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Vážení a milí čtenáři,
prázdniny a léto se brzy „přehoupnou“ do 
druhé poloviny a před námi je měsíc srpen. 
Ten se sice díky koronaviru opět neponese 
ve znamení folklorního festivalu, Šumperané 
ale o lidové tance a hudbu nepřijdou. V Pav-
línině dvoře totiž proběhne folklorní slavnost, 
jejíž součástí bude i oblíbená soutěž ve vaření 
kotlíkového guláše. Hudbymilovnou veřejnost 
potěší v srpnu v knihovně flétnistka Monika 
Duarte Štreitová a slovenský klavírista a var-
haník Marek Vrábel, v Pavlínině dvoře budou 
koncertovat Michal Pavlíček s jedinečným 
triem, Kapitán Demo a revivalové kapely De-
peche Mode a Kiss, letní scénu u vily Doris ob-
sadí po dva dny šumperští divadelníci, Jílkova 
galerie a muzeum zahájí nové výstavy, do 
Šumperka zavítá v rámci závodu SAZKA Tour 
cyklistická elita a kino Oko nabídne ve své 
zahradě debatu s tvůrci i novinkový seriál Vy-
šehrad. Přeji bohaté kulturní zážitky a krásný 
zbytek léta.                     Z. Kvapilová, redaktorka
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Hudebník Jiří Burian, který je veřejnosti 
známý díky svému alter egu v podobě ex-
centrického Kapitána Demo, přijede se svou 
kapelou do Šumperka v pátek 6. srpna. 
V Pavlínině dvoře slibuje velkolepou show, 
bez níž se jeho vystoupení obejít nemůže.
V civilu úspěšný hudební producent se na 
pódiu promění v šíleného showmana s do-
konalým vystoupením jemu vlastním. Autor 
hitů, jako jsou Zlatíčka, ADHD, Láska, po-
kora a sluníčko nebo Man Power, vystoupí 
v Šumperku poprvé. „Jsme moc rádi, že 
konečně nastal čas, kdy můžeme Kapitána 
Demo přivítat v našem městě. Vystoupení se 
mělo uskutečnit už začátkem roku, ale kvůli 
vládním opatřením muselo být přesunuto. 
Věříme, že koncert, který je nově pojatý 
jako open-air, bude příjemným letním zpes-
třením hlavně pro mladší generaci, na niž 
nechceme po dramaturgické stránce zapo-
mínat,“ uvedl dramaturg Ondřej Procházka.
Občerstvení během koncertu zajistí mimo 
jiné šumperský JohnBar, Kavalerie a Restau-
race domu kultury. Areál Pavlínina dvora své 
brány otevře v sedm večer, koncert pak za-
čne o půl hodiny později.                            -red-

Kapitán Demo přijede do Šumperka v  pátek 
6. srpna.                                                        Foto: DK

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

Mikulovská skupina patří k nejlepším evropským revi-
valům Depeche Mode.                                                 Foto: DK

Koncem srpna přijde do kin očekávaný film Zátopek režiséra Davida Ondříčka. Snímek vypráví o nezlomné síle 
vůle, ale také o jedinečném vztahu Emila a Dany Zátopkových, kteří spolu navzdory všem překážkám strávili celý 
život. V životopisném dramatu o čtyřnásobném olympijském vítězi hlavní role ztvárnili Václav Neužil a Martha 
Issová. Kino Oko ho uvede od 26. srpna.                                                                                                                Foto: archiv

 Kapitán Demo rozhýbe publikum 
v Pavlínině dvoře

 Informační centrum je otevřené 
po celý týden

Oko pokračuje v promítání na zahradě

Na Revival Invazi dorazí Kissáci

V pondělí 2. srpna nabídne Oko od deváté večerní 
další debatu s  tvůrci v  rámci promítání v  zahradě 
kina. Tentokrát s  nadějemi českého filmu Jakubem 
Machalou a  Janem Bártkem, kteří mají společně na 
svém kontě hned dva Anděly za nejlepší videoklipy 
roku. „Jan Bártek režíroval řadu seriálů, včetně kul-
tovního Kosma. Jakub Machala se etabloval jako re-
klamní tvůrce a  příští rok má premiéru jeho první 
celovečerní film. Divákům pustí pár svých věcí a po-
vyprávějí o zákulisí filmové a televizní tvorby,“ přibli-
žuje komponovaný večer ředitel kina Kamil Navrátil 

V závěru letní sezony budou v Pavlínině dvoře řá-
dit revivalové kapely. V pátek 20. srpna se zde od půl 
osmé večer opět uskuteční Revival Invaze, která je už 
za předchozích dvanáct ročníků oblíbeným letním 
„mejdanem“ pod širým nebem pro všechny generace.

V úvodu zahraje publiku místní skupina The Reason, 
v jejímž repertoáru nechybějí skladby od kapel Kabát, 
Team, Horkýže Slíže nebo Turbo a která letos oslavila 
patnáct let na hudební scéně. Poté už dostane prostor 
kapela Depeche Mode. „Máme radost, že pozvání do 
Šumperka přijal jeden z nejlepších evropských revi-
valů – skupina DM revival z Mikulova. Při její kon-
certní show budou mít posluchači pocit, že šarmantní 

a  dodává, že již od 18 hodin poběží ve velkém sále 
seriál Kosmo Jana Bártka.

Do zahrady kina mohou diváci zamířit i  o  dva 
týdny později, v  pondělí 16. srpna. „Pustíme si le-
gendární, lehce nekorektní seriál Vyšehrad pod ná-
zvem Vyšehrad: Seryjál. Poslouží jako ochutnávka 
k  připravovanému filmu. Těšit se mohou zároveň 
i  znalci seriálu, protože v  této verzi jsou dotočené 
nové scény a další překvapení,“ prozrazuje Navrátil. 
Připomíná, že promítání začne po setmění okolo 
deváté večerní.                                                         -red-

Informační centrum, které sídlí v budově 
divadla na Hlavní třídě, je otevřené od pon-
dělí do pátku od 8 do 17 hod., o víkendech 
a svátcích od 9 do 12 hodin a od 13 do 
17 hod. Během letní sezony jsou každo-
denně přístupné turistické cíle spravované 
městem. Zájemce o rozhledy z radniční věže 
doprovodí průvodci z infocentra – v červenci 
a v srpnu každou půlhodinu od 9 do 17 hod. 
Poslední výstup je možný hodinu před kon-
cem provozní doby. Prohlídkové okruhy 
městem pak jsou nově určeny hlavně organi-
zovaným skupinám na základě objednávky 
dva týdny předem. Denně otevřená je i expo-
zice Čarodějnické procesy v Geschaderově 
domě, v červenci a v srpnu od 9 do 17 hod. 
Poslední prohlídka začíná pětačtyřicet minut 
před koncem provozní doby.                           -red-

frontman David Gahan a  jeho parta typicky oděná 
v  černém opravdu přijeli k  nám do podhůří Jese-
níků. Určitě zazní hity Personal Jesus, Precious nebo  
Enjoy The Silence,“ ujistila produkční domu kultury  
Michaela Horáková.

