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Vážení a milí čtenáři,
tropické teploty panující v minulých dnech 
napověděly, že prázdniny a doba dovolených 
se nezadržitelně blíží. Tradiční „okurková“ se-
zona ale letos v Šumperku nehrozí. Po dlouhé 
koronavirové pauze jsou pořadatelé akcí „na-
těšeni“ a chtějí lidem zpestřit letní dny. Hned 
začátkem prázdnin tak zavítá do knihovny reži-
sér, scenárista a fotograf Ivan Fíla, divadelníci 
budou hrát až do poloviny července a nabíd-
nou nejen představení v parku, ale i na leti-
šti, kde vystoupí světoznámý Cirk La Putyka. 
Novou výstavu chystá Jílkova galerie, Pavlínin 
dvůr bude hostit Šumperské Pomněnky, na 
dvorku knihovny vystoupí cimbálovka, kino 
promítne několik filmů na zahradě, muzeum 
nabídne vlastivědné vycházky i Prázdninový 
den, letní pátky zpestří večerní rozhledy z rad-
niční věže… Přeji krásné červencové dny.   

Z. Kvapilová, redaktorka
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Informační centrum, které sídlí v budově di-
vadla na Hlavní třídě, je otevřené od pondělí 
do pátku od 8 do 17 hod., o víkendech a svát-
cích od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hod. Bě-
hem letní sezony jsou každodenně přístupné 
turistické cíle spravované městem. Zájemce 
o rozhledy z radniční věže doprovodí průvodci 
z infocentra – v červnu každou celou hodinu 
mezi devátou ranní a třetí odpolední, v čer-
venci každou půlhodinu od 9 do 17 hod. Po-
slední výstup je možný hodinu před koncem 
provozní doby. Prohlídkové okruhy městem 
pak jsou nově určeny hlavně organizovaným 
skupinám na základě objednávky dva týdny 
předem. Denně otevřená je i expozice Ča-
rodějnické procesy v Geschaderově domě, 
v červnu od 9 do 15 hod., v červenci od 9 do 
17 hod.                                                          -red-

Během Prázdninového dne si děti zasoutěží i se 
pobaví.                                          Foto: VM Šumperk

Lahůdkou bude vystoupení harfenistky Jany Bouškové 
s  koncertním mistrem České filharmonie houslistou  
Josefem Špačkem.                                                  Foto: KHS

Pozvání na festival Šumperské Pomněnky přijala i legendární BG Nova, jejímž členem byl Milan Žourek. 
Foto: BG Nova

 Informační centrum je otevřené  
po celý týden

 Muzeum chystá Prázdninový den 
nejen pro děti

 Klub čtenářů se sejde i v červenci

Na Pomněnkách zahrají držitelé Porty

Jeseníky čeká rozmanité hudební léto

Příznivci country, trampské a  bluegrassové mu-
ziky se v  červenci setkají na tradičním festivalu 
Šumperské Pomněnky. Ten se letos poprvé usku-
teční pod širým nebem v  prostorách historického 
Pavlínina dvora. Festival vznikl jako vzpomínková 
akce na šumperského hudebníka a skladatele Milana 
Žourka. Skvělý muzikant zemřel poté, co 18. srpna 
1989 do jeho vozu najel nákladní automobil sovět-
ské armády.

Při přípravě programu letošního čtrnáctého 
ročníku festivalu mysleli pořadatelé na regionální 
kapely, protože situace v kultuře nebyla během po-
sledního půldruhého roku vůbec jednoduchá. Je-
jich příznivci i přátelé určitě tuto skutečnost uvítají 
a  v  pátek 9. července je od sedmé podvečerní při-

Léto v Jeseníkách bude české, hudební a rozmanité 
díky festivalu Klášterní hudební slavnosti, jenž od 
konce června do poloviny září přivede do pozoru-
hodných míst různé hudební lahůdky v duchu motta  
„Česká hudební rozmanitost“. Čistá klasika, sólo 
v  chrámu, crossover či tematické večery, to vše na 
patnácti koncertech letošního 15. ročníku.

Na co se může hudbymilovná veřejnost těšit v čer-
venci? V kostele kláštera na Hedeči oživí 4. července 
romantické varhany polský varhaník Waclaw Go-
lonka, v Tančírně v Račím údolí rozehraje 5. července 
Gabriela Vermelho spolu s uskupením Gadrew Way 
v osobitém, strhujícím pojetí skladby a písně známé 
i  neznámé a  v  loučenském zámeckém Skleníku vy-
stoupí 6. července FolkloreClassic. Klasiku budou 
ctít vokální Ensemble Baroque Quintet, který ve 
Šternberku zazpívá 8. července díla starých českých 
mistrů, a oblíbené Čtvero ročních dob A. Vivaldiho, 
jež přiveze 10. července do Hudební haly v Karlově 
Studánce Ensemble Lucis. Večer věnovaný bývalé 
první dámě Dopisy Olze v podání harfistky Zdeňky 
Šolcové, mezzosopranistky Evy Garajové a  herečky 
Valérie Zawadské se odehraje 16. července na zámku 
v Bludově, v Jeseníku bude uvedena 19. července ori-
ginální barokní opera Endymio a zážitkem hudeb-

jdou podpořit a společně si zazpívat oblíbené písně.
V  úvodu se mohou těšit na olomouckou partu 

Alibaba, vítěze Porty a  Mohelnického dostavníku. 
Poté se publiku představí talentované dívčí vokální 
seskupení VoHuBa, které na pódiu vystřídá country 
kapela Micash. „Pozvání na festival přijala i  legen-
dární BG Nova. Za celou dobu jejího působení od 
roku 1974 se v ní vystřídala řada výborných muzi-
kantů, je dvojnásobným vítězem festivalu Porta a za-
znamenala hodně úspěchů na různých zahraničních 
festivalech,“ uvedla produkční domu kultury Mi-
chaela Horáková.

