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Vážení a milí čtenáři,
léto pomalu končí a před námi je měsíc září, 
který se zatím nese, z hlediska koronaviru, 
ve znamení rozvolnění. Poběží se Šumpe-
RUN, v rámci ART.bloku se představí mladé 
umělecké naděje z regionu, Dny evropského 
dědictví otevřou památky a výstavy zdarma, 
v knihovně uvítají novou publikaci, muzeum 
chystá dvě nové výstavy a také Šumperského 
hafana. Příznivci blues se mohou těšit na 
Blues Aperitiv, vyznavači „vážné“ hudby pak 
na klavírní recitál Lukáše Vondráčka, na kon-
cert nadějné klavíristky Nory Lubbadové či na 
závěrečný koncert Klášterních hudebních slav-
ností v podání souboru Musica Florea. Divadlo 
chystá premiéru Strýčka Váni a knihovna vzpo-
mínkový večer na Jaroslava Mosteckého. Zá-
věr září se ponese ve znamení Svatováclavské 
slavnosti a pochod Po šumperském psaníčku 
připomene pětadvacáté výročí otevření obno-
vené rozhledny na Háji. Přeji krásný zbytek 
léta.                           Z. Kvapilová, redaktorka
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Dny evropského dědictví třetí zářijový víkend 
opět zdarma otevřou veřejnosti památky, jež 
nebývají běžně přístupné. V Šumperku bu-
dou moci lidé například zdarma vystoupat 
na radniční věž a rozhlédnout se po okolí, 
probíhat bude soutěž ve sbírání razítek z ná-
vštěvy památek a kdo bude mít zájem, může 
si putování po památkách zpestřit s Geofu-
nem. V sobotu 18. září navíc bude na tzv. To-
čáku probíhat den řemesel, naplánováno je 
odhalení tzv. kamenů ztracených v šumper-
ských ulicích a v kostele sv. Barborky bude 
koncertovat Avonotaj.
V úterý 14. září se pak v rámci Dnů evrop-
ského dědictví uskuteční v knihovně při-
vítání nové knihy „Vlastivěda a místopis 
okresů šumperského, staroměstského 
a vízmberského z roku 1932“. Více najdete 
v zářijovém čísle 
zpravodaje, další 
informace bu-
dou průběžně 
zveřejňovány na 
stránkách a na 
Facebooku In-
formačního cen-
tra Šumperk.                                               

 -red-

Výstava představí výběr z  více než stovky por-
trétů úspěšných českých občanů – Romů. 

Foto: archiv

Herec Štěpán Kozub se představí publiku jako nadějný 
zpěvák za hudebního doprovodu muzikanta Jiřího  
Krhuta.                                                                             Foto: DK

Fenomenální klavírista Lukáš Vondráček přijede do 
Šumperka.                                                    Foto: A. Horsinka

 Dny evropského dědictví opět 
otevřou památky

 Zahájení výstavy zpestří koncert 
romské cimbálovky

ART.blok promění šumperský G-klub 
na jeden večer v galerii

Kozub a Krhut zavítají do „kulturáku“

Via Lucis „přiveze“ Lukáše Vondráčka

Třetí ročník prezentace mladých uměleckých na-
dějí z regionu se letos poprvé odehraje v prostorách 
G-klubu domu kultury. Večer, který začíná v pátek 
3. září v 19 hodin, bude současně propojen s otevře-
nou Galerií Jiřího Jílka. 

Letos se jako obvykle představí čtveřice mla-
dých úspěšných autorů. Poprvé se tak setkáme 
s  audiovizí (Ondřej Hošek) a  oděvním designem 
(Natálie Jílková). David Burian představí své ilus-
trace a  kresbu, Lukáš Prudík se bude prezentovat 
malbou. „Třetí ročník bude pro mě trochu odlišný. 

Ve znamení velké premiéry se ponese zářijový 
koncert dua Krhut & Kozub. Herec Štěpán Kozub se 
tentokrát představí šumperskému publiku jako na-
dějný zpěvák za hudebního doprovodu muzikanta 
Jiřího Krhuta.

Populární herec ostravského divadla Mír, který 
značnou část svého dětství strávil v  Jeseníkách, 
přijede společně se skladatelem a  muzikantem Ji-
řím Krhutem v  rámci dozvuků festivalu ŠPEKfest. 
„Máme velkou radost z  toho, že můžeme toto ta-
lentované duo poprvé představit šumperskému 
publiku. Hudební tvorba Štěpána Kozuba a  Jiřího 
Krhuta dokonale snoubí veškeré hudební kvality 
a zároveň se dočkává značné pozornosti od široké 
veřejnosti,“ uvedl dramaturg domu kultury Ondřej 
Procházka.

Herec Štěpán Kozub a hudebník a textař Jiří Kr-
hut vydali na konci roku 2020 své debutové album 
Prásknu bičem. Tato ostravská dvojka si rychle 
získala srdce posluchačů napříč generacemi. Jejich 
tvorba obsahuje písně, jež  se žánrově liší a  svými 
vokály je na desce i  koncertech obohacuje písnič-
kářka Barbara Kanyzová. „Jejich koncerty často ne-
bývají pouze o  písničkách, ale protože společným 
jmenovatelem obou interpretů je neodmyslitelně 

Fenomenální klavírista Lukáš Vondráček, jenž 
jako první Čech v  roce 2016 vyhrál prestižní kla-
vírní soutěž královny Alžběty v  Bruselu, vystoupí 
ve čtvrtek 2. září v klášterním kostele v Šumperku. 
Klavírní recitál, který začíná v 17 hodin a na němž 
zazní skladby světových mistrů, proběhne v  rámci 
cyklu setkávání Via Lucis, který pořádá místní „Do-
riska“. Zájemci si mohou rezervovat vstupenky.