Celý večer zakončí svou dokonalou show KISS 
Czech Company, jež je považovaná za jednu z nejvěr-
nějších revivalových kapel této americké glam rockové 
legendy u nás a na Slovensku. Zástupy fanoušků od 
šedesátníků až po teenagery roztančí zásadní pecky, 
jako jsou I Was Made For Lovin’ You, Rock and Roll 
All Nite nebo Shout It Out Loud, chybět nebudou ani 
typické stylové líčení a kostýmy.                                -red-



Šumperk | Živá brána Jeseníků    7/2021 3

Dům kultury Šumperk chystá na 
srpen další venkovní koncerty v Pavlí-
nině dvoře. Ve čtvrtek 5. srpna tak za-
vítá do Šumperka držitel ceny Anděl za 
celoživotní tvorbu Michal Pavlíček s je-
dinečným triem hudebníků. Koncert 
začíná v 19 hodin.

Legendární rockový kytarista Michal 
Pavlíček je výraznou osobností české 
hudební scény, složil celou řadu me-
lodicky působivých balad, rockových 
opusů, ale i  symfonickou a  scénickou 
hudbu se zcela původním rukopisem. 
Díky tomu je vyhledávaným producen-
tem a  mentorem mladých hudebníků. 
Jeho talent podtrhuje řada vítězství 
a ocenění v odborných anketách, je ne-
jen držitelem ceny Anděl, ale získal také 
několik nominací na cenu Grammy.

„Během večera posluchači uslyší 
v  podání prvotřídního instrumentál-
ního seskupení pestrý repertoár po-
cházející z  Pavlíčkovy dílny, doplněný 
o  novinky z  posledního alba Pošli to 
tam. Jde o skladby rychlé a dynamické, 
přemýšlivé a tajemné, odlehčené i pro-
vokativní,“ říká produkční domu kul-
tury Michaela Horáková a  dodává, že 

V  letošním roce se mezinárodní 
folklorní festival z  pochopitelných dů-
vodů opět neuskuteční. Přesto se po-
řadatelé rozhodli za podpory města 
Šumperka a Olomouckého kraje uspo-
řádat alespoň jednodenní folklorní 
slavnost, která se odehraje v sobotu 
14. srpna v Pavlínině dvoře. Odstartuje 
ji v  deset dopoledne zahájení soutěže 
o  nejlepší kotlíkový guláš, o  půl ho-
diny později je na programu posezení 
s  lidovými vypravěči provázené hud-
bou skupiny Rabussa a  v  11.30 hodin 
zde vystoupí pěvecký folklorní soubor  

díky mamince, učitelce hudby Agnes 
Štreitové, jež ji od čtyř let učila hře 
na housle a zobcovou flétnu, a svému 
otci, dokumentárnímu fotografovi 
Jindřichu Štreitovi. Ten na Sovinci 
pořádal četná umělecká setkání, která 
Monika hudebně doprovázela. Příč-
nou flétnu studovala u Lubomíra Kan-
tora, pokračovala u  Jiřího Bystroně 
na Janáčkově konzervatoři v  Ostravě 
a  poté na Vysoké škole múzických 
umění v  Bratislavě. Již od počátku 

Své první hudební krůčky udělala ve 
čtyřech letech, postupně se vypracovala 
ve velmi oceňovanou hudebnici, která 
interpretovala přes dvě stě skladeb na 
příčnou flétnu. Flétnistka a  profesorka 
Monika Duarte Štreitová zavítá ve čtvr-
tek 19. srpna do Knihovny TGM spolu 
se slovenským klavíristou a varhaníkem 
Markem Vrábelem. Letní koncert se 
uskuteční od 17 hodin ve velkém sále.

Monika Štreitová se s  uměleckým 
prostředím setkávala od malička 

Dvě představení pod širým ne-
bem odehrají ve druhé polovině 
srpna šumperští divadelníci. 
Ve středu 18. srpna nabídnou 
interaktivní podívanou pro ba-
tolata a jejich rodiče, nazvanou 
Méďa Špuntík. Půlhodinové 
představení začíná na letní 
scéně u vily Doris v 10 hodin 
dopoledne. Den poté, ve čtvr-
tek 19. srpna, bude v letním 
divadle k vidění jevištní adap-
tace knižního bestselleru Už 
je to tady zas!, kterou s míst-
ními herci nastudoval Michal 
Skočovský a v níž v roli Adolfa 
Hitlera exceluje Petr Komínek. 
Začátek je v 19 hodin.           -kv-

Michal Pavlíček je výraznou osobností 
české i zahraniční hudební scény. Foto: DK

 Na srpen chystá divadlo  
dvě představení 
na letní scéně

Držitel ceny Anděl  
Michal Pavlíček zahraje  
pod širým nebem

Folklorní slavnost připomene  
oblíbený festival

Monika Duarte Štreitová a Marek Vrábel  
odehrají letní koncert

Flétnistka Monika Duarte Štreitová zavítá do knihovny spolu se slovenským klavíris-
tou a varhaníkem Markem Vrábelem.                                         Foto: archiv M. Štreitové

Na folklorní slavnost přijede i cimbálovka Matěje Kůrečky ze Starého Poddvorova. 
Foto: archiv