Prozradila, že o  závěrečnou tečku za festivalem se 
postará oblíbená místní kapela Holátka. Více informací 
a rezervace lístků najdete na www.dksumperk.cz.   -red-

Ani letos nepřijdou především malí ná-
vštěvníci šumperského muzea o tradiční 
letní zábavnou akci – Prázdninový den. 
V Pavlínině dvoře totiž budou ve čtvrtek 
29. července od 9 do 16 hodin rozmístěna 
stanoviště s úkoly a soutěžemi inspirova-
nými aktuálními výstavami, zejména pak 
interaktivní výstavou Já, hrdina. Děti i do-
spělí si na ní vyzkoušejí, jaké to je, stát 
se na okamžik členem integrovaného zá-
chranného systému.                                   -red-

Klub čtenářů, který působí při Knihovně 
TGM, se sejde i o prázdninách, konkrétně 
v pondělí 26. července. Vítáni jsou noví zá-
jemci, členství je zdarma.
Členové Klubu čtenářů se scházejí každý 
měsíc v 17.30 hodin v klubovně v sute-
rénu knihovny v ulici 28. října, aby prodis-
kutovali jednu knihu, vybranou předem po 
vzájemné dohodě. Poslední červencové 
pondělí se budou zamýšlet nad knihou 
Kate Atkinsonové Život za životem. Noví zá-
jemci mohou psát na e-mail halmichova@
knihovnaspk.cz nebo seligova@knihovna-
spk.cz.                                                                 -zk-

ním i vizuálním bude 24. července open air koncert 
čtyř klarinetů Clarinet Factory na nádvoří zámku 
Velké Losiny. Skutečnou lahůdkou pak je vystou-
pení patronky festivalu harfenistky Jany Bouškové 
s koncertním mistrem České filharmonie houslistou 
Josefem Špačkem v dřevěném kostelíku v Maršíkově 
31. července. Více informací je zveřejněno na www.
klasternihudebnislavnosti.cz.                                       -red-
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Blížící se letní měsíce přinesly naději 
a  příslib normálního života, na který 
jsme netrpělivě čekali. Díky tomu je 
nyní možné se těšit na řadu kulturních 
akcí. Mezi ně patří tradiční Divadlo 
v  parku pořádané šumperským diva-
dlem. Uskuteční se mezi 13. a 17. čer-
vencem.

A na co všechno se mohou návštěv-
níci těšit? Vše začne pohádkou pro 
nejmenší. V  úterý třináctého bude 
k vidění interaktivní podívaná pro ba-
tolata a jejich rodiče s  názvem Méďa 
Špuntík. Odehraje se v  parku u  vily 
Doris v 10 hodin dopoledne. Den poté, 
ve 21 hodin, bude k  vidění Program 
na záchranu mužů Divadla Komedio-
graf. Na letní scéně vily Doris vystoupí 
v  tomto představení populární herci 
Roman Zach a Sandra Nováková. 

Na stejném místě a ve stejný čas po-
kračuje divadelní maraton i ve čtvrtek 

nominaci na Oscara, a Lea, jenž získal 
v Hollywoodu nominaci na Zlatý gló-
bus, v  Berlíně na Evropskou filmovou 
cenu a prodal se do více než čtyř desítek 

zkoušel režisér Michal Skočovský, který 
současně realizoval šumperské Už je 
tady zas!. 

Veliká akce je připravena také na 
pátek šestnáctého, kdy se do Šum-
perka vrátí světoznámý soubor Cirk 
La Putyka Praha se svým novým před-
stavením Kaleidoscope, jež vzniklo 
v  průběhu koronavirové pandemie. 
Toto jedinečné pohybové představení 
se odehraje v prostorách šumperského 
letiště netradičně v 19 hodin. 

Hrát se bude také v  sobotu. A  to 
loutkové představení Malý princ, které 
organizuje městská knihovna. Diva-
dlo Já to jsem se představí na dvorku 
knihovny. Závěrečným představením 
nabitého programu pak bude sobotní 
komedie Testosteron v podání mužské 
části šumperského souboru. A to opět 
na letní scéně Doris ve 21 hodin.

Vstupenky na všechna předsta-

Režisér, scenárista, spisovatel, fo-
tograf a  cestovatel Ivan Fíla zavítá 
ve čtvrtek 1.  července do Knihovny 
T.  G.  Masaryka. Uvede zde výstavu 
nazvanou Šum ticha, na níž představí 
výběr svých fotografií z  připravované 
knihy Jeseníky – ten pohyblivý ob-
raz věčnosti. Vernisáž je naplánována 
na pátou odpolední v  půjčovně pro  
dospělé.

Ivan Fíla se narodil v  roce 1956 
v Praze, v jedenadvaceti letech emigro-
val do Německa, kde na filmové fakultě 
v  Kolíně nad Rýnem vystudoval režii 
a scenáristiku. Poté začal natáčet doku-
mentární a krátké filmy a pracoval také 
jako fotograf v  Hongkongu a  v  New 
Yorku. V současnosti žije v Los Ange-
les, ve Frankfurtu a v Praze.

