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Vážení a milí čtenáři,
musím se přiznat, že psaní úvodníků této pří-
lohy je pro mě po více než roce trvající koronavi-
rové pandemie čím dál obtížnější. Každý měsíc 
doufám, že vás budu moci potěšit pozváním 
alespoň na několik málo akcí, splnilo se mi to 
však jen v pěti číslech z dvanácti. Když píšu tyto 
řádky, je téměř stoprocentně jisté, že kulturní, 
sportovní a další akce budou mít i v dubnu 
červenou. Za zavřenými dveřmi šumperských 
organizací ale vznikají zajímavé projekty, na-
dále v tomto podivném mezičase pracují v on-
-line prostoru a připravují akce plánované na 
dobu, kdy budou moci otevřít. V divadle tak bez 
diváků odehrají novou českou premiéru insce-
nace Okno do dvora, knihovna natáčí knižní vi-
deotipy a „kulturák“ podcasty Nadějné vyhlídky, 
muzeum i Jílkova galerie zprostředkovávají své 
výstavy alespoň on-line, organizátoři festivalu 
Klášterní hudební slavnosti plánují na léto pat-
náct koncertů, „Doriska“ vysílá živě na Face-
booku a vydala se opět „Cestou světla“, nově 
ovšem ve virtuálním prostoru… Nejen o tom se 
dočtete na následujících stranách. Přeji hezké 
čtení a krásné první dny astronomického jara.   

Z. Kvapilová, redaktorka
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Půjčovnu pro dospělé Knihovny TGM zaplnily 
v březnu botanické kresby výtvarnice Milo-
slavy Prokůpkové. Na Facebooku knihovny 
a na Youtube si mohou zájemci pustit on-line 
prohlídku komentovanou autorkou kreseb. 
Výstava Šumperské rodačky žijící v sou-
časné době v Praze potrvá do 21. dubna. 
Mílu Prokůpkovou není třeba Šumperanům 
sáhodlouze 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 ateliér písma na Uhelném 
trhu a pořádá zde kurzy kaligrafie. Její velkou 
vášní jsou květiny, jež kreslí různými techni-
kami. Na třicet botanických kreseb ozdobilo 
v březnu půjčovnu pro dospělé.                      -zk-

Výtvarnice Míla Prokůpková vystavuje v knihovně 
své botanické kresby.                                           Foto: -pk-

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-

Zajímavé osobnosti ze Šumperka bude „zpovídat“ dra-
maturg Ondřej Procházka, kterého občas vystřídá ře-
ditelka domu kultury Hana Písková. Ta byla i prvním 
hostem Nadějných vyhlídek.                      Foto: P. Vantuch

 Výtvarnice Míla Prokůpková 
provází on-line svou výstavou 
v knihovně

  Tip na výlet po nejbližším okolí Knihovna je připravena pořádat akce 
do deseti osob

Dům kultury nabízí svým příznivcům 
k poslechu podcasty Nadějné vyhlídky

Od učňovské školy se dáme po zelené 
značce přes Kotel až k rozcestníku U Nových 
Domků, odkud je za pěkného počasí nád-
herný výhled na hřebeny Jeseníků. Pokraču-
jeme na Tulinku, z níž se můžeme vydat po 
červeném psaníčku na skálu Kokeš. V před-
jaří jsou odtud pěkné výhledy. Psaníčko nás 
povede kolem pietního místa u hromadného 
hrobu obětí bratrušovské tragédie na bratru-
šovskou silnici. Ten, kdo chce dát přednost 
pohodlné cestě bez převýšení (na Kokeš asi 
100 m), může jít z Tulinky po vrstevnicové 
cyklostezce. Přejdeme bratrušovskou silnici 
a pokračujeme po psaníčku přes Skalku do 
Temenice k zastávce MHD Temenice – ob-
chodní středisko. Celková délka procházky 
je kolem 6,5 kilometru. 
V katastru města jsou i Městské skály s vy-
hlídkou na hřebeny Jeseníků. Budeme-li ale 
pokračovat dále po žluté značce, opustíme 
katastr Šumperka, a porušíme tak vládní 
omezení pohybu. Vrátíme se tedy zpět na 
Tulinku a po Andělské stezce sejdeme do 
Šumperka.               Z. Daňková, KČT Šumperk

Pokud by v dubnu došlo k rozvolnění omezení, vy-
cházejících z  tzv. protiepidemického systému, Měst-
ská knihovna TGM je připravena uspořádat několik 
akcí pro malý počet lidí. Proběhnout by mohly v pří-
padě, 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 uspořádat ve spolupráci se Společností 
přátel hradu Bouzova křest letošního kalendáře Pavla 
Taťouna, zaměřeného na hrady Moravy a Čech. Autor 
jím navazuje na grafické práce starých mistrů, z  je-
jichž rytin čerpá a zpracovává je v akvarelu, nechybějí 
však ani některé malby přímo z plenéru. Křest by měl 
proběhnout v úterý 13. dubna od 17 hodin ve velkém 
sále knihovny.

Cyklus měsíčních divadelních setkávání nazvaný 
Do knihovny za pohádkou, zaměřený na děti před-
školního a mladšího školního věku, chtěla Knihovna 
TGM „rozjet“ loni v  říjnu, opatření proti šíření ko-
ronaviru ale záměr zhatila. První představení je tak 
naplánováno až na pátek 16. a na sobotu 17. dubna, 
kdy Víťa Marčík na starém kočárku, s pomocí loutek 
a hudby povypráví o svém setkání s Malým 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 13. dubna. 

Krátké rozhovory se zajímavými osobnostmi ze 
Šumperka začal pro své návštěvníky natáčet Dům 
kultury Šumperk. Hosty dramaturga Ondřeje Pro-
cházky a  občas i  ředitelky domu kultury Hany Pís-
kové budou nejen lidé z  místní kulturní scény, ale 
i  z  dalších oborů lidské činnosti. Jednotnou linkou 
těchto podcastů bude naděje.

„Název série podcastů je totožný s  názvem le-
tošního dramaturgického plánu. Myšlenka naděje 
a lepších zítřků by totiž v nějaké formě měla prolínat 
každým dílem tohoto cyklu,“ uvedl dramaturg Ond-
řej Procházka. Jeho prvním hostem byla jednatelka 
domu kultury Hana Písková, která se mimo jiné vyjá-
dřila k plánované rekonstrukci místního „kulturáku“. 
V  dalších podcastech by se měli objevit například 
Dan Holý ze šumperské kapely Trocha klidu nebo vý-
tvarník Michal Oźibko.

„Natáčíme ve skromných podmínkách staré zvu-
kařské kabiny přímo v domě kultury a velkou zásluhu 
na podcastech má náš technik Pavel Vantuch, jenž je 
technicky zpracovává. S Ondrou Procházkou jsme se 
domluvili, že občas budu podcastem provázet i já, ale 
jen v  nezbytných případech, kdyby třeba musel do 
karantény,“ vysvětluje jednatelka domu kultury Hana 
Písková a dodává, že podcasty chtějí natáčet do doby, 
než se dům kultury znovu otevře veřejnosti.

