   M. Koval
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Přestože výtvarník a  řezbář Antonín Suchan 
opustil tento svět na sklonku minulého roku, vzpo-
mínky na něj brzy ožijí. Jeho vnuk Daniel Suchan 
točí o  svém dědovi film. Vznik krátkého doku-
mentu podpoří i šumperský starosta Tomáš Spurný.

Antonín Suchan, rodák z  Bechyně, žil v  Šum-
perku od šedesátých let minulého století a  stal se 
nepřehlédnutelnou osobností místního kulturního 
dění. Absolvoval Institut tvůrčí fotografie v Ostravě 
u  Jána Šmoka, působil jako fotoreportér, později 
fotografoval pro šumperské muzeum, krátce také 
stál za kamerou ostravské televize. Jako spoluautor 
je podepsán pod několika fotografickými publika-
cemi, dvakrát připravil monografii Šumperka. Vě-
noval se nejen umělecké fotografii, ale postupem 
času se soustředil na práce ve dřevě, jehož krásu 
nechával často promlouvat ve spojení s  kovanými 
prvky. Své dílo představil na více než čtyřech de-
sítkách výstav doma i  v  zahraničí, jeho plastiky 
zdobí soukromé sbírky a veřejná prostranství. Ne-
přehlédnutelná je například jeho Pocta Johannesu 
Guttenbergovi, rozměrnou asambláž o ploše kolem 
šesti metrů čtverečních vytvořil před třemi lety pro 
interiér nové Knihovny T. G. Masaryka.

Antonín Suchan se pravidelně účastnil so-
chařských sympozií, byl členem Unie výtvarných 
umělců Olomoucka a  držitelem Ceny města Šum-
perka a Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury. 
Loni v květnu oslavil osmdesáté narozeniny. Při této 
příležitosti mu v  září místní Vlastivědné muzeum 
připravilo retrospektivní výstavu nazvanou Ohléd-

nutí, na jejíž vernisáži se sešla nejen celá rodina, ale 
i desítky jeho fanoušků a obdivovatelů.

V neděli 6. prosince se pak jeho rodina a přátelé 
dozvěděli smutnou zprávu, že výtvarník zemřel. 
Prakticky od tohoto okamžiku se v hlavě jeho vnuka 
Daniela začala rodit myšlenka na vznik dokumentu.

„V současné době jsem ve fázi produkční a post-
produkční. Mám natočených zhruba šedesát mi-
nut rozhovorů s dědečkovými kamarády Tomášem 
Wurstem a Oldřichem Svozilem. Nechybí zde jeden 
z dědových synů Marek Suchan, který kráčí v jeho 
šlépějích. Účinkující mluví o  dědově životě, jeho 
díle a  o  vztahu k  řezbářskému řemeslu. Mým zá-
měrem je vytvořit svůj vlastní subjektivní pohled 
na člověka, jenž byl mým uměleckým vzorem,“ říká 
o vznikajícím snímku Daniel Suchan, který zároveň 
požádal město Šumperk o finanční podporu.

Prozrazuje, že jeho cílem je dostat zhruba dvace-
timinutový film na české dokumentární festivaly či 
filmové soutěže, jako jsou například Mezinárodní fes-
tival krátkých filmů autorů do 30 let Mladá Kamera 
2021, Mezinárodní festival dokumentárních filmů 
Ji.hlava 2021 nebo Mezinárodní festival populárně-
-vědeckých filmů Academia Film Olomouc 2021. 

„Antonína Suchana řadím k  osobnostem, jež 
k Šumperku patřily tělem i duší. S jeho díly se setká-
vám prakticky na každém kroku, jsou nepřehlédnu-
telná, zakořenila v našem regionu a neodmyslitelně 
sem patří. Jsem rád, že dokument, který nám An-
tonína Suchana bude připomínat, mohu finančně 
podpořit,“ uvedl starosta Tomáš Spurný.       -ger, zk-

 Stalo se v březnu

Před 185 lety se narodil v Šumperku  
obchodník a politik Friedrich von Tersch
Pocházel z významného rodu Terschů ze 
Šumperka, v regionu severní Moravy usaze-
ného od 30. let 18. století. V letech 1882 
až 1907 byl starostou města, v té době do-
šlo k výstavbě městské nemocnice, lázní, 
gymnázia, měšťanské školy Františka Jo-
sefa, odborné tkalcovské školy, mateřské 
školy a kasáren. Za jeho éry také proběhlo 
zavedení telefonní sítě a vznikl Schillerův 
park. Město Šumperk mu roku 1906 udělilo 
čestné občanství. Zemřel 14. prosince 1915 
v Šumperku.