V inscenaci Už je to tady zas! ex-
celuje v  roli Adolfa Hitlera Petr 
Komínek.                             Foto: -pn-

vystoupení pod širým nebem bude 
lahůdkou pro hudební gurmány. Spo-
lečně s Michalem Pavlíčkem se publiku 
představí jedinečné trio, jež tvoří bu-
beník Michal Daněk (Kreyson), basky-
tarista Martin Ivan (Precedens, Kamil 
Střihavka, Krucipüsk) a klávesista Mi-
chal Nejtek (AGON Orchestra, David 
Koller Band).                                             -red-

Seniorky Šumpek. Ještě před tím, 
v  11  hodin, se na pěší zóně představí 
zúčastněné soubory. Vyhlášení vítězů 
gulášové soutěže otevře ve 13.30 hodin 
odpolední program v  Pavlínině dvoře. 
Úderem druhé odpolední tu vystoupí 
místní Senioři, litovelská Hančka, Kor-
dulka ze Starého Poddvorova a soubor 
Beskyd ze Zubří. Účast přislíbil i soubor 
z partnerské Nysy. V 17 hodin je naplá-
nováno posezení u  cimbálové muziky 
Matěje Kůrečky ze Starého Poddvorova 
a o dvě hodiny později celou akci uza-
vře ohnivá show Postrpoi.                     -zk-

studia spolupracovala s jazzovými hu-
debníky a interprety klasické hudby. 

Kromě interpretace barokní a  kla-
sické hudby rozvíjela svůj silný vztah 
k současné vážné hudbě a stala se její 
oddanou interpretkou. Spolupraco-
vala s  řadou význačných skladatelů, 
stála u vzniku desítek nových skladeb 
a  do konce roku 2019 byla interpret-
kou více než dvou set skladeb pro só-
lovou flétnu či pro komorní soubory 
s  flétnou ve světové premiéře. Na 
kontě má více než dvě desítky úspěš-
ných a oceňovaných alb. Od roku 2006 
žije v Portugalsku, kde nejenom tvoří, 
ale své zkušenosti předává také stu-
dentům na tamní univerzitě. Své mo-
ravské kořeny ale nezapře.

Slovenský klavírista, varhaník, hu-
dební publicista a  pedagog Marek 
Vrábel patří k  nejvýraznějším repre-
zentantům slovenského varhanního 
umění. Na VŠMU v Bratislavě absolvo-
val v roce 1998 hru na varhany u Jána 
Vladimíra Michalka. Je držitelem ně-
kolika národních i mezinárodních cen 
a  diplomů z  různých přehlídek a  sou-
těží. Vystupuje pravidelně nejen na 
Slovensku, ale i v České republice a po 
celé Evropě. Hru na varhany vyučuje 
na Církevní konzervatoři v  Bratislavě, 
kde působí jako ředitel, externě učí i na 
VŠMU.                                                   -kv-
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AUS, animovaný, dobr., komedie, ČZ 
 17.20 Sebevražedný oddíl, USA, fantasy, sci-fi, 

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

  19.30 Kapitán Demo, Pavlínin dvůr
 20.00 Shoky & Morthy: Poslední velká akce, ČR, 

komedie, dobrodružný

Sobota 7. srpna
  15.50 Králíček Petr bere do zaječích, USA, 

AUS, animovaný, dobr., komedie, ČZ 
 18.00 Shoky & Morthy: Poslední velká akce, ČR, 

komedie, dobrodružný
 19.55 Sebevražedný oddíl, USA, fantasy, sci-fi, 

dobrodružný, akční,  

Neděle 8. srpna
 10.15 SAZKA Tour: etapa Šumperk–Šternberk, 
představování týmů, náměstí Míru

 11.00 SAZKA Tour: etapa Šumperk–Šternberk, 
start 4. etapy, náměstí Míru

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

 18.00 Shoky & Morthy: Poslední velká akce, ČR, 
komedie, dobrodružný

 19.55 Sebevražedný oddíl, USA, fantasy, sci-fi, 
dobrodružný, akční, 

Pondělí 9. srpna
  15.20 Králíček Petr bere do zaječích, USA, 

AUS, animovaný, dobr., komedie, ČZ 
 17.20 Jan Werich: Když už člověk jednou je, ČR 

dokumentární 
 19.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ČR, komed., 12+

Úterý 10. srpna
  9.00–11.30 Prázdniny v  půjčovně pro děti 

a  mládež – Psina v  knihovně: Povídání o  pej-
skovi a  kočičce, hry, soutěže, aktivity pro děti 
v  doprovodu rodičů a  prarodičů, půjčovna pro 
mládež, knihovna

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
 Od 5. 8. do 19. 9. Obraz menšin v regionech po-
hraničí, 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 1. 8. Kristýna Šormová: Elementy, malba, Ga-
lerie J. Jílka

  Od 4. 8. do 29. 8. Ludmila Jandová: V pospoli-
tosti, Galerie J. Jílka

  Do 31. 8. Výstava prací žáků ZUŠ Šumperk, jižní 
křídlo, dům kultury

 Do 7. 9. Ivan Fíla: Šum ticha, výběr fotografií, půj-
čovna 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. Vladimír Kysela: Genesis, výstava foto-
grafií, Kabinet fotografie, altán Radniční 27

Neděle 1. srpna
  15.25 Divoký spirit, USA, animovaný, dobr., ro-

dinný, western, ČZ 
 17.25 Expedice: Džungle, USA, dobrodružný, ko-

medie, rodinný, ČZ 
 20.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ČR, kome-

die, 12+

Pondělí 2. srpna
  15.20 Luca, USA, animovaný, dobr., rodinný, 

fantasy, ČZ 
 18.00 Kosmo: Seriálový maratón, ČR komedie, 

sci-fi 
 21.00 Cinemondays v  zahradě kina: Večer 

s  nadějemi české kinematografie – Jan Bártek, 
Jakub Machala, ČR

Úterý 3. srpna
  9.00–11.30 Prázdniny v  půjčovně pro děti 

a mládež – Psina v knihovně: Štaflík a Špagetka, 
hry, soutěže, program pro děti v  doprovodu ro-
dičů a prarodičů, půjčovna pro mládež, knihovna