Mezi jeho nejznámější díla se řadí 
filmy Král zlodějů, který obdržel širší 

Stejně jako v loňském roce bu-
dou mít zájemci po dobu letních 
prázdnin každý pátek mezi de-
vatenáctou a dvaadvacátou 
hodinou možnost vystoupat na 
ochoz radniční věže. Večerní 
rozhledy nabídnou nejen je-
dinečný pohled na Šumperk 
z ptačí perspektivy, ale i výhled 
do impozantní krajiny podhůří 
Jeseníků. Ti, kteří přijdou včas, 
se pokochají západem slunce 
za obzor, jemuž dominuje roz-
hledna Háj. Opozdilci pak budou 
moci pozorovat nainstalovaným 
dalekohledem například i mě-
síční povrch a prstence Saturnu.  
Během večerních rozhledů 
bude v suterénu radnice, pří-
stupném bočním vchodem od 
morového sloupu, přítomná 
služba, jež věž zájemcům zpří-
stupní. Ochoz radniční věže se 
nachází ve výšce 29 metrů nad 
okolním terénem, část výstupu 
na věž tvoří cesta výtahem, v té 
druhé čeká na návštěvníky je-
denasedmdesát schodů. Vstup 
je zpoplatněn dle platného  
ceníku.                                         -mp-

Pohádka o  Méďovi Špuntíkovi letošní 
Divadlo v parku zahájí.              Foto: -pn-

Cirk La Putyka předvede své umění na 
šumperském letišti.                  Foto: J. Šeda

 Letní pátky zpestří 
oblíbené večerní 
rozhledy

La Putyku, Švejka a mnohé další nabídne Divadlo v parku

Šumem ticha zaplní knihovnu Ivan Fíla

Režisér, scenárista, spisovatel, fotograf a  cestovatel Ivan Fíla zahájí 1. července 
v knihovně výstavu svých snímků.                                                          Foto: archiv I. Fíla

Snímek s houpačkou vybral Ivan Fíla na plakát k šumperské výstavě.         Foto: I. Fíla

Kromě tradičních rozhledů z rad-
niční věže nabízí letos město 
i rozhledy večerní. Foto: P. Kvapil

15. července. Příznivce české humori-
stické literatury potěší Osudy dobrého 
vojáka Švejka v  nastudování Horác-
kého divadla Jihlava, jež se letos do-
stalo do finále Cen divadelní kritiky 
v  kategorii divadlo roku. Zajímavostí 
je, že adaptaci s tamním souborem na-

zemí. Je autorem mnoha scénářů a ně-
kolika knih. Jeho poslední publikace 
nese název Nouzový stav – Zápisky ces-
tovatele časem. Propojil v ní umělecké 
černobílé fotografie liduprázdné Prahy 
během jarního lockdownu s  nadčaso-
vými příběhy vázajícími se k  dané lo-
kalitě. 

Poslední více než rok chodil Ivan Fíla 
po Jeseníkách, jen loni v  létě zde vy-
stoupal na sedm nejvyšších vrcholků, 
ušel přes pět set kilometrů a  udělal 
na dva a půl tisíce fotek pro připravo-
vanou knihu Jeseníky – ten pohyblivý 
obraz věčnosti. Naslouchal nevšedním 
příběhům z dávné i nedávné minulosti, 
zaznamenával pohnuté lidské osudy, 
dějinné tragédie a křivdy, vítězství vůle 
a nezlomnosti. Očarovala ho nádherná 
příroda, v níž vyhledával místa, kde na-
slouchal šumu ticha. Své pocity vyjádřil 
v černobílých impresích ve stylu magic-
kého realizmu. Výběr fotografií bude 
od začátku července k  vidění v  půj-
čovně pro dospělé v  Knihovně TGM. 
Výstava, kterou podpořil významným 
finančním darem velkolosinský Sen-
zion, potrvá do 7. září.                         -zk-

vení Divadla v  parku (kromě Malého 
prince) je možné zakoupit v pokladně 
Divadla Šumperk a na webu www.diva-
dlosumperk.cz.                     M. Sodomka, 

dramaturg Divadla Šumperk
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Čtvrtek 8. července
  16.00 Králíček Petr bere do zaječích, USA, 

AUS, animovaný, dobr., komedie, ČZ 
 17.50 Ubal a zmiz, ČR, komedie, 12+
 20.00 Black Widow, USA, akční, dobrodružný, 

sci-fi, 12+, 

Pátek 9. července
  15.10 Tom a Jerry, USA, AUS, animovaný, ko-

medie, rodinný, ČZ 
 17.15 Black Widow 3D, USA, akční, dobro-

družný, sci-fi, 12+, ČZ 
  19.00 ŠPEK FEST: Šumperské Pomněnky – 

Alibaba, Micash, Vohuba, BG Nova, 
Holátka, 14.  ročník přehlídky folkové, blue-
grassové a country muziky se vzpomínkou na 
hudebníka a skladatele Milana Žourka, Pavlí-
nin dvůr

 19.00–22.00 Večerní rozhledy z radniční věže, 
boční vchod v suterénu radnice, nám. Míru

 20.00 Ubal a zmiz, ČR, komedie, 12+

Sobota 10. července
  15.20 Maxinožka 2, BEL, FR, animovaný, ČZ 
  16.00 Méďa Špuntík, pohádka pro batolata, 
VK, letní scéna u vily Doris, sady 1. máje

 17.20 Black Widow, USA, akční, dobrodružný, 
sci-fi, 12+, ČZ 

 20.00 Ubal a zmiz, ČR, komedie, 12+

Neděle 11. července
  15.20 Maxinožka 2, BEL, FR, animovaný, ČZ 
 17.20 Ubal a zmiz, ČR, komedie, 12+ 
 20.00 Black Widow, USA, akční, dobrodružný, 

sci-fi, 12+, 

Pondělí 12. července
  16.00 Maxinožka 2, BEL, FR, animovaný, ČZ 
 17.55 Ubal a zmiz, ČR, komedie, 12+ 
 20.00 Black Widow, USA, akční, dobrodružný, 

sci-fi, 12+, 

Dlouhodobé výstavy
 Do 29. 8. Šumperské veduty, výstavní síň, muzeum
 Do 1. 8. Extrémní jevy na Jesenicku a Šumper-
sku pohledem meteorologa, Hollarova galerie, 
muzeum
 Do 5. 9. Šumperk ve víru secese, Rytířský sál, muzeum
 Do 19. 9. Já, hrdina, Muzejíčko, muzeum
 Do 26. 9. Cyklovýlety Olomouckým krajem, 
výstava fotografií L. Coufalové, Galerie mladých, 
muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Do 4. 7. Pavel Preisner: Bdělé snění, malba, Gale-
rie J. Jílka