Před 135 lety byla dokončena stavba  
pěchotních kasáren
Předání hlavní budovy pěchotních kasáren 
armádě se uskutečnilo 30.–31. března. Jed-
nalo se o objekt u ulice Vítězné, celý kom-
plex pěchotních kasáren se rozkládal kolem 
dnešního nám. Jana Zajíce. V hlavní budově 
byli ubytováni vojáci a v levé části přízemí 
byla kuchyně mužstva. Jídelna neexistovala, 
vojáci jedli na ubytovnách. Dostávali pouze 
snídani, u které fasovali denní příděl chleba, 
a oběd. Večeře zpočátku nedostávali. Po 
srušení kasáren v r. 1990 byly jednotlivé 
objekty rozprodány a hlavní budova byla do 
května 2002 přestavěna na osmdesát malo-
metrážních bytů.     

Před 110 lety se uskutečnila projekce  
prvního šumperského kina
Konala se 4. března 1911 v sále městské 
střelnice (dnešní požární stanice v Nemoc-
niční ul.). Kino neslo název Kino–Volks- 
theater („Kino – lidové divadlo“). Do té doby 
se v Šumperku konala pouze kočovná ki-
nematografická představení – zcela první 
proběhlo 6. ledna 1897 v hostinci U Modré 
hvězdy v dnešní Langrově ul. Kino patrně 
záhy zaniklo, protože již 23. prosince otevřel 
Saxinger svůj první stálý biograf v suterénu 
radnice. 
     
Před 75 lety přijal šumperskou delegaci 
prezident Edvard Beneš
Oficiální audience na Pražském hradě se 
konala 26. března. Šumperská delegace, 
kterou vedl předseda Místního národního 
výboru v Šumperku Leopold Formán, pře-
dala hlavě státu diplom čestného občana 
města Šumperka (občanství mu bylo udě-
leno 14. 12. 1945). Prezident dostal také 
drobné dárky – skleněnou vázu, lněné 
ubrusy a obraz Šumperka – a podepsal se 
do šumperské pamětní knihy.

Před 20 lety zemřel bývalý starosta Ctirad 
Medlík
Ctirad Medlík zemřel 20. března 2001. V le-
tech 1990–1994 zastával funkci prvního 
poválečného demokraticky zvoleného sta-
rosty města Šumperka. 12. dubna 2001 byl 
jmenován čestným občanem města Šum-
perka in memoriam. 

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

Antonín Suchan při práci v dílně, kterou měl pronajatou v budově místního divadla. V roce 2013 zde vytvořil 
mimo jiné i státní a obecní znak pro nedaleký Rapotín.                                                                                    Foto: P. Kvapil

Vnuk připravuje film o svém dědovi,  
řezbáři Antonínu Suchanovi



Šumperk | Živá brána Jeseníků    2/2021 7

lerie lákavé výstavě Extrémní jevy 
na Jesenicku a  Šumpersku pohledem 
meteorologa. Věnována je extrémním 
projevům počasí, které byly zazname-
nány v oblasti Jesenicka a Šumperska 
mezi lety 1979–2017, a  nechybí na 
ní ani řada přístrojů, jež pomáhají či 
pomáhaly meteorologům při jejich 
práci. 

Panorama Šumperka a  městská zá-
koutí zachycená od 18. do poloviny 
20. století v malbě, kresbě a grafice při-
bližuje prostřednictvím rozmanité ko-
lekce šumperských vedut, uložených až 
na výjimky ve sbírkách muzea, výstava 
instalovaná do 30. května ve výstavní 
síni. Veduty přitom jsou až do 70. let 
19. století jediným informačním zdro-
jem pojednávajícím o  vzhledu města 
a  dá se z  nich vyčíst velké množství 
údajů o jeho stavebním vývoji. 

Předsálí Rytířského sálu a  stálé ex-
pozice patří do 25. dubna výstavě Or-
chestrion a  jiné hrací skříňky, na níž 
muzeum představuje celou svou sbírku 
mechanických hracích strojů. K vidění 
je i orchestrion, který patří k největším 

Přestože je šumperské muzeum pro 
veřejnost stále zavřené, muzejníci při-
pravují nové výstavy. Od 2. března tak 
bude v  Rytířském sále nainstalována 
výstava nazvaná Na Jeseníky!, pořá-
daná ve spolupráci s Vědeckou knihov-
nou v Olomouci. 