  15.30 Gump – pes, který naučil lidi žít, ČR, rodin.
 17.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ČR, komed., 12+
 20.00 Expedice: Džungle, USA, dobrodružný, ko-

medie, rodinný, ČZ 

Středa 4. srpna
 15.00 Expedice: Džungle, USA, dobrodružný, ko-

medie, rodinný, ČZ 
  17.00 Secesní architektura Šumperka (vý-

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

 17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – HC Vít-
kovice Ridera, přípravné utkání, zimní stadion

 17.35 Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ČR, komed., 12+
  18.00 Ludmila Jandová: V pospolitosti, verni-
sáž výstavy, Galerie J. Jílka

 20.00 Artvečer – FK: Aleksi, HRV, SRB, drama, 
komedie 

Čtvrtek 5. srpna
  15.30 Králíček Petr bere do zaječích, USA, 

AUS, animovaný, dobr., komedie, ČZ 
  17.00 Obraz menšin v regionech pohraničí, 
vernisáž výstavy, Hollarova galerie, muzeum

 17.20 Sebevražedný oddíl, USA, fantasy, sci-fi, 
dobrodružný, akční, 

  19.00 Michal Pavlíček a Trio, Pavlínin dvůr
 20.00 Shoky & Morthy: Poslední velká akce, ČR, 

komedie, dobrodružný

Pátek 6. srpna
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
  15.20 Králíček Petr bere do zaječích, USA, 

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®
V kalendáři akcí jsou pouze snímky, u nichž byly 
datum, případně čas uvedení v době uzávěrky 
tohoto čísla známy. Sledujte www.kinosumperk.cz.

 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

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

 17.55 Bože, ty seš hajzl, DE, komedie, drama, ro-
mantický, ČZ

 20.00 Sebevražedný oddíl, USA, fantasy, sci-fi, 
dobrodružný, akční,  

Středa 11. srpna
  15.50 Králíček Petr bere do zaječích, USA, 

AUS, animovaný, dobr., komedie, ČZ
  16.00 Šumperské veduty, komentovaná pro-

hlídka výstavy, počet míst omezen, rezervace na 
tel. č. 583 363 070, výstavní síň, muzeum

 17.50 Shoky & Morthy: Poslední velká akce, ČR, 
komedie, dobrodružný

 20.00 Artvečer – FK: Perličky na dně, ČR, restau-
rovaná verze, komedie, povídkový 

Čtvrtek 12. srpna
 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – 
HC Zubr Přerov, přípravné utkání, zimní stadion

Pátek 13. srpna
 15.00, 17.00 JES300 festival, cyklistický závod 
s tzv. charitativními výzvami, start u rybníku Ko-
cián v Loučné nad Desnou

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

Sobota 14. srpna
 8.00 JES300 festival, start terénních tras cyklis-
tických ultramaratonů 80–300 km, start od auto-
kempu Na Krásném 

 8.15 JES300 festival, start silničních tras cyklis-
tických ultramaratonů 80–300 km, start od auto-
kempu Na Krásném 
 10.00 Folklorní slavnost: Zahájení soutěže o nej-
lepší kotlíkový guláš, Pavlínin dvůr
 10.30 Folklorní slavnost: Posezení s  lidovými 
vypravěči provázené hudbou skupiny Rabussa, 
Pavlínin dvůr
 11.00 Folklorní slavnost: Prezentace zúčastně-
ných souborů, pěší zóna
 11.30 Folklorní slavnost: Vystoupení pěveckého 
folklorního souboru Seniorky Šumpek, Pavlínin 
dvůr
 13.30 Folklorní slavnost: Vyhlášení vítězů gulá-
šové soutěže, Pavlínin dvůr
 14.00 Folklorní slavnost – hlavní program: Se-
nioři Šumperk, Hančka Litovel, Kordulka Starý 
Poddvorov, Beskyd Zubří, Pavlínin dvůr
 17.00 Folklorní slavnost: Posezení u cimbálové 
muziky Matěje Kůrečky, Pavlínin dvůr
 Folklorní slavnost: Ohnivá show Postrpoi, Pav-
línin dvůr

Neděle 15. srpna
 8.00 JES300 festival, start závodů na trasách HA-
NUŠOVICKÁ SILNICE 180, ŠUMPERSKÁ MTB 
120, start od autokempu Na Krásném 

 17.00 Fotbal muži A: FK Šumperk – FC Vsetín, 
hřiště Tyršův stadion

Pondělí 16. srpna
  16.15 Raya a drak, USA, animovaný, dobr., ko-

medie, rodinný, fantasy, ČZ 
 18.30 Deníček moderního fotra, ČR, komedie
 21.00 Cinemondays v  zahradě kina: Vyšehrad 

seryjál, ČR, komedie

Úterý 17. srpna 
  9.00–11.30 Prázdniny v  půjčovně pro děti 

a mládež – Psina v knihovně: Psí hrdinové v kníž-
kách, hry, soutěže, aktivity pro děti v  doprovodu 
rodičů a prarodičů, půjčovna pro mládež, knihovna

 Šum ticha Ivana Fíly  
zaplnil knihovnu

 ŠumperskéLéto.cz nabízí přehled 
všech kulturních akcí ve městě

 Obraz menšin v regionech 
pohraničí přiblíží výstava

Na vernisáž Fílovy výstavy zavítal i fotograf Jin-
dřich Štreit.                                         Foto: P. Kvapil

Šum ticha zaplnil první červencový den půj-
čovnu pro dospělé v Knihovně T. G. Masa-
ryka. Výběr fotografií z připravované knihy 
Jeseníky – ten pohyblivý obraz věčnosti zde 
představuje režisér, scenárista, spisovatel, 
fotograf a cestovatel Ivan Fíla, jenž je auto-
rem mnoha scénářů a několika knih.
Poslední více než rok chodil Ivan Fíla po Je-
seníkách a pro zmíněnou knihu pořídil na 
dva a půl tisíce fotek. Naslouchal nevšed-
ním příběhům z dávné i nedávné minulosti, 
zaznamenával pohnuté lidské osudy, dě-
jinné tragédie a křivdy, vítězství vůle a ne-
zlomnosti. Očarovala ho nádherná příroda, 
v níž vyhledával místa, kde naslouchal šumu 
ticha. Své pocity vyjádřil v černobílých im-
presích ve stylu magického realizmu. Výběr 
fotografií nazvaný Šum ticha je v půjčovně 
k vidění do 7. září.                                                -zk-

Kultury milovní občané města, ale i jeho ná-
vštěvníci mohou najít pohromadě přehled 
všech letních kulturních akcí přehledně na 
stránkách www.sumperskeleto.cz. Během 
července a srpna se budou s přehledy setká-
vat i ve formě plakátů na výlepových plochách 
ve městě a na dalších místech.                     -red-

V Hollarově galerii bude ve čtvrtek 5. srpna 
v 17 hodin otevřena vernisáží výstava Ob-
raz menšin v regionech pohraničí, která 
představí rozmanitosti kultur lidí různých 
národností žijících ve 20. a 21. století ve 
vybraných regionech pohraničí, včetně Šum-
perska. Ukáže specifické atributy kultur 
národnostních menšin, a to jak na fotogra-
fiích a v textech, tak především v řadě au-
tentických předmětů, jež tyto lidi provázely. 
Putovní výstava je výstupem projektu Ústavu 
pro soudobé dějiny AV ČR „Právní, histo-
rické a společenskovědní aspekty nových 
a tradičních menšin v České republice“, 
podpořeného ministerstvem kultury.           -eš-

Středa 18. srpna
  10.00 Méďa Špuntík, pohádka pro batolata, 
VK, letní scéna u vily Doris, sady 1. máje

 20.00 Artvečer – FK: Anny, ČR, dokumentární

Čtvrtek 19. srpna
  16.00 Tlapková patrola ve filmu, USA, CAN, 

animovaný, ČZ 
  17.00 Letní koncert: Monika Duarte Štrei-

tová (flétna), Marek Vrábel (klavír), velký sál, 
knihovna

 17.55 Deníček moderního fotra, ČR, komedie
 19.00 Už je tady zas!, VK, letní scéna u vily Doris, 
sady 1. máje

 20.00 Večírek, ČR, komedie

Pátek 20. července
  15.00 Tlapková patrola ve filmu, USA, CAN, 

animovaný, ČZ 
 17.00 Deníček moderního fotra, ČR, komedie
 19.00–22.00 Večerní rozhledy z  radniční věže, 
boční vchod v suterénu radnice, nám. Míru

 19.00 Večírek, ČR, komedie
  19.30 Revival Invaze 2021: The Reason, Depeche  

Mode, Kiss, Pavlínin dvůr
 21.00 Temný dům, USA, horor, thriller 

Úterý 24. srpna
  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 25. srpna
  17.00 Architekt a  návrhář Josef Hoffmann, 

doprovodný program k výstavě Šumperk ve víru 
secese, počet míst omezen, rezervace na tel. č. 
583 363 070, přednáškový sál, muzeum

 20.00 Artvečer – FK: Marco, DNK, drama, krimi 

Čtvrtek 26. srpna
  15.35 Ainbo: Hrdinka pralesa, NL, PER, ani-

movaný, dobr., komedie, rodinný, fantasy, ČZ 
 17.30 Zátopek, ČR, životopis., drama, 
 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – VHK 
ROBE Vsetín, přípravné utkání, zimní stadion

 20.10 Candyman, USA, horor, thriller 

Pátek 27. srpna
  15.30 Dračí země, DE, animovaný, dobr., ro-

dinný, ČZ 
 17.30 Zátopek, ČR, životopis., drama, 
 19.00–22.00 Večerní rozhledy z  radniční věže, 
boční vchod v suterénu radnice, nám. Míru

 20.10 Candyman, USA, horor, thriller 

Sobota 28. srpna
  15.25 Ainbo: Hrdinka pralesa, NL, PER, ani-

movaný, dobr., komedie, rodinný, fantasy, ČZ 
 17.20 Zátopek, ČR, životopis., drama, 
  19.00 Babička, P, divadlo

 20.00 Zátopek, ČR, životopis., drama, 

Neděle 29. srpna
 16.30 Fotbal muži A: FK Šumperk – TJ Valašské 
Meziříčí, hřiště Tyršův stadion

Úterý 31. srpna
  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

  17.00 Koncert na dvorku: TapTýda – loučení 
s prázdninami, dvorek knihovny, za nepříznivého 
počasí velký sál, knihovna
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DŮM KULTURY ŠUMPERK NABÍZÍ POHYBOVÉ, JAZYKOVÉ A TANEČNÍ KURZY 

Přihlášky do kurzů a úhrady 
kurzovného

Dům kultury Šumperk – 1. patro,

tel. 583 551 603, mob. 777 652 073,
e-mail: kurzy@dksumperk.cz 

PONDĚLÍ–ČTVRTEK 8.00–15.00 hod.

OD 6. ZÁŘÍ DO 8. ŘÍJNA 2021
STŘEDA  8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK 8.00–15.00 hod.

ON-LINE REZERVACE: 

WWW.DKSUMPERK.CZ

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

BODYBUILDING
Úterý 18.30–19.30 hod.  Zahájení 7. září
Lektorka M. Dvořáková 
Kurzovné 600 Kč / permanentka

CORE TRENING
Pondělí a čtvrtek 18.30–19.30 hod. 
Zahájení 13. září
Lektorka H. Plachá 
Kurzovné 600 Kč / permanentka

CVIČENÍ PRO SENIORKY 1, 2
Úterý 8.30–9.30 a 10.00–11.00 hod. 
Zahájení 7. září
Lektorka M. Stratilová
Kurzovné 400 Kč / 10 lekcí

KALANETIKA
Čtvrtek 16.00–17.00 hod.  Zahájení 9. září
Lektorka M. Stratilová 
Kurzovné 600 Kč / permanentka

MMA (mix bojových sportů)
Pondělí 17.00–18.00 hod.  Zahájení 6. září
Lektor O. Šubrt. Kurzovné 1.500 Kč / 15 lekcí

PILATES A STREČINK
Čtvrtek 17.00–18.00 hod.  Zahájení 9. září
Lektorka M. Stratilová 
Kurzovné 600 Kč / permanentka

R.B.S.D. – SEBEOBRANA PRO DOSPĚLÉ
Úterý a neděle 19.00–20.00 hod. 
Zahájení 5. září. Lektor O. Šubrt 
Kurzovné 1.500 Kč / 15 lekcí – permanentka

SPOLEČNĚ NA KOLOBĚŽCE
(děti 5–15 let, věk dospělých neomezen)
Úterý 16.00–17.00 hod. Termín od 14. září 
do 19. října
Kurzovné děti i dospělí 150 Kč / 1 lekce
Půjčovné děti 100 Kč / hod., půjčovné 
dospělí 150 Kč / hod.
SLEVOVÉ BALÍČKY pro rodiny s dětmi

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

KOLOBĚŽKOVÝ ČTVRTEK (děti 9–12 let)
Čtvrtek 16.00–17.00 hod.  Termín od 9. září 
do 21. října. Kurzovné 150 Kč / 1 lekce; 
půjčovné 100 Kč / hod.
Pozor, děti musejí mít helmu!