Lukáš Vondráček se narodil v roce 1986 v Opavě 
a je považován za zcela mimořádný talent. Na klavír 
začal hrát již ve dvou letech, první deska mu vyšla 
v jedenácti, již rok před tím ale absolvoval turné po 
USA. Ve třinácti letech díky rektorské výjimce za-
čal studovat hudební obor na pedagogické fakultě 
Ostravské univerzity. O dva roky později debutoval 
s Českou filharmonií na koncertě v Rudolfinu pod 
vedením ruského dirigenta a  klavírního virtuosa 
Vladimira Ashkenazyho. Studoval také na vídeňské 
konzervatoři a na akademii v Katovicích.

Jeho vítězství v soutěži královny Alžběty odbor-
níci srovnávali se ziskem zlaté olympijské medaile. 
Vondráček se zařadil po bok slavným vítězům, jako 
byli Emil Gilels, Leon Fleischer, Vladimír Ashke-
nazy, Malcom Frager, Denis Kožuchin nebo Boris 

S hvězdami minulých ročníků nás pojilo dlouholeté 
přátelství. Letošní autory však téměř neznám, a o to 
více jsem mile překvapen, jaké talenty se nám po-
vedlo ulovit,“ uvedl dramaturg Ondřej Procházka. 

Tomu, že letos nebude na ART.bloku o  hvězdy 
nouze, nasvědčuje fakt, že všichni čtyři autoři byli 
přijati na prestižní umělecké školy. Popovídat si tak 
lidé budou moci se studenty Akademie výtvarných 
umění, režie při FAMU, Výtvarné školy Václava 
Hollara nebo plzeňské Fakulty designu a umění La-
dislava Sutnara.                                                         -red-

V půjčovně pro dospělé bude k vidění vý-
stava nazvaná Romarising / Romské ob-
rození. Vernisáž, jež se odehraje ve středu 
8. září, zpestří koncert romské cimbálovky.
Výstavu Romarising / Romské obrození po-
řádá knihovna ve spolupráci s Muzeem rom-
ské kultury, k vidění bude výběr z více než 
stovky portrétů českých občanů – Romů, 
jimž se úspěšně podařilo prosadit se v ma-
joritní společnosti, a to navzdory velmi silně 
zakořeněným předsudkům. Otevírají tím 
cestu k porozumění a k úspěšnému začle-
nění romské menšiny jako rovnocenného 
partnera do společnosti. Tento projekt je 
poctou jejich odvaze. Na vernisáž výstavy, 
která začíná v 17 hodin, naváže v 17.45 ho-
din koncert romské cimbálovky ve velkém 
sále knihovny.                                                 -red-

humor, diváci se tak na vystoupeních mnohdy do-
cela vydatně pobaví a zasmějí,“ doplnila produkční 
Michaela Horáková. Podotkla, že na vystoupení této 
jedinečné dvojice hudebníků se mohou lidé těšit 
v pátek 24. září od půl osmé večer.                            -red-

Giltburg. V současnosti žije v americkém Bostonu.
Hostem cyklu Via Lucis je Lukáš Vondráček již 

řadu let, letos se může šumperská hudbymilovná 
veřejnost těšit na jeho vystoupení začátkem září. 
Vstupenky za sto dvacet korun (mládež a  senioři 
80 Kč) si lze rezervovat u J. Švecové, e-mail: svecova.
jarmila@email.cz, tel. č.: 774 951 810.                      -kv-
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Blíží se podzim, jejž v Divadle Šum-
perk vyhlížíme s nadějí, že proběhne 
v pokud možno standardním režimu 
s  co nejmenším počtem restrikcí. Již 
v sobotu 28. srpna se přitom odehraje 
premiéra Babičky. 

„Jedná se o  poslední odloženou 
premiéru, kterou dlužíme našim divá-
kům z předchozí sezony. Pevně věřím, 
že se bude líbit jak toto představení, 
tak i všechna následující. Doufám, že 
je budeme moci uvést v plánovaných 
termínech,“ řekl k hracímu plánu ře-
ditel Matěj Kašík. První „neodlože-
nou“ premiérou po dlouhé době by 
měl být Čechovův Strýček Váňa, jenž 
otevře jubilejní sedmdesátou sezonu. 
Datum prvního uvedení bylo stano-
veno na sobotu 11. září. 

V  kontextu šumperského divadla 
přinese září také řadu zajímavých ná-
vratů. Kromě již zmíněného návratu 
dodržování plánovaných termínů 
premiér jde o návrat ruského dramatu 
na šumperské jeviště po téměř deseti 
letech.  Návrat do šumperského diva-
dla hlásí i  Petr Štindl, režisér tohoto 
světově proslulého dramatu, který zde 
naposledy pracoval před čtyřmi lety, 
a to na odvážné inscenaci Mučedník. 
Ale tím zářijové návraty nekončí. Do 
měsíčního programu se po dlouhé 
odmlce vrací inscenace Amadeus, 

perk.cz. Vedle zmiňovaných návratů 
chystáme i  řadu novinek, ať už jde 
o  nové inscenace, almanach vydaný 
u  příležitosti sedmdesáti let od zalo-
žení divadla, dramaturgické úvody 
k vybraným představením a další do-
provodný program, jímž oslavíme ne-
jen divadelní kulatiny, ale doufáme, že 
i možnost produkce jako takové před 
zraky věrných diváků.   

M. Sodomka, dramaturg DŠ

v  den jeho nedožitých narozenin, vy-
stoupí Františka Vrbenská, česká spi-
sovatelka žánru SF a fantasy, a zástupce 
Obce spisovatelů, novinář, hudebník 
a  spisovatel Miroslav Kobza. Ukázky 
z literárních děl přečte Alexandr Stan-
kuš, herec Studia D123, vzpomínku za 
scifisty pak přidá Josef Vašát. Večerem 
provází Petr Konupčík. Jaroslava Mos-
teckého a jeho dílo přiblíží výstava, jež 
se po vzpomínkovém večeru ve velkém 
sále přesune do mezipatra knihovny.