Horská krajina zůstávala dlouhá 
staletí místem spíše neznámým a  ta-
jemným. Pohled na toto prostředí se 
začal během 19. století postupně měnit 
a pomalu se rozvíjel fenomén turistiky. 
Ani pohoří Jeseníků nezůstávalo stra-
nou zájmu. Kdo byli první průkopníci 
zdejší horské turistiky? Kdy vznikly 
první turistické mapy? Jakým způso-
bem měnil rozvíjející se turizmus tvář 
hor? A jak to bylo se zimními sporty? 
To vše a  mnohé další se dozvíte na 
výstavě věnované historii turistického 
objevování Jeseníků. A  nejen to. Pro-
hlédnete si také ukázky dobových tu-
ristických map, tištěných průvodců 
a  dalších zajímavých dokladů rozvoje 
turistiky. Výstava bude v Rytířském sále 
k vidění do 25. dubna.

Do 21. března patří Hollarova ga-

Autorkou publikace Šumperské veduty je historička umění Milena Filipová. 
Foto: VM Šumperk

Muzeum vydalo atraktivní 
katalog Šumperské veduty

Vzpomínka na brigádního 
generála Františka Krátkého

Muzeum je zatím zavřené, výstavy zprostředkovává on-line

Brigádní generál František Krátký, 
čestný občan města Šumperka, se naro-
dil 21. února 1893 v Kožušanech u Olo-
mouce. V letech 1914 až 1920 absolvoval 
coby voják cestu okolo světa – Štýrský 
Hradec, Lublaň, Borispol, Tomsk, Vla-
divostok, Tichý oceán, Vancouver, 
Quebeck, Halifax, Atlantický oceán, 
Cuxhaven, Hamburk, Domažlice. Její 
začátek vykonal v uniformě vojáka Ra-
kouska Uherska, z  Borispolu pokračo-
val coby příslušník 8. střeleckého pluku 
Československých legií a  orientační 
linkou k domovu mu byla transsibiřská 
magistrála.

Nově vzniklé Československé repub-
lice pomáhal dále službou v  Českoslo-
venské armádě. V  přehledu různých 
vojenských posádek zaujímá svoje místo 
Šumperk. Zde v roce 1938 převzal velení 
13. pěšího pluku a provedl pluk drama-
tickým obdobím a  událostmi na Šum-
persku. Logickou seberealizací hrdého 
Čecha bylo zapojení do činnosti odbo-
jové organizace Obrana národa v  Pro-
tektorátu Čechy a Morava, ať již v Praze 
či v  Olomouci. Poprava v  koncentrač-
ním táboře Mauthausen (Rakousko) 
v květnu 1942 ukončila jeho život. Stalo 
se tak poblíž místa, kde v roce 1914 začal 
svou cestu okolo světa.

Poctou Františku Krátkému jsou in 
memoriam povýšení do hodnosti bri-
gádního generála, udělení čestného ob-
čanství města Šumperka a pojmenování 
jedné z ulic v Šumperku.

Projevit úctu Františku Krátkému 
a 13. pěšímu pluku je možné v Šumperku 

u  pamětní desky umístěné na budově 
společnosti Pontis, ze strany náměstí Jana 
Zajíce, v areálu bývalých kasáren.

František Krátký byl a  je považován 
i  mimo město Šumperk. Svědčí o  tom 
různé pocty, např. vyznamenání Čes-
koslovenský válečný kříž 1918, Čes-
koslovenský válečný kříž 1939, Řád 
rumunské koruny, Kříž obrany státu mi-
nistra obrany ČR z roku 2011 a pamětní 
desky nejen v Šumperku.  

Nad jeho životem a  projevy uznání 
si lze položit řadu otázek. Jedna z  nich 
může znít: Jak by vypadal dnes vztah lidí 
k  České republice v  porovnání s  nad-
šením a  odhodláním při mobilizacích 
v roce 1938?

Za členy Čsl. obce legionářské  
ze Šumperka a okolí J. Skrbek

několik detailů fresek a  obrazů s  touto 
tematikou, které jsou k vidění v šumper-
ských kostelech. Jak moc se panorama 
Šumperka a jeho městská zákoutí změ-
nily, mohou čtenáři posoudit ze srov-
návacích snímků pořízených grafičkou 
a fotografkou Michaelou Stuchlou. 