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA (děti 4–7 let)
Středa 15.30–16.30 hod.  Zahájení 15. září
Lektor M. Nečas 
Kurzovné 1.250 Kč / 25 lekcí

SEBEOBRANA (děti 7–15 let)
Středa 16.30–18.00 hod.  Zahájení 15. září
Lektor M. Nečas 
Kurzovné 1.750 Kč / 25 lekcí

JUDO (neregistrovaní, bez omezení věku)
Středa 18.00–19.30 hod.  Zahájení 15. září
Lektor M. Nečas
Kurzovné 1.750 Kč / 25 lekcí

JUDO PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Čtvrtek 16.30–18.00 hod.  Zahájení 16. září
Lektor M. Nečas 
Kurzovné 1.750 Kč / 25 lekcí

PŘÍPRAVKA PRO BOJOVÉ SPORTY
A SEBEOBRANU R.B.S.D. (děti 7–14 let)
Pondělí 15.30–16.30 hod.  Zahájení 6. září
Lektor O. Šubrt. Kurzovné 1.500 / 15 lekcí

JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIČTINA – ZAČÁTEČNÍCI
Úterý 16.30–18.00 hod.  Zahájení 5. října
Lektorka E. Kovalová 
Kurzovné 2.500 Kč / 17 lekcí

ANGLIČTINA – MÍRNĚ POKROČILÍ
Pondělí 15.30–17.00 hod.   Zahájení 4. října
Lektorka E. Kovalová
Kurzovné 2.500 Kč / 17 lekcí

TANEČNÍ KURZY

LADIES LATINO – ZAČÁTEČNÍCI
Pondělí 19.00–20.00 hod.  Zahájení 27. září
Lektorka Š. Elsnerová
Kurzovné 700 Kč / 10 lekcí

LADIES LATINO – POKROČILÍ
Středa 19.00–20.00 hod.  Zahájení 22. září
Lektorka Š. Brhelová 
Kurzovné 700 Kč / 10 lekcí

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ

ZAČÁTEČNÍCI
Neděle 17.30–19.30 hod.  Zahájení 19. září
Lektoři L. Novák a H. Pokorná
Kurzovné 3.200 Kč / pár / 9 lekcí 
+ 1 prodloužená

POKROČILÍ
Neděle 20.00–22.00 hod.  Zahájení 19. září
Lektoři L. Novák a H. Pokorná
Kurzovné 3.200 Kč / pár / 9 lekcí 
+ 1 prodloužená

Poprvé ve své bohaté kariéře se šumperské režijní tak-
tovky ujme zdejší rodák Ondřej Sokol, se souborem na-
studuje komedii Bez roucha.                          Foto: A. Kebrt

Druhá polovina srpna se v  šumperském divadle 
ponese ve znamení intenzivních příprav na novou 
sezonu. Výjimečná bude tím, že jde o  kulatý sedm-
desátý ročník, což se projevilo i v podtitulu – Pořádný 
kalibr. Do Šumperka přijedou velcí režiséři, aby zde 
zrežírovali velké tituly. To přirozeně znamená nemalé 
výzvy pro herecký soubor, na jehož členy čekají vý-
znamné role.

„Nadcházející sezona je pro nás důležitá, protože 
je kulatá, sedmdesátá. I  proto jsme zvolili zmíněný 
slogan, protože ráže 70 mm má velkou sílu. A sedm-
desátka je pořádný kalibr,“ uvedl ředitel divadla Ma-
těj Kašík. Podotkl, že oproti předchozím sezonám 
se spolu s  dramaturgem snažili více akcentovat re-
žiséry. „Dlouho jsme zvažovali, jak pojmout tituly, 
kdy sedm desátka má být určité zacílení, přesná trefa, 
a  rozhodli jsme se, i  s ohledem na kulaté výročí, že 
chceme jít cestou klasických, divadelně prověřených 
titulů. Oslovili jsme proto zkušené a  současně pro-
gresivní režiséry, kteří by měli být zárukou, že tituly, 
jež se už hrály jinde, udělají jinak, novátorsky a atrak-
tivně pro diváky,“ doplnil Kašíka dramaturg divadla 
Michael Sodomka.

Začátek sezony tak patří klasice – Strýčku Váňovi, 
jenž bude v místním divadle uveden poprvé. „Režie 
se chopil Petr Štindl, který už v Šumperku nastudoval 
tři inscenace. Proslulý text Antona Pavloviče Čechova 
ovšem doznal značné modernizace, jak je konec-
konců u  tohoto režiséra zvykem,“ prozradil drama-
turg. Premiéra je přitom naplánovaná na 11. září.

Druhým titulem bude Frankenstein, jehož se ujme 
Michal Zetel, který v divadle před dvěma lety zinsce-

noval Amadea a jehož hry mívají velmi dobré kritiky. 
Příběh proslulého monstra a  jeho stvořitele Viktora 
chce zaujmout co nejširší diváckou obec. Za tímto 
účelem pro potřeby inscenace vznikne původní scé-
nář psaný na tělo šumperskému souboru. „Chceme 
udělat moderní hru o zodpovědnosti za své činy, jako 
je třeba stvoření umělého člověka. Premiéra by měla 
proběhnout 30. října,“ podotkl Sodomka. 