Podcasty Nadějné vyhlídky najdou zájemci na 
YouTube kanálu šumperského domu kultury. Každý 
rozhovor bude mít patnáct až dvacet minut a zveřej-
ňován je do odvolání každý čtvrtek.                           -red-

Do svého posledního románu Senzibil, odehráva-
jícího se v  zamlžených a drsných Jeseníkách, by se 
měla Markéta Pilátová v Knihovně TGM začíst v sa-
mém závěru dubna. Román rozehrává příběh dvou 
senzibilů obdařených těžko vysvětlitelnou silou, kte-
rou každý z  nich využívá jiným způsobem. Autor-
ská čtení jsou naplánována na čtvrtek 29. dubna od 
15.30 a od 17 hodin a na pátek 30. dubna od 17 ho-
din v malém sále, místo je třeba rezervovat do úterý 
27. dubna e-mailem zaslaným na adresu seligova@
knihovnaspk.cz.                                                              -zk-
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Ačkoli současná doba živému umění 
nepřeje, v Divadle Šumperk pracujeme 
dál. Druhou polovinu února a  téměř 
celý březen jsme zasvětili přípravě in-
scenace Okno do dvora, která měla 
mít premiéru 27. března, a  to velice 
příhodně, na Světový den divadla. Toto 
datum zůstalo platné, představení se 
však samozřejmě musí odehrát za za-
vřenými dveřmi. Diváci ale o  něj ani 
žádné jiné nepřijdou. Společně s před-
chozími tituly se pečlivě zakonzervuje. 
V jednání jsou také další možnosti, jak 
divadelní zážitek příznivcům šumper-

Přípravy jubilejního patnáctého 
ročníku festivalu Klášterní hudební 
slavnosti jsou v plném proudu. Počítají 
však i s omezeními, včetně vracení pl-
ného vstupného v případě rušení kon-
certů. Prodej vstupenek bude zahájen 
ve čtvrtek 1. dubna. 

Organizátoři festivalu v  současnosti 
počítají s  patnácti koncerty, jež by se 
měly odehrát od 27. června do 13. září. 
„Zda se nám podaří všechny uskuteč-
nit, je ve hvězdách, ale my stále věříme. 
Jsme připraveni pružně reagovat na 
opatření platná v  danou chvíli. V  pří-
padě potřeby budeme pro akce hledat 
vhodnější termíny, a pokud bude nutné 
některé zrušit, vrátíme vstupné v  plné 
výši,“ popisuje letošní strategii ředitel 
festivalu Roman Janků. Ten chce část 
vstupenek darovat zdravotníkům v re-
gionu jako poděkování za nasazení 
v boji proti koronavirové nákaze.

Novinkou letošního ročníku je jme-
nování rezidenčního souboru festivalu, 
jímž se stane Musica Florea. Na zaha-
jovacím koncertu uvede festivalovou 
premiéru děl Antonína Reichenauera 
a  jeho současníků. Závěrečný koncert 
pak věnuje konfrontaci Oratoria Vác-
lava Horálka s Requiem W. A. Mozarta. 

Malou knižní ochutnávku 
pro dobu rozvolnění nabízí 
Knihovna TGM. Každý čtvr-
tek v 17 hodin zveřejňuje na 
svém facebookovém profilu  
(@knihovnaspk) video, v němž 
zástupci šumperského veřej-
ného života představují knihu, 
která je v poslední době něja-
kým způsobem oslovila a lze si 
ji v knihovně vypůjčit. 
V dubnových dílech se mohou zá-
jemci těšit na knižní tipy od Petry 
Zsákové (1. 4. V. Hrabě – Blues 
pro bláznivou holku), Anny Vráž-
dilové (8. 4. B. Mac Donaldová – 
Paní Láryfáry), Jany Kirs (14. 4. 
M. A. Shafferová a A. Barrow-
sová – Spolek přátel krásné lite-
ratury a bramborových koláčů), 
Filipa Říhovského (22. 4. I. Cal-
vino – Neviditelná města) a od 
Kristiny Pelnářové (29. 4. V. Ne-
zval – Manon Lescaut). Svou ob-
líbenou knihu mohou doporučit 
i samotní čtenáři, kteří nemají 
strach postavit se před kameru, 
aby knihu představili, případně 
přečetli krátkou ukázku. Zá-
jemci se mohou ozvat ředitelce 
knihovny na e-mail seligova@
knihovnaspk.cz.                           -red-

 Knihovna natáčí knižní 
videotipy

V divadle odehrají novou českou premiéru

Hudební festival v srdci Jeseníků chystají pořadatelé opatrně,  
ale současně i s odhodláním

Druhou polovinu února a téměř celý březen zasvětili v divadle přípravě inscenace 
Okno do dvora.                                                                                                Foto: P. Nesvadba

Novinkou letošního ročníku je jmenování rezidenčního souboru festivalu, jímž bude 
Musica Florea.                                                                                                         Foto: archiv

ského divadla zprostředkovat dříve po-
mocí on-line médií. 

Pomineme-li ovšem neblahé okol-
nosti… jaké vlastně šumperské „Okno“ 
je? Filmový fajnšmekr si tento název 
zajisté spojí se stejnojmenným oceňo-
vaným thrillerem Alfreda Hitchcocka. 
Skutečně nejde o  náhodu, zároveň 
u  nás ale nevznikla přesná adaptace. 
Divadelní hra Okno do dvora (v  ori-
ginále Wrong Window) je současný 
text, který by se dal žánrově definovat 
jako komediální thriller s  detektivní 
zápletkou. Některé postavy z  filmu 

Pozvání vystoupit na pozoruhod-
ných místech Jeseníků přijaly i  letos 
opravdové hudební osobnosti. Patronka 
festivalu, harfenistka Jana Boušková, 
zahraje spolu s  koncertním mistrem 
České filharmonie Josefem Špačkem 
v dřevěném kostelíku v Maršíkově. Vů-
bec poprvé festival zavítá do klášterního 
kostela v Bílé Vodě, a hned se světovým 
hornistou Radkem Baborákem. 

Hudební lahůdkou se nepochybně 
stane uvedení barokní opery Endymio 
v  lázních Jeseník, včetně originálních 
kostýmů a kulis. Varhany v klášteře na 
Hedeči rozezní Waclav Golonka a kos-
tel ve Šternberku bude hostit soubor 
Czech Enseble Baroque. Znovu ožije 
unikátní Tančírna v Račím údolí, a  to 
projekty nespoutané Gabriely Ver-
melho a mužského vokálního kvarteta 
Q VOX. Nádvoří zámku Velké Losiny 
ozáří světelná show s hudbou Clarinet 
Factory. Osvěžení přinese swingový 
Orchestr Ježkovy stopy v  Rapotíně, 
multižánrové Bardolino ve Šternberku 
a  fúze klasické hudby s  folklorem 
FolkloreClassic v Loučné nad Desnou. 
Vzpomínce na Václava Havla bude 
věnován pořad Dopisy Olze v  podání 
harfistky Zdeňky Šolcové, mezzoso-

zůstaly nezměněny, jiné byly přejme-
novány. Američtí autoři Jane Milmo-
reová a Billy van Zandt zároveň scénář 
prošpikovali odkazy na různé Hit-
chcockovy snímky, například Vertigo, 
Psycho a mnohé další. 

