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Vážení a milí čtenáři,
ve chvíli, kdy chystám toto vydání Živé 
brány, připomíná počasí venku spíše přelom 
února a března, na Pradědu je celodenní 
mráz a sněží. Nic nenasvědčuje tomu, že 
je před námi pátý měsíc roku. Ani ten ale 
zřejmě nebude pro organizátory kulturních, 
sportovních a dalších akcí tolik očekávaný 
„přelomový“. Počty nově nakažených a také 
hospitalizovaných s nemocí covid-19 sice 
klesají, ale muzea, galerie, divadla, kina 
a další instituce zůstávají zavřené, stejně 
jako sportoviště. Radost mají zatím pouze 
čtenáři, kteří opět mohou do otevřených 
knihoven. Šumperským organizacím tak ne-
zbývá nic jiného, než nadále komunikovat se 
svými příznivci v on-line prostoru.
Zkusme tedy květen vnímat jako měsíc pro-
bouzející se přírody, kdy se všechno zelená, 
rozkvétá a voní. Nezapomeňte se první májový 
den políbit pod rozkvetlým stromem a užívejte 
si, nejen v květnu, láskyplný čas. Přeji vám 
všem máj v duši!           Z. Kvapilová, redaktorka
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Půjčovnu pro dospělé Knihovny TGM zapl-
nily botanické kresby výtvarnice Miloslavy 
Prokůpkové, jež léta pracovala v Šumperku 
jako grafička na volné noze a řadu let rovněž 
ilustrovala obálky Kulturního života Šum-
perka. Před čtyřiadvaceti roky odešla do 
Prahy, kde vede Atelier písma na Uhelném 
trhu a pořádá zde kurzy kaligrafie. Její velkou 
vášní jsou květiny, jež kreslí různými techni-
kami. Na třicet botanických kreseb zdobí 
až do 11. června půjčovnu pro dospělé. Na 
Facebooku knihovny a na Youtube mohou 
zájemci zhlédnout on-line prohlídku komen-
tovanou autorkou kreseb.                                -zk-

M. Prokůpková: Kaly

Koncert Ondřeje Havelky s Melody Makers by se měl 
nově uskutečnit v prosinci.                                   Foto: archiv

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

 Míla Prokůpková vystavuje 
v knihovně botanické kresby

 Tip na výlet: Z Dlouhomilova 
do Šumperka

Dům kultury úspěšně nalezl nové termíny 
jarních akcí

Divadlo: Chceme hrát v létě

Jarní výlet, během něhož nepotkáte mnoho 
lidí, vede třeba z Dlouhomilova do Šum-
perka. Do Dlouhomilova se dostaneme 
ze Šumperka autobusem. Ve všední den 
v 9.40 hod., v sobotu v 9.30 hodin. Vystou-
píme na zastávce U Langrů a na první po-
hled nás zaujme dominanta obce – kostel 
všech svatých ze 17. století, stojící na maleb-
ném návrší. Naše cesta vede kolem něj, vy-
dáme se tedy vzhůru. Po levé straně míjíme 
památník padlým v 1. a 2. světové válce. Vše 
si prohlédneme, pokocháme se krásně opra-
veným objektem i okolními výhledy a pokra-
čujeme po modré značce. Ještě než vyjdeme 
ven z obce, projdeme kolem několika histo-
ricky cenných a neskutečně malebných ven-
kovských stavení z 19. století. 
Další cesta vede úvozem, volnou krajinou 
i lesem. V létě zde bývá krásný stín, na jaře, 
dokud nevypučí listí, poskytne neobvyklé vý-
hledy na okolní krajinu. Po modré dojdeme 
k rozcestníku Polesí Drážník. Odtud mů-
žeme pokračovat po zelené přímo do Dol-
ních Studének a do Šumperka. Půjdeme-li 
z Drážníku dále po modré značce, dojdeme 
lesem až k rozcestí Třemešek. Nedaleký zá-
mek postavený rodem Bukůvků z Bukůvky 
s překrásným historickým portálem je nyní 
v rekonstrukci a není přístupný. Vydáme se 
tedy rovnou k třemešským rybníkům s ptačí 
pozorovatelnou. Je to oblast, která jistě stojí 
za zastávku. Modrá značka nás dovede na 
malínskou cyklostezku a zpět do Šumperka. 
Při kratší variantě ujdeme sedm kilometrů, 
cestou přes Třemešek asi o tři kilometry 
více.                          Z. Daňková, KČT Šumperk

I  přes klesající počty nově nakažených a  první 
známky rozvolnění vládních opatření současná si-
tuace stále nepřeje pořádání kulturních akcí. Zaměst-
nanci šumperského domu kultury tak museli opět 
„zahýbat“ s termíny plánovaných koncertů.

„Vzhledem k blížícímu se koncertu Ondřeje Ha-
velky s  jeho Melody Makers a  cestovatelské před-
nášce Jiřího Kolbaby nazvané Sedm divů Islandu 
jsme museli obě akce přesunout na pozdější termíny, 
protože kulturní restart je zatím v  nedohlednu,“ 
uvedla produkční Michaela Horáková, která zajiš-
ťuje komunikaci s managementy účinkujících. Kon-
cert Ondřeje Havelky „Swing nylonového věku“ by 
se tak měl nově uskutečnit 7. prosince, beseda s Ji-
řím Kolbabou je pak naplánovaná na 14. září. Mi-
chaela Horáková zároveň dodala, že pevně věří, že 
se již jedná o poslední přesun těchto akcí. Swingový 
koncert Melody Makers se totiž měl uskutečnit již 
loni a byl odložen několikrát.

Malou útěchou je pro dům kultury blížící se první 
rozvolnění vládních opatření, při němž by se po-
stupně mohly otevírat galerie a výstavní síně. Galerie 
Jiřího Jílka by se tak mohla veřejnosti otevřít, zatím 

„Pokud se bude moci hrát vevnitř, budeme hrát 
vevnitř. Pokud venku, tak venku. Uvidí se. Faktem 
ale je, že chceme divákům dát možnost přijít za námi 
během letních prázdnin. Nepůjde však o osmitýdenní 
repertoárové hraní, jako bývá přes rok. Rádi bychom 
se v souladu s tím, co zrovna bude povolené, ukázali 
s naší produkcí v první polovině července a koncem 
srpna,“ osvětluje ředitel šumperského divadla Matěj 
Kašík aktuální představu o blízké budoucnosti.

Do té doby zůstávají na pořadu dne všech členů sou-
boru přípravy hraných i publicistických zvukových po-
řadů na platformě Spotify, cvičné hraní titulů ak tuálního 
repertoáru bez diváků a v neposlední řadě chystání se na 
novou, jubilejní sedmdesátou sezonu, k  níž se všichni 
upínáme, aby proběhla, pokud možno, co nejméně kom-
plikovaně.                                M. Sodomka, dramaturg divadla

Jednou ze skutečností, které současná doba přináší 
divadlu, je to, že si jako tvůrci nemůžeme příliš užívat 
plodů své práce. Těmito jsou pro nás plné sály a di-
vácký ohlas. Nejen pozitivní, ale i  kritický, protože 
dialog patří mezi základní důvody, proč divadlo vů-
bec dělat. Žádnou okamžitou odezvu nedostáváme, 
a tak se samozřejmě upínáme k budoucnosti. Vedení 
divadla neustále upravuje plány, kdy začít hrát, a jak 
by mělo všechno vypadat, až se věci vrátí do normálu.

Mnohé predikce nejsou zrovna příznivé, ale i  tak 
jsme se rozhodli k jasnému závěru: hrát se bude v létě. 
Léto je čas, kdy divadelníci obvykle odpočívají. Di-
váci přeci odjíždějí na dovolené a čas, kdy se nejvíce 
chodí do divadel, je zima. Právě v zimních měsících 
ovšem nejvíc bují koronavirus, tudíž nezbývá, než za-
žité pořádky malinko nabourat.

však bez vernisáží. Příznivci výtvarného umění bu-
dou mít šanci navštívit výstavu Pavla Rajdla nazva-
nou „Vlídné světlo“, která je v galerii nainstalovaná už 
od 14. dubna.                                                                     -op-
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Pracovnice informačního centra se 
pilně připravují na nadcházející turis-
tickou sezonu a nedočkavě vyhlížejí pří-
ležitost přivítat první návštěvníky. Pro 
výletníky směřující do našeho maleb-
ného města připravily několik novinek. 

Jednou z  nich je brožura s  názvem 
Šumperkem v  příbězích. „Inspirací 
se nám staly poutavé příběhy a  le-
gendy vepsané ve zdech budov, které 
nás v centru města obklopují. Na pro-
cházku ulicemi historického centra 
bychom chtěly návštěvníky pozvat 
a  o  příběhy Šumperka se zábavnou 
formou podělit,“ přiblížila jednu z no-
vinek pracovnice informačního centra 
Ivana Doležalová. 

Dům kultury Šumperk byl zařazen 
do třicítky staveb, které se dostanou do 
knižního projektu KULTURÁKY, ma-
pujícího české kulturní domy. Projekt 
je dílem spolku Architektura 489, jenž 
sdružuje nadšence upozorňující na vý-
jimečné stavby z let 1948–1989.

„Zástupci spolku Architektura 489, 
fotograf Pavel Hrubý, fotografka a pro-
dukční Nové scény Národního diva-
dla Daniela Šrámková a  student dějin 
umění Lukáš Veverka, nás navštívili 
v  druhém dubnovém týdnu a  neskrý-
vali své nadšení z toho, jak se v našem 
domě kultury mnoho architektonic-
kých i  designových prvků dochovalo 
v dobrém stavu,“ říká jednatelka Domu 
kultury Šumperk Hana Písková.

Spolek Architektura 489 si klade za 

Během Kávového dýchánku opět proběhne velmi 
úspěšná soutěž „ O nejlepší bábovku“.                 Foto: -pk-

Knihovnice chystají na květen autorské čtení 
a Kávový dýchánek

Komiks přiblíží Šumperk 
v příbězích

Dům kultury bude figurovat 
v novém knižním projektu

Autorkou ilustrací a grafického zpracování nové brožury nazvané Šumperkem v pří-
bězích je Hana Maulerová.

Pavel Hrubý a Daniela Šrámková fotili zajímavá zákoutí šumperského domu kultury 
pro nově připravovanou knihu KULTURÁKY.                                           Foto: H. Písková

Genius loci míst, jež nesmějí ná-
vštěvníci při své procházce městem 
minout, představí komiksové postavy 
z  řad osobností napříč staletími. Vy-
cházka je doplněna o  stopovací hru 
s tajenkou. Tu si mohou úspěšní pátrači 
doplnit na jednotlivých zastaveních 
a  v  informačním centru vyzvednout 
malou odměnu. 

Publikace bude sloužit současně 
jako pozvánka do klášterního kostela, 
expozice Čarodějnické procesy a  na 
rozhledy z  radniční věže, které budou 
již tradičně v  letních měsících zpří-
stupněny veřejnosti. O osobité ilustrace 
a grafické zpracování se postarala Hana 
Maulerová.                                            -mp-

cíl mapovat a upozornit na kvalitní čes-
koslovenskou architekturu z  let 1948–
1989, která často trpí kvůli nálepce 
„SOCIALISTICKÁ“. Na webu spolku 
www.a489.cz najdou zájemci volně do-
stupnou databázi staveb, již nadšenci 
stále doplňují. 

„V loňském ročníku soutěže Book in 
Progress náš spolek obsadil s knižním 
projektem KULTURÁKY druhé místo 
a jako cenu jsme obdrželi velmi kvalitní 
papír od PERGRAPHICA, takže už teď 
víme, že ta kniha bude mít náklad dva 
tisíce výtisků a  bude krásná. Vyjít by 
měla do konce letošního roku,“ infor-
moval Pavel Hrubý ze spolku Architek-
tura 489. Podotkl, že aktuality spolku 
mohou lidé sledovat i  na profilu face-
book.com/architektura489/.            -red-

Pokud v květnu dojde k rozvolnění omezení, Městská 
knihovna TGM je připravena uspořádat dvě akce pro 
malý počet lidí. Tou první je autorské čtení Markéty Pi-
látové z románu Senzibil, druhou pak již šestý ročník Ká-
vového dýchánku.

Do svého posledního románu Senzibil, odehrávajícího 
se v zamlžených a drsných Jeseníkách, se měla Markéta Pi-
látová v knihovně začíst už několikrát, epidemická si tuace 
však plánované akci pokaždé vystavila „stopku“. Knihov-
nice tak zvolily nový termín – čtvrtek 20. května v 17 ho-
din ve velkém sále, za hezkého počasí pak na dvorku 
knihovny. Místo je třeba rezervovat do soboty 15. května 
e-mailem zaslaným na adresu seligova@knihovnaspk.cz.  

Ve zvláštním režimu chce knihovna uspořádat ve spo-
lupráci se Základní a střední školou Pomněnka a Svazem 
nevidomých a  slabozrakých již šestý ročník „Kávového 
dýchánku“. Jeho dějištěm bude ve čtvrtek 27. května od 
14 do 18 hodin dvorek knihovny. „Návštěvníci se mo-
hou těšit na příjemně strávené odpoledne, během něhož 
proběhne velmi úspěšná soutěž ‚O  nejlepší bábovku‘, 
osvědčené kavárny zde budou vařit kávu a prodávat další 
pochutiny. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý kulturní 
program,“ uvedla ředitelka knihovny Kamila Šeligová. 

 Knihovna stále natáčí knižní 
videotipy

Malou knižní ochutnávku pro dobu rozvolnění 
nabízí již delší dobu Knihovna TGM. Každý čtvr-
tek v 17 hodin zveřejňuje na svém facebooko-
vém profilu (@knihovnaspk) video, v němž nejen 
zástupci šumperského veřejného života před-
stavují knihu, která je v poslední době nějakým 
způsobem oslovila a lze si ji v knihovně vypůjčit. 
V květnových dílech se mohou zájemci těšit na 
knižní tipy od ředitelky místní „Dorisky“ Petry 
Müllerové (6. 5. Z. Dostálová – Soběstačný), 
od čtenářky knihovny Jitky Ideové (13. 5. A. Ku-
tinová – Gabra a Málinka), od šumperského 
gymnazisty Matěje Heisera (20. 5. V. Mato-
cha – Prašina) a od čtenářky dětského oddě-
lení Amálky Balejíkové (27. 5. Komára – Králík 
je taky jenom člověk). 
Svou oblíbenou knihu mohou doporučit  sa-
motní čtenáři, kteří nemají strach postavit se 
před kameru, aby knihu představili, případně 
přečetli krátkou ukázku. Zájemci se mohou 
ozvat ředitelce knihovny na e-mail seligova@
knihovnaspk.cz.                                                 -red-

Prozradila, že na dvorek zavítají nejen oblíbené šum-
perské hudební formace, ale po vyhlášení vítězů „bábov-
kové soutěže“ vystoupí od čtvrté odpolední loučenský 
Old Time Jazz Band. „Na dvorku knihovny rádi přiví-
táme maminky s dětmi, pro které zde budou nachystané 
různé zážitkové hry a  trampolína,“ podotkla ředitelka 
a dodala, že během odpoledne si budou moci návštěv-
níci prohlédnout výstavku výrobků zrakově postižených 
osob a klientů Pomněnky.                                                    -zk-
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Byla jsem zkrátka ve správný čas na správném místě,  
říká Veronika Kuchtová

Na vysoké škole jste vystudovala obor speciální pe-
dagogika a anglický jazyk. Po jejím absolvování jste 
se pak věnovala sportovním akcím pro hendikepo-
vané a před šesti lety se stala viceprezidentkou Svě-
tových her hendikepované mládeže v Praze. Jak jste 
se k této práci dostala a co obnášela? 
Přivedl mě k  ní jeden z  mých koníčků, angličtina. 
Už v prvním ročníku jsem se mimo studium začala 
věnovat i  její výuce. A  jeden z  mých tehdejších br-
něnských „studentů“ zrovna připravoval žádost o or-
ganizátorství Světových her hendikepované mládeže 
IWAS. Hledal do týmu někoho, kdo kromě jiného 
dobře ovládá anglický jazyk. Byla jsem v ten správný 
čas na správném místě.
Naskočila jsem hned do začátku příprav a  začal 
můj přibližně roční křest ohněm. Za chodu jsem 
se učila vše potřebné o  sportu hendikepovaných, 
event manage mentu a také, jak dobře plánovat svoji 
práci a  zvládat pracovní stres. Byla jsem na naší 
české straně hlavním kontaktem pro IWAS, tedy 
Interna tional Wheelchair and Amputee Sport Fede-
ration  – Mezinárodní federaci pro sport vozíčkářů 
a sportovců s amputací, pod jejíž hlavičkou se svě-
tové hry konaly. 
Měla jsem rovněž na starost tvorbu webových strá-
nek, různých promo materiálů a materiálů pro účast-
níky, zajišťování ubytování pro všechny zúčastněné. 
Po pár měsících se náš tým rozrostl, a  tak jsem za-
jišťovala také komunikaci a plánování s jednotlivými 
řediteli sportů a s manažerkou dopravy. Práce to byla 
velmi pestrobarevná, akční a opravdu náročná. Nikdy 
za tuto velkou příležitost nepřestanu být vděčná. 

Stála jste u  obnovení evropských her Emil Open 
v  roce 2017, které organizuje Nadační fond Emil 

ovlivnila pedagogická činnost mého dědy, později 
mamky, jež před současným působením ve Schole 
Viva učila mnoho let na Pomněnce. Právě návštěvami 
na této škole, později vysokoškolskou praxí na obou 
a psaním diplomové práce to vlastně všechno začalo. 
Než jsem se před třemi lety odstěhovala natrvalo do 
zahraničí, ráda jsem tyto školy navštěvovala, a pak se 
těšila na jejich účast právě na Emil Open v Brně. 
Podle aktuálních informací se na letošní ročník při-
hlásilo sedm set padesát pět účastníků ze čtrnácti 
evropských zemí. Pevně věřím, že situace v  červnu 
bude už podstatně jiná a umožní mladým nadšencům 
ze Šumperka získat další medaile, cenné zkušenosti 
a hlavně tolik motivující pocit úspěchu.

V současnosti jste jedinou českou členkou organi-
začního výboru olympiády a  paralympiády v  To-
kiu. To vypadá jako splněný sen, nemám pravdu? 
Jak k tomu došlo? 
Máte pravdu. Od doby, kdy jsem začala pracovat 
v odvětví sportovních akcí pro hendikepované, jsem 
toužila nakouknout do zákulisí té největší z nich. Při-
znám se ale, že jsem nepodnikala žádné konkrétní 
kroky, neměla žádný plán. Jen jsem byla zvědavá 
a říkala si, že by to byla fakt paráda, ale dál jsem se 
věnovala projektům Nadačního fondu Emil a osvětě 
o parasportu v mé domovině. 
Jak jsem už zmínila, Emil Open si velmi rychle zís-
kal uznání v celé Evropě. Mezi velkými podporova-
teli je například maďarský paralympijský výbor. Ten 
v únoru 2018 pořádal velkou konferenci o parasportu 
a  pozval zástupce Emil Open, aby princip her pre-
zentoval. Jela jsem tam tedy přednášet a zúčastnit se 
panelové diskuze. Byla to velká příležitost náš pro-
jekt ještě více zviditelnit. Na konferenci byla spousta 
významných osob, od prezidenta Mezinárodního 
paralympijského výboru po prezidenty jednotlivých 
výborů a  taky mezinárodních sportovních federací. 
Seznámila jsem se tam s  prezidentem mezinárodní 
federace pro paravzpírání a řešila jsem s ním inkluzi 

Vystudovala speciální pedagogiku a angličtinu a poté se věnovala sportovním akcím pro hendikepované, dnes žije v zemi vycházejícího slunce. Vero-
nika Kuchtová je totiž jedinou Češkou a spolu s několika Němci i Středoevropankou v organizačním výboru blížící se olympiády a paralympiády v Tokiu. 
„Něco takového by mě ani ve snu nenapadlo, ale ne nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným,“ podotýká třicetiletá rodačka ze Šumperka, jež se 
před pěti lety mimo jiné podílela i na obnovení tradice Evropských her hendikepované mládeže organizovaných Nadačním fondem Emil. Nejen o tom je 
následující rozhovor, který vznikl díky Veroničině vstřícnosti korespondenčně po e-mailu.

v Brně. Můžete tento projekt představit a v čem vi-
díte jeho hlavní přínos? 
Jedná se o opravdu jedinečný projekt a jsem moc ráda, 
že jsem se mohla podílet na jeho znovuobnovení, být 
tolik let jeho součástí, a to částečně i nyní jako členka 
výkonného výboru. Emil Open jsou evropské hry 
hendikepované mládeže ve věku od deseti do šesta-
dvaceti let, jež dosud nemají žádnou konkurenci, a to 
díky tomu, že bourají několik bariér. V první řadě fi-
nanční. Účastníci, jak sportovci, tak jejich doprovod, 
neplatí žádné startovné. Jakmile se dopraví do Brna, 
vše hradí organizátor, tedy soutěže, ubytování, stravu, 
místní dopravu, doprovodný program. 
V druhé řadě má Emil Open velice inkluzivní formát, 
který otevírá dveře všem druhům postižení a  také 
všem úrovním sportovních zkušeností. Tato podoba 
dává každoročně stovkám sportovců možnost zažít 
atmosféru akce evropského formátu se vším všudy. 
Účastníci mohou poznat krásy Brna, najít nové přá-
tele a sportovní vzory a v neposlední řadě je to moti-
vuje v jejich sportovním úsilí, což je to nejdůležitější. 
Vidět všechny ty rozzářené oči a velké úsměvy, slyšet 
tolik pozitivních referencí, vidět, jak každoročně zá-
jem zemí roste… to vše vypovídá o tom, že Nadační 
fond Emil dělá pro společnost opravdu skvělou práci. 
A to jsem byla hodně stručná.

Na loňský ročník, který se v Brně uskutečnil v září, 
dorazilo navzdory epidemii koronaviru z původní 
tisícovky přihlášených na tři sta účastníků. Své za-
stoupení tu měl i Šumperk. Máte z toho radost? Jste 
nějak v kontaktu s místními mladými hendikepo-
vanými sportovci? 
Radost z  toho mám samozřejmě obrovskou, jsem 
přece pořád Šumperačka! Zástupci Šumperka se zú-
častnili všech ročníků her od roku 2017 a  doufám, 
že letošní jubilejní desátý ročník nebude výjimkou. 
Víte, možná to bude znít jako klišé, ale práce nejen 
s mladými sportovci s hendikepem mne naplňovala 
a naplňuje. Nepřišla jsem k ní náhodou. Zásadně mě 

Veronika Kuchtová spolu s maminkou Hanou Wolanskou u olympijských kruhů před nově postaveným olympij-
ským stadionem.                                                                                                                                          Foto: archiv VK

Veronika v sídle organizačního výboru s růžovým mas-
kotem tokijské paralympiády Someitym. Foto: archiv VK
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Sakury a nejvyšší japonská budova Sky Tree – Nebeský 
strom (634 m).                                                  Foto: archiv VK

Velký Buddha v Kamakuře.                       Foto: archiv VK

Zasněžený vrchol posvátné a nejznámější hory Fudži je typickou kulisou japonského hlavního města. Foto: archiv VK

tohoto sportu do našeho projektu. Následně jsme si 
vyměnili pár e-mailů na toto téma a přibližně o osm 
měsíců později mi z ničeho nic napsal, že mají vol-
nou manažerskou pozici v  organizačním výboru 
olympiády a paralympiády Tokio 2020 a že by mi ji 
rád nabídl. Málem jsem spadla ze židle. A to doslova. 
Ukázalo se, že konference byla důležitá i  pro mne 
osobně a že štěstí přeje připraveným. To, že budu ve 
výboru po celou dobu jedinou Češkou, a dokonce až 
na několik Němců i Středoevropankou, by mě ani ve 
snu nenapadlo.

Můžete čtenářům přiblížit, v  čem vaše práce spo-
čívá? Prozradíte, jak vypadá váš běžný den?
Jsem na pozici technical operations manager pro para-
vzpírání. Náplň práce je velmi pestrá. Jednou z mých 
povinností je zajištění různého vybavení, například 
sportovního, technologického nebo třeba nábytku, 
a vytváření návrhů plánů těch částí sportoviště, které 
bude používat náš organizační tým – sportovní oddě-
lení. Jde o hrací, zahřívací a tréninkové plochy, ostatní 
prostory pro sportovce a podobně. Dále navrhuji, jak 
se budou sportovci, jejich doprovod, rozhodčí a tým 
mezinárodní federace po sportovišti pohybovat. Do-
hlížím na to, aby byly veškeré plány v souladu s tech-
nickými pravidly a s předpisy světového paravzpírání. 
Tudíž jsem také v  pravidelném kontaktu s  Meziná-
rodní federací paravzpírání (WPPO), jež dohlíží na 
naše plánování a dává nám zpětnou vazbu. 

informací budeme moci fandit asi šestnácti českým 
paralympionikům. Viděla jsem už i nějaká konkrétní 
jména a potěšilo mě, že mezi nimi byli i moji známí. 
Už teď jim moc fandím!

Letní olympijské a paralympijské hry v Tokiu byly 
kvůli světové pandemii přesunuty z loňska na le-
tošní červenec a srpen. Nedávno bylo rozhodnuto, 
že kvůli obavám z dalšího šíření koronaviru a jeho 
různých mutací nebudou smět na tento sportovní 
svátek fanoušci ze zahraničí a  že se hry budou 
muset obejít i  bez pomoci zahraničních dobro-
volníků. Byla jste vy osobně u tohoto rozhodnutí? 
Domníváte se, že to bude mít na průběh her ně-
jaký dopad? 
U tohoto rozhodnutí jsem osobně nebyla. Jednalo se 
o hodně interní diskuze pár vysoce postavených lidí 
z  našeho výboru, tokijské radnice, japonské vlády, 
olympijského a  paralympijského výboru. Dopad 
to jistě mít bude. Co se týká diváků, tak tam budou 
zřejmé finanční ztráty. 
V  jedné internetové diskuzi jsem četla stížnosti 
spousty lidí mimo jiné na to, že budou na stadionech 
jen japonští fanoušci a  že to není „fér“ vůči zahra-
ničním sportovcům. Toho bych se já osobně nebála. 
Zaprvé žije v  Japonsku dost cizinců, kteří se na hry 
určitě přijdou podívat, a  zadruhé samotní Japonci 
jsou výborní fanoušci. Vím to z  vlastní zkušenosti, 
protože jsem tu byla na několika sportovních ak-
cích. No, a pak taky věřím, že se Japonci předvedou 
a  prázdnější sedadla vykompenzují nějakými novo-
dobými efekty  .
Pokud jde o dobrovolníky, nezbývá mi než jen doufat, 
že to zvládneme. Dobrovolníci jsou základem každé 
akce, bez nich by prostě nebyla. Takže nás všechny 

Na starosti mám také tzv. detailní časový rozpis sou-
těže, což je plán každého tréninkového a soutěžního 
dne minutu po minutě. A  samozřejmě intenzivně 
komunikuji s  ostatními odděleními našeho výboru, 
například protidopingovým, oddělením medailových 
ceremoniálů, vysílání, tisku, sportovní prezentace 
a dalšími, a připravuji s nimi podrobný průběh všech 
činností souvisejících s  naším sportem a  sportoviš-
těm. Zodpovědná jsem rovněž za supervizory a dob-
rovolníky, kteří spadají do mého technického týmu, 
přibližně jde asi o stovku lidí. V neposlední řadě také 
pomáhám svým japonským kolegům, s čím je zrovna 
třeba, protože jsem v našem malém týmu paravzpí-
rání jediná, jež má zkušenosti s  organizací sportov-
ních akcí. No, a můj běžný den samozřejmě zahrnuje 
hodně porad, ať už interních našeho týmu, nebo s ji-
nými odděleními.

Kolik paralympioniků změří v Tokiu své síly a kolik 
z nich bude hájit barvy České republiky? 
V  Tokiu by mělo závodit přes čtyři tisíce paralym-
pijských sportovců a  podle mých nejčerstvějších 

opravdu moc mrzí, že jsme museli takovou spoustu 
z  nich odmítnout. Nemluvě o  tom, že se jednalo 
v  hodně případech o  lidi zkušené a  jazykově vyba-
vené. Jsem ráda, že nám zůstali alespoň zahraniční 
dobrovolníci žijící v Japonsku.

Olympiádu a  paralympiádu vyhlíželi Japonci 
v době „předcovidové“ nepochybně s radostí. Jaká 
je nálada veřejnosti nyní?  
Moje zdroje jsou omezené. Nemluvím japonsky, 
takže čerpám z  japonských médií psaných v  ang-
ličtině a  z  konverzací s  lidmi, kteří japonsky mluví. 
Obecně vnímám, že situace momentálně není nijak 
příznivá. Stejně jako v  každé jiné hostitelské zemi 
se najde spousta lidí, kteří s  touto akcí nesouhlasí 
a  preferují, aby se tyto obrovské peníze investovaly 
jiným způsobem. No, a teď si představte, když už se 
tak velký rozpočet, více než dvanáct a  půl miliardy 
dolarů, navýší o další asi dvě a půl miliardy. A dokud 
akce neproběhne, tak prostě v dnešní covidové době 
nevíte, jestli to vše nebudou vyhozené peníze. K tomu 
si přidejte covid, jenž je teď velké téma a  místní jej 
samozřejmě hodně řeší. Olympiáda a  paralympiáda 
jdou stranou.
Pozitivní je, že se Japoncům hodně ulevilo po ozná-
mení zákazu zahraničních diváků, dobrovolníků 
a hostů, a veřejné mínění se tak trošku změnilo k lep-
šímu.

Bez diváků se 25. března uskutečnilo i  slavnostní 
zahájení olympijské štafety ve Fukušimě, místo 
toho byl k dispozici jen internetový přenos. Jak to 
Japonci přijali?
Přijde mi, že štafetu moc lidí neprožívá. Jak jsem zmí-
nila, spíš je zajímá to, že kvůli covidu krachují místní 
podniky, že nejsou dostatečné kapacity v  nemocni-
cích, což má jiné důvody než v Česku. Kvůli špatné si-
tuaci v Osace byla zrušena tato část trasy štafety, účast 
odvolali i mnozí běžci, mezi kterými byla spousta ce-
lebrit a pro jejichž nabité kalendáře byl roční posun 
zásadní. Je to škoda, ale celá štafeta má hodně jinou 
atmosféru. A stejné to podle mě bude i se samotným 
konáním her. 

Jací vlastně Japonci jsou? Překvapili vás něčím? 
Hóóódně jiní. Překvapující tu zpočátku bylo snad 
úplně vše. Tato otázka by stačila na jeden velký ně-
kolikahodinový rozhovor. Tak alespoň ve stručnosti – 
jsou slušní, milí, klidní, a takoví… roboti. Nevyčnívají, 
neukazují emoce, pokud tedy nejsou opilí – to je pak 
dovolené vše, ale i  tak se chovají ukázněně, jsou zá-
vislí na instrukcích, manuálech, chybí jim flexibilita, 
spontánnost. Pokr. na str. 6     
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Vzhledem k tomu, že se situace kolem 
epidemie koronaviru ani letos nevyvíjí 
úplně nejlépe, rozhodli jsme se dát oblí-
benému cyklu komorních akcí Via Lucis 
nový rozměr. Jak jste se v „pilotním“ dílu 
pořadu VIA LUCIS… [ŽI(V)JE] mohli 
přesvědčit, Petr Konupčík se před kame-
rou neztratí. I v on-line prostředí zkušeně 
zpovídal Tomáše Motýla a po půlhodině 
dialogu se dostalo také na on-line ko-
mentáře od diváků, které dokreslily pří-
jemnou atmosféru celého programu. 

Druhé vysílání můžete sledovat na 
YouTube SVČ Doris ve středu 28. dubna 
od 18 hodin. Hostem moderátora Petra 
Konupčíka bude Jana Pražáková. Šum-
perská gymnastická ikona, celoživotní 
trenérka dětí a  mládeže, jež vychovala 
nespočet sportovních osobností.

Těšíme se na vás!
Kdekoli! Kdykoli!                 Vaše Doriska

   Pokračování ze str. 5    

Zatímco jiné roky se na jaře 
mohli turisté kochat pohledy 
z rozhledny na Háji, letos je vy-
hlídka stále uzavřena kvůli opat-
řením proti šíření koronaviru. 
„Jakmile bude možné setkávání 
deseti lidí uvnitř a dvaceti venku, 
rozhlednu otevřeme, v případě 
více skupin je budeme pouštět 
nahoru postupně,“ uvedla před-
sedkyně šumperského Klubu 
českých turistů Zdeňka Daň-
ková. Upozornila, že návštěvníci 
budou muset samozřejmě do-
držovat platná protiepidemická 
opatření. Bližší informace k pro-
vozu rozhledny lze najít na webu 
www.kctsumperk.cz.                    -zk-

VIA LUCIS v dubnu podruhé on-line

Sledujte naše živé vysílání

28.4.2021 
v 18 hodin
Petr Konupčík a jeho host Jana Pražáková
www.doris.cz/via-lucis

LUCIS
...PRO VÁS...

ZI JEV  
V

REC

VIA

 Rozhledna na Háji  
je zatím zavřená

Máte mezi nimi dnes už i blízké přátele?
Mám mezi nimi dost přátel, ale neřekla bych, že blíz-
kých. Je to opravdu hodně jiná mentalita a  párkrát 
už jsem narazila. Člověk prostě musí mít na paměti 
velké kulturní rozdíly a podle toho se i chovat. Vět-
šina mých japonských přátel jsou tzv. „fake Japanese“, 
tedy falešní Japonci. Tak s  kolegy cizinci říkáme 
všem Japoncům, kteří mají částečně západní myšlení, 
a  hodně tak vybočují mezi místními. Jsou více ote-
vření a kritičtí vůči japonským stereotypům, jež pro-
stě nedávají smysl.

„Boj“ s  koronavirovou pandemií trvá už více než 
rok, lidé v  Čechách mají občas tendenci nařízení 
a omezení s tím související obcházet. Setkala jste se 
s něčím podobným v Japonsku? Jak Japonci přistu-
pují k proticovidovým opatřením?
Situace v  Česku mě hodně trápí. Přijde mi, že žiji 
v nějakém paralelním světě, kde je úplně jiná realita. 
Tady v Japonsku totiž život pokračuje téměř bez ome-
zení. Je to asi do značné míry tím, že Japonci hodně 

uznávají autoritu a skupina je vždy preferovaná před 
jednotlivci. Mají hodně kolektivní myšlení. 
No, a pak taky obecně dodržují pravidla. V tom jsou 
opravdu dobří. Vše tu šlape jako hodinky. Takže když 
vláda vydá doporučení, ať všichni nosí roušky, tak je 
opravdu všichni nosí, i venku. Je ale nutné dodat, že 
Japoncům roušky nejsou cizí. Jedná se o kulturu, jež 
roušky používala už před pandemií. Zodpovědně ji 
nosili lidé méně či více nachlazení, dokonce sloužily 
i ženám, které se ráno nestihly nalíčit. Japonci obecně 
více dodržují zásady osobní hygieny a  jsou zodpo-
vědní, ukáznění. Svým kritickým okem samozřejmě 
vidím nedostatky, protože ani tady není situace ideální,  
ale oproti Česku a jiným zemím je to sto a jedna. 

Vy sama jste se „díky“ koronaviru nepodívala 
domů za rodinou už více než rok. Jak tak dlouhé 
odloučení zvládáte? Co vám nejvíc chybí?
Doma jsem byla naposledy na Vánoce v  roce 2019, 
kdy jsem rodinu viděla, s výjimkou krátké podzimní 
návštěvy maminky v Tokiu, po tři čtvrtě roce. Všichni 
mi samozřejmě moc chybí. Ač nejsem úplně nadšená 
z toho, jak technologie vládnou světu, musím uznat, 
že aktuálně mi hodně pomáhají. I přes velký časový 
rozdíl si s  rodinou a nejbližšími kamarády často pí-
šeme. Nejvíc jsem vděčná za videohovory.
Co mi chybí? Jsou momenty, kdy dostanu chuť na 
nějaké české jídlo. Naštěstí mám ale ráda i to japon-
ské a doma často něco českého uvařím, upeču, včetně 
chleba. Chybějí mi domácí sušené bylinky, marme-
lády, domácí zelenina, ovoce. Na Japonsko jsem bo-
hužel hodně vysoká, takže každý den vzpomínám 
například na výšku umyvadel a kuchyňských dřezů, 

u kterých by mě nebolela záda. No, a  taky mi chybí 
jednoduché nakupování. Obecně nemám nákupy 
ráda a  tady přímo trpím – sehnat správnou velikost 
bot nebo kalhot je opravdu umění. Nicméně taky mu-
sím říct, že jsem si tu na spoustu skvělých věcí hodně 
zvykla a budou mi moc chybět. I toto by bylo na sa-
mostatný rozhovor.

Kdy vaše „mise“ v Japonsku skončí? Na co se nejvíc 
těšíte po návratu?
Pracovní smlouva mi končí letos 30. září, takže po-
kud se zase něco zásadního nestane, na podzim bych 
měla být v Česku. Moc se těším na všechny blízké, že 
už nebudou jen obličeji na displeji telefonu, a na to, 
až si něco dobrého uvaříme, upečeme, společně po-
sedíme, až pojedeme na výlet… Tak nějak ale tuším, 
že se v Česku jen trošku ohřeju a zase někam zmizím. 
Toulavé boty jsou nevyzpytatelné.

Děkuji za rozhovor a těším se v budoucnu na další 
zajímavé povídání o místech, na která vás toulavé 
boty zavedou.

Z. Kvapilová

Veronika v bavlněné jukatě ve veřejném onsenu – láz-
ních.                                                                  Foto: archiv VK

Hrad Matsumoto, prefektura Nagano.   Foto: archiv VK

Buddhistický chrám Kawasaki Daishi (Dajši), Kawa-
saki, Tokio.                                                         Foto: archiv VK
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Pavlovy výpovědi, někde pevně vázané 
k  uzlovým bodům jeho paměti, jinde 
přesněji neuchopitelné ani samotným 
autorem. Je v  kresbě a  malbě samo-
volně zrozeným snem, prožitým ve 
chvíli jeho vynořování z nebytí do bytí.

Až na výjimky je barevnost jeho 
prací tlumená a  jemná, blízká tiché 
hudbě světa, barvě země, svítání, nebo 
soumraku. Vybaví se řada těch, jimž 
je podobná poloha vlastní, ale nebudu 
srovnávat. Každé srovnání pokulhává 
a  je jen okrajové, přestože v prožívání 
všeho toho se navzájem podobáme má-
lem zrcadlově. A  tak ať to tu po svém 
poví znovu i poprvé Pavel sám…

Věra Nováková-Brázdová (*1928): 
„Kresba a malba“, 12. 5. – 6. 6. 

O  pověstné dvojici Pavlu Brázdovi 
a  Věře Novákové víme dávno, ale te-
prve osobní setkání s  paní Věrou 
v  Rýmařově bylo podnětem ke zdejší 
výstavě. Její neutuchající vitalita na-
vzdory času je až fascinující a  prudce 
nakažlivá. Propojení skrze sestru bratří 
Čapků s  rodinou Josefova zetě, pana 
Jaroslava Dostála, a jeho pokorně tiché 
dcery Kateřiny, nám radost ze setkání 
znásobilo, a bylo rozhodnuto. 

Brázdovi prožili krušná padesátá léta 
nedaleko od dvojdomu bratří Čapků, 
ve společném bytě s  Pavlovou babič-
kou, paní Helenou Čapkovou, a po roce 
1959 pak i  s  básníkem Pečetního prs-
tenu, diplomatem a politickým vězněm 
Josefem Palivcem, druhým mužem 

navštěvujeme především kvůli dětem 
samotným, ne tolik kvůli umění. Ta-
ková výhrada tady ale není na místě. 
Bez ohledu na to, zda ve sboru ně-
koho z rodiny máte; bez ohledu na to, 
že zavedený pěvecký sbor je i  forma 
setkávání a  navazování mezilidských 
vztahů, jež jsou možná důležitější než 
umělecký výkon; bez ohledu na to, že 
Motýli se svými několika věkovými 
odděleními jsou jako celek víc než jen 
jejich nejpokročilejší, koncertní sbor; 
tedy bez ohledu na to vše – Dona no-

Galerie Jiřího Jílka je stále připra-
vena na okamžité otevření, pokud do-
jde k  uvolnění vládních opatření. Od 
14. dubna je zde instalována výstava 
Pavla Rajdla nazvaná Vlídné světlo. 
12. května ji vystřídají práce Věry No-
vákové-Brázdové. Aktuální výstavu si 
mohou zájemci prohlédnout i  v  době 
zavřených galerií po domluvě s  kurá-
torem galerie Miroslavem Kovalem na 
telefonním čísle 608 441 929. 

Pavel Rajdl (*1942): „Vlídné světlo“, 
kresba, malba, keramika, do 9. května

V životě i práci Pavla Rajdla, kreslíře, 
malíře, keramika i fotografa a zaslouži-
lého i  pokorného organizátora dlouhé 
řady autorských výstav a  pracovních 
setkání, je cítit přirozená a harmonická 
jednota. Nejenom pro Kolín je Pavel 
sotva kým nahraditelný. 

Keramika u  něho možná domi-
nuje a  jeho Radovesnický betlém z  let 
2013–2020 je i rozsahem obdivuhodný. 
Tady ho ale představují především ba-
revné kresby, keramikou jen okrajově 
doprovázené. Mají povahu snu, nebo 
přesněji bdělého snění, a  jsou tím po-
dobné drobným střípkům či zastřeně 
potrhaným nitím nezřetelných, spíš 
vytušených příběhů a  odvěkých dějů, 
ponořených do přírodních vizí a  pro-
měn, oděných do světlem odhmotněné 
hmoty. Do okamžiku života, který se 
plynule blednoucím stínem stává. 

Ono pomalé vystupování do světla 
a  následné vytrácení tvaru je jádrem 

Během posledního nešťastného 
roku je v  Šumperku snadné podleh-
nout dojmu kulturní pouště, zvlášť 
v  některých ohledech, mezi něž patří 
i ten hudební. Ti, kdo se za mimořádně 
složitých podmínek snaží nerezigno-
vat na umělecké aktivity, prominou 
a pochopí. Pohled na plakátovací plo-
chy, na nichž se slibuje jen pár mírně 
zašlých hudebních veličin – a  i k těm 
zpravidla přibývá cedulka „Odloženo“, 
zkrátka není zrovna optimistický. Ta-
ková chvíle je ale příležitostí k  obrá-
cení nazpět.

Když jsem se začátkem minulého 
roku do města stěhoval, přátelé v  Če-
chách mi k Šumperku zmiňovali různé 
své asociace. Některé byly lichotivé 
a některé ne, jedna z nich mi ale utkvěla 
zvlášť: „Mají tam vynikající dětský 
sbor.“ Trvalo nějakou dobu, než se mi 
dostal do ruky důkazní materiál, a  to 
v  podobě cédéčka Dona nobis pacem 
z  roku 1994, které z nějakého důvodu 
přežilo čtvrtstoletí v originální fólii. Byl 
trochu problém nosič po takové době 
přehrát, ale povedlo se a  původní po-
známce teď musím přisvědčit.

Častým omezením dětských umě-
leckých aktivit je to, že vystoupení 

Věra Nováková-Brázdová, Soupeři, 2008, akvarel, 30 × 42 cm

Pavla Rajdla vystřídá v galerii malířka Věra Nováková-Brázdová

Dona nobis pacem: nahrávka Motýlů vybalená po 27 letech

paní Heleny a  Pavlovým prastrýcem. 
Co doba vzala už hned na počátku stu-
dia zakázaným, vynahradila jim vzác-
nými lidmi, kteří se u nich scházeli na 
přednáškách profesora Patočky a  při 
mnoha jiných příležitostech. Oba vy-
drželi malovat po léta jen málokomu 
známí a  mimo vlivy a  proudy doby, 
plně sví a nezaměnitelní. 

Paní Věra patří k  nejoriginálnějším 
malířkám druhé poloviny 20. století, 
a  neustává, zaujata člověkem od naro-
zení ke smrti, jitřena otázkami po životě 
vnímaném v  duchu křesťanské víry. 
Zabývá se staro i  novozákonními mo-
tivy nebo prapůvodním vztahem ženy, 
biblické Evy – Matky (Země) s mužem 

bis pacem je nahrávka velmi vysoké 
hudební úrovně. Je radost ji opako-
vaně poslouchat a  nemuselo by se za 
ni stydět ani dospělejší těleso z mno-
hem většího města nežli zrovna šum-
perští Motýli.

Nahrávku lze rozdělit na čtvrtiny, 
z  nichž opakovaný poslech se u  mě 
popravdě týká především té první 
a  poslední (prostředek tvoří české 
a evropské koledy, na které ve veliko-
nočním čase nějak nemám „morál“ 
a nechám si je radši na zimu). Uvádějí 
ji skladby Otmara Máchy („Hymnus,  
Cantata Piccola“, Francise Poulenca 
(„Litanies à la Vierge Noire“) a  Jana 
Nováka („Gloria“) s  varhanním do-
provodem Kamily Klugarové. Uzavírá 
ji naopak slavný cyklus „A Ceremony 
of Carols“ Benjamina Brittena na texty 
staroanglické duchovní lyriky, v  do-
provodu Jany Bouškové na harfu. Obé 
pod taktovkou Tomáše Motýla.

Volba to byla pro vyspělejší dět-
ský sbor jednoduše skvělá – skladby 
technicky dostupné, ale nepodbízivé, 
obohacující interpreta i  posluchače 
lecčím z rejstříku novější vážné hudby 
i  ochutnávkou z  historie evropských 
jazyků. Provedení pak za volbou 

- Adamem, ale i obecněji, ve všech jeho 
nadějích a  ztrátách. Významným prv-
kem a  doslova motivem je jí písmeno. 
Staví z něho obraz, je jeho formou i ob-
sahem. Oživuje ho, A stává se Adamem, 
E je Evou, G Goliášem a D Davidem…

Rýmařovská výstava stála na sochách 
a vysokém reliéfu. Ta zdejší připomíná 
autorčinu malbu a  kresbu, snad ko-
mornější, ale o nic méně výraznou po-
lohu její celoživotní cesty práce. Není 
chudší, a s možnou účastí paní Věry na 
zahájení bude i radostnou událostí. Ne-
budu jí „skákat do řeči“, kostrbatě po-
pisovat jasně a přesně vyslovené jejím 
obrazem. Ponechám to na něm a  na 
naší pozornosti.                             M. Koval

skladeb nijak nezaostává. Melodická 
intonace je perfektní, harmonie „zaře-
závají“, disonance bolí přesně tak, jak 
se to od nich očekává, jednohlasy jsou 
skutečně jednohlasné. Výslovnost je 
pečlivá a  dokonale načasovaná, takže 
texty nezanikají v  beztvarém hlásko-
vém „amarounu“. (Slitá výslovnost je 
častá bolest amatérských sborů a lze se 
jí vyhnout hlavně dokonalým nacviče-
ním skladby tak, aby pěvci a pěvkyně 
během výkonu mohli namísto not 
plně sledovat sbormistra. Motýli to 
zjevně dokážou.) Škoda snad jen toho, 
že sólisté z jednotlivých čísel Brittena 
zůstali tehdy na obalu cédéčka ano-
nymní!

Ano, Motýli jsou opravdu sbo-
rová špička. Nebo byli? CD vypovídá 
o  první polovině 90. let, naživo jsem 
ještě s nimi neměl tu čest. Novější zá-
znamy na YouTube ale naznačují, že 
jejich koncertní sbor, logicky za tu 
dobu vícekrát obměněný a pod novou 
taktovkou, z tehdejší kvality nikam ne-
uhnul. Brittena by možná vystřihli ještě 
dnes, dávali ho prý od té doby nejméně 
jednou. Těším se na další živou příle-
žitost – na zazelenání naší současné 
pandemické pouště.                  R. Ocelák

Motýli Šumperk – CD „Dona nobis pa-
cem“, 1994
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Festival Klášterní hudební slavnosti zahájil 
prodej vstupenek epidemii navzdory

Prodej vstupenek na festival Klášterní hudební 
slavnosti začátkem dubna odstartoval. Dostupné jsou 
on-line na www.klasternihudebnislavnosti.cz nebo na 
www.klasterky.cz. V nabídce je zatím pouze poloviční 
kapacita sálů pro případ, že bude nutné dodržovat po-
vinné rozestupy.  

„Naši věrní diváci a návštěvníci Jeseníků mohou již 
nyní vybírat ze všech patnácti koncertů, jež jsme na 
období od 27. června do 13. září připravili. Potěšíme 
jak milovníky klasiky, tak fanoušky swingu a neotře-
lých crossover žánrů,“ slibuje ředitel festivalu Roman 
Janků. Dodává, že zatím je v  prodeji jen polovina 
vstupenek z  plné kapacity sálů, aby bylo v  případě 
potřeby možné zajistit dostatečné rozestupy. „Dá se 
tedy očekávat, že exponované koncerty mohou být 
velmi brzy vyprodané,“ upozorňuje Janků, jenž hodlá 
část vstupenek darovat zdravotníkům v Olomouckém 
kraji jako poděkování za nasazení v boji s koronaviro-
vou pandemií.

Letos poprvé organizátoři zřídili e-mail vstupenky@
klasternihudebnislavnosti.cz, na který mohou lidé 
směřovat své dotazy či připomínky a dokonce si rezer-
vovat vybraná místa, a to maximálně na dobu tří dnů. 
Jakmile se otevřou informační a kulturní centra, budou 
vstupenky dostupné v obvyklých předprodejích.

Festival Klášterní hudební slavnosti je za patnáct 
let fungování nedílnou součástí kulturního léta v Olo-
mouckém kraji. Letos chce hudbymilovné veřejnosti 
nabídnout od června do září patnáct koncertů. 

Letošní novinkou je jmenování rezidenčního sou-
boru festivalu, jímž se stane Musica Florea, která se 
představí na zahajovacím i  závěrečném koncertu. 

Mezi skutečné hudební lahůdky bude patřit vystou-
pení patronky festivalu harfenistky Jany Bouškové 
s  koncertním mistrem České filharmonie Josefem 
Špačkem. Pozvání na festival pak přijali světový hor-
nista Radek Baborák, Waclav Golonka, soubor Czech 
Enseble Baroque, nespoutaná Gabriela Vermelho, 
mužský vokální kvartet Q VOX, swingový Orchestr 
Ježkovy stopy a  soubor Ensemble Lucis Vivaldiho. 
Zážitkem nepochybně budou uvedení barokní opery 
Endymio, světelná show s  hudbou Clarinet Factory, 
fúze klasické hudby s  folklorem FolkloreClassic či 
pořad Dopisy Olze v  podání harfistky Zdeňky Šol-
cové, mezzosopranistky Evy Garajové a  herečky  
Valérie Zawadské.                                                            -kv-

Z nových knih, jež 
Knihovna TGM kou-
pila v březnu, knihov-
nice doporučují knihu 
Raynor Winnové Po-
břežní cesta, která 
je otevřenou, opti-
mistickou osobní 
výpovědí o tom, jak 
těžké je se vyrovnat 
se zármutkem a jak 
ozdravnou moc může 
mít příroda. Především je to však příběh o do-
mově, jejž můžeme ztratit, znovu vybudovat 
i nečekaně objevit. Za pozornost stojí rovněž 
román nigerijské spisovatelky Chimamandy 
Ngozi Adichieové Půl žlutého slunce, odehrá-
vající se v Nigérii na sklonku 60. let 20. století 
v době občanské války. Hrdiny dramatického 
příběhu o lásce a nenávisti jsou dvojčata 
Olanna a Kainene, dcery bohatého podnika-
tele, a dospívající chlapec Ugwu, původem 
z chudé vesnice, který nastupuje do služby 
k docentu matematiky Odenigbovi. Do třetice 
pak knihovnice upozorňují na knihu manželů 
Petra a Petry Třešňákových Zvuky probou-
zení o výchově dcery s autismem, spojeným 
s mentální retardací a vážnými projevy cho-
vání. Střídavé vyprávění z perspektivy otce 
a matky přináší příběh o hledání rovnováhy 
v extrémně náročné životní situaci a vnitřního 
vyrovnání se s narozením postiženého dítěte.
Další čtenářské tipy
beletrie: A. Bolavá – Před povodní, G. Po-
korná – V hlavě, V. Springora – Svolení, 
V. Mas – Bál šílených žen, R. Kvarnström-Jo-
nesová – Pekárna s vůní skořice, B. Morrey-
ová – Milostný příběh jednoho života
thriller, detektivka: A. Michaudová – 
Bandury, K. Aycox – Pech, J. L. Horst – Zadní 
pokoj, A. Marsonsová – Mrtvé vzpomínky, 
S. Berry – Maltézská výměna
historické: K. M. Hargrave – Napospas, 
M. Hermanson – Velká výstava
dětská: I. Peroutková – Ukradený prsten, 
T. Kushner – Brundibár, R. Liniers – Dobrou 
noc, Planetko, P. Pullman – Hodinový stro-
jek, K. Bradley – Ruce v hlíně   

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 stále uzavřeno

Hotovo, můžeme vyrazit! Kam? No přece na Jeseníky! Vydejte se v Rytířském sále muzea na cestu za historií turistiky 
v Jeseníkách od jejích počátků do roku 1945. Poznáte tak první průkopníky turizmu v Jeseníkách, rozmach turistického 
ruchu ve 2. polovině 19. století a jeho vliv na podobu krajiny Jeseníků nebo se seznámíte s „dobrými dušemi hor“, které 
se na horských chatách neúnavně staraly o unavené poutníky. Na nové výstavě, pořádané ve spolupráci s Vědeckou kni-
hovnou v Olomouci, nechybějí ani mapy, kapesní průvodce a další doklady vývoje turistiky. V době uzavření muzea si ji 
lze prohlédnout, stejně jako ostatní aktuální výstavy, alespoň on-line na www.muzeum-sumperk.cz. Foto: VM Šumperk