Další dva tituly budou komediální. Poprvé ve své 
bohaté kariéře se šumperské režijní taktovky ujme 
zdejší rodák Ondřej Sokol, kmenový režisér a herec 
pražského Činoherního klubu. „Ondřeje Sokola jsme 
oslovili prostřednictvím jeho blízkých přátel. Poté 
přijel do divadla, na vlastní žádost zhlédl část zkoušky 
a řekl, že má z herců velmi příjemný pocit a chce u nás 
režírovat. Jednání s  ním bylo velmi příjemné a  ote-

Rozhledna na Háji je oblíbeným 
výletním místem, návštěvníci 
oceňují kromě krásných vý-
hledů i výzdobu interiéru. K vi-
dění tu byly většinou obrázky 
dětí, které vzešly z různých 
soutěží. Letos je ale interiér 
rozhledny prázdný.
„Výzdoba z roku 2019 již vzala 
vlivem povětrnostních podmí-
nek zasvé a k obnovení loni 
nebyla, vzhledem k pandemii, 
příležitost. Letos tak přichá-
zíme s prázdninovou výzvou 
Vyzdobme rozhlednu na Háji,“ 
říká předsedkyně místního 
Klubu českých turistů Zdeňka 
Daňková. Děti do patnácti let, 
jež přinesou na Háj obrázek 
na téma Na výletě, budou mít 
vstup volný. Ty, které se na výlet 
na Háj během prázdnin nedo-
stanou a obrázek na dané téma 
nakreslí, ho mohou odevzdat 
v informačním centru na Hlavní 
třídě. Kreslit by děti měly nejlépe 
na výkresy formátu A4 nebo A3. 
„Obrázky budeme vyvěšovat 
průběžně. Počítáme s tím, že 
v září by měla být výstava kom-
pletní,“ podotýká Daňková.    -zk-

 Děti mohou plnit výzvu 
a vyzdobit rozhlednu 
na Háji

Nová sezona je za dveřmi, divadlo chystá Pořádný kalibr
vřené,“ popsal Matěj Kašík návštěvu Ondřeje Sokola. 
Šumperský rodák zvolil komedii Bez roucha, která 
slavila úspěch na prknech řady světových a českých 
jevišť. Odehrává se v atraktivním prostředí hereckého 
zákulisí a  odhaluje jeho komické i  stinné stránky. 
První uvedení je naplánováno na předvánoční čas, 
a to na 18. prosince.

Předplatné pak uzavírá skandinávská komedie Kdo 
je tady ředitel? „Do prostředí velké korporátní firmy, 
kde nikdo ze zaměstnanců nezná identitu svého 
šéfa, diváky zavede Mikoláš Tyc, další úspěšný reži-
sér, mající na kontě projekty ve velkých kamenných 
divadlech i na malých studiových scénách,“ přiblížil 
poslední inscenaci dramaturg. Poprvé bude „Ředitel“ 
k vidění 5. února.

Mimo předplatné se mohou diváci těšit na road-
movie Čik: Jízda tvýho života, která by chtěla za-
ujmout primárně mladé diváky. Premiéry na Hrádku 
se pod vedením Jiřího Lišky dočká 19. března. Úplný 
závěr sezony pak bude patřit pohádkovému zpra-
cování legendárního Hobita, jehož se ujme Hana 
Marvanová. Pohádka na hlavní scéně bude mít pre-
miéru 23. dubna.

Předplatné se již prodává, k výběru je tradičně z hned 
několika předplatitelských skupin. Objednat si ho lze 
e-mailem na adrese obchod@divadlosumperk.cz, 
telefonicky na číslech 770 174 031 nebo 736 627 692, 
případně osobně v  obchodním oddělení divadla 
v  době od 8 do 14 hodin s  výjimkou dnů od 2.  do 
8. srpna, kdy je zavřeno. Písemnou objednávku je 
možné rovněž odevzdat v pokladně divadla, v  info-
centru na Hlavní třídě nebo ve vrátnici divadla.     -kv-
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Letošní závod opět slibuje výjimečný sportovní zážitek. 
Foto: J. Brychta

Z cyklu Přírodniny, barevný tisk z mačkaného plechu, 
papír, 15,5 × 18,6 cm, 1980

Galerie představí tvorbu Ludmily Jandové

Cyklistická špička zavítá do Šumperka

V  Galerii Jiřího Jílka je do 1. srpna k  vidění 
výstava maleb Kristýny Šormové nesoucí název 
„Elementy“. Ve středu 4. srpna ji vystřídá výstava 
z tvorby Ludmily Jandové nazvaná „V pospolitosti“. 
Zahájena bude vernisáží v  18 hodin a  potrvá do 
29. srpna.

Téma pospolitosti a  jeho významu v ohroženém 
společenství lidí, zvířat a  vůbec celé přírody bylo 
trvalým motivem veškeré výpovědi paní Ludmily 
Jandové, a  to v obojím směru vzájemného křížení. 
V  tíhnutí vzhůru ke světlu, u  ní výrazně k  Bohu, 
i k  zemi v  její šíři a  tíze života v  jeho pomíjivosti, 
a  přece právě proto v  ryzí kráse daru všeho bytí. 
Dokonalý archiv White Gallery v Osíku u Litomy-
šle, záslužné dílo dvou architektů Jiřího Krejčíka 
a autorčina syna, dokončené a zprovozněné v roce 
2010, je jádrem jedinečného výstavního prostoru. 
Ten je tak i ochranným pláštěm, pod kterým Mar-
tin matčinu práci postupně uspořádává. Počet jejích 
obrazů, kreseb, grafik a ilustrací přesahuje možnosti 
každé, natož zdejší komorní výstavy, a může být jen 
nahlédnutím ve výběru podle zvoleného okruhu. 

S výjimkou studia, následného působení na praž-
ské Akademii a polistopadových cest po Evropě, na 
Kavkaz nebo do Izraele, prožila paní Ludmila jí vy-
měřený čas sedmdesáti let v ústraní svého „Petrkova“. 
V  Osíku se narodila a  zůstala mu věrná. Podobně 
jako básník a grafik Bohuslav Reynek, její duchovní 
vzor, zvolila samotu v  přímém dotyku s  přírodou 
a  ruch města jí nechyběl. Z  odstupu viděla ostřeji 
a to důležité čerpala z knihy Země, z pramene všeho 
poznání. Pracovala v  cyklických proměnách motivů 
se společným názvem. Byly to příběhy lidí a krajiny 
domova, obrazy zraňovaných snů, bolestných ztrát 

Největší a  tradičně nejkvalitněji obsazený cyklis-
tický závod na českých silnicích přijede v  srpnu do 
Šumperka. Třináctý ročník etapového podniku první 
kategorie UCI namísto dosud známého pojmenování 
Czech Tour ponese od letošního roku název SAZKA 

i  nadějí a  nových začátků. Zpočátku zemitější, poz-
ději ve zkratce náznaků a  jemných tkání. Ve vyme-
zení prostoru pro křídla nebo pro události, dopisy, 
modlitby, prosby a vzkazy. Často ve výmluvných po-
dobenstvích, ať v temně uhrančivé vizi Krysaře nebo 
k nebi toužebně vztyčených žebříků. Vedle ryzí formy 
jsou i duchovní očistou.

Na Akademii jsme se nepotkávali, přestože v době 
našeho studia pokračovala čestným rokem s násled-
nou aspiranturou a odešla z ní jen o  rok dřív. Co ji 
od nás oddělovalo, byla odloučenost ateliéru grafiky, 
vzdáleného od hlavní budovy. Proto si na ni vzpomí-
nám jen mlhavě. Výstava je tak i pro mne zpětným 
hlubším seznámením s  jejím bohatým a  přesvědči-
vým odkazem.                                                              M. Koval

Tour. Pojede se ve čtyřech krajích od 5. do 8. srpna, 
startovat na něm bude pouze dvacet nejlepších vybra-
ných sedmičlenných světových a  českých profesio-
nálních cyklistických týmů a organizátoři opět slibují 
výjimečný sportovní zážitek. Královská etapa star-
tuje v Šumperku na náměstí Míru v neděli 8. srpna 
v 11 hodin, jednotlivé týmy se veřejnosti představí od 
10.15 hodin po přivítání starostou města. 

SAZKA Tour je jediný cyklistický etapový závod 
tohoto významu v  České republice, který se koná 
každoročně v srpnu. V současnosti patří k důležitým 
závodům v Evropě a je součástí UCI Europe Tour, což 
znamená, že soutěžící musejí mít licenci Světové cyk-
listické federace. 

Letošní trasa SAZKA Tour je 731 km dlouhá s pře-
výšením 12 600 metrů a je protkaná divácky atraktiv-
ními místy, na nichž leží horské a sprintérské prémie. 
Čtvrtá a zároveň královská etapa, dlouhá 174,8 kilome-
tru, startuje 8. srpna v 11 hodin v historickém centru 
Šumperka u radnice a povede přes Hanušovice, Červe-
nohorské sedlo, Vidly a Bruntál do Šternberka. Dojezd 
do cíle v Radniční ulici je do 15.25 hodin, vyhlášení 
výsledků je pak naplánováno na 15.45 hodin.           -red-

 TapTýda se rozloučí s prázdninami

V úterý 31. srpna rozezpívá dvorek Knihovny 
TGM TapTýda, která „uzrála“ v Loučné nad 
Desnou v roce 2010 jako plod činnosti škol-
ního sboru Loučňáček, jehož absolventi měli 
nezřízenou chuť pokračovat ve své pěvecké 
a hudební činnosti. Dnes už v jejich řadách 
stojí i mnozí další „zpěvumilové“, kteří se 
spolu s muzikanty nebojí ani nejšílenějších ná-
padů svého sbormistra, ba co víc, s úsměvem 
na líci a grácií sobě vlastní je uvádějí v život. 
Koncert pojatý jako rozloučení s prázdninami 
začíná o páté odpolední. Pokud nebude přát 
počasí, odehraje se ve velkém sále knihovny. 
Vstupné je dobrovolné.                                        -kš-

 Muzeum nabídne vycházku, 
komentovanou prohlídku výstavy 
a přednášku

S prázdninami se na dvorku knihovny rozloučí 
loučenská TapTýda.             Foto: Knihovna TGM

Vlastivědnou vycházku, komentovanou pro-
hlídku výstavy a přednášku chystá na srp-
nové dny šumperské muzeum. Vzhledem 
k tomu, že je počet míst na tyto akce ome-
zen, doporučují muzejníci rezervaci na tele-
fonu 583 363 070.
K výstavě nazvané Šumperk ve víru secese, 
která je do 5. září k vidění v Rytířském sále, 
se uskuteční ve středu 4. srpna od 17 hodin 
vlastivědná vycházka východní částí města, 
kterou povede autorka výstavy Kristina Li-
penská. Sraz účastníků vycházky je v 17 ho-
din u pokladny muzea.
O týden později, ve středu 11. srpna, pak 
mohou zájemci využít nabídku komentované 
prohlídky výstavy Šumperské veduty, jež je 
nainstalována ve výstavní síni. Rozmanitou 
kolekcí vedut, uložených až na výjimky ve 
sbírkách muzea, provede od 16 hodin jedna 
z kurátorek výstavy Lenka Müllerová. 
V rámci doprovodného programu k výstavě 
Šumperk ve víru secese pak muzeum při-
pravilo pro milovníky architektury a užitého 
umění přednášku věnovanou životu a dílu 
architekta a návrháře Josefa Hoffmanna, 
který se ve své tvorbě intenzivně zajímal 
o symbiózu architektury, umění a umělec-
kých řemesel. Klíčovým se pro Hoffmanna 
stalo seznámení s mecenáši Otto a Mädou 
Primavesiovými, pro něž vytvořil řadu stěžej-
ních návrhů, ke kterým patří zejména leto-
visko v Koutech nad Desnou. Na Šumpersku 
před rokem 1920 adaptoval také lázeňský 
areál ve Velkých Losinách. Přednášku, jež 
proběhne ve středu 25. srpna od 17 hodin 
v přednáškovém sále muzea, povede histo-
rička umění Kristina Lipenská.                     -red-

Letní pátky zpestří oblíbené večerní rozhledy
Stejně jako v  loňském roce mohou zájemci po 

dobu letních prázdnin každý pátek mezi devate-
náctou a dvaadvacátou hodinou vystoupat na ochoz 
radniční věže a  rozhlédnout se po bezprostřed-
ním okolí radnice i po krajině jesenických hor při 

západu slunce nebo shlédnout na město osvícené 
pouze pouličními lampami. Vstup do radnice je 
bočním vchodem od morového sloupu, základní 
vstupné je třicet korun. Poslední výstup na věž je 
ve 21.45 hodin.                                                               -red-
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