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

Vážení a milí čtenáři,
končící květen je pro organizátory kulturních,
sportovních a dalších akcí „přelomový“. Po
pětiměsíční pauze se díky klesajícímu počtu
nakažených a také hospitalizovaných s nemocí covid-19 mohly otevřít muzea, galerie,
kina, divadla a sportoviště. Od tohoto týdne
se již mohou konat vnitřní akce za dodržení platných pravidel. Radost z toho mají
i šumperské organizace – muzeum a Jílkova
galerie chystají na červen nové výstavy, „Doriska“ částečně obnovila zájmovou činnost
a „mobilizuje“ síly na letní tábory, knihovna
připravuje besedu o kaligrafii, kino Oko začíná zítra promítat a divadelníci se těší, že
1. června rozveselí hlavně děti a poté hned
několikrát i dospělé diváky. Užívejte si tedy
všech možností, jež toto uvolnění přináší.
Přeji hezké červnové dny.
Z. Kvapilová, redaktorka
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Červnové slavnostní zahájení
i zářijový závěrečný koncert Klášterních
hudebních slavností budou letos
patřit Šumperku. Obou večerů se ujme
rezidenční soubor festivalu Musica Florea.
Foto: Z. Nováček
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Informační centrum
je opět otevřené
Druhé květnové pondělí se opět otevřelo
informační centrum, které sídlí v budově divadla na Hlavní třídě. Lidé do něj mohou zavítat nejen pro informace, ale mohou si zde
i koupit regionální produkty či suvenýry. Do
konce května platí otevírací doba ve všední
dny od 8 do 16 hodin, od 1. června pak bude
infocentrum otevřeno od pondělí do pátku
od 8 do 17 hodin, o víkendech pak od 9 do
12 hodin a od 13 do 17 hodin.
V provozovně informačního centra je samozřejmě nutné dodržovat povinná hygienická
a provozní opatření, tedy nošení respirátorů
nebo nanoroušek a používání dezinfekce,
a rovněž je třeba respektovat maximální počet osob, jenž je vzhledem k prodejní ploše
stanoven na tři. O všech platných opatřeních
jsou návštěvníci informováni na cedulích
u vstupu. Až do odvolání není možné z provozních důvodů využívat veřejný počítač.
-red-

Šumperk slaví partnerství
s polskou Nysou
V květnu uplynulo pětadvacet let od uzavření partnerské smlouvy s polskou Nysou.
24. května roku 1996 ji za Šumperk podepsali starosta Petr Krill a místostarosta Zdeněk Zerzáň, za polskou stranu pak starosta
Myeczislaw Warzocha a předseda rady města
Jacek Suski.
Čtvrtstoletí oboustranné spolupráce připomíná nástěnný kalendář na letošní rok
s akvarely malíře Pavla A. Taťouna. Malby
s motivy obou partnerských měst budou vystaveny v klášterním kostele. Vernisáž výstavy
nazvané „Šumperk a Nysa v malbách P. A. Taťouna – 25. výročí partnerství“ proběhne ve
středu 23. června v 16 hodin.
-red-

Míla Prokůpková pohovoří o kaligrafii,
zavítá i na dernisáž své výstavy
Míla Prokůpková je absolventkou uměleckoprůmyslové školy v Brně, léta pracovala v Šumperku jako
grafička na volné noze, kde mimo jiné připravovala
výstavy, muzejní expozice, firemní štíty, plakáty, pozvánky, upravovala brožury a také řadu let ilustrovala
obálky Kulturního života Šumperka. Před čtyřiadvaceti
lety odešla do Prahy, kde již devatenáct let vede Ateliér
písma na Uhelném trhu a pořádá zde kurzy kaligrafie.
A právě o kaligrafii čili umění krasopisu, ale i o významu písma v dějinách lidstva pohovoří tato v Šumperku známá výtvarnice během přednášky v Knihovně
TGM. Chybět nebudou názorné ukázky a možnosti
si také něco vyzkoušet. Přednáška se odehraje v úterý
8. června od páté odpolední ve velkém sále knihovny.
S Mílou Prokůpkovou se budou moci zájemci setkat
v knihovně i o dva dny později, ve čtvrtek 10. června.
Od 17 hodin se v půjčovně pro dospělé a v malém
sále uskuteční dernisáž její výstavy botanických kreseb. „Tyto kresby vystavila Míla Prokůpková v naší
knihovně už v jarních měsících, z důvodu pandemie
bohužel nemohla proběhnout vernisáž. Těšíme se
tedy, že se lidé budou moci s autorkou konečně osobně
potkat. Sama je po výstavě provede a promluví o své
výtvarné práci,“ uvedla ředitelka knihovny Kamila
Šeligová.
-zk-

Velkou vášní Míly Prokůpkové jsou květiny, jež kreslí
různými technikami. Své botanické kresby vystavuje
v knihovně do 10. června.
Foto: P. Kvapil

Valérie Zawadská prozradí, o čem se neví
Herečka a dabérka úzce spjatá se šumperským
regionem vystoupí ve čtvrtek 24. června od sedmé
večerní v prostorách G-klubu. Společně s Karlem
Soukupem prozradí řadu příběhů, jež se odehrály za
oponou hereckého světa.
Kdo jiný by měl v šumperském „kulturáku“ po
zrušeném zákazu akcí vystoupit jako první než rodačka z Loučné nad Desnou, která je rovněž svým
studiem na zdejším gymnáziu úzce spjatá s naším
městem. Valérie Zawadská, jež v sedmdesátých letech působila jako elévka v tehdejším Severomoravském divadle, představí svůj zájezdní program

společně s Karlem Soukupem, který dialog povede.
„Zábavné představení nazvané ‚Mistře, o čem se
neví?‘ se mělo uskutečnit již loni, ale podobně jako
u většiny akcí byl jeho termín konání několikrát posunut. Nyní jsme však konečně přesvědčeni, že nově
zvolený termín 24. června je finální,“ uvedla produkční domu kultury Michaela Horáková.
Podvečerní program, v němž se Valérie Zawadská
podělí o své zážitky, zkušenosti a zajímavé historky
z hereckého prostředí, se odehraje v prostorách
šumperského G-klubu za dodržení platných proti
epidemických opatření.
-red-

Taťounovy akvarely s motivy obou partnerských
měst budou vystaveny v klášterním kostele.