Tento král thrillerů ale není jedi-
nou předlohou nově nastudované hry. 
V  představení, jež zrežíroval Adam 
Doležal, jsou jasně patrné vlivy dal-
šího slavného filmaře, a  to Woodyho 
Allena. Právě v duchu jeho humoru se  
situač ní komedie odehrává, což se re-
žisér v průběhu celého zkoušení snažil 
hercům klást na srdce. Tento absolvent 
Janáčkovy akademie múzických umění 
v Brně nepracuje v Šumperku poprvé. 
Režíroval zde již tituly Strašidlo can-
tervillské či Sherlock Holmes a  pes 
baskervillský.

Ústřední dva páry, které se baví šmíro-
váním sousedů v okně protějšího domu, 
ztvárnila mladší část šumperského čino-
herního souboru. Jmenovitě kvartet La-
dislava Jančíkova s Vítem Hofmannem 
a  Eliška Navrátilová s  Janem Šťavou. 
Pro většinu z nich jde o první zkušenost 
s detektivkou a situačním humorem na 
jevišti. Až to epidemiologická situace 
umožní, bude jistě zajímavé sledovat, 
jak se se svými rolemi popasují. Bude 
to o to zajímavější, že se jedná o vůbec 
první uvedení tohoto textu v českém di-
vadelním prostředí.

M. Sodomka, dramaturg divadla

pranistky Evy Garajové a  herečky Va-
lérie Zawadské. Do Karlovy Studánky 
pak přiveze Ensemble Lucis Vivaldiho 
Čtvero ročních dob. 

„Je opravdu na co se těšit a my pevně 
doufáme, že kultura v  létě opět ožije. 
Chceme lidem po měsících strastí při-
nést do života radost, vytáhnout je ven, 

přivést je na jiné myšlenky. A to hudba 
umí dokonale,“ slibuje Janků a dodává, 
že festival bude myslet také na naše 
zdravotníky. „Věřím, že nás tato si tuace 
semkne, lidé v  regionu se navzájem 
podpoří a  příležitosti, jako je živé se-
tkání s  hudbou, nezaniknou,“ uzavírá 
ředitel festivalu.                                            -kv-
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Nejraději vzpomínám na staré divadlo, v němž to dýchalo 
generacemi herců, říká Petr Král

Nedávno jste oslavil osmdesátiny. Předpokládám, 
že v  současné době poznamenané koronavirem 
to mohlo být jen se svými nejbližšími. Není vám 
tak trochu líto, že jste si nemohl „přiťuknout“ na 
zdraví i s přáteli a známými?
Doufám, že se setkáme v létě na zahradě našeho ba-
ráčku v Rapotíně. S rodinou a přáteli bychom tu chtěli 
oslavit nejen mé narozeniny, ale i synovy padesátiny. 
Mám poměrně rozvětvenou rodinu, sedm vnoučat, 
a již od Vánoc jsme s manželkou respektovali veškerá 
nařízení, takže jsme o svátcích byli sami. A sami jsme 
oslavili i moje výročí. Nechyběl přípitek a samozřejmě 
vzpomínání, jsme spolu už šestapadesát let a stále si 
máme o čem povídat. Byl to opravdu krásný večer. 

Při vyslovení vašeho jména si snad všichni Šumpe-
rané vybaví místní divadelní scénu, s  níž jste byl 
řadu let spojen. Právě divadel se již rok probíhající 
epidemie dotkla nejvíc. Jak vnímáte to, že herci sice 
mohou zkoušet, ale hrát před publikem nikoliv? 
A vůbec netuší, kdy opět uslyší potlesk ze zaplně-
ného hlediště.
Ten vývoj samozřejmě sleduji a v poslední době mám 
trošku strach o  kulturnost našeho národa a  země. 
Hodně teď čtu a  někdy jsem tak trochu zděšen, jak 
se někteří o umělcích a o hercích vyjadřují. Umělec 
totiž nemůže to svoje „zboží“ vystavit na pult v  ki-
logramech, dekagramech, metrech či kusech, to ne-
jde. Má však úžasný dar člověka potěšit, rozveselit, 
rozeznít bránice smíchem, donutit potlačit slzu, a to 
přece není málo. Je skvělé, když se vracíte z krásného 
představení, z koncertu, z výstavy, které vás pohladí 
po duši. 

vat v  šedesátých letech, kdy mě oslovilo šumperské 
Studio pánů Žáka a  Pasovského, které spadalo pod 
tehdejší Okresní kulturní středisko. Po příchodu do 
Hanušovic jsem se dal k ochotníkům a o tři roky poz-
ději založil vlastní soubor, v němž jsem asi třináct let 
nejen hrál, ale i  režíroval, například Lucernu, Paní 
Marjánku, Divou Báru, Vojnarku a  mnoho dalších. 
Tehdy jsme se účastnili několika Hronovů a s kolegy 
jezdili do Vysokého nad Jizerou na Krakonošův di-
vadelní podzim. Asi nejlepší inscenací, která se mi 
podařila, ale byly Hrátky s čertem. V té době je kromě 
nás měly na programu i šumperský dům kultury a di-
vadlo. Jeho dramaturg František Čech, excelentní di-
vadelník, mi tenkrát řekl, že právě naše inscenace se 
mu líbí nejvíc, což pro mě bylo velké vyznamenání.

Vyzkoušel jste si nejen učitelování a hraní, ale i ře-
ditelování. Nejprve, v  roce 1985, hanušovického 
kulturního domu a  o  tři roky později jste převzal 
vedení šumperského divadla. Jak k tomu došlo?
Oslovili mě samotní šumperští herci. Po smrti pana 
ředitele divadla Forétka mi byla položena otázka, 
jak bych vedl divadlo, kdybych se náhodou stal jeho 
ředitelem. A já odpověděl, že bych si ho strašně přál 
vést v duchu posledního principála v republice Vladi-
míra Švabíka. Vzápětí mi bylo sděleno, že jsem udělal 
konkurz. K onomu „starému“ divadlu jsem cítil velký 
respekt, neboť jsem seděl v  křesle a  za stolem, kde 
sedávali takoví pánové jako Zajíc, Švabík, Forétek – 
naprosto jasné divadelní osobnosti. Sezonu jsem pak 
čekal, než mě oslovili i s hereckou prací, přišla první 
role Balamonta v  komedii Líbej mě, Alfréde a  poté 
řada dalších krásných postav. 

V  porevolučním období se dlouho vedly debaty, 
zda profesionální soubor v Šumperku zachovat, či 
zrušit. Bylo těžké přesvědčit politiky, že jeho udr-
žení má smysl?

Narodil se ještě za protektorátu a na jeviště si poprvé stoupl jako devítiletý kluk. Cesta na prkna, jež znamenají svět, ale nebyla pro Petra Krále, doyena 
šumperské divadelní scény, přímočará, vedla oklikou přes poštu a učitelskou katedru. Nejprve se zápalem sobě vlastním ochotničil, v sedmačtyřiceti 
pak spojil svůj profesní život se šumperským divadlem, které mu poskytlo skvělé herecké příležitosti. Před třemi lety se rozhodl výrazně „zvolnit“ a uží-
vat si důchodu. Profesionální scénu sice opustil, divadlo ale zůstává jeho srdeční záležitostí. „Herectví přináší lidem potěšení, vyvolává emoce. Můžete 
lidi rozesmát, ale i rozplakat. Je to úžasný dar,“ říká Petr Král. Herec, jenž nedávno oslavil významné životní jubileum, dobře ví, o čem mluví.

Divadlo bez diváka, byť jen na určitou dobu, je vždy 
tristní. Pro herce je důležité, aby to nevzdávali a stále 
si opakovali už nazkoušené věci a  chystali nové. Je 
potřeba hrát na jevišti, i když diváci v hledišti nesedí. 
Vedení našeho divadla to ví, navíc soubor i veškerý 
personál kolem jeviště jsou velmi pracovití. Věřím, že 
se zpátky na scénu vrátí v naprosto dobré kondici. 

Divadlo je vaše životní láska. Cesta k  herectví ale 
nebyla ve vašem případě úplně přímočará, že? Má-
lokdo možná ví, že jste třeba rozvážel poštu a  po 
absolvování vysoké školy učil. 
Když jsem se po gymnáziu nedostal na vysokou 
školu, pan poštmistr Pohanka z Rudy nad Moravou 
mi nabídl místo listonoše. Vyfasoval jsem kolo a jez-
dil s  poštou i  do okolních obcí, občas jsem dostal 
nějakou tu výslužku, takže když jsem po roce kolo 
odevzdával, bylo mi tak nějak smutno. Na přírodo-
vědecké fakultě v Olomouci jsem za vydatné pomoci 
spolužáků vystudoval matematiku a po škole nastou-
pil do Vidnavy. Byl to nádherný rok v pohraničí – by-
dlení za šestnáct korun, obědy za dvě dvacet, večeře 
za korunu čtyřicet, navíc úžasná parta… Strašně rád 
se tam vracím, i když mnozí z bývalých kolegů jsou už 
bohužel na pravdě boží. 
Když jsem se vrátil z  vojny, dal mi tehdejší šéf od-
boru školství Radek Medlík, můj životní kamarád, 
na výběr – buď Hanušovice, nebo Bludov. Já si vybral 
Hanušovice, protože tu měli školu blízko vlakového 
nádraží, a učil jsem tam dvacet let.

V Hanušovicích jste založil i divadlo, ochotničení 
jste se ale věnoval už dříve. Jak na tu dobu vzpo-
mínáte?
Svoji první roli jsem dostal v devíti letech v Rudě nad 
Moravou, kde maminka vedla ochotnický soubor. 
Hrál jsem zbrojnoše v  Hadriánovi z  Římsů. Ochot-
nickému divadlu jsem se pak začal aktivně věno-

Dlouholetý herec a někdejší ředitel šumperského divadla Petr Král oslavil letos v únoru významné životní jubi-
leum. Přestože už na profesionální scéně nepůsobí, divadlo pro něj stále je srdeční záležitostí.               Foto: P. Kvapil

Petr Král coby advokát Bartoloměj v inscenaci Nebe na 
zemi, která byla na repertoáru divadla v roce 2012. 

Foto: archiv



Šumperk | Živá brána Jeseníků    3/2021 5

Za roli Ubalda v komedii Tři v tom získal v roce 2010 
Petr Král cenu Miloše Movnara.                            Foto: -pk-

V  Prodané nevěstě si v  roce 2011 „střihl“ vesnického 
dohazovače Kecala.                                                Foto: archiv

Bylo to nejtěžší období, jež jsem v divadle prožíval. 
Nastoupili noví politici, kteří o  kultuře mnohé ne-
věděli. Objevily se názory, že když jsou tady dům 
kultury a  kino, tak proč ještě divadlo. Těžko jsem 
vysvětloval, že divadlo tvoří, kdežto dům kultury 
a kino zábavu kupují. Byly to obrovské boje, i s někte-
rými představiteli radnice, osobně jsem přesvědčoval 
zastupitele, zval je na zkoušky, aby divadlo poznali. 
A pak přišel požár. Byla to obrovská beznaděj, ale na 
druhou stranu i určitý zlom, protože tato tragédie vy-
volala obrovskou podporou divadla. 

Co vám dodávalo sílu a  víru, že se vše obrátí 
v dobré?
Právě ta podpora veřejnosti. Den po požáru bylo 
založeno speciální konto na obnovu divadla a  jeden 
z  podnikatelů na něj vložil na tu dobu obrovskou 
částku. To byl první impulz. Pak se ozval ředitel domu 
kultury Vladimír Rybička a nabídl nám prostor diva-
dla D 123, do kterého jsme se během několika dnů 
nastěhovali a začali hrát. Právě tady ta naděje rostla, 
protože nikdo z  personálu ani z  herců neodešel, 
i když dostali nabídky z jiných divadel, a my tu vytvo-
řili inscenace, s  nimiž jsme reprezentovali Šumperk 
na přehlídkách oblastních divadel i  v  Praze. Naším 
zájezdovým divadlem se stalo Divadlo pod Palmov-
kou, ve kterém jsme pravidelně hostovali. A  naděje 
rostla také díky pomoci mého přítele, tehdejšího po-
slance a poté ministra kultury Pavla Dostála, a rovněž 
díky podpoře našich tehdejších senátorů a především 
města. Nepříjemné bylo, že se rekonstrukce hodně 
protáhla a horentně se navyšovaly i náklady. Bylo to 
tedy také o shánění peněz, o shánění lidí, jež by nám 
mohli pomoci. Nebylo to lehké období, ale odměnou 
pro mě bylo, že tradice trvání šumperského divadla 
mohla pokračovat.

Gratulace na dálku

Tomáš Spurný, 
starosta města Šumperka
Vážený pane Králi, milý Petře, každé město, 
obec má mezi svými občany osoby, které 
jsou důležité pro jeho život či kolorit, které 
dokážou ovlivnit jeho atmosféru. Takovou 
osobností jsi i Ty. A to nejen v oblasti kul-
turní, ale i v oblasti společensko-politické, 
kdy jsi se léta a se zájmem podílel na řízení 
města jako zastupitel. Za všechny tyto role, 
kterými jsi nás obohatil, Ti chci poděkovat.

Eva a Hynek Pálkovi, pedagogové 
a pravidelní návštěvníci divadla
Petr znamená kámen, skála nebo úskalí?! 
Úskalí pedagogické profese, kamenná bu-
dova divadelní, skála pro klidné i tříštivé vlny 
herecké, režisérské, ředitelské?! Anebo král 
v království komedie a tragédie… Anebo muž 
rodinný, manžel, otec, dědeček… Kolik tváří, 
kolik masek, kolik převleků, a přesto bytost 
jediná, osobitá, nepřehlédnutelná. Pan Petr 
Král! Lze i v průběhu představení, zejména 
toho životního, zvolat v duchu antické kome-
die: „Plaudite, amici, fabula fluit… tleskejte, 
přátelé, představení plyne!“
P. S. Přejeme Vám zdravý březenec a zdra-
visko i nadále…

Bohdana Pavlíková,  
dříve členka souboru Divadla 
Šumperk, nyní Švandova divadla
Drahý Petře, milý Kocbabo, vážený můj šéfe, 
kolego, příteli. Je tomu pár let zpátky, kdy 
jsem bývala Vaší ženou, dcerou, družkou. 
Nápovědou, aktérkou plavkových afér a pi-
jankou turecké kávy. Děkuji za ta léta šum-
perská. Nikdo nám je nevezme. Buďte zdráv 
a pln sil. Mám Vás ráda! Posílám místo dortu 
virtuální krvavou tlačenku. Však Vy víte… 

Olga Kaštická,  
členka souboru Divadla Šumperk
Petr Král se dožívá jubilea ve zdraví a po-
hodě. Jistě díky dobré fyzičce, ale hlavně 
díky péči své úžasné a jedinečné ženy, ne-
ustálé, ale nehmotné přítomnosti Milana 
Chladila a nekonečně dobrého pití. Petra 
znám tak dlouho, že nedohlédnu počátku. 
Pár let byl mým šéfem, ale nikdy jsem to 
jeho „šéfovství“ nepocítila. Byl spíš kolegou. 
Roky strávené s ním jako hereckým part-
nerem byly plnohodnotně a profesionálně 
prožité. Pro herce je důležité, když na vás 
partner slyší. Ta práce potom jenom kvete 
a baví. Přátelství trvá dodnes, i když se ne-
vídáme tak často. Petr je emeritním členem 
souboru a jsme na to hrdí. Petře, přeji zdraví, 
štěstí, pohodu v láskyplném a neutuchají-
cím vztahu s Tvojí skvělou paní Martou a po-
chopení a úctu Vašich potomků. 

mi: „Kriste pane, nic nehraj, já chci vidět Petra Krále.“ 
A přestože jsem při zkouškách s  textem asi šestkrát 
praštil a nejméně třikrát tuto roli vracel, dnes musím 
přiznat, že setkat se s  takovým magorem byla nád-
hera. Přirostl mi k srdci a dodnes mám pocit, že jsem 
hrál sám sebe, bylo to blízké mému naturelu, jednání 
i vystupování. 
A  ty opravdu velké role? Málokomu se poštěstí, že 
si na oblastní scéně zahraje krále Leara, to byla nád-
herná práce. Já ji prožíval o to víc, neboť mi před pre-
miérou režisér Jarda Janeček oznámil, že na mě čeká 
Jan Tříska, který stejnou roli zkoušel na Hradě. Byl 
jsem tehdy doslova šokován a měl sto chutí zavolat, že 
končím a hrát nejdu. Večer jsem se pak setkal s velice 
milým, vstřícným člověkem, jenž mě po první půlce 
objal kolem ramen a řekl mi – jen tak dál. 
Pak byly samozřejmě další krásné role jako Napoleon 
v  Generálce, Otthelo, Goethův Mefistoteles, Vávra 
v české klasice Maryša, Karel IV. v Noci na Karlštejně 
nebo mrzout Horác Vandergelder v muzikálu Hello, 
Dolly!. 
Musím zmínit i  hostování v  olomouckém divadle, 
které jsem „dostal“ k  sedmdesátinám od režiséra 
Michala Taranta, jenž mi nabídl jednu z  titulních 
rolí v Markétě Lazarové. Byla to zcela jiná, nádherná 
práce. A úplně na začátku mě nejvíc oslovila hra Da-
niely Fischerové Báje. Dostal jsem v  ní roli Opata, 
který chrání město Hameln před vlivem inkvizice, 
a jedním z partnerů byl tehdy ještě žijící Miloš Mov-
nar, jenž nás bohužel krátce poté v raném věku opus-
til. To vše dohromady způsobilo, že na tuto roli nikdy 
nezapomenu.

Kromě velkých rolí jste si „střihl“ i ty menší. V čem 
tkví umění, vymodelovat si i malou roli tak, aby si 
ji divák zapamatoval?
Když dostanete malou roli, je důležité neprošvihnout 
ten krátký okamžik, který máte třeba jenom v jedné 
jediné větě, musíte ho takzvaně prodat. A  to se mi, 
myslím, docela dařilo. Vzpomínám třeba na Marii 
Stuartovnu, v  níž jsem hrál dveřníka, malá role, ale 
já byl vždy tak propocený, že jsem mohl ždímat triko, 
protože ve verších nikam necouvnete. Takže i  malé 
role vás mohou dostat do pěkného ajfru. Nemůžete je 
hrát takzvaně levou zadní, ale je to o partnerství na je-
višti, na kterém stojí vaši kolegové. Musíte naslouchat 
tomu, co vám kdo říká, a odpovídat v tom duchu. To 
je velká poučka, kterou mi dal režisér František Čech, 
to je základ herectví.

Mluvil jste o partnerství na jevišti. Kteří herečtí ko-
legové vám přirostli k srdci?
Vedle Petra Komínka jsem hodně „partneřil“ 

Prozradíte, na které období šumperského divadla 
naopak vzpomínáte nejraději?
Víte, nejraději vzpomínám na původní budovu, na 
staré divadlo, v  němž to dýchalo generacemi herců. 
Bylo to nádherné místo, nádherná doba. Když jste 
procházeli chodbou, cítili jste minulost. Tím samo-
zřejmě načichne i divadlo nové. Když se otevřela nová 
budova, když se rozsvítila a já poprvé stanul na jevišti 
v Našich furiantech, stáhlo se mi tak hrdlo, že jsem 
měl pocit, že ani nemohu hrát.

Šumperské divadlo vám poskytlo úžasné herecké 
příležitosti. Je asi těžké vybrat jich jen několik… 
které vám natrvalo zůstaly v  paměti? Byla nějaká 
role, o níž jste si řekl – ta je opravdu životní?
Jednoznačně Hugh Preston v  Kachně na pomeran-
čích, kde jsem hrál titulní roli s  partnerkou Olgou 
Kaštickou. To mi potvrdila kritika, manželka i okolí. 
Už když to Jaromír Janeček překládal z francouzštiny, 
v té roli mě viděl. Když jsme ji hráli asi potřetí, řekl 

s  Olgou Kašickou, slyšeli jsme na sebe a  oním 
vrcholem byl nepochybně dialog v  Kachně na 
pomerančích. A  hodně mě obohatili hostující ko-
legové, jež se nám s  Jardou Janečkem podařilo 
do Šumperka dostat. Stanul jsem tak na prknech 
s  Vladimírem Rážem, knížetem českého jeviště.  

Pokr. na str. 6     
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V  současnosti se nemůžeme s  hosty 
setkávat osobně, proto vás zveme ke sle-
dování „Lucisky“ on-line! V  e-prostoru 
se setkáte s  Petrem Konupčíkem a  jeho 
významnými hosty z  řad šumperských 
osobností. „Naladit“ si nás můžete na 
www.doris.cz/via-lucis, a  to vždy po-
slední středu v  měsíci od 18 hodin. Ve 
středu 31.  března se v  naší talk show 
setkáte s  dlouholetým sbormistrem 
šumperského dětského sboru Tomášem 
Motýlem, jemuž děkujeme, že neodmítl 
naše pozvání. A Petru Konupčíkovi a Ja-
rušce Švecové děkujeme za to, že přijali 
on-line výzvu. Všem dalším hostům, 
kteří nás potěší nejen svou milou společ-
ností, ale i  svými příběhy, děkujeme, že 
nám pomáhají těšit vás. A vám všem, naši 
milí příznivci, děkujeme za podporu!

Těšíme se na vás!
Kdekoli! Kdykoli!               Vaše Doriska

Stýská se vám po nezapomenutelných 
rozhovorech s neobyčejnými lidmi? Chcete 
se setkávat s váženými hosty i v době, která 
osobnímu setkávání příliš nepřeje? Těšíte 
se na nevšední shledání v neobvyklém pro-
storu? Pokud jste alespoň na jednu otázku 
odpověděli ano, potom vězte, že vás naší 
pozvánkou potěšíme.

Před rokem se každému z nás převrá-
til život na ruby. Běžné věci se začaly stá-
vat nedostupnými, časem vzácnými… 
Přestože se situace stále nevyvíjí nejlépe, 
společnost částečně „chytá dech“ a snaží 
se život „přesunout“ do jediného pro-
storu, v  němž se „žít“ smí! Do on-line 
prostoru.

Náročná doba… Doba, ve které si ka-
ždý hledá tu svoji klidnou cestu světlem. 
VIA LUCIS! Jak příznačné! Přijměte 
tedy naše pozvání na oblíbený cyklus 
komorních akcí Via Lucis.

   Pokračování ze str. 5    

Cesta světla… má nový rozměr: VIA LUCIS… [ŽI(V)JE]

Setkání s ním pro mě bylo nejméně jedním semest-
rem vysoké školy, stejně jako hovory s Petrem Hani-
čincem v jedné hospůdce pod poštou po představení. 
Hrál jsem třeba i  s  Bořkem Navrátilem, s  Honzou 
Kačerem, s  Láďou Trojanem, s  kterým jsem smažil 
tvarůžky v kuchyni v hereckém domě, kde přespával. 
To jsou úžasné vzpomínky. 

Zmínil jste Jaromíra Janečka, jenž byl několik let 
kmenovým režisérem divadla. Jak se vám nejen 
s ním, ale i s ostatními režiséry pracovalo?
Jarda tady opravdu zanechal velkou stopu, byli jsme 
vynikající tým Král–Janeček–Vosáhlo. Ač jsem byl 
neprofesionál, brali mě. Petr Vosáhlo byl podle mého 
názoru nejlepší dramaturg v  republice, člověk diva-
delně naprosto vzdělaný, Jarda Janeček zase byl tvůrčí 
režisér. Přestože jsme si občas názorově nesedli, mu-
sím říci, že jsem od něj dostával skvělé role. 
Vzpomínám samozřejmě na Františka Čecha, velice 
laskavého, milého, nábožensky založeného člověka 
s krásnou vnitřní lidskostí. Úžasná práce byla i s Hon-
zou Novákem, rodákem ze Šumperka, s kterým jsme 
nastudovali například Hrdinu západu. Zmínit mu-
sím také Davida Drábka, s nímž jsem deset let dělal 
v  olomouckých Hořících žirafách Johanku v  parku 
a v Šumperku jsem od něj dostal nádhernou roli Žida 
v Kabaretu, od té doby nás pojí velké přátelství. 
Zapomenout nesmím ani na doslova „člověčího“ re-
žiséra Karla Semeráda ze Zlína – přestože nás spo-
joval jen „Limonádník“, pravidelně jsme se setkávali 
a byly to nádherné „večeronoci“ trvající mnohdy až 

do rána, kdy jsme mluvili o životě i o divadle. A při-
dal bych ještě jednoho z velkých režisérů Michala Ta-
ranta, který mi nabídl zmíněné hostování v Olomouci 
a  později, když jsem ukončil činnost v  divadle, ex-
terně režíroval úžasnou inscenaci Ďábel proti Bohu, 
již produkovala šumperská Eagle Gallery.

Hrál jste nejen v divadle, ale také ve filmech. Jaká to 
byla zkušenost a v čem to bylo jiné?
Měl jsem s tím trošku problémy, protože film přináší 
jiné situace než divadlo, je „rychlejší“. Každopádně to 
byla zajímavá zkušenost. Hned po revoluci jsem na-
příklad točil film Jan o studentu Zajícovi, zahrál jsem 
si třeba v  seriálových Soudničkách a Četnických hu-
moreskách, ve Všichni musí zemřít, v seriálu Vraždy 
v  kruhu, ale úplně nejraději vzpomínám na hraný 
dokument pro Českou televizi k  dvoustému výročí 
narození Priessnitze. Byla to nádherná práce, točilo 
se v přírodě a s takovými herci jako Honza Kačer, Bo-
říček Navrátil, Martin Dejdar, ale i s bezprostředními 
jesenickými ochotníky. S  těmi jsem si zahrál i v ně-
kolika dokumentech, které natočila šumperská spo-
lečnost Vistafilm manželů Ivy a Luboše Hlavsových. 
Spolupráce s  nimi je pro mě už několik let srdeční 
záležitost.

Milovaná prkna šumperského divadla jste se roz-
hodl opustit před čtyřmi lety. Jak jste k  tomuto 
kroku dospěl? 
Víte, v šestasedmdesáti mi už systém, kdy ráno zkou-
šíte a  večer jdete na jeviště, činil problémy, i  proto 
jsem panu řediteli Matěji Kašíkovi ohlásil, že chci 
na profesionální scéně skončit. Hraní jsem ale na 
hřebíček úplně nepověsil. Tehdy jsem už nějakou 
dobu spolupracoval s  Tomášem Aberlem z  místní 
Eagle Gallery, kde jsem hlavně recitoval při různých 
příležitostech. Pak vznikl nápad přednášet Rilkeho 
a  přišla spolupráce s  režisérem Michalem Tarantem 
na zmíněné inscenaci Ďábel proti Bohu, jež se hrála 
na zámcích v Bludově a ve Velkých Losinách a  také 
v klášterním kostele. Právě v této hře se projevilo to 
partnerství mezi mnou a Petrem Komínkem, to bylo 
něco úžasného. A u pana Aberleho jsem jako režisér 
a dramaturg dělal i pořad českých balad Karla Jaro-
míra Erbena, ve kterém účinkovali další kolegové 
z  divadla a  také mladí lidé zajímající se o  divadlo. 
Byly to velmi příjemné tři roky a já doufám, že až se 
si tuace zlepší, bude tato spolupráce dál nějak pokra-
čovat, třeba jen sólovým přednesem. 

Prozradíte závěrem, jak vypadá běžný den Petra 
Krále? Jak se udržujete v kondici?
Rád a hodně čtu, nabíjejí mě nádherné taneční pís-
ničky šedesátých let a  miluju staré filmy. Už odma-
lička jsem hodně rád chodil do kina, četl si o filmech 
v časopisech, jež maminka objednávala, a  teď se mi 
to vrací. Figurují přede mnou Jean Marais, Gerard 
Philippe, hrdinové klasických amerických westernů. 
A když je mi někdy šoufl, pustím si třeba jen část po-
dle mě nejkrásnějšího filmu Země, odkud přicházím 
s Gilbertem Bécaudem, ten jsem viděl snad stokrát.
V  kondici se pak udržuji hlavně díky dlouhým vy-
cházkám s manželkou, děláme hodně věcí společně, 
a to, že jsme dva, je asi úplně nejdůležitější. A když se 
ptáte, jak vypadá můj běžný den, tak probíhá i v tom 
duchu, že hledáte brýle, hledáte klíče, hledáte mobil, 
někam jdete, v  půlce se zastavíte a  přemýšlíte, kam 
nebo pro co jdete… A najednou vám ten den hrozně 
rychle uteče. Ale to už k tomuto věku patří. Stáří má 
jednu úžasnou výhodu, že když nechcete, nemusíte.

Děkuji za rozhovor.                                            Z. Kvapilová
Již jako host si v  roce 2017 zahrál strážného anděla 
v komedii Láska mezi nebem a zemí.              Foto: archiv

Společnost Vistafilm obsadila Petra Krále do několika 
rolí ve svých hraných dokumentech – například do 
snímku Pod ochranou Žerotínů.                Foto: Vistafilm
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nezapře reprezentativní funkci, do-
šlo mezi léty 1920 až 1923. Při jejím 
architektonickém ztvárnění Berger 
opět sáhl k  historizujícím formám, 
přičemž, což bylo pro něj typické, vy-
užíval moderní stavební technologie. 
Kristina Lipenská, autorka nedávné 
výstavy o  Bergerových realizacích 
v  Šumperku a  okolí, charakterizuje 
stavbu ve Fialově ulici č. p. 917 slovy:

„Nejokázalejší Bergerova vila, po-
stavená v  novobarokním stylu, je 
rozvržena na komplikovaném půdo-
rysu vycházejícím z tvaru písmene L. 
Jedná se o  vilu typu zámek, dávající 
na odiv společenské postavení svého 
majitele. Ze základního schématu 
předstupuje do zahrady orientovaná 
sloupová hala zastřešená terasou. 
Malebný charakter vile dodávají te-
rasy, pergola, balkonek, mansardová 
střecha či schodišťová věž. V  dispo-
zici stavby je zřetelně oddělena pat-
rová část reprezentačně-obytná od 
samostatně přístupné části provozní, 
která je přízemní s mansardou a jejíž 

V  roce 1917 se Carl Strobach ml. 
stal generálním ředitelem papírny 
v  Olšanech, světoznámého výrobce 
jemného cigaretového papíru. Jako 
jiní podnikatelé z  okolí Šumperka 
i on si hodlal postavit sídlo ve městě, 
kde žily bohatým kulturním a  spo-
lečenským životem tehdejší horní 
společenské vrstvy severní Moravy. 
Strobachovu přání vyšel vstříc jeho 
přítel, vídeňský architekt žijící v Šum-
perku Georg Berger, známý svým ar-
chitektonickým návrhem Německého 
spolkového domu (dnešní divadlo) 
a  spoluúčastí na projektování stavby 
šumperské radnice. V době jejich vý-
stavby začal navrhovat také rodinné 
vily v okolí centra Šumperka.

Po první světové válce Berger navá-
zal na svoji předválečnou tvorbu a ve-
dle veřejných budov navrhoval další 
rodinné vily. Mezi prvními zpracoval 
projekt rezidence Carla Strobacha 
situované mimo tehdy rušnou část 
města a přitom nedaleko od šumper-
ského nádraží. K výstavbě vily, která 

Estetický dojem hlavního traktu Strobachovy vily se vstupní halou, reprezentačními 
a obytnými interiéry umocňovala ve třicátých letech 20. století parková úprava. 

Foto: sbírky VM Šumperk

V roce 1993 bylo dětské zdravotní středisko v bývalé Strobachově vile privatizováno. 
Díky údržbě a opravám respektujícím Bergerův záměr si budova uchovává někdejší 
historizující formy a je ve výborném stavu.                                                        Foto: P. Kvapil

Seriál Šumperské proměny: Dětské zdravotní středisko H. Benešové
součástí byla především kuchyně, ale 
také koupelna s  toaletou a  bydlení 
pro služebnictvo. Vila sloužila jako 
výstavné sídlo firmy spojené s  kom-
fortním bydlením rodiny ředitele. 
Z  původního vybavení interiéru se 
dochovala na mnoha místech štuková 
výzdoba, dřevěné schodiště a  mobi-
liář v hale v patře.“

Strobachova vila byla využívána 
k  bydlení do konce druhé světové 
války, v roce 1946 byla adaptována na 
zdravotnické zařízení. Při audienci 
šumperské delegace v  březnu 1946 
u  prezidenta republiky Edvarda Be-
neše svolila jeho manželka Hana, aby 
nový léčebný ústav nesl její jméno. 
Prostřednictvím programu poválečné 
pomoci UNRA získalo toto nové zaří-
zení nejmodernější typ rentgenového 
přístroje, horské slunce, mikroskopy 
a jiné potřebné vybavení. V léčebném 
ústavu byla zřízena oddělení chirur-
gické, ORL, gynekologické, interní, 
dětské, plicní a kožní a první pacienti 
zde našli také elektroléčbu. Mnohým 

z těchto oddělení sloužilo rentgenové 
pracoviště a  laboratoř. Později bylo 
zdravotnické zařízení specializováno 
na léčbu dětí a té odpovídala také jeho 
jednotlivá oddělení. Pojmenování 
vily po manželce prezidenta Beneše 
se mezi lidmi udrželo do současnosti.

V roce 1993 bylo dětské zdravotní 
středisko v  bývalé Strobachově vile 
privatizováno. Díky údržbě a  opra-
vám respektujícím Bergerův záměr 
si budova uchovává někdejší histori-
zující formy a  je ve výborném stavu. 
Zůstalo hodně původních architek-
tonických prvků, jako již zmíněná 
štuková výzdoba stropů a  dřevěné 
schodiště, ale také okna s okenicemi 
i  originální vytápění. Sluneční ho-
diny na fasádě umocňují architektův 
úmysl připodobnit vilu malému zá-
mečku, dnes obklopenému udržova-
nou zahradou s  vysázenými růžemi. 
Vila Hany Benešové má dobrého hos-
podáře.   

Ve spolupráci s Vlastivědným  
muzeem v Šumperku Z. Doubravský

Nad vstupním schodištěm s terasou a pergolou zůstaly 
péčí nynějšího vlastníka zachovány sluneční hodiny. 

Foto: VM Šumperk

Průčelí někdejšího sídla ředitele Strobacha nezapře in-
spiraci architekturou barokních zámků, současný stav. 

Foto: VM Šumperk

Architektura vstupní haly připomíná, že prostor pů-
vodně sloužil k reprezentačním účelům. 

Foto: VM Šumperk
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V Jílkově galerii vystavuje Monika Žáková
Galerie Jiřího Jílka je stále připravena na okamžité 

otevření, pokud dojde k uvolnění vládních opatření. 
Od začátku března je zde instalována výstava Moniky 
Žákové nazvaná Výmluvné ticho. Začátkem dubna 
ji měly vystřídat práce Pavla Rajdla, dům kultury, 
který galerii provozuje, se ale rozhodl, že zde stáva-
jící výstavu ponechá do doby otevření galerie, aby si ji 
mohli zájemci prohlédnout „naživo“.

„Galerie i  přes covidovou krizi díky nelehké a  dů-
kladné práci jejího kurátora Miroslava Kovala dokázala 
během nejsložitějších dob připravit pro diváky zají-
mavý program. Výstavy zde instalované si však mohli 
zatím prohlédnout jen virtuálně na webu. To je ale 
samozřejmě úplně jiné než osobní návštěva. Rozhodli 
jsme se proto, že zatím nebudeme výstavy obměňovat 
měsíčně, ale tu stávající v galerii ponecháme do doby, 
až se bude moci otevřít návštěvníkům,“ vysvětluje ře-
ditelka domu kultury Hana Písková. Zdůrazňuje, že 
zaměstnanci domu kultury s kurátorem Galerie Jiřího 
Jílka pevně doufají, že postupná uvolňování dovolí 
ales poň částečné otevření výstavního prostoru.

Výstava malby na plátně a  na papíře Moniky Žá-
kové, nazvaná Výmluvné ticho, byla zahájena bez 
vernisáže a  nyní na návštěvníky čeká v  uzavřených 
prostorách galerie. „Malířka Monika Žáková staví na 
střídmé barevnosti, a přestože nic nezrcadlí, je s pří-
rodou ve zjevném souladu. V  jejím duchu snoubí 
přísnost řádu s měkkou uvolněností. Je otevřena při-
rozené jednotě obojího,“ říká kurátor galerie Miroslav 
Koval a dodává, že po otevření galerie by měl Moniku 
Žákovou vystřídat v  galerii Pavel Rajdl, kreslíř, ma-
líř, keramik i fotograf. Výstava nesoucí název Vlídné 
světlo představí jeho práce na papíře a  keramiku. 
„Připravenou už mám i  další výstavu maleb Pavla 

Preisnera, původně plánovanou na květen. Vzhledem 
k současné situaci ale není jasné, kdy budou výstavy, 
pravděpodobně ještě bez vernisáže, zahájeny,“ podo-
týká kurátor galerie a doporučuje, aby zájemci sledo-
vali webové stránky www.galerie-sumperk.cz a www.
dksumperk.cz, kde jsou zveřejňovány aktuální infor-
mace.                                                                                   -zk-

Z nových knih, jež 
Knihovna TGM kou-
pila v únoru, kni-
hovnice doporučují 
novou knihu Petry 
Soukupové Věci, na 
které nastal čas – 
„román v povídkách“ 
ze života jedné rodiny 
líčí sedmnáctileté 
manželství se dvěma 
dětmi, které stereo - 
typně funguje až do doby, kdy se objeví 
někdo nový. Za pozornost stojí rovněž his-
torický román ruské autorky Guzel Jachiny 
Děti Volhy – příběh velké lásky učitele něm-
činy a ruské dívky se odehrává na pozadí 
bouřlivých událostí v Rusku první poloviny 
20. století a přibližuje podivuhodný folklor 
a životní styl povolžských Němců, jenž byl je-
jich deportací v roce 1941 zcela zničen. Do 
třetice pak knihovnice upozorňují na román 
jihokorejské autorky Kim Hjedžin Vše o mé 
dceři o problematickém vztahu stárnoucí 
vdovy a její lesbické dcery, který je sondou 
do života stárnoucí generace, jež se musí 
vyrovnat s rychle se rozvíjejícím světem, ve 
kterém ovšem stále přežívají staré před-
sudky, diskriminace a iracionální nenávist.
Další čtenářské tipy
beletrie: K. Lednická – Šikmý kostel 2, 
G. Hunterová – Měli jsme štěstí, J. Mo-
yesová – Jako hvězdy v temné noci, 
F. Parrettová – A v srdci láska, A. Martin-Lu-
gand – Štěstí na dně silné kávy, L. Walden – 
Zakázaná píseň, J. O’Connorová – Pichlavá 
láska, B. Evaristo – Dívka, žena, jiné
thriller, detektivka: J. Le Carré – Malá 
bubenice, L. Clarkeová – Pozvala mě dál, 
B. Minier – Údolí, I. Tutti – Spící nymfa, A. Ho-
rowitz – Mnoho strak věští vraždu, V. Kří-
žek – Zločin na stříbrném plátně
historické: O. Pötzsch – Kejklíř, D. Good-
win – Viktorie
dětská: D. Brown – Divoká symfonie, 
C. Thompson – Kosmo knedlíci, E. Dolej-
šová – Parkourista, R. Williams – Zpomal 
a pozoruj, R. Malý – Atlas ohrožených živoči-
chů                             Zpracovala M. Halmichová

Informační centrum Šumperk je na základě 
krizových opatření vlády pro veřejnost až do 
odvolání uzavřeno. V případě potřeby se lze 
s pracovnicemi spojit telefonicky na čísle 
583 214 000 nebo e-mailem (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

M. Žáková, bez názvu, 2015, olej na papíře a plátně, 
55 × 44

Panorama Šumperka a městská zákoutí zachycená od 18. do poloviny 20. století v malbě, kresbě a grafice přibli-
žuje prostřednictvím rozmanité kolekce šumperských vedut, uložených až na výjimky ve sbírkách místního muzea, 
výstava instalovaná do 30. května ve výstavní síni. V době uzavření muzea si ji mohou zájemci, stejně jako ostatní 
aktuální výstavy, prohlédnout alespoň on-line na www.muzeum-sumperk.cz.                                 Foto: VM Šumperk