Jaroslav Mostecký, jeden z  před-
ních českých autorů SF a  fantasy, žil 
v  Šumperku a  byl významnou po-

Městská knihovna T. G. Masaryka 
Šumperk ve spolupráci s sci-fi klubem 
Robot Šumperk a městem Šumperkem 
si připomenou předního českého au-
tora SF a fantasy Jaroslava Mosteckého, 
který loni 13. prosince podlehl nemoci 
covid-19. Na vzpomínkovém večeru 
nazvaném „Jdi a  přines hlavu krále“, 
který se odehraje ve středu 29. září, 

Populární dobrodruh a cesto-
pisný zpravodaj rádia Impuls 
Jiří Kolbaba se po čtyřech le-
tech vrací do šumperského 
domu kultury. V úterý 14. září 
na přednášce Sedm divů Is-
landu zprostředkuje od půl 
osmé večer své zážitky z této 
neobyčejně krásné země, kte-
rou navštívil již šestadvacet-
krát.
„Jiří Kolbaba je vynikající vy-
pravěč zážitků z výprav do za-
hraničí, jenž inspiruje diváky 
k jejich vlastním cestám a foto-
grafování. Mnohé jeho výpravy 
na jedinečný ostrov Island 
byly inspirací pro vznik stejno-
jmenné obrazové publikace, 
kterou bude možné zakoupit 
na místě i v den přednášky,“ 
uvedla produkční Michaela 
Horáková. Připomněla, že osa-
mělá pevnina Islandu v severo-
východním Atlantiku je druhým 
největším ostrovem Evropy. 
Dynamická geologie z něj dělá 
ojedinělé, mimořádně fotoge-
nické místo.                              -red-

Třetí ročník běžeckého závodu 
ŠumpeRUN v centru města se 
uskuteční v neděli 12. září. 
Součástí závodu, jehož start 
a cíl budou stejně jako loni na 
náměstí Míru u radnice, budou 
závody dětí od nejmenších 
po největší i závody týmových 
štafet. Celým závodním dnem 
bude provázet moderátor 
Lukáš Kobza a diváci se mo-
hou těšit nejen na sportovní 
výkony, ale i na řadu lákadel. 
Více informací lze najít v ak-
tuálním čísle zpravodaje a na 
webu www.sumperun.cz nebo 
facebookové stránce Šumpe-
run.                                               -red-

Jaroslav Mostecký zemřel loni v prosinci 
v pouhých sedmapadesáti letech. 

Foto: R. Kresta

Nejvíce se Jaroslav Mostecký proslavil 
svou fantasy sérií Vlčí věk.

 Jiří Kolbaba zve na 
cestu po oblíbeném 
Islandu

 V září se poběží třetí 
ŠumpeRUN

Velké návraty i novinky divadelního září

„Jdi a přines hlavu krále“, v knihovně se bude 
vzpomínat na Jaroslava Mosteckého

V sobotu 28. srpna se odehraje premiéra Babičky, kterou herci nastudovali již v loň-
ské sezoně.                                                                                                     Foto: P. Nesvadba

Dynamická geologie dělá z  Is-
landu ojedinělé, mimořádně foto-
genické místo.       Foto: J. Kolbaba

jejíž poslední repríza se uskutečnila 
téměř před rokem. Během září bude 
tento titul, který proslavilo filmové 
zpracování Miloše Formana, k vidění 
dvakrát. Na scénu se vrátí i  další in-
scenace, jako jsou Králova řeč, Elling 
a Kjell Bjarne či letos v červnu premié-
rovaný crazy thriller Okno do dvora. 

Vstupenky na všechna představení 
jsou k  zakoupení v  divadelní po-
kladně či na webu www.divadlosum-

stavou nejen zdejšího fandomu, ale 
i  stálicí v  celé republice a na Sloven-
sku. Začínal povídkami, s  nimiž na 
začátku devadesátých let slavil úspě-
chy v rozličných literárních soutěžích, 
brzy se ale přeorientoval na romány. 
První, Jdi a  přines hlavu krále, vy-
šel ještě pod pseudonymem Jeremy 
Shackleton, a  to s  velkým úspěchem 
– další už vydával pod svým jménem. 
Románovou tvorbu završil opětov-
ným vydáním ságy Vlčí věk. Do svého 
nečekaného skonu napsal na padesát 
novel a povídek, dvě desítky knih za-
měřených převážně na historickou 
fantasy, publikoval v  časopisech. Po-
sledním vydanou povídkou, situova-
nou do Jeseníků, byl Omyl Boží ke 
stoletému výročí slova robot z  Čap-
kovy hry R.U.R v antologii Robot 100. 
Jako autor měl široký rozsah, zajímal 
se rovněž o historii Čech za Přemys-
lovců, tramping, lakros, paleontolo-
gii, numizmatiku a  další. Jako jediný 
spisovatel získal nejvyšší počet pěti 
cen Akademie science fiction, fantasy 
a  hororu, tři ceny literární soutěže 
Karla Čapka, tři ceny Ikaros, tři ceny 
Aeronautilus, cenu Orsona Wellse 
a  evropskou cenu Encouragement 
Awards, udělen mu byl rovněž titul 
Rytíř řádu fantasy.                              -red-
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Neděle 5. září
 10.00 Fotbal st. žáci A: FK Šumperk U15 – FK 
Fotbal Třinec U15, hřiště Tyršův stadion

 14.30 Fotbal muži B: FK Šumperk – Sokol Br-
níčko, hřiště Tyršův stadion

  15.20 Mimi šéf: Rodinný podnik, USA, animo-
vaný, komedie, rodinný, ČZ 

 17.35 After: Tajemství, USA, drama, romant., 12+
 19.55 Atlas ptáků, SLO, SR, drama, ČZ

Pondělí 6. září
 17.20 Zátopek, ČR, životopisný, drama, 

  17.30 Klub čtenářů: P. Kohout – Kde je zako-
pán pes, setkání a debata nad knihou, klubovna 
v suterénu, knihovna

  19.00 PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Nora 
Lubbadová, TapTýda Loučná nad Desnou a Mo-
týli Šumperk, klášterní kostel

 20.00 After: Tajemství, USA, drama, romant., 12+

Úterý 7. září
  10.00 Méďa Špuntík, pohádka pro batolata, 
VK, Hrádek, divadlo

 17.35 Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ČR kome-
die, 12+

  19.00 Marie Rottrová: Lady soul, velký sál, dům 
kultury

 20.00 Zátopek, ČR, životopisný, drama, 

Středa 8. září
  9.00–18.00 Dny pěstounství, velký sál, knihovna
 17.40 After: Tajemství, USA, drama, romant., 12+
 20.00 Artvečer – FK: Gogo, FR, dokumentární, 

drama

Čtvrtek 9. září
  9.00–17.00 Houby, Rytířský sál, muzeum
  17.00 Romarising / Romské obrození, zahá-
jení výstavy fotografií – portrétů, půjčovna pro 
dospělé, knihovna

Dlouhodobé výstavy
 Od 14. 9. do 7. 11. Made in Šumperk – průmys-
lová tvář města Šumperka včera a dnes, výstavní 
síň, muzeum
 Do 19. 9. Obraz menšin v regionech pohraničí, 
Hollarova galerie, muzeum
 Od 23. 9. do 21. 11. Mirko Hanák, ilustrace, 
Hollarova galerie, muzeum
 Do 5. 9. Šumperk ve víru secese, Rytířský sál, 
muzeum
 Od 9. 9. do 11. 9. Houby, Rytířský sál, muzeum
 Do 30. 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

  Od 1. 9. do 3. 10. Šimon Brejcha: Druhá kůže, 
kombinovaná technika, Galerie J. Jílka

 Do 7. 9. Ivan Fíla: Šum ticha, výběr fotogra-
fií z  připravované knihy Jeseníky – Čas, ten po-
hyblivý obraz věčnosti, půjčovna pro dospělé, 
knihovna

 Od 9. 9. do 6. 10 Romarising / Romské obrození, 
výstava fotografií – portrétů, půjčovna pro do-
spělé, knihovna

 Od 2. 9. do 7. 10. Na – Dany žáci, výstava prací 
žáků Dany Vilišové, půjčovna pro mládež, 
knihovna

 Od 29. 9. do 31. 10. Jaroslav Mostecký – Ohléd-
nutí, knihovna
 Od 15. 9. Robert Goláň: Ecce homo, výstava 
vsetínského fotografa
 Do 9. 9. Pavel Piekar: Discorsi, výstava fotografií, 
Kabinet grafiky, Nemocniční ul. 8a 

  Do 12. 9. Kulturní dědictví UNESCO 2021:  
Slavní „čeští“ Rakušané, informační centrum, 
Hlavní třída 

Středa 1. září
  15.20 Tlapková patrola ve filmu, USA, CAN, 

animovaný, ČZ 

 17.20 Zátopek, ČR, životopisný, drama, 

  18.00 Šimon Brejcha: Druhá kůže, kom-
binovaná technika, vernisáž výstavy, Galerie 
J.  Jílka

 20.00 Artvečer – FK: Jabka, GR, SLO, PL, kome-
die, drama, 15+

Čtvrtek 2. září
  17.00 VIA LUCIS: Lukáš Vondráček: Klavírní 

recitál, klášterní kostel
  17.00 Na – Dany žáci, vernisáž výstavy prací 
žáků Dany Vilišové, půjčovna pro mládež, 
knihovna

  15.25 Mimi šéf: Rodinný podnik, USA, animo-
vaný, komedie, rodinný, ČZ 

 17.40 After: Tajemství, USA, drama, romantický, 
ČZ, 12+

 20.00 Zátopek, ČR, životopisný, drama, 

Pátek 3. září
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
  15.20 Mimi šéf: Rodinný podnik 3D, USA, ani-

movaný, komedie, rodinný, ČZ 
 17.40 After: Tajemství, USA, drama, romantický, 

ČZ, 12+
  19.00 ŠPEK FEST: ART.blok, umělecký večer – 
prezentace mladých talentů Olomouckého kraje, 
G-klub a Galerie J. Jílka, dům kultury

 20.00 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech 3D, 
USA, akční, dobrodružný, fantasy, 

Sobota 4. září
  15.00 Šlágrparáda: Duo Jamaha, velký sál, dům 

kultury
  15.20 Mimi šéf: Rodinný podnik, USA, animo-

vaný, komedie, rodinný, ČZ 
 17.00 Babička, VK, divadlo

 17.35 Shang-Chi a  legenda o  deseti prstenech 
3D, USA, akční, dobrodružný, fantasy, ČZ

 20.00 After: Tajemství, USA, drama, romant., 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®
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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  17.00 Houby jedlé a  jim podobné jedovaté, 
přednáška T. Tejklové, přednáškový sál, muzeum

  17.45 Romarising / Romské obrození – kon-
cert romské cimbálovky, velký sál, knihovna

 17.50 Jedině Tereza, ČR, komedie, romantický

Pátek 10. září
  9.00–17.00 Houby, Rytířský sál, muzeum
  19.30 Argema, velký sál, dům kultury

Sobota 11. září
  9.00–17.00 Sportovní hry s Doriskou, netra-
diční sportovní aktivity pro rodiče a děti, sady 1. 
máje u Vily Doris

  9.00–12.00 Houby, Rytířský sál, muzeum
   10.00 Do knihovny za pohádkou: Cuk-
rárna U Šilhavého Jima, divadlo Čučka, velký sál, 
knihovna

 10.00 Festival medu – letní gastro zážitek, pořá-
dají Český svaz včelařů a  Střední odborná škola 
Šumperk, areál SOŠ Zemědělská 3

 19.00 Blues Aperitiv, velký sál, dům kultury
 19.00 Strýček Váňa, P, VK, divadlo

Neděle 12. září
 10.00 ŠumpeRUN: závody dětských kategorií, 
běžecký závod ulicemi města, start nám. Míru

 11.00 ŠumpeRUN: vyhlášení výsledků závodu 
dětských kategorií, nám. Míru

 12.00 ŠumpeRUN: hlavní závod na 10 km a zá-
vod štafet, běžecký závod ulicemi města, start 
nám. Míru