Via Lucis „poběží“ on-line
i v červnu
Oblíbený cyklus komorních pořadů Via Lucis nabídne i v červnu setkání se zajímavou
šumperskou osobností v on-line prostředí.
V pořadí čtvrté vysílání mohou zájemci
sledovat na YouTube SVČ Doris ve středu
23. června od 18 hodin. Hostem moderátora Petra Konupčíka bude Radim Šíma, letošní držitel Ceny města Šumperka a „duše“
místního mužského basketbalu.
-kv-
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Herečka a dabérka Valérie Zawadská je se šumperským regionem úzce spjatá. Pochází z Loučné nad Desnou,
v Šumperku absolvovala gymnázium a později hrála i v místním divadle.
Foto: J. Herman
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Snad už to konečně klapne

Turisté mohou opět
vystoupat na rozhlednu
na Háji

Nebyl to jednoduchý rok. V některých
jeho fázích šlo jen složitě hledat motivaci
k další práci. A to na tom byli někteří lidé
mnohem hůř než my v Divadle Šumperk. Třeba přišli o živobytí, nebo se jim
stalo i něco horšího. My divadelníci jsme
„pouze“ nemohli dělat to, co milujeme
nade všechno. A to předkládat plody své
denní práce živému publiku.
Nyní to konečně vypadá nadějně.
V červnu snad budeme hrát. Vzhledem
k depresi posledních měsíců, jež se zdála
být nekonečná, se slovo „snad“ bojím
vynechat. Byť to možná působí trochu
alibisticky. Ale dobře, připusťme, že poslední rozvolňovací plány skutečně začnou platit. A že pandemie v dohlednu
nezačne znovu bujet.
Hrát bychom měli od prvního. Na
Den dětí to bude chtít začít pohádkou.

Premiéra komediálního thrilleru Okno do dvora, inspirovaného filmovými klasikami
Alfreda Hitchcocka, je na programu 19. června.
Foto: P. Nesvadba

První červnovou sobotu odehraje divadlo
premiéru komedie Testosteron. Foto: -pn-

Pohádka byla shodou okolností i poslední produkcí před velkým půstem.
A dále bychom pokračovali řadou her,
které už se dočkaly premiéry, avšak většina předplatitelských skupin je neměla
šanci navštívit. Stejně tak oprášíme i vyhrané, divácky prověřené evergreeny.
Ale nejen to. Diváci budou moci navštívit také premiérová představení sezony
2020/21. V červnu a v červenci by měli
mít možnost poprvé přijít na Testosteron, Okno do dvora nebo Už je tady zas!.
„Všichni se už moc těšíme, až se bude
moct konečně hrát. Na červen plánujeme
přibližně patnáct produkcí, jež se naštěstí
budou moci odehrát ve vnitřních prostorách,“ říká ředitel divadla Matěj Kašík.

Doba, kdy se nemohlo hrát, byla
v mnohém cenná. Byl to velký test
nervů a schopnosti vydržet u práce,
která se někdy zdála zbytečná. Současně jsme si vyzkoušeli další způsoby,
jak komunikovat s našimi příznivci,
což bylo přínosné, ale i tak už vyhlížíme standardnější divadelní provoz.
To je bez debat. Nemůžeme se dočkat,
až se budeme moct vidět s vámi, návštěvníky v hledišti. Sledujte stránky
Divadla Šumperk, kde se již brzy objeví
měsíční program. Dorazte už v červnu,
společně se naladíme na jubilejní
sedmdesátou sezonu. Věříme, že ta už
proběhne hladčeji.
M. Sodomka,
dramaturg Divadla Šumperk

Uvolňování přísných opatření
proti šíření koronaviru potěšilo šumperský Klub českých
turistů. Po několikaměsíční
pauze se totiž mohla opět otevřít rozhledna na Háji, o kterou
se jeho členové starají.
Do konce června je rozhledna
otevřena o víkendech vždy od
10 do 17 hodin, pro skupiny
je po dohodě alespoň dva dny
předem na telefonních číslech 774 664 647 nebo 737
886 278 možné domluvit její
otevření i v pracovních dnech.
Vstup je zpoplatněn, dospělí
platí třicet korun, děti od šesti
let, studenti a senioři starší
65 let pak dvacet korun. Bližší
informace lze najít na www.
kctsumperk.cz.
-kv-

Autor kresby: P. Válek

Začátkem června si město připomene šumperský sněm z roku 1490
Slavnosti města Šumperka se letos
kvůli epidemiologickým opatřením, jež
na jaře znemožnila přípravy, konat nemohou. Přesto oddělení kultury místní
radnice připravuje několik aktivit,
které připomenou významnou historickou událost šumperských dějin.
4. června 1490 se zdejší zámek stal
místem konání tzv. šumperského
sněmu, kdy se do města na pozvání
tehdejšího majitele Jiřího Tunkla sjeli
představitelé Moravského markrabství
a zástupci slezských knížectví. Společně jednali o dalším osudu Moravy,
Slezska a Lužic po smrti uherského
krále Matyáše Korvína. Ten držel zmíněné země pod Uherskou korunou po
česko-uherských válkách. „Jednání
v Šumperku stvrdilo společný postup
obou zemí při přijímání nového panovníka a bezesporu napomohlo vrátit
země zpátky pod Korunu českou po
korunování Vladislava Jagellonského
uherským králem,“ říká Bohuslav
Vondruška, vedoucí oddělení kultury
a vnějších vztahů.
Jako „náplast“ za zrušené městské
slavnosti, jež by jinak tuto událost připomněly, uvede šumperské divadlo za

podpory města představení pro děti,
Krkonošskou pohádku, za zvýhodněné
padesátikorunové vstupné. „Známé
vyprávění pojednává o mocném pánovi hor, Krakonošovi, který vládne
spravedlivě nad horami i lidmi – dobré
odměňuje a zlé trestá. Krakonošův
revír sousedí s panstvím vychytralého Trautenberka, jemuž slouží rázná
Anče, její milý, pacholek Kuba, a popletený hajný,“ připomíná hlavní hrdiny
pohádky ředitel divadla Matěj Kašík.
Představení uváděné u příležitosti
Mezinárodního dne dětí se odehraje
v úterý 1. června v 16 hodin.
Místní radnice rovněž připravuje
on-line koncert skupiny Fleksible,
která by za běžných okolností na slavnostech vystoupila. „Unplugged“ koncert z klášterního kostela bude uveden
na webových stránkách města www.
sumperk.cz a na Facebooku v pátek
4. června. O den později zde pak bude
zveřejněn krátký polohraný dokumentární videoklip o šumperském sněmu
z roku 1490.
V sobotu 5. června proběhne od
10 do 18 hodin v sadech 1. máje tzv.
dětská olympiáda. Na osmi stanovi-

1. června zahrají šumperští herci za podpory města představení pro děti, Krkonošskou pohádku, za zvýhodněné vstupné.
Foto: P. Nesvadba
štích budou moci děti za symbolické
vstupné soutěžit v disciplínách, jako
jsou nafukovací střelnice, skákání
v pytli, nafukovací šipky a další. Chybět
nebudou ani skákací hrady, malování
na obličej, Bumber Ball a jiné atrakce.
První červnový víkend si bude
možné vyzkoušet virtuální verzi běžeckého závodu ŠumpeRUN. V pátek

11. června se v Pavlínině dvoře uskuteční akce „Mikulov baví Šumperk“
s degustační přehlídkou vín a cimbálovou muzikou. Ve středu 23. června pak
oslaví Šumperk pětadvacet let trvání
partnerství s polskou Nysou – v klášterním kostele proběhne vernisáž výstavy maleb Pavla A. Taťouna s motivy
obou partnerských měst.
-red-

Šumperk | Živá brána Jeseníků

5/2021

3

Společenský servis – kalendář akcí
Přehled akcí z oblasti kultury, sportu a společenského života lze nalézt v elektronické formě na webových stránkách Informačního centra Šumperk
www.infosumperk.cz v záložce Kalendář akcí. Změna programu vyhrazena!
Divadlo Šumperk: Komenského 3,
tel.: 583 214 061, www.divadlosumperk.cz
Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3,
tel.: 583 214 287, www.dksumperk.cz
Eagle Gallery: Nemocniční 8a,
tel.: 777 700 740, www.eaglegallery.cz
Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, tel.: 583 214 276,
www.galerie-sumperk.cz
Informační centrum Šumperk:
budova divadla na Hlavní třídě 14, otevřeno
po–pá od 8 do 17 hod., so a ne od 9 do 12 hod.
a od 13 do 17 hod., tel.: 583 214 000,
e-mail: ic@sumperk.cz, www.infosumperk.cz
Kavárnička Lalala: Temenická 5, tel.: 606 756 770,
583 211 766, www.pontis.cz
Klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny Marie):
Kladská ul.

Dlouhodobé výstavy
Do 29. 8. Šumperské veduty, výstavní síň, muzeum
Do 1. 8. Extrémní jevy na Jesenicku a Šumpersku pohledem meteorologa, Hollarova galerie,
muzeum
Do 13. 6. Na Jeseníky!, Rytířský sál, muzeum
Do 13. 6. Orchestrion a jiné hrací skříňky, Rytířský sál, muzeum
Od 25. 6. do 5. 9. Šumperk ve víru secese, Rytířský sál, muzeum
Do 5. 9. Já, hrdina, Muzejíčko, muzeum
Do 20. 6. Poutní místa naší vlasti, výstava malby
M. Němečkové, Galerie mladých, muzeum
Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny
severozápadní Moravy, muzeum
Do 6. 6. Věra Nováková: Kresba a malba, Galerie
J. Jílka
Od 9. 6. do 4. 7. Pavel Preisner: Bdělé snění,
malba, Galerie J. Jílka
Do 10. 6. M. Prokůpková: Botanické kresby, půjčovna pro dospělé, knihovna
Od 23. 6. do 31. 8. Šumperk a Nysa v malbách
P. A. Taťouna – 25. výročí partnerství, výstava
maleb s motivy obou partnerských měst, klášterní
kostel
Od 3. 5. J. Štreit: Dialogy života, výstava fotografií, Kabinet fotografie, altán Radniční 27
Úterý 1. června
16.00 Krkonošská pohádka, Mezinárodní
den dětí – město Šumperk zve děti a rodiče
na pohádku za zvýhodněnou cenu 50 Kč, VK,
divadlo

Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3,
tel.: 583 212 000, www.kinosumperk.cz,
ČZ = české znění, 3D = 3D projekce,
= technologie 3D zvuku Dolby
Atmos®, ke všem projekcím k zapůjčení sluchátka
pro nedoslýchavé
Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk:
ul. 28. října 1, tel.: 583 214 588,
www.knihovnaspk.cz
SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel.: 583 214 212–214,
Komín: Komenského 9, tel.: 583 283 481, www.doris.cz
Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22,
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz
ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz
Fotbal: www.fksumperk.cz
Hokej: www.dracisumperk.cz, www.hkmdsumperk.cz
Kuželky: www.kksumperk.cz
Florbal: www.florbal-sumperk.cz

Pátek 4. června
8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
Sobota 5. června
10.00–18.00 Dětská olympiáda, stanoviště se
soutěžními disciplínami, pořádá město Šumperk,
sady 1. máje
15.00 Duše, USA, animovaný, dobr., rodinný,
fantasy, ČZ
17.30 Země nomádů, USA, DEU, drama, road
movie
19.00 Testosteron, P, divadlo
Neděle 6. června
15.00 Duše, USA, animovaný, dobr., rodinný,
fantasy, ČZ
17.30 Země nomádů, USA, DEU, drama, road
movie
Pondělí 7. června
17.30 Klub čtenářů: G. Green – Konec dobrodružství, suterén, knihovna
20.30 Cinemondays v zahradě kina: Connection, ČR, dobrodružný, dokumentární, Jeseníky:
Autumn feelings, Jarní probuzení, (s)něžná krajina, ČR, dokumentární
Úterý 8. června
17.00 Kaligrafie, přednáší M. Prokůpková,
velký sál, knihovna
19.00 Sladké mámení, VK, divadlo

Středa 2. června
17.00 Vinetůůů!, VK, divadlo
20.00 Artvečer – FK: Služebníci, SR, ČR, RO,
IRL, drama

Středa 9. června
18.00 Pavel Preisner: Bdělé snění, malba, zahájení výstavy, Galerie J. Jílka
19.00 Testosteron, A, VK, divadlo
20.00 Artvečer – FK: Pijavice, SRB, HRV, MKD,
drama, thriller

Čtvrtek 3. června
17.00 Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství, C, divadlo

Čtvrtek 10. června
10.00 Méďa Špuntík, pohádka pro batolata,
VK, Hrádek, divadlo
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akce pro děti
akce pro seniory
divadelní představení
filmy, promítání
koncerty, hudební pořady
přednášky, besedy, autorská čtení
výstavy, vernisáže
tvoření, výtvarné aktivity
plesy, taneční akce
festivaly, slavnosti
sport, pohyb, aktivní vyžití
ostatní

17.00 Dernisáž výstavy M. Prokůpkové Botanické kresby, půjčovna pro dospělé a malý sál,
knihovna
20.00 Bon Jovi from Encore Nights, záznam
koncertu
Pátek 11. června
18.00 Mikulov baví Šumperk, degustační přehlídka vín z mikulovské vinařské podoblasti, cimbálové muziky Klaret Mikulov a CML Šumperk,
pořádají město Šumperk a Mikulovská rozvojová,
Pavlínin dvůr
19.00 Vinetůůů!, VK, divadlo
Sobota 12. června
19.00 Testosteron, B, VK, divadlo
Úterý 15. června
10.00 Méďa Špuntík, pohádka pro batolata,
VK, Hrádek, divadlo
16.00 Příběhy našich sousedů, slavnostní prezentace neobyčejných příběhů pamětníků, které
objevili mladí dokumentaristé ze ZŠ Šumavská
Šumperk, ZŠ Vrchlického Šumperk, ZŠ Oskava,
ZŠ Štíty, ZŠ Mohelnice a skauti ze Skaličky Zábřeh, velký sál, knihovna
Středa 16. června
20.00 Artvečer – FK: Svět podle Muchy, ČR,
dokumentární
Čtvrtek 17. června
17.30 Hana Machalová: 77 neuvěřitelných míst
Evropy, G-klub, dům kultury
Pátek 18. června
18.00 Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství, VK, zakoupením vstupenky podpoříte činnost Dětského klíče Šumperk, o. p. s., divadlo
Sobota 19. června
19.00 Okno do dvora, P, divadlo

Pondělí 21. června
20.30 Cinemondays v zahradě kina: Princezna
zakletá v čase, ČR, pohádka, fantasy
Středa 23. června
16.00 Šumperk a Nysa v malbách P. A. Taťouna –
25. výročí partnerství, vernisáž výstavy maleb
s motivy obou partnerských měst, klášterní kostel
18.00 Via Lucis: Radim Šíma, setkání on-line
na YouTube SVČ Doris
19.00 Okno do dvora, A, VK, divadlo
Čtvrtek 24. června
17.00 Králova řeč, C, divadlo
19.00 ŠPEK na prknech: Valérie Zawadská –
Mistře, o čem se neví, V. Zawadská a K. Soukup
se podělí o své zážitky a historky G-klub, dům
kultury
Pátek 25. června
9.00 Šumperk ve víru secese, zahájení výstavy,
Rytířský sál, muzeum
17.00 Testosteron, D, VK, divadlo

19.00 ŠPEK na vzduchu: VLNY, Happy To
Meet, TH!S, Pavlínin dvůr
Sobota 26. června
19.00 Okno do dvora, B, VK, divadlo
Pondělí 28. června
20.00 Klášterní hudební slavnosti: Musica Florea: Antonín Reichenauer – český Vivaldi, klášterní kostel
Středa 30. června
17.00 Divadelní fotbálek, turnaj, Tyršův stadion

K programu kina Oko
V kalendáři akcí jsou pouze snímky, u nichž
byly datum a čas uvedení
v době uzávěrky tohoto čísla známy.
Sledujte www.kinosumperk.cz.

Autorkou ilustrací a grafického zpracování nové
brožury nazvané Šumperkem v příbězích je Hana
Maulerová.

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro
žáky osmých a devátých tříd základních škol
a tercií a kvart víceletých gymnázií. Mají za
úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat
archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument.
Do projektu se zapojili i mladí dokumentaristé ze šumperských základních škol v ulicích Šumavské a Vrchlického, z Oskavy, Štítů
a Mohelnice a také skauti ze Skaličky Zábřeh. Slavnostní prezentace neobyčejných
příběhů pamětníků, které objevili a na něž
by se nemělo zapomenout, se odehraje na
setkání v úterý 15. června od 16 hodin ve
velkém sále Knihovny TGM.
-zk-

Mikulov pobaví Šumperk

Turistickou sezonu zpestří opět večerní
rozhledy a nový komiksový průvodce
Vystoupat na radniční věž a pozorovat, jak slunce
zapadá za obzor, jemuž dominuje rozhledna Háj. To
se může, stejně jako minulý rok, zájemcům zadařit
během července a srpna. Každý pátek budou totiž od
19 do 22 hodin probíhat oblíbené večerní rozhledy
z radniční věže.
Průvodci dětských návštěvníků ve městě se v letošní sezoně stanou komiksové postavy z nové stopovací hry Šumperkem v příbězích. „Osobnosti ze
šumperské historie, které originálně ztvárnila grafička
Hana Maulerová, provedou zájemce po památkách
historického centra a seznámí je s poutavými osudy
jejich dávných obyvatel,“ uvedla Martina Plesníková
z informačního centra.
Další novinkou, již zaznamenají virtuální návštěvníci, budou redesignované webové stránky
informačního centra. Zatímco zásadní změny obsahové stránky probíhají postupně od minulého roku,
vylepšený vizuál, vycházející z nového logotypu,
získá web www.infosumperk.cz na přelomu května
a června.
Letní turistická sezona odstartuje v Šumperku v úterý
1. června. Od tohoto data budou každodenně přístupné
turistické cíle spravované městem i Informační centrum Šumperk. Zájemce o rozhledy z radniční věže
doprovodí průvodci z informačního centra – v červnu
a v září každou celou hodinu mezi devátou ranní a třetí
odpolední, v červenci a v srpnu pak každou půlhodinu

Školáci představí
Příběhy našich sousedů

Oblíbené rozhledy z radniční věže budou v letošní sezoně probíhat častěji.
Foto: P. Kvapil
od 9 do 17 hodin. Poslední výstup bude možný vždy
hodinu před koncem provozní doby.
Prohlídkové okruhy městem budou nově určeny
zejména organizovaným skupinám na základě předchozí objednávky dva týdny předem. „V čase, kdy
jsme měli informační centrum uzavřeno, jsme se
důkladně podívali na nabídku turistických produktů
a v rámci optimalizace komentovaných procházek,
o něž je zájem zejména mezi většími skupinami návštěvníků, bude nově možné zvýšit četnost výstupů
na radniční věž,“ říká Bohuslav Vondruška, vedoucí
oddělení kultury místní radnice. Od začátku června
bude denně otevřená i expozice Čarodějnické procesy v Geschaderově domě, v červnu a v září od 9 do
15 hodin, v červenci a v srpnu od 9 do 17 hodin.
Všechny atraktivity budou podléhat aktuálním mimořádným opatřením, zejména omezenému počtu
návštěvníků a doporučeným hygienickým opatřením.
Loni navštívilo turistické cíle spravované městem
celkem 11 788 osob. 2 530 lidí vystoupalo v doprovodu průvodce na radniční věž, 597 se vydalo na prohlídkové okruhy městem, 6 394 zavítali do expozice
čarodějnických procesů a 2 267 do klášterního kostela. Zvýšená návštěvnost byla znát zejména v srpnu,
kdy čarodějnickou expozici v Geschaderově domě
navštívilo jedenapůlkrát více osob než v předcházejícím roce.
-red-

Po roční epidemiologickými opatřeními vynucené pauze zavítají do Šumperka opět vinaři
z partnerského města Mikulova a dovezou
to nejlepší, co se na tamních vinohradech
v posledních letech urodilo. Akce nazvaná
Mikulov baví Šumperk se letos navíc stěhuje
z divadla pod otevřené nebe do prostoru nádvoří Pavlínina dvora.
Hlavní bodem programu je degustační přehlídka vín z mikulovské vinařské podoblasti.
„Od našich vinařů dovezeme více než sto padesát vín k degustaci,“ říká Petra Eliášová,
ředitelka pořádající společnosti Mikulovská
rozvojová. O hudební doprovod se postarají
cimbálová muzika Klaret z Mikulova a místní
„cimbálka“ CML Šumperk.
Akce spojená s dobrým pitím a muzikou se
uskuteční v pátek 11. června od šesté podvečerní v Pavlínině dvoře. „Nádvoří nabídne
jedinečnou atmosféru, kdo bude chtít, může
si s sebou přinést vlastní deku a využít rozlehlé travnaté plochy k neformálnímu posezení,“ podotýká Bohuslav Vondruška ze
spolupořádajícího oddělení kultury a vnějších vztahů místní radnice. Vstupné na akci
je 250 korun, na padesátikorunu přijde nová
sklenička, lze si ale donést vlastní.
Je pravděpodobné, že vstup na akci bude
podmíněn předložením potvrzení o negativním testu, případně o očkování, či prodělané
nemoci covid-19. Sledujte aktuální epidemiologická opatření.
-red-

O hudební doprovod se na oblíbené akci opět
postará cimbálová muzika Klaret z Mikulova,
tentokrát však na nádvoří Pavlínina dvora.
Foto: -pk-
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Muzeum prodloužilo stávající výstavy
Druhý květnový týden se po téměř pětiměsíční pauze
otevřelo šumperské vlastivědné muzeum. V současnosti
si mohou návštěvníci prohlédnout kromě stálé expozice
Příroda a dějiny severozápadní Moravy hned několik
výstav, z nichž většina je prodloužena.
Panorama Šumperka a městská zákoutí zachycená od
18. do poloviny 20. století v malbě, kresbě a grafice přibližuje prostřednictvím rozmanité kolekce šumperských
vedut, které lze vnímat nejen jako svébytná umělecká
díla, ale také jako důležitý historický pramen, výstava
instalovaná do 29. srpna ve výstavní síni. Do 1. srpna
je v Hollarově galerii k vidění lákavá výstava Extrémní
jevy na Jesenicku a Šumpersku pohledem meteorologa.
Věnována je extrémním projevům počasí, jež byly zaznamenány v oblasti Jesenicka a Šumperska mezi lety
1979–2017, a nechybí na ní řada přístrojů, které pomáhají či dříve pomáhaly meteorologům při jejich práci.
Rytířský sál a jeho předsálí patří do 13. června hned

Na výstavě v Rytířském sále a předsálí je k vidění jeden
z největších orchestrionů v republice, který po náročném restaurování opět hraje.
Foto: VM Šumperk

Ve výstavní síni muzea si mohou návštěvníci prohlédnout šumperské veduty.
Foto: VM Šumperk
dvěma výstavám. První představuje orchestrion, jenž
patří k největším v republice a který po náročném
restaurování opět hraje. Při této příležitosti muzeum
vystavuje celou svou sbírku mechanických hracích
strojů – automatofonů, flašinetů a méně známých
strojků polyfonu a herofonu. Druhá výstava nazvaná
Na Jeseníky! pak přibližuje historii turistiky v Jeseníkách od jejích počátků do roku 1945.
Novou výstavu otevřou v Rytířském sále muzejníci
v pátek 25. června. Nese název Šumperk ve víru secese a návštěvníky pozve do časů po roce 1900, kdy
se umělci začali rozcházet s přežitými historizujícími
styly 19. století a začali hledat nové cesty, po nichž lze
vyjít vstříc modernímu umění.
V Muzejíčku si až do 5. září mohou děti a jejich
rodiče prohlédnout interaktivní výstavu Já, hrdina,
která přibližuje složky integrovaného záchranného
systému, a v Galerii mladých je do 20. června instalována autorská výstava malířky Marie Němečkové,
nazvaná Poutní místa naší vlasti. Podrobnosti k výstavám jsou zveřejněny na www.muzeum-sumperk.cz
a na Facebooku.
-zk-

Cestovatelka ukáže neuvěřitelná
místa Evropy
Sny si můžete začít plnit v každém věku.
Cestovatelka a autorka knihy Do světa Hana
Machalová je toho příkladem. Na cesty se vydala až na sklonku čtyřicítky, s malým dítětem
a s průměrným platem. Ročně navštíví okolo
šestnácti různých zemí. Své nevšední zážitky
z cest povypráví ve čtvrtek 17. června od půl
šesté podvečerní v G-klubu v domě kultury.
Nechte se tedy během přednášky přenést
na sedmdesát sedm neuvěřitelných míst
Evropy a okouzlit se její nekonečnou rozmanitostí. Uvidíte nová místa od Islandu po
Kavkaz, která většina z nás ještě nenavštívila nebo o nich nemá tušení. Jsou tak zajímavá nebo blízko, že si je budete chtít dát
na svůj budoucí cestovatelský seznam. Starý
kontinent nabízí mnohem víc než místa dříve
notoricky navštěvovaná davy turistů.
V prodeji bude omezená kapacita vstupenek, již zakoupené lístky na zrušenou přednášku 26. května zůstávají v platnosti. Více
informací na www.dksumperk.cz.
-mh-

Hana Machalová je příkladem toho, že cestovat
lze i za málo peněz.
Foto: archiv

Klášterní hudební slavnosti odstartují koncem června
Přestože byl loňský rok pro kulturu značně nepříznivý, organizátoři tradičního hudebního festivalu
v srdci Jeseníků věřili a pilně připravovali patnáctý
ročník. Vstupenky na patnáct koncertů jsou již v prodeji on-line na www.klasterky.cz nebo na www.klasternihudebnislavnosti.cz.
Klášterní hudební slavnosti si za patnáct let našly
cestu k tisícům diváků a jsou nedílnou součástí kulturního léta v Olomouckém kraji. Loni je však poznamenala pandemie koronaviru, takže z plánovaných
patnácti se uskutečnilo devět koncertů. Přesto byla
účast a atmosféra skvělá. Patnáct koncertů plánují pořadatelé i letos, proběhnout by měly od 27. června do
13. září.
„Letos se již tolik neobávám. Po loňských zkušenostech jsme všichni otrlejší, akčnější, připraveni pružně
reagovat na situaci a dělat i radikální změny,“ říká ředitel festivalu Roman Janků, jenž ani chvíli nezvažoval,
že by letošní ročník zrušil. „Bylo by to jednoduché,
ale fatální. Takové rozhodnutí se bere zpátky velmi
těžce. Já naopak vnímám, že mám ke společnosti jisté
závazky. Kdysi jsem začal pořádat koncerty a musel si
získat důvěru lidí, přesvědčit je, že to myslím vážně a že
to, co nabízíme, je životaschopné, maximálně kvalitní
a jedinečné. Patnáct let existence tak velkého festivalu
je rozhodně závazkem,“ zdůrazňuje Roman Janků.
Slavnostní zahájení i závěrečný koncert letos budou
patřit Šumperku. Obou večerů se poprvé ujme rezidenční soubor festivalu Musica Florea. Ansámbl za-
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Soubor Musica Florea již na Klášterních hudebních
slavnostech vystupoval.
Foto: archiv KHS
ložil roku 1992 violoncellista a dirigent Marek Štryncl
a jeho základními charakteristickými rysy jsou hra na
dobové nástroje podložená studiem dobových pramenů a estetiky, badatelská činnost a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků.
Musica Florea uvede v pondělí 28. června v klášterním kostele festivalovou premiéru děl Antonína
Reichenauera, jednoho z nejzajímavějších českých barokních skladatelů. „Reichenauer je znám především
jako autor chrámové hudby, poslední léta však přinesla
překvapení v podobě objevů jeho instrumentálních
děl, která jsou stylově velice blízká dílům Antonia Vivaldiho. Posluchači se tak mohou těšit na jejich pre-
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miérové uvedení,“ láká na zahajovací koncert ředitel
festivalu.
Uvedení nově objevených děl či nové pohledy na
tvorbu českých skladatelů jsou mottem letošního ročníku festivalu s podtitulem „Česká hudební rozmanitost“. Najdeme ji nejen v pestré programové skladbě
koncertů, ale také v rovině interpretační. Kromě čisté
klasické hudby si diváci budou moci dopřát přesahy do
žánrů, jako jsou folklor, swing, jazz či autorská tvorba
hudebníků.
Pozvání vystoupit na pozoruhodných místech Jeseníků opět přijaly velké hudební osobnosti. Mezi
lahůdky bude patřit vystoupení patronky festivalu,
harfenistky Jany Bouškové, s koncertním mistrem
České filharmonie Josefem Špačkem. Přijedou světový hornista 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 Šolcové,
mezzosopranistky Evy Garajové a herečky Valérie Zawadské. „Je opravdu na co se těšit a my pevně doufáme,
že kultura v létě opět ožije. Chceme lidem po měsících
strastí přinést do života radost, vytáhnout je ven, přivést je na jiné myšlenky. A to hudba umí dokonale,“
slibuje Roman Janků.
-kv-

ŠPEK na vzduchu přivítá Vojtu Kotka s kapelou TH!S
Dům kultury Šumperk v reakci na
rozvolnění vládních opatření pro venkovní koncerty zve na letní minifestival
„ŠPEK na vzduchu“. Pomyslným zlatým
hřebem večera bude poslední červnový
pátek vystoupení populárního herce
a moderátora Vojty Kotka, jenž se tento-

krát před publikum postaví jako baskytarista kapely TH!S.
„Moment, kdy dochází k pomyslnému znovuzrození živé kultury, se
přiblížil. A právě tento letní večer v Pavlínině dvoře vnímáme jako první větší
nadějnou vyhlídku. Večer bude sice

podmíněn dodržením platných hygie
nických opatření, ale osobně pevně
věřím, že lidé, kteří jsou již po kultuře
žízniví, si jej i za těchto okolností naplno
užijí,“ uvedl dramaturg domu kultury
Ondřej Procházka. Prozradil, že v rámci
zmíněného minifestivalu zavítají v pátek

25. června od sedmé podvečerní do Pavlínina dvora pop-rocková kapela VLNY
a uskupení Happy To Meet, jež je známo
tím, že dokáže do víru zábavy strhnout
téměř každého. V závěru večera dav
rozhýbe kapela TH!S, která v Šumperku
vystoupí poprvé.
-mh-

Happy To Meet jsou místní kapela, která je známá tím, že dokáže strhnout k tanci
takřka každé publikum.
Foto: archiv DK

Zlatým hřebem večera bude vystoupení populárního Vojty Kotka, jenž se představí
jako baskytarista kapely TH!S.
Foto: archiv

Oko začíná promítat

Vzpomínka na Emila Mazala

Ve čtvrtek 27. května spustí kino
Oko opět promítací stroje. V plánu jsou
premiéry, oscarové snímky, koncert
i promítání pod širým nebem.
„Provoz kina zahajujeme promítáním v rámci Džemfest filmové scény.
Na programu bude hudební film Postiženi muzikou o skupině The Tap Tap.
Následovat bude film oceněný Zlatým
medvědem na Berlinale Smolný pich
aneb Pitomý porno,“ zve na znovuotevření kina Oko jeho ředitel Kamil Navrátil. Podotýká, že promítání začíná
v 18 hodin.
V pátek 28. května nabídne Oko
oscarový snímek Chlast, jenž si zlatou
sošku odnesl za nejlepší cizojazyčný
film. Dalším filmem bude debut Viggo
Mortensena Ještě máme čas.
„V červnu se vrátíme k programu,
který jsme již uváděli, ale myslíme si,

Při procházkách Šumperkem můžete narazit na Mazalovu ulici, která
vede kolem sídliště Evaldova a ústí do
ulice Gen. Svobody. Ulice je nazvaná
po Ing. Dr. Emilu Mazalovi, bývalém
studentu šumperského gymnázia. Během druhé světové války byl za svou
odbojovou činnost zatčen a v necelých
osmadvaceti letech popraven.
Emil Mazal se narodil v Rakousku
15. června 1915. Dětství a mládí strávil v Šumperku, kde jeho otec určitou
dobu pracoval jako strojvůdce na železnici. Absolvoval zde reálku, na níž
17. června 1933 úspěšně odmaturoval.
Poté vystudoval obor chemické inženýrství na technice v Brně, doktorem technických věd byl promován
v červnu 1939. Po ukončení studií působil jako vědec v oboru chemie v Baťových závodech ve Zlíně, kde také učil
na podnikové průmyslové škole.
Po vyhlášení Protektorátu Čechy
a Morava se Emil Mazal aktivně zapojil
do protifašistického odboje. Československé vládě v Londýně předával informace ze zbrojní výroby, pomáhal při
průmyslových sabotážích, při výrobě
výbušnin pro odboj a při útěku českých
vlastenců z Protektorátu takzvanou
Balkánskou cestou přes bývalou Jugoslávii.
Jeho činnost neunikla gestapu,
v červnu roku 1942 byl zatčen, převezen do věznic v Brně, v Praze a v Drážďanech a poté do Berlína. Soud nad
ním v listopadu 1942 vynesl za činy
nepřátelské Německé říši trest smrti

že patří na plátno. Tyto filmy navíc
promítneme v zahradě kina. V pondělí
7. června to bude snímek Connection
šumperského tvůrce Jana Žůrka a jesenické filmy Jana Barančíka. Promítání
začíná o půl deváté večer,“ nahlíží do
filmové nabídky Navrátil. Vzápětí prozrazuje, že v pondělí 21. června se bude
v zahradě promítat pohádka Princezna
zakletá v čase, jež se natáčela v nedalekém Sobotíně.
„Diváci se mohou těšit na řadu dětských filmů, na filmový klub nebo na
zbrusu nový koncert Bon Jovi From
Encore Nights!. Bližší informace k programu zveřejňujeme postupně na webu
kinosumperk.cz. Předpokládám, že
v době otevření budeme mít více jasno
v tom, jaké podmínky pro vstup budeme muset společně s návštěvníky
splnit,“ uzavírá ředitel kina.
-kv-

V kině Oko se mohou diváci těšit na zbrusu nový koncert Bon Jovi From Encore
Nights!.
Foto: archiv

Emil Mazal. Foto: archiv ČsOL Šumperk
a 3. května roku 1943 byl Emil Mazal v pouhých osmadvaceti letech
ve věznici Berlín-Plötzensee popraven. V Šumperku připomínají jeho
osobnost pamětní desky u vchodu do
gymnázia a ve vestibulu radnice, jeho
jméno nese i jedna z místních ulic.
Text členů Československé obce
legionářské ze Šumperka a okolí,
redakčně upraveno
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Knižní tipy pro čtenáře

Šumperská divadelní sezona 2021/22 bude mít stejně jako ty předchozí svůj podtitul. Jde o kulatý sedmdesátý
ročník, což se projevilo i v názvu – Pořádný kalibr. Ráže, nebo právě kalibr o hodnotě 70 mm, má pořádnou sílu,
což chtělo divadlo zohlednit i v novém předplatném. Posoudit to budete moci již v úterý 1. června, kdy šumperské
divadlo prodej předplatného na nadcházející sezonu oficiálně spustí. Sledujte facebookové a webové stránky www.
divadlosumperk.cz.
Foto: P. Nesvadba

Jílkovu galerii zaplní „bdělé snění“
Pavla Preisnera
Galerie Jiřího Jílka je po dlouhém čekání opět přístupná veřejnosti. Od 12. května jsou zde instalovány
kresby a malby Věry Novákové-Brázdové, které ve
středu 9. června vystřídá výstava Pavla Preisnera nazvaná Bdělé snění. K vidění bude do 4. července.
Připomínat Pavla Preisnera (*1970) v galerii nemusím. Vystavuje tu už opakovaně výsostným právem
vratké jistoty výpovědi bytostného básníka obrazem
i slovem. Většinou byly to kresby uhlem nebo častěji
hnědou rudkou, malé rozměrem a zároveň monumentální. Vyprávějí příběhy v rovině bludných snů
a vizí vpečetěných do dlouhé řady jednodenních
záznamů bez názvu, a o to výmluvnějších. Do mimoslovních dějů, ponořených v pavučině čar, připomínajících letokruhy dřeva a do ní pevně vrostlých
bytostí záhadného původu a zrodu. Zároveň lidí,
sledujících očí, zastřených znaků, podivných srostlic
oživlých věcí, jejich tvarů a tvorů celé živočišné říše,
navzájem provázaných do rozumem nevysvětlitelné
jednoty.
Kresby počtem převažují. Obrazy potřebují delší
dobu zrání i jiné rozpoložení mysli, a přece jsou jejich
paralelou, často návratem stejného motivu. Potkáme
v nich své dobré známé, podivné tvory z jeho minulých výstav. Vidiny prchavě plaché, někdy zraňující,
jindy hojivě laskavé, nespojité i pevně srostlé, až smrtelně vážné i humorně hravé a osvobozující. Zrcadlí
život v úplnosti koloběhu rození a uplývání v krátkodeché pomíjivosti každého jedinečného bytí i v nadčasovosti jeho věčného návratu.

Bez názvu, 2020, olej, plátno, 60 × 80 cm
Vystavené obrazy se i stavbou kresbám podobají,
i jim vládne dřevu podobná tkáň liniemi prokreslených prostorových plánů živě rozvlněné plochy. Jsou
teď možná civilnější a tvarem i čitelnější, světlem zevnitř prozářené a sytou barvou zvýrazněné, a přece
zůstávají dál mnohovýznamově proměnlivé a jako
noční můra prostoupené nejasnou předtuchou, snad
jakousi skrytou hrozbou. Jsou ale i pohlazením a tichým spočinutím, svou vratkou povahou zneklidňující i teskně vábivé. Jinými prostředky v nich Pavlovy
uhrančivé kresby znovu ožívají…
M. Koval

Z nových knih, které
Knihovna TGM koupila v dubnu, knihovnice doporučují
knihu Martiny Leierové Tohle město,
tahle řeka, v níž se
vzájemně prolínají
životy obyvatel jednoho domu. Každý
dům má svůj příběh, některý ukrývá
tajemství a jiný má
vlastní osud. Jak moc jej určí jeho různorodí
obyvatelé a kam se vlastně ztratil domovník
Vrána? Zatímco obyvatelé domu žijí zdánlivě nezávislé životy, silné vyprávění graduje
k nečekanému konci… Za pozornost stojí
rovněž román finské autorky Katji Kettu Vlčí
růže, odehrávající se v indiánské rezervaci
v Minnesotě, kde žijí nejen indiáni, ale i „Findiáni“ - potomci finských přistěhovalců a původních obyvatel. Poloviční indiánka Lempi
pátrá po osudu své matky, indiánky Rose,
která zmizela před pětačtyřiceti lety. A kam
zmizely všechny ostatní indiánské dívky?
Může láska přežít několik desítek let odloučení? Do třetice pak knihovnice upozorňují
na baladický román polského autora Tadeusze Konwiskiho Černá kronika lásky o první
lásce maturantů Vítka a Aliny, jehož děj se
odehrává na jaře roku 1939 v předválečné
Litvě. Okouzleni jeden druhým si hrdinové
nevšímají ani rozkvétajícího jara v údolí řeky
Vilenky, ani dusné atmosféry neodvratně
se blížící války. Předtucha tragického konce
však visí nad jejich osudem stejně jako neodvratný konec tehdejší Litvy.
Další čtenářské tipy
beletrie: M. Barberyová – Růže sama,
T. Coates – Kdo tančí s vodou, R. Powers –
Stromy znamenají svět, M. Málková – Pérka,
drátky, kolečka, B. Bellová – Tyhle fragmenty,
J. Kwoková – Hledání Sylvie Lee, B. Iosivoni –
Prudký vzlet, L. Kneidl – Neopouštěj mě,
L. Holmes – Evvie Drakeová začíná znovu
thriller, detektivka: F. Šmehlík – Slyšet jeleny
zpívat, D. Urban – Výjezdovka, J. Phillips –
Mizející země, R. Osman – Čtvrteční klub
amatérských detektivů, L. Ballantyne – Malá
lhářka, C. Hunterová – Takový hněv
historické: Z. Koubková – Zázračný medailon, K. Follett – Večer a jitro
naučná: D. Gawliczková – Dominika na
cestě Japonskem, Y. Chang – Velká sestra,
malá sestra, rudá sestra
dětská: R. Malý – Dlouhá noc muzejní myši,
T. Šedivá – Krtkův černobílý svět, A. Rodrigues – Volte zvířata!, M. G. Leonard – Únos
ve vlaku Kalifornská kometa
Zpracovala M. Halmichová
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