  Od 7. 7. do 1. 8. Kristýna Šormová: Elementy, 
malba, Galerie J. Jílka

 Od 1. 7. do 7. 9. Ivan Fíla: Šum ticha, výběr fo-
tografií z připravované knihy Jeseníky – Čas, ten 
pohyblivý obraz věčnosti, půjčovna pro dospělé, 
knihovna

 Do 31. 8. Šumperk a  Nysa v  malbách P. A. Ta-
ťouna – 25. výročí partnerství, výstava maleb 
s motivy obou partnerských měst, klášterní kostel
 Do 31. 8. J. Štreit: Dialogy života, výstava foto-
grafií, Kabinet fotografie, altán Radniční 27

Čtvrtek 1. července
  16.00 Králíček Petr bere do zaječích, USA, 

AUS, animovaný, dobr., komedie, ČZ 
  17.00 Ivan Fíla: Šum ticha, vernisáž výstavy 
výběru fotografií z připravované knihy Jeseníky – 
Čas, ten pohyblivý obraz věčnosti, půjčovna pro 
dospělé, knihovna

 17.55 Matky, ČR, komedie, 12+
 20.00 Spirála strachu: Saw pokračuje, USA, ho-

ror, krimi, mysteriózní, 15+

Pátek 2. července 
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
  16.00 Králíček Petr bere do zaječích, USA, 

AUS, animovaný, dobr., komedie, ČZ 
 17.50 Očista navždy, USA, horor, 15+

 19.00–22.00 Večerní rozhledy z  radniční věže, 
boční vchod v suterénu radnice, nám. Míru

 20.00 Rychle a  zběsile 9, USA, akční, dobro-
družný, krimi, thriller, 12+, 

Sobota 3. července
  16.00 Králíček Petr bere do zaječích, USA, 

AUS, animovaný, dobr., komedie, ČZ 
 17.55 Matky, ČR, komedie, 12+
 19.00 Už je tady zas!, P, divadlo

 20.00 Očista navždy, USA, horor, 15+

Neděle 4. července
  16.00 Králíček Petr bere do zaječích, USA, 

AUS, animovaný, dobr., komedie, ČZ 
 17.55 Matky, ČR, komedie, 12+
 20.00 Spirála strachu: Saw pokračuje, USA, ho-

ror, krimi, mysteriózní, 15+

Pondělí 5. července
  16.00 Divoký spirit, USA, animovaný, dobr., ro-

dinný, western, ČZ 
 18.00 Matky, ČR, komedie, 12+
 21.00 Cinemondays v  zahradě kina: Kančí les, 

ČR, drama, 12+, host Radim Novák

Úterý 6. července
  16.00 Yakari – velké dobrodružství, FR, DEU, 

animovaný, dobr., rodinný, ČZ 
 17.50 Matky, ČR, komedie, 12+
 20.00 Annette, světová premiéra, FR, USA, 

drama, muzikál, 15+

Středa 7. července
  16.00 Králíček Petr bere do zaječích, USA, 

AUS, animovaný, dobr., komedie, ČZ 
 17.55 Matky, ČR, komedie, 12+
  18.00 Kristýna Šormová: Elementy, malba, ver-
nisáž výstavy, Galerie J. Jílka

 19.00 Už je tady zas!, VK, divadlo
 20.00 Artvečer – FK: Peggy Guggenheim: Posed-

lost uměním, USA, IT, GB, dokumentární, 12+

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.

 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

 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
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Úterý 13. července
  9.00–11.30 Prázdniny v  půjčovně pro děti 

a mládež: Psina v knihovně: Komisař Vrťapka, 
hry, soutěže, aktivity pro děti v doprovodu rodičů 
a prarodičů, půjčovna pro mládež, knihovna

  10.00 Divadlo v  parku: Méďa Špuntík, po-
hádka pro batolata, VK, letní scéna u vily Doris, 
sady 1. máje

  15.25 Maxinožka 2, BEL, FR, animovaný, ČZ 
 17.20 Black Widow 3D, USA, akční, dobro-

družný, sci-fi, 12+, ČZ 
 20.00 Ubal a zmiz, ČR, komedie, 12+

Středa 14. července
 9.00 Andělárium – galerie pod širým nebem 
2021, zahájení sochařského sympozia, louka 
u Rejchartic

  15.25 Králíček Petr bere do zaječích, USA, 
AUS, animovaný, dobr., komedie, ČZ 

  17.00 Secesní architektura Šumperka (vý-
chodní okruh), vlastivědná vycházka s K. Lipen-
skou k výstavě Šumperk ve víru secese, počet míst 
omezen, rezervace na tel. č. 583  363  070, sraz 
u pokladny muzea

 17.20 Black Widow, USA, akční, dobrodružný, 
sci-fi, 12+, ČZ 

 20.00 Artvečer – FK: Nebe, ČR, CHN, dokumen-
tární, 12+

 21.00 Divadlo v  parku: Program na záchranu 
mužů, Divadlo Komediograf Praha, VK, letní 
scéna u vily Doris, sady 1. máje

Čtvrtek 15. července
  16.00 Šumperk ve víru secese, komentovaná 

prohlídka výstavy, počet míst omezen, rezervace 
na tel. č. 583 363 070, Rytířský sál, muzeum

 21.00 Divadlo v  parku: Osudy dobrého vojáka 
Švejka, Horácké divadlo Jihlava, VK, letní scéna 
u vily Doris, sady 1. máje

Pátek 16. července
  17.00 Koncert na dvorku: Falešnica, cimbá-

lovka z  Boršic u  Blatnice, ve spolupráci s  orga-
nizací SONS, z. s. – oblastní pobočka Šumperk, 
dvorek knihovny

 19.00 Divadlo v  parku: Kaleidoscope, Cirk La 
Putyka Praha, VK, letiště u Šumperka

 19.00–22.00 Večerní rozhledy z  radniční věže, 
boční vchod v suterénu radnice, nám. Míru

 20.00 Andělárium – galerie pod širým nebem 

19. července se bude v  zahradě kina promítat celo-
večerní dokumentární drama o  životě Jana Amose 
Komenského nazvané Jako letní sníh, jež natočila šum-
perská společnost Vistafilm manželů Ivy a  Lubomíra 
Hlavsových.                                                         Foto: Vistafilm

 Víťa Marčík přijede s Malým 
princem na Divadlo v parku

 Muzeum pořádá vycházku 
k šumperským kašnám a fontánám

 Oko nově připravuje program 
na čtrnáct dnů dopředu

Víťa Marčík potěší děti Malým princem. 
Foto: archiv

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.

Nový cyklus měsíčních divadelních setkávání 
nazvaný Do knihovny za pohádkou, zamě-
řený na děti předškolního a mladšího škol-
ního věku, zamýšlela Knihovna TGM „rozjet“ 
loni v říjnu, opatření proti šíření koronaviru 
ale záměr zhatila. Prvního představení se 
tak malí diváci dočkají v rámci festivalu Di-
vadlo v parku. Uskuteční se v sobotu 17. čer-
vence, kdy Víťa Marčík na starém kočárku, 
s pomocí loutek a hudby povypráví o svém 
setkání s Malým princem. Loutkovému diva-
dlu Já to jsem bude patřit dvorek knihovny 
od páté odpolední.                                         -zk-

Do parného léta připravilo muzeum pro ná-
vštěvníky vlastivědnou vycházku po šumper-
ských kašnách a fontánách. Pod vedením 
historičky umění Kristiny Lipenské tak zá-
jemci objeví známé i neznámé vodní prvky ve 
městě. Připomenou si i kašny již neexistující 
a odhalí jednu záhadu. Vycházka se uskuteční 
ve středu 28. července od 17 hodin, sraz je 
u pokladny muzea. Zájemci by si měli místo 
rezervovat na tel. č. 583 363 070.              -red-

Z důvodu neustálých změn v premiérách 
přechází šumperské kino Oko na nový for-
mát programování. „Nově programujeme 
ve čtrnáctidenním intervalu. To nám umožní 
pružněji reagovat na aktuální nabídku distri-
butorů a zájem diváků. Informace najdou di-
váci na našem webu www.kinosumperk.cz,  
kde se program neustále aktualizuje,“ říká 
k novince ředitel kina Oko Kamil Navrátil.  
Současně ujišťuje, že diváci ale nebudou 
ochuzeni o letáky a velké programy. „Ty bu-
deme připravovat i nadále a s větší pravidel-
ností. Změna se dotýká zejména přílohy Živá 
brána, v níž se bude objevovat jen část pro-
gramu a zejména největší filmové ‚taháky‘ 
a snímky uváděné v rámci filmového klubu. 
Uzávěrka čtrnáctidenního programu kina je 
totiž až po uzávěrce přílohy,“ vysvětluje dů-
vody změn Navrátil.                                        -zk-

2021, sochařské sympozium, posezení u ohně se 
živou hudbou, louka u Rejchartic

Sobota 17. července
 13.00–22.00 Andělárium – galerie pod širým 
nebem 2021, doprovodný program sochařského 
sympozia, louka u Rejchartic

   17.00 Divadlo v  parku: Do knihovny za 
pohádkou: Malý princ, divadlo „Já to jsem“ Víti 
Marčíka ml., dvorek knihovny

 21.00 Divadlo v parku: Testosteron, Divadlo Šum-
perk, VK, letní scéna u vily Doris, sady 1. máje

Pondělí 19. července
 21.00 Cinemondays v  zahradě kina: Jako letní 

sníh, ČR, životopisný, historický, drama

Úterý 20. července
  9.00–11.30 Prázdniny v  půjčovně pro děti 

a mládež: Psina v knihovně: Dášeňka čili život 
štěněte, hry, soutěže, aktivity pro děti v  dopro-
vodu rodičů a  prarodičů, půjčovna pro mládež, 
knihovna

Středa 21. července
  17.00 Secesní architektura Šumperka (zá-

padní okruh), vlastivědná vycházka s  K.  Lipen-
skou k  výstavě Šumperk ve víru secese, počet 
míst omezen, rezervace na tel. č. 583 363 070, sraz 
u pokladny muzea

 20.00 Artvečer – FK: První kráva, USA, drama, 12+

Čtvrtek 22. července
 18.00 Gump – pes, který naučil lidi žít, ČR, ro-

dinný

Pátek 23. července
 19.00–22.00 Večerní rozhledy z  radniční věže, 
boční vchod v suterénu radnice, nám. Míru

Pondělí 26. července
  17.30 Klub čtenářů: K. Atkinsonová – Život za 

životem, suterén, knihovna

Úterý 27. července
  9.00–11.30 Prázdniny v  půjčovně pro děti 

a  mládež: Psina v  knihovně: Maxipes Fík, hry, 
soutěže, aktivity pro děti v  doprovodu rodičů 
a prarodičů, půjčovna pro mládež, knihovna

Středa 28. července
  17.00 Šumperské kašny a fontány, vlastivědná 

vycházka s  K. Lipenskou, počet míst omezen, 
rezervace na tel. č. 583 363 070, sraz u pokladny 
muzea

 20.00 Artvečer – FK: Greta, SWE, dokumentární

Čtvrtek 29. července
  9.00–16.00 Prázdninový den v muzeu, stano-

viště s  úkoly a  soutěžemi inspirovanými aktuál-
ními výstavami, zejména interaktivní výstavou Já, 
hrdina, Pavlínin dvůr, muzeum

Pátek 30. července
 19.00–22.00 Večerní rozhledy z  radniční věže, 
boční vchod v suterénu radnice, nám. Míru
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Jedním z lákadel výstavy je secesní móda. 
Foto: VM Šumperk

Výstava se zaměřuje také na secesní architekturu Šum-
perka.                                                        Foto: VM Šumperk

Bez názvu, 59,4 × 84,1 cm, práce na papíře, 2019

„Bdělé snění“ Pavla Preisnera vystřídají 
„Elementy“ Kristýny Šormové

Návštěvníci muzea se přenesou do časů secese

V Galerii Jiřího Jílka je do 4. července k vidění vý-
stava maleb Pavla Preisnera nazvaná „Bdělé snění“. Ve 
středu 7. července ji vystřídá výstava maleb Kristýny 
Šormové nesoucí název „Elementy“. Zahájena bude 
vernisáží v 18 hodin.

Co spojuje dvě kamarádky ze studií, je výhradní vztah 
jejich malby k přírodě. Obě se k ní upínají, Monika Žá-
ková v jejím uspořádání, Kristýna ve spočinutí v ní.

Chůze krajinou je Kristýně očistným prozřením na 
cestě k přírodě důvěrně dotýkané v touze rozplynout se 
v její náruči. Míří k tomu, co jí tam venku i v ní samé 
zůstalo slovy nesdělitelné. Co se jí otevírá a v čem se 
poznává teprve malbou, ve které mísí niternou jem-
nost s výbušně drsným narušením plochy. Své barevné 
hmoty nanáší a osahává rukou, vrství je a následně od-
lehčuje smýváním, zraňuje škrábáním, řezáním, děro-
váním a rytím. Snímá je opatrně, ale neúprosně zbavuje 
všech přebytečných nánosů.

V plynutí času se její cykly odhmotňují. Od hutných 
pláten směřuje k rozměrným archům papíru a na nich 
od tíhy barev do vzdušné prostupnosti krajiny malbou 
bytostně vstřebané v její nezaměnitelné světelnosti.

Názvy starších cyklů na sebe bezděčně navazují 
a  v  přímé linii přirozeného zrání jsou snad i  krátkou 
básní. Z místa, kam nepatří, ji vedly křovím a pralesem 
ve větru k haiku bílé noci a pod tíhou měsíce vyústily 
do bezčasí. Na pomezí krajiny a duše přikryta mlhou 

Rytířský sál muzea patří od posledního červnového 
čtvrtka výstavě nazvané Šumperk ve víru secese. Vý-
stava návštěvníky zve do časů po roce 1900, kdy se 
umělci začali rozcházet s  přežitými historizujícími 
styly 19. století a začali hledat nové cesty, po kterých 
vyjít vstříc modernímu umění. 

Šumpersko tehdy bylo spletitě provázáno přede-
vším s  vídeňským kulturním centrem. Vedle soch, 
obrazů a  exponátů charakterizujících secesní módu 
a umělecké řemeslo je představena tvorba mimořád-
ných osobností, jakými jsou bratři Karl a  Max Be-
nirschkové. Značná pozornost je věnována ikonické 
stavbě architekta Josefa Hoffmanna, letnímu sídlu ro-
diny Primavesi v Koutech nad Desnou, jehož hlavní 

zve k utonutí v síle své divé malby.
Teď ale v odloučení od přímé vazby k určité události 

vnímá přírodu celistvěji. Ve shodě jejího vnitřního řádu 
s  řádem obrazu tíhne k větší míře zobecnění. V něm 
v rytmu vůle a sebepodvolení snoubí živelnost s umě-
řeností. Do chvějivé tkáně barev vkládá prvky strohé 
geometrie linií, kruhů, trojúhelníků a čtverců a má tím 
k Monice mnohem blíž. V nerozlišování protikladu vel-
kého s malým, obrazně ve splývání „drnu trávy s vesmí-
rem“, přechází od těla živé přírody k malbě v její vlastní 
jedinečnosti. Čas ukáže, nakolik ji současná „chůze 
malbou“ promění a kam povede…                        M. Koval

budova podlehla v  roce 1922 požáru. Lákadlem vý-
stavy je ze Slezského zemského muzea v Opavě zapůj-
čený vzácně dochovaný soubor figurální keramiky, 
kterou pro kachlová kamna domu v Koutech vytvořil 
sochař Anton Hanak. Závěrečná část instalace jako 
další příspěvek cyklu Po stopách šumperských archi-
tektů mapuje zejména prostřednictvím historických 
fotografií secesní architekturu Šumperka a  předsta-
vuje nejvýznamnější tvůrce.

K výstavě, která trvá do 5. září, chystá muzeum ko-
mentovanou prohlídku a  dvě vlastivědné vycházky. 
Prohlédnout si výstavu s výkladem kurátorky Kristiny 
Lipenské si budou moci zájemci ve čtvrtek 15.  čer-
vence od 16 hodin. První vycházka, kterou povede 
Kristina Lipenská, se uskuteční ve středu 14. července 
a zaměří se na východní část města. O týden později, 
ve středu 21. července, se pak mohou zájemci vydat 
s autorkou výstavy do západní části Šumperka. Sraz 
účastníků vycházky je v 17 hodin u pokladny muzea. 
Vzhledem k  tomu, že počet míst na komentovanou 
prohlídku a vycházky je omezen, doporučují muzej-
níci rezervaci na telefonu 583 363 070.                  -eš, zk-

Z nových knih, které 
Knihovna TGM koupila 
v květnu, knihovnice do-
poručují soubor povídek 
básníka Petra Borkovce Se-
brat klacek, v němž autor 
poutavě zachycuje běžné 
i méně obvyklé situace, 
které jsou podány jednak 
v jakémsi až lyricky zamlže-
ném pojetí, na druhé straně ale i s velmi ostrou 
a pronikavou charakteristikou. Za pozornost 
stojí rovněž román britského spisovatele Iana 
McEwana Stroje jako já, v němž se autor s vy-
užitím metod žánru sci-fi zamýšlí nad vztahy 
mezi lidmi z masa a kostí. Příběh se odehrává 
v alternativní historii 80. let minulého století, 
ve které Velká Británie prohrála válku o Falk-
landy, a Alan Turing se věnuje vývoji umělé in-
teligence. Důležitým tématem knihy je otázka, 
jak se vyrovnáme se skutečností, že umělá in-
teligence patrně nebude umět lhát. Do třetice 
pak knihovnice upozorňují na novelu japon-
ské autorky Nacuko Imamury Žena ve fialové 
sukni, odehrávající se v současném Tokiu. 
Příběh stalkingu mezi dvěma ženami, jenž na-
vzdory vážnému tématu nepostrádá zvláštní 
jemný japonský humor, zdánlivě plyne bez 
dramatických zápletek, vypravěčka však po-
stupnou manipulací krok za krokem ovlivňuje 
život hlavní hrdinky způsobem, ze kterého až 
občas zamrazí.
Další čtenářské tipy
beletrie: D. D. Čechová – Nesejdeš z cesty, 
J. Fundová – Hezký, ale narovnej se!, I. Pe-
kárková – Dům bez zrcadel, R. Hession – 
Leonard a Hladový Paul, E. Stroutová – Olive 
Kitteridgeová, Jü Chua – Čína v deseti slo-
vech, M. Énard – Kompas, L. See – Ostrov žen 
moře, J. Caplin – Čajovna v Tokiu
thriller, detektivka: T. Fisher – Manželky, 
M. Pešta – Terorista, Y. Sigurdardóttir – Po-
prava, A. Pittler – Vražda na konci války, 
P. Sagitarius – Klasztor/Návrat
historické: M. Nesměrák – V obležení, 
H. Whittonová – Zdislava z Lemberka
naučná: J. Sokol, J. Beránek – Odvaha ke svo-
bodě, D. Klimeš – Česko versus budoucnost, 
P. Čornej – Husitská revoluce
dětská: R. Malý – Rozáza a Černý Petr, L. Haw-
king – Jirka a loď času, M. Gläserová – Emma, 
faun a zapomenutá kniha

Zpracovala M. Halmichová

 Knižní tipy pro čtenáře

 Rozhledna na Háji bude otevřena 
šest dnů v týdnu

Rozhledna na Háji, o kterou se starají čle-
nové šumperského Klubu českých turistů, 
je do konce června otevřena o víkendech 
vždy od 10 do 17 hodin. V červenci a v srpnu 
na ni mohou zájemci vystoupat za příznivé 
viditelnosti od úterý do neděle mezi desá-
tou dopolední a pátou odpolední, v pondělí 
a v případě deštivého počasí bude zavřeno. 
Vstup je zpoplatněn, dospělí platí třicet ko-
run, děti od šesti let, studenti a senioři starší 
65 let pak dvacet korun. Bližší informace lze 
najít na www.kctsumperk.cz.                       -kv-



Šumperk | Živá brána Jeseníků    6/2021 7

Šumperský dům kultury si pro pří-
znivce koncertních zážitků připravil 
celou řadu open-air akcí na letní mě-
síce. Pavlínin dvůr v centru města se 
tak stane kulturním místem, kde se 
letos potká hned několik hudebních 
žánrů. Pozvání do Šumperka přijali 
Vojta Kotek, Michal Pavlíček, Kapitán 
Demo a mnoho dalších.

Hned první kulturní vlaštovkou 
je festival Špek na vzduchu, na který 
zavítají v  pátek 25. června zábřežská 
pop-rocková kapela Vlny a  oblíbené 
šumperské uskupení Happy To Meet. 
V  závěru večera dav rozhýbe kapela 
TH!S  s  populárním hercem a  režisé-
rem Vojtou Kotkem, který se tento-
krát představí v roli baskytaristy. 

V  podvečer pátku 9. července se 
z  Pavlínina dvora rozezní rytmy 
country a  bluegrassové muziky. Na 
14. ročníku tradičního festivalu Šum-
perské Pomněnky vystoupí místní 
folkové skupiny BG NOVA, Holátka, 
Alibaba, Micash a  VoHuBa, z  nichž 
hned několik jsou držitelé cen Porty 
a Mohelnického dostavníku.

V  srpnu pak dům kultury nabídne 
další tři velké koncerty pod širým 
nebem. Ve čtvrtek 5. srpna vystoupí 
v Pavlínině dvoře rockový kytarista Mi-
chal Pavlíček, známý také díky svému 
působení v  kapelách Pražský výběr, 
BSP a Stromboli. Společně s ním se pu-
bliku představí jedinečné trio, jež tvoří 
bubeník Michal Daněk, baskytarista 
Martin Ivan a klávesista Michal Nejtek.

Dvorkem šumperské knihovny 
TGM budou v pátek 16. července znít 
tóny cimbálu. Obsadí ho totiž mladí 
členové cimbálovky Falešnica ze slo-
vácké vesničky v Boršicích u Blatnice, 
jejíž repertoár tvoří převážně lidové 

„Hned o  den později odehraje na 
stejném místě svůj koncert excent-
rický Kapitán Demo, za jehož perso-
nou se skrývá hudebník Jiří Burian. 
Svou show se smrští hitů, jako jsou 
Zlatíčka, ADHD a  další, odstartuje 
v půl osmé večer,“ zve na koncert dra-
maturg Ondřej Procházka.

Poslední velkou venkovní pro-
dukcí bude oblíbená Revival Invaze, 
která se každý rok těší velké návštěv-
nosti. Letos se posluchači mohou 
těšit na kapely The Reason, Depe-
che Mode Revival Band a  v  závěru 
večera se o  dokonalou show postará 
KISS Czech Company, jež je pova-
žovaná je jednu z  nejlepších reviva-
lových kapel této americké rockové 
legendy. Více informací o  chystaném 
letním programu najdete na webu  
www.dksumperk.cz.                                                -mh-

písně, ale i  populární skladby. Kon-
cert na dvorku, který knihovna po-
řádá ve spolupráci s  místní oblastní 
pobočkou Sjednocené organizace 
nevidomých a  slabozrakých, začíná 
v 17 hodin.                                             -zk-

sklářem Františkem Kašíkem. Děj ex-
pozice se odvíjí v čase, a stejně tak jsou 
uspořádány i  jednotlivé předměty, pla-
káty a  ostatní exponáty. Ve vitrínách 
jsou představeny výrobky různých tvarů 
z  foukaného skla i  skla vyráběného na 
automatu či ohýbané nebo tvrzené sklo. 
Informace jsou na speciálních posterech, 
do sklářského příběhu „vtáhne“ návštěv-
níka audio průvodce. V příbězích vystu-
pují postavy z  historie sklárny v  jejích 
zlomových okamžicích, nechybějí ani 
autentické výpovědi sklářů. V  muzeu 
si lze prohlédnout řadu typických vý-
robků sklárny i  sklářskou pec a  pobaví 
se tu i děti, které mohou hravou formou 
poznávat sklárnu a  její výrobní čin-
nosti. Více informací lze najít na www.
muzeum rapotin.cz.                                     -red-

stavy představeni jednotliví umělci 
a v 16 hodin budou odhalena díla pro 
hlavního sponzora akce, kterým je 
město Šumperk. O půl hodiny později 
nabídnou sochaři adrenalinovou po-
dívanou s  motorovými pilami, na niž 
naváže tradiční dražba dřevěných arte-
faktů, obrazů a grafiky. O osmé večerní 
vyvrcholí festival koncertem brněnské 
kapely Zadáci.

Během celého sobotního programu 
bude připravena na malování s  dětmi 
výtvarnice Petra Lakomá a  také díl-
nička pro děti. Pořadatelé rovněž za-
jistí pro zájemce dopravu autobusem 
ze Šumperka a  zpět. Z  autobusového 
nádraží se do Rejchartic odjíždí v 12.25 
hodin, zpět do Šumperka se pak auto-
bus vrací v 19 a ve 23 hodin. Milovníci 
turistiky mohou na rejchartickou louku 
dojít po modré, zelené a žluté značce.

Andělské bytosti každoročně uvol-
ňují na rejchartické louce místo novým 
kolegům a  ozvláštňují tzv. Andělskou 
stezku vedoucí ze Šumperka po modré 
značce přes Čarovný les a  Tulinku do 
rejchartického údolí. Část z nich se za-
bydlí ve městě, městských parcích a na 
dalších místech.                                            -zk-

Ve čtvrtek 1. července přivítá první 
návštěvníky nové Muzeum rapotín-
ské sklárny. Nachází se v  areálu bývalé 
sklárny v Jesenické ulici, muzejní expo-
zici si mohou zájemci prohlédnout od 
úterý do neděle v době od 9 do 16 hodin.

Sklářské řemeslo přineslo Rapotínu 
ve své době světový věhlas, sklárna zde 
vznikla v roce 1829 a přinesla práci stov-
kám lidí, v 70. a 80. letech minulého sto-
letí jich například zaměstnávala více než 
osm set. V roce 2009 ale pece zcela vy-
hasly a kdysi světově proslulá sklárna po 
sto osmdesáti letech definitivně ukončila 
výrobu.

Příběh rapotínských sklářů i samotné 
sklárny nyní vypráví muzejní expozice, 
jejíž libreto zpracoval historik Zdeněk 
Doubravský ve spolupráci se zkušeným 

Andělé coby ochránci, patroni 
a  „poslové krásy“ jsou sjednocujícím 
tématem galerie pod širým nebem, jež 
se nachází v Rejcharticích, na louce ne-
daleko kostela. Další andělské „skoro-
bytosti“ uvolní v červenci místo novým 
sochám, které vytvoří sochaři během 
čtyřdenního sympozia nazvaného An-
dělárium. Letošní sedmý ročník nese 
podtitul „Společnou radostí korona-
viru navzdory!“. 

Posly krásy v  kmenech stromů za-
čnou řezbáři a  sochaři objevovat od 
středy 14. července. Od tohoto dne 
mohou zájemci sledovat jejich práci 
na otevřené louce. Na ni se pak andělé 
„snesou“ v pátek 16. července odpole-
dne, večer bude připraveno posezení 
u ohně se živou hudbou. 

Slavnostní finále se odehraje na 
louce v  sobotu 17. července a  dopro-
vodí ho řada akcí. Hodinu po poledni 
nabídne divadlo Paravánek hru pro 
děti „O Palečkovi“, poté je na programu 
žonglérské vystoupení artisty Josefa 
Večerky „Klaun a  Žirafa Jednokolka“. 
Úderem třetí odpolední požehná no-
vým andělům páter Milan Palkovič, 
vzápětí budou během vernisáže vý-

Příběh rapotínských sklářů i  samotné sklárny vypráví muzejní expozice, jež bude 
otevřena 1. července.                                                        Foto: Muzeum rapotínské sklárny

LETNÍ TURISTICKÁ SEZÓNA 
V ŠUMPERKU

1. června – 30. září 2021
Rozhledy 
z  radniční 

věže

Expozice 
Čarodějnické 

procesy

Kontakt: Informační centrum, Hlavní třída 14, Šumperk
583 214 000 • www.infosumperk.cz • ic@sumperk.cz

Rapotín otevírá sklářské muzeum Pavlínin dvůr ožije koncerty  
pod širým nebem

Na louku se snesou noví andělé Knihovna potěší koncertem  
na dvorku s cimbálovkou

Na oblíbené Revival Invazi vystoupí 
i KISS Czech Company.          Foto: archiv
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