Kniha měla být původně slavnostně 
představena na vernisáži stejnojmenné 
výstavy, k  tomu bohužel ze známých 
důvodů nemohlo dojít. Publikaci je 
však možné si objednat na e-mailové 
adrese ivana.knoppova@muzeum-
-sumperk.cz. Cena jednoho výtisku je 
tři sta korun. Ukázky z výstavy zájemci 
prozatím naleznou na webových a face-
bookových stránkách muzea.              -eš-

Historické veduty Šumperka ze sbí-
rek muzea, vedle nich fotografie za-
chycující stejná místa v  současnosti 
a  k  tomu doprovodné komentáře se 
zajímavostmi o  zobrazených lokali-
tách. To je hlavní náplň nové publikace 
vydané šumperským muzeem, jejíž 
autorkou je historička umění Milena 
Filipová. 

Kniha o sto šedesáti stranách předsta-
vuje čtenářům v kresbě, malbě a grafice 
provedené veduty města datované od 
18. století do poloviny 20. století a ulo-
žené ve sbírkách Vlastivědného muzea 
v  Šumperku. Přináší i  vůbec nejstarší 
vyobrazení Šumperka, uchovávané ve 
fondech Archivu města Brna, a  také 

v  republice a jenž prošel náročným re-
staurováním. 

V  Muzejíčku pak je nainstalovaná 
interaktivní výstava pro děti i  rodiče 
nazvaná Já, hrdina, věnující se složkám 
integrovaného záchranného systému, 

a  v  Galerii mladých představuje mu-
zeum do 28. března výtvarnici Ma-
rii Němečkovou. Aktuální výstavy si 
v době uzavření muzea mohou zájemci 
prohlédnout alespoň on-line na www.
muzeum-sumperk.cz.                             -kv-

Na výstavě Na Jeseníky! budou k vidění i historické pohlednice. Tato je z počátku mi-
nulého století.                                                                                           Sbírky VM Šumperk

Brigádní generál František Krátký. 
Foto: archiv
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Poslední pokus o Zimní výstup na Háj: 
neděle 14. března

Tip na výlet: Z Nového Malína přes Krásné 
a Vikýřovice do Šumperka

Novoroční výstup na Háj zhatila epidemie koro-
naviru, jeho organizátoři ze šumperského Klubu čes-
kých turistů se proto rozhodli pro náhradu v podobě 
zimního výstupu. Naplánovali ho spolu se Šumper-
skou zimní padesátkou na poslední únorovou sobotu. 
Vzhledem k epidemické situaci a nouzovému stavu, 
prodlouženému do 28. února, ale museli své záměry 
opět změnit. 

„Když jsme se rozhodovali o přeložení novoročního 
výstupu na Háj, rozhodně nás nenapadlo, že v náhrad-
ním termínu koncem února nebude epidemická situace 
mnohem lepší. Bohužel v době uzávěrky tohoto čísla 
je zřejmé, že nebude,“ říká předsedkyně šumperského 
KČT Zdeňka Daňková. Plánovaný termín 27.  února 
pro Šumperskou zimní padesátku, jež se měla usku-
tečnit už po dvaatřicáté, tak museli pořadatelé zrušit. 
„Nicméně pokud by si někdo chtěl individuálně projít 
plánované trasy bez registrace na startu, může si stáh-
nout popis tras na webových stránkách www.kctsum-
perk.cz,“ podotýká Daňková.

Vlakem se svezeme jednu zastávku do Nového 
Malína. Od nádraží se vydáme doprava po červeném 
psaníčku směrem k vodní nádrži Krásné. Nejprve pů-
jdeme po veřejné, nepříliš frekventované komunikaci, 
u autobusové zastávky nedaleko vodní nádrže Krásné 
odbočíme na panelovou cestu a přes Anenský Dvůr 
pokračujeme stále po psaníčku k vlakové stanici Viký-
řovice. Pokud se vrátíme do Šumperka vlakem (jede 
každou hodinu), ujdeme celkem pět a  půl kilome-
tru. Rozhodneme-li se pokračovat pěšky přes Viký-
řovice okolo penzionu U Jersáka na Jesenickou ulici, 
ujdeme asi devět kilometrů, budeme-li pokračovat po 
psaníčku uličkami přes lávku na Desné, rapotínskou 
silnici a Nové Domky, pak nás čeká celkem jedenáct 
kilometrů.                  Z. Daňková, KČT Šumperk

Otazník zatím visí nad Zimním výstupem na Háj. 
Ten organizátoři z  místního Klubu českých turistů 
přesunuli z  února na letošní poslední „zimní“ ne-
děli, tedy na 14. března. „Podmínkou konání akce je 
minimálně třetí stupeň PES s tím, že po celou dobu 
pochodu je třeba respektovat pravidla epidemiolo-
gické ochrany, tedy používat roušky a dodržovat ro-
zestupy,“ zdůrazňuje předsedkyně KČT. 

Pokud to tedy situace dovolí, budou pořadatelé na 
Háji očekávat účastníky od deváté ranní do čtvrté 
odpolední. Příchozí zde získají příležitostné razítko 
a k dispozici budou i novoroční čtyřlístky a originální 
„památeční list“. 

„Budeme-li ještě v  březnu v   pátém stupni PES, 
doporučujeme individuální výstup. Foto, případně 
zprávu z  průchodu Hájem uvítáme na adrese klub-
turistu.sumperk@seznam.cz do 20. března. Pamětní 
list a  příležitostné razítko bude v  tom případě pro 
všechny zájemce k dispozici na Háji po obnovení pro-
vozu rozhledny,“ uzavírá Daňková.                        -zk-

PAMÁTEČNÍ LIST
Novoroční výstup na Háj - 45. ročník - 1. 1. 2021

PoNovoroční výstup na Háj a 32. Zimní 50 - 27.2.2021

Poslední pokus o Zimní výstup na Háj - 14.3.2021

Individuální výstup jindy

Foto: Vojta Krejčí 

„NA NEZAPOMENUTELNOU DOBU”

?

Z nových knih, jež 
Knihovna TGM koupila 
v lednu, knihovnice 
doporučují román se-
veroirské spisovatelky 
Anny Burnsové Mlíkař 
z dramatického období 
konfliktu v Severním 
Irsku – intimní příběh 
dospívající dívky, kterou 
obtěžuje starší ženatý 
muž známý účastí v odboji. V prostředí, kde 
jsou všichni bez přestání pod drobnohledem 
okolí, nemá úniku v doslovném ani přenese-
ném slova smyslu. Za pozornost stojí rovněž 
román arménské, rusky píšící autorky Na-
rine Abgarjanové Tři jablka spadlá z nebe – 
s prvky magického realizmu vypráví příběh 
silné, životem zkoušené ženy na pozadí udá-
lostí 20. století. Podmanivý příběh o lásce 
a smrti se odehrává vysoko v horách ve sta-
robylé vesnici, již se světem spojuje pouze za-
staralý telegraf a strmá cesta. Do třetice pak 
knihovnice upozorňují na tragikomický román 
čínského autora Tung Siho Zvrácený osud, 
odehrávající se v současné Číně, o tom, jakou 
cenu bude muset hrdina zaplatit, aby naplnil 
otcův sen a vymanil rodinu z chudého života 
v horské vesnici.
Další čtenářské tipy
beletrie: G. Musso – Válka vzpomínek, 
D. Starnone – Důvěrnosti, A. Šlepikas – Jme-
nuji se Maryte, F. Noiville – Zpověď klepto-
manky, J. W. Lindsay – Piknik na Hanging 
Rock, D. Jefferies – Safírová vdova, L. Louis – 
Milá Emmie, T. Schillerová – Bumerang, 
I. Hadj Mous sa – Hlavně na to nemysli
thriller, detektivka: M. Robotham – Vraky, 
E. García Sáenz – Páni času, C. Läckberg – 
Stříbrná křídla, R. Bryndza – Mlha nad Sha-
dow Sands
historické: S. Vassalli – Chiméra, M. Niemi – 
Vařit medvěda
dětská: M. Knudsen – V knihovně je lev, 
Leonard & Sedgman – Krádež ve vlaku Skot-
ský sokol, N. Stevenson – Nimona (komiks), 
A. Kavková – Retrohraní

Zpracovala M. Halmichová

Informační centrum Šumperk, které sídlí v bu-
dově divadla na Hlavní třídě, je na základě 
krizových opatření vlády pro veřejnost až do 
odvolání uzavřeno. V případě potřeby se lze 
s pracovnicemi infocentra spojit telefonicky na 
čísle 583 214 000 nebo e-mailem (ic@sum-
perk.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

Ti, kteří si chtějí výlet o kousek prodloužit, mohou zajít 
i k vodní nádrži Krásné.                                           Foto: -pk-