 12.45 Fotbal ml. dorost: FK Šumperk U17 – FC 
Baník Ostrava U16, hřiště, Tyršův stadion

  13.00 Šumperský hafan 2021, Pavlínin dvůr, 
muzeum

 14.00 ŠumpeRUN: vyhlášení výsledků hl. zá-
vodu a závodu štafet, nám. Míru

 16.00 Fotbal muži A: FK Šumperk – Slovan Bze-
nec, hřiště, Tyršův stadion

 16.00 Fotbal st. dorost: FK Šumperk U19 – FC 
Baník Ostrava U18, hřiště, Tyršův stadion

Pondělí 13. září
 19.00 KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: 

Musica Florea: Oratorium versus Requiem, Mo-
zart versus Horálek, klášterní kostel

Úterý 14. září
  10.00 Krkonošská pohádka, školy, VK, divadlo
  17.00. Made in Šumperk – průmyslová tvář 
města Šumperka včera a dnes, vernisáž výstavy, 
výstavní síň, muzeum

  19.30 Jiří Kolbaba: Sedm divů Islandu, velký 
sál, dům kultury

Středa 15. září
  17.00 Dny evropského dědictví: Křest knihy 

J. Březiny Vlastivěda a místopis okresů šumper-
ského, staroměstského a  vízmberského z  roku 
1932, knihu odborně uvedou Z. Doubravský a Z. 
Gába, velký sál, knihovna

 17.20 Artvečer – FK: Jedině Tereza, ČR, kome-
die, romantický

 17.30 Dny evropského dědictví: Slavnostní od-
halení kamenů zmizelých, pod záštitou města 
pořádá soubor Avonotaj, sraz na náměstí Repub-
liky v 17.30 hod., odhalení sedmi kamenů zmize-
lých – nám. Republiky, ul. J. z Poděbrad, Hlavní 
třída a ul. Gen. Krátkého

 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – HC 
Zubr Přerov, zimní stadion

 19.00 Dny evropského dědictví: Koncert sou-
boru Avonotaj, kostel sv. Barbory

 19.00 Elling a  Kjell Bjarne aneb Chvála 

 Nejen do Potvory mlsné se začte 
Daniela Fischerová

 Knihovna zve na pohádku

Daniela Fischerová zavítá opět do Šumperka, 
tentokrát na autorské čtení.         Foto: archiv MK

S Cukrárnou U Šilhavého Jima přijede Divadlo 
Čučka.                                                          Foto: archiv

Na autorské čtení zavítá v září do Knihovny 
TGM Daniela Fischerová. Akce se odehraje 
ve čtvrtek 16. září od 17 hodin ve velkém 
sále knihovny.
Daniela Fischerová, autorka řady básni-
ček pro děti, se začte do své úplně první 
a zřejmě i poslední knihy básní pro dospělé 
„Potvora mlsná“ a také do souboru kratič-
kých povídek, veselých i smutných život-
ních anekdot, který ještě není ukončený 
a nemá ani jméno. Kromě Danielina man-
žela budou šumperští posluchači úplně 
první, kdo je uslyší.                                         -kš-

Do knihovny za pohádkou je cyklus mě-
síčních divadelních setkávání, který v čer-
venci „rozjela“ Knihovna TGM. Určen je 
pro děti předškolního a mladšího školního 
věku. První poprázdninové představení je 
naplánováno na sobotu 11. září, kdy do 
knihovny přijede Divadlo Čučka.
Děti se mohou těšit na představení Cuk-
rárna U Šilhavého Jima, příběh z Divokého 
západu o síle literatury a přátelství, jenž 
vychází ze stejnojmenné knihy Marka To-
mana, oceněné Zlatou stuhou 2019. S Di-
vadlem Čučka přijede do Šumperka právě 
spisovatel Marek Toman se svojí přítelkyní, 
knihovnicí Editou Vaníčkovou. Po pohádce, 
která se odehraje od 10 hodin ve velkém 
sále, si pak mohou rodiny vypůjčit knížky 
nebo navštívit kavárnu.                                 -zk-

bláznovství, A, VK, divadlo
  19.30 Robert Goláň: Ecce homo, vernisáž vý-
stavy vsetínského fotografa, kino Oko

 20.00 Artvečer – FK: Oroslan, SLO, ČR, drama, 
komedie, 12+

Čtvrtek 16. září
  17.00 Autorské čtení: Daniela Fischerová, 

velký sál, knihovna
  17.00 Reemigranti: o minulosti rumunských 

Slováků, přednáška R. Oceláka, přednáškový sál, 
muzeum

 17.00 Králova řeč, C, VK, divadlo

Pátek 17. září
 17.00 Okno do dvora, VK, divadlo

Sobota 18. září
 9.00–16.00 Dny evropského dědictví: Rozhledy 
z věže, historická budova radnice

 9.00–17.00 Dny evropského dědictví: Prohlídka 
expozice Čarodějnické procesy v  Geschade-
rově domě, komentované prohlídky Geschade-
rova domu, volné prohlídky kostela Zvěstování 
Panny Marie, kostela sv. Jana Křtitele, kostela 
sv. Barbory, evangelického kostela, starokato-
lického kostela sv. Jana Evangelisty a  chrámu 
sv. Ducha

 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Dny evropského 
dědictví: Komentované prohlídky protiatomového 
krytu pod budovou bývalého žerotínského zámku

 9.00–17.00 Dny evropského dědictví: Prohlídka 
výstav Vlastivědného muzea Šumperk zdarma

 9.00–13.00 Dny evropského dědictví: Den řeme-
sel, prezentace řemesel učňovských a  studijních 
oborů SŠŽTS Šumperk, Točák

 10.00–16.00 Dny evropského dědictví: Pro-
hlídka výstav a expozic Muzea silnic ve Vikýřo-
vicích zdarma

 14.30, 16.00 Dny evropského dědictví: Komen-
tované prohlídky divadla a jeho zákulisí

 19.00 Amadeus, B, VK, divadlo

Neděle 19. září
 9.00–15.00 Dny evropského dědictví: rozhledy 
z věže, historická budova radnice

 9.00–15.00 Dny evropského dědictví: Prohlídka 
expozice Čarodějnické procesy v  Geschade-
rově domě, volné prohlídky kostela Zvěstování 
Panny Marie

 10.00 Fotbal st. žáci A: FK Šumperk U15 – SK 
Uničov U15, hřiště Tyršův stadion

   10.00 O princezně Mlsalce, hraje Divadýlko 
z pytlíčku Praha, velký sál, dům kultury

 14.30 Fotbal muži B: FK Šumperk – FK Hanušo-
vice, hřiště Tyršův stadion

Pondělí 20. září
  19.00 Michal Pavlíček a  Trio, velký sál, dům 

kultury

Středa 22. září
 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – HC 
Stadion Litoměřice, zimní stadion

 19.00 Pan Theodor Mundstock, VK, divadlo
 20.00 Artvečer – FK: New Orleans: Město hudby, 

USA, hudební, dokumentární, 12+

Čtvrtek 23. září
 17.00 Amadeus, D, VK, divadlo
  17.00 Mirko Hanák, vernisáž výstavy ilustrací, 
Hollarova galerie, muzeum

 20.00 Oasis Knebworth 1996, GB, hudební, 
dokument
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První „narozeninový dort“ z roku 2001 vzbudil pozor-
nost návštěvníků. Foto zleva: starosta města P. Krill, 
M. Janků, J. Medlíková, Z. Daňková

Pochod Po šumperském psaníčku oslaví 
výročí otevření rozhledny na Háji

Přesně po pětadvaceti letech od otevření roz-
hledny na Háji se letos uskuteční pochod „Přes 
rozhledny po šumperském psaníčku“ – memoriál 
Josefa Janků. V rámci oslav půlkulatého výročí bude 
v úterý 28. září rozhledna přístupná zdarma a orga-
nizátoři z  místního Klubu českých turistů chystají 
zajímavý program. V  tento den navíc startuje de-
sátý ročník celostátní akce KČT „Měsíc věží a roz-
hleden“, do kterého jsou zapojeny stovky rozhleden 
a vyhlídkových věží po celé zemi.

Rozhledna na Háji byla slavnostně otevřena 28. září 
1996. Je už v pořadí druhá. Ta první, postavená šum-
perskými Čechy za první republiky, v  padesátých 
letech bohužel vyhořela. O  prosazení stavby dnešní 
rozhledny se rozhodující měrou zasloužil významný 
šumperský značkař Josef Janků, jejího dokončení se 
ale nedožil – vděční turisté mu proto týden po ote-
vření odhalili ve vestibulu pamětní desku.  

Devětadvacátý ročník pochodu Po šumperském 
psaníčku, který se jde jako memoriál Josefa Janků, 
startuje od vily Doris mezi sedmou a  desátou do-
polední a  v  rámci startovného mohou účastníci 
zdarma vystoupat na radniční věž. Trasy 10 a 20 km 
vedou přes Háj, nejdelší trasa 35 km zavede turisty 
na Bukovku a do cíle ve Staré sokolovně. 

Příznivci turistiky se mohou vydat na pochod 
Po šumperském psaníčku nejen ze Šumperka, ale 
i z Bludova nebo z Rapotína. V Bludově se startuje 
z  rozhledny Brusná od 9 do 12 hodin, v  Rapotíně 
bude start od 8 do 12 hodin od informačního cen-
tra. „Pouze odtud mohou lidé na trase třicet pět 
kilometrů absolvovat výstup na Bukovku, Brus-
nou i  Háj v  jednom dni. Vydat se ale mohou také 
na osmikilometrový okruh naučné stezky Bukovka 
nebo na patnáctikilometrovou trasu přes Bukovku 
a vyhlídku Městské skály do cíle ve Staré sokolovně 
v Šumperku,“ říká předsedkyně šumperského KČT 
Zdeňka Daňková.  

Při registraci na startu získají účastníci pochodu 
současně s  popisem tras speciální „čtyřpohled“, na 
němž jsou kromě rozhledny na Háji a radniční věže 
v Šumperku vyobrazeny také vyhlídková věž Brusná 

nad Bludovem a  rozhledna Bukovka nad Rapotí-
nem. „Navštíví-li tato místa do konce roku, mohou 
svůj „čtyřpohled“ odeslat ke slosování, které pro-
běhne počátkem příštího roku na akci Regiontour 
v Brně. Na výherce čeká spousta hezkých cen,“ láká 
na pochod Daňková.

V  úterý 28. září bude rozhledna na Háji v  rámci 
oslav pětadvacátého výročí přístupná zdarma. Od 
12 hodin zde proběhne setkání pamětníků a turistů, 
jež se zasloužili o zpřístupňování rozhledny pro veřej-
nost. Ve 12.45 hodin je pak na programu přednáška 
Pavla Adámka nazvaná „Je Háj moravský Blaník?“ 
a ve 13 hodin bude zahájena výstava fotografií k akci 
„Od pólu k pólu“, na vlastních katastrech. „Nedílnou 
součástí oslavy bude tradiční narozeninový dort. 
Korpus dodají České lesy a  vyzdobí jej účastníci. 
Vítány jsou přírodniny – šišky, kamínky či barevné 
listy z cesty na Háj,“ podotýká Daňková a dodává, že 
ukončení Měsíce věží a rozhleden proběhne 28. října 
na Háji a v okolí Háje. Program bude zaměřen přede-
vším na rodiny s dětmi, více o něm lze najít na www.
kctsumperk.cz.                                                            -kv-

 Koncem září se odehraje 
Svatováclavská slavnost

Na závěr babího léta se v úterý 28. září 
uskuteční v sadech 1. máje oslava svátku 
sv. Václava. Jeho součástí budou i zajímavý 
doprovodný program Střediska volného času 
Doris Šumperk, atrakce pro děti, jarmark a ze-
jména historický program spojený s příjezdem 
patrona českého národa.
Slavnosti odstartuje v 9.30 hodin průvod měs-
tem v čele s patronem českého národa svatým 
Václavem. „V dějišti slavnosti v sadech 1. máje 
proběhne po jeho příjezdu uvítací ceremonie 
přijetí knížete v Šumperku,“ říká Bohuslav Von-
druška, vedoucí oddělení kultury, jež akci spolu 
se SVČ Doris připravuje. Návštěvníci se mohou 
těšit na šermířská vystoupení Pánů z Bludova, 
Barbarů nebo Šermířského spolku Šumperk. 
Příznivci dravých ptáků pak budou moci zhléd-
nout ukázky práce sokolníků. Historické odpo-
ledne zakončí koncert skupiny Clamortis, která 
hraje rock se středověkým nádechem, vedle 
elektrických kytar využívá i netradiční nástroje, 
jako jsou například dudy či šalmaje.
Na Svatováclavské slavnosti se mohou těšit 
i děti. „Doriska“ pro ně připravuje zajímavé 
tvůrčí dílny a netradiční pohybové aktivity. Malí 
rytíři si zde budou moci osedlat vlastnoručně 
vyrobeného koníka, vyzkoušet si svoji chrabrost 
na kolbišti a získat první dukát do rytířského 
měšce. Chybět nebudou skákací hrady a další 
lákadla, například malování na obličej nebo air-
-brush tetování. „Večer před Svatováclavskými 
slavnostmi, tedy v pondělí 27. září, mohou děti 
společně s rodiči prověřit svoji odvahu a zvída-
vost na tradičním putování Uličkami s lampič-
kami a projít tajemné historické části města,“ 
láká na putování Petra Müllerová, ředitelka SVČ.
Součástí úterní slavnosti bude také jarmark 
s výrobky certifikovanými jako Jeseníky origi-
nální produkt a zajištěno bude bohaté občer-
stvením – Pivovar Holba pro tuto příležitost 
mimořádně uvařil Svatováclavský ležák.       -red-

Pátek 24. září
  10.00 Krkonošská pohádka, školy, VK, divadlo

  19.30 ŠPEK FEST: Jiří Krhut a Štěpán Kozub, 
velký sál, dům kultury

Sobota 25. září
 12.45 Fotbal ml. dorost: FK Šumperk U17 – 
1. SC Znojmo FK U17, hřiště, Tyršův stadion

 19.00 Strýček Váňa, VK, divadlo

Neděle 26. září
 15.30 Fotbal muži A: FK Šumperk – FC Strání, 
hřiště, Tyršův stadion

 15.30 Fotbal st. dorost: FK Šumperk U19 – SC 
Znojmo FK U19, hřiště, Tyršův stadion

Pondělí 27. září
  19.00–22.00 Svatováclavská slavnost: Ulič-

kami s  lampičkami, večerní putování pro děti 
a rodiče, trasa povede historickými částmi města, 
start od radnice, cíl Komín, Komenského 8

Úterý 28. září
 7.00–10.00 Pochod Po šumperském psaníčku, po-
řádá Klub českých turistů Šumperk, start ze SVČ Do-
ris, v rámci startovného zdarma výstup na radniční 

věž, trasy 10 km, 20 km a 35 km, cíl Stará sokolovna
 8.00–17.00 25. výročí otevření rozhledny na 
Háji, vstup zdarma, rozhledna Háj
 9.30 Svatováclavská slavnost: Úvodní průvod 
městem, ulice města
 10.00 Svatováclavská slavnost: Ceremonie při-
jetí sv. Václava v  Šumperku, zahájení slavnosti, 
sady 1. máje
 10.00–18.00 Svatováclavská slavnost: Dopro-
vodný program SVČ Doris Šumperk, sady 1. máje
 10.30–13.30 Svatováclavská slavnost: Vystou-
pení uměleckých a  sportovních kroužků, letní 
divadlo, sady 1. máje

 12.00 25. výročí otevření rozhledny na Háji: 
Setkání pamětníků a turistů, kteří se zasloužili 
o zpřístupňování rozhledny pro veřejnost, vstup 
zdarma, rozhledna Háj

 12.45 25. výročí otevření rozhledny na Háji: Je 
Háj moravský Blaník?, přednáška P. Adámka, 
vstup zdarma, rozhledna Háj

 13.00 25. výročí otevření rozhledny na Háji: Od 
pólu k  pólu, zahájení výstavy fotografií, vstup 
zdarma, rozhledna Háj
 13.30 Svatováclavská slavnost: Průvod městem – 
příjezd sv. Václava a  ceremonie přijetí sv. Vác-
lava v Šumperku, ulice města

 14.00–17.00 Svatováclavská slavnost: Šer-
mířské představení – Páni z  Bludova, ukázky 
sokolnictví, bujaré tance gotických krčem a ve-
selic, Barbaři, Šermířský spolek Šumperk, sady 
1. máje
 17.00 Svatováclavská slavnost: Clamortis, sady 
1. máje
 18.00 Svatováclavská slavnost: Ukončení slav-
nosti, sady 1. máje

Středa 29. září
  17.00 Jdi a  přines hlavu krále – vzpomín-

kový večer na Jaroslava Mosteckého, pořádají 
Knihovna TGM Šumperk ve spolupráci se  sci-fi 
klubem Robot Šumperk a  městem Šumperkem, 
velký sál, knihovna

 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – SK Ho-
rácká Slavia Třebíč, zimní stadion

 19.00 Strýček Váňa, A, VK, divadlo
 20.00 Marťanské lodě, ČR, NOR, romantický, 

drama

Čtvrtek 30. září
 17.00 Králova řeč, G, VK, divadlo

 17.20 Není čas zemřít, GB, USA, akční, dobro-
družný, krimi, thriller, 15+, 
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Na koncertu vystoupí rovněž úspěšní domácí Motýli. 
Foto: archiv

Mimořádně nadaná Nora Lubbadová hraje na klavír 
od svých čtyř let.                                                    Foto: archiv

Muzeum chystá na září dvě nové výstavy

Na Preludiu vystoupí držitelka  
ocenění Zlatý oříšek

Dvě nové výstavy připravují na září šumperští 
muzejníci. První z  nich, nazvaná Made in Šum-
perk  – průmyslová tvář města Šumperka včera 
a  dnes, bude k  vidění ve výstavní síni od úterý 
14.  září, druhá, věnovaná ilustrátorovi Mirko Ha-
nákovi, pak bude otevřena v  Hollarově galerii ve 
čtvrtek 23. září.

Město Šumperk bývalo kdysi vyhlášeným cen-
trem textilnictví. Ačkoli textilní výroba naštěstí 
ještě zcela nezanikla, slávu tohoto města šíří do 
světa firmy působící převážně ve zcela jiných obo-
rech. Pokud chcete poznat současnou průmyslo-
vou tvář města, pak navštivte výstavní síň muzea. 
Jednotlivé podniky, se kterými muzeum v  rámci 
příprav navázalo spolupráci, se zde představí ne-
jen slovem a  obrazem, ale především množstvím 
zajímavých exponátů, ať již půjde o originální pro-
dukty, nebo jejich modely. Zjistíte třeba také, jak 
tyto firmy podporují vzdělávání mladých lidí nebo 
život ve městě. A nahlédnete i do činnosti Okresní 
hospodářské komory Šumperk, jejímiž členy pre-
zentované firmy z velké většiny jsou. Výstava bude 
zahájena vernisáží v úterý 14. září v 17 hodin a po-
trvá do 7. listopadu.

Tradiční festival Preludium Aloise Motýla se dra-
maturgicky drží původního konceptu pomoci v po-
čátku kariéry nadějným a  začínajícím umělcům. 
V pondělí 6. září zahájí svůj již 48. ročník koncert-
ním večerem dvanáctileté klavíristky Nory Lubba-
dové a dvou místních pěveckých sborů – TapTýdy 
z Loučné nad Desnou a Motýlů Šumperk. 

Mimořádně nadaná Nora Lubbadová hraje na 
klavír od svých čtyř let, v  jejím projevu se propo-
juje virtuozita, hravost, soustředění, mimořádná 
energie se schopností vyjádřit niterné pocity. Je 
laureátkou desítek hudebních soutěží a  držitelkou 
ocenění Zlatý oříšek, udělovaného nejtalentova-
nějším dětem České republiky. Dostala příležitost 
vystoupit na koncertě Pražského jara, adventním 
koncertu České televize a na mezinárodní televizní 
soutěži Louskáček v Moskvě. Tím ale Nořiny úspě-
chy zdaleka nekončí, k těm nejčerstvějším patří její 
vystoupení na mezinárodním festivalu Vladimíra 
Spivakova Moskva vítá přátele. Jako jedna z  mála 
Češek dostala rovněž pozvání do slavné Carnegie 
Hall v New Yorku, kde se její vystoupení uskuteční 
nejspíš v příštím roce. 

Mirko Hanák patří k  nejvýraznějším autorům 
české knižní ilustrace šedesátých let. K  okolí Zá-
břehu a jesenické přírodě jej pojilo hluboké osobní 
pouto, budované od dětských let. Pro nesporné 
umělecké kvality jeho díla a autorův vztah k regi-
onu Vlastivědné muzeum v Šumperku již od sedm-
desátých let soustředěně shromažďuje sbírku jeho 
prací. 

V letošním roce si připomínáme 100. výročí Ha-
nákova narození a  žel shodou okolností také půl-
století, jež uplynulo od chvíle, kdy jej na vrcholu 
tvůrčích sil dostihla zákeřná nemoc. Kulturní pří-
nos této mimořádné osobnosti měla v tomto jubi-
lejním roce připomenout prezentace šumperské 
kolekce Hanákova díla v bratislavském muzeu Da-
nubiana. Nepříznivá epidemická situace předsta-
vení Hanákova díla v Bratislavě nakonec pro tento 
rok neumožnila. Naopak návštěvníci šumperského 
muzea nyní mají jedinečnou možnost se zataje-
ným dechem obdivovat v Hollarově galerii tušové 
kresby, akvarely i grafiky, ve kterých umělec doká-
zal zachytit prchavé okamžiky vypozorované v pří-
rodě. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 
23. září v 17 hodin.                                                      -eš-

Účast na festivalu přislíbily také úspěšné místní 
pěvecké soubory Motýli Šumperk a TapTýda Loučná 
nad Desnou. V řadách obou sborů v průběhu let sta-
nuly tisíce zpěváků, s nimiž procestovaly řadu zemí 
v Evropě, USA a Asii. Jsou také pravidelnými úspěš-
nými účastníky významných domácích i  zahranič-
ních festivalů a soutěží. 

Jedinečný koncertní večer se uskuteční v klášterním 
kostele v pondělí 6. září od 19 hodin. Více informací 
o programu najdete na www.dksumperk.cz.              -red-

 V knihovně pokřtí Vlastivědu 
a místopis okresů šumperského, 
staroměstského a vízmberského 
z roku 1932

Vlastivědu a místopis okresů šumperského, 
staroměstského a vízmberského z roku 1932 
autora Jana Březiny představí ve středu 
15.  září šumperské knihovnice. Publikaci bě-
hem křtu odborně uvedou Zdeněk Doubravský 
a Zdeněk Gába. Dějištěm akce bude od 17 ho-
din velký sál knihovny.
Knihu přivítají hlavně milovníci historie dneš-
ního šumperského a staroměstského regionu. 
Od prvního vydání v roce 1932 je základem 
vlastivědy celého regionu dodnes. Dějiny 
Šumperka, jednotlivých panství Bludova, Rudy 
nad Moravou, Branné, Velkých Losin, Starého 
Města, Třemešku, Chromče a nejstarší his-
torické informace o všech obcích z těchto re-
gionů si určitě zaslouží druhé upravené vydání, 
doplněné o věcné opravy v textu, úplný jmenný 
rejstřík a obohacené o obrazový materiál.      -kš-

 Do finále Blues Aperitivu míří Češi, 
Slováci, Maďaři a Poláci

Na pódiu domu kultury si pod hlavičkou Blues 
Alive zahraje i  maďarská kapela Woodstock 
Barbie.                                                        Foto: archiv

Mimořádně bohaté národnostní zastoupení 
má letošní, již 22. ročník, vyhledávací soutěže 
Blues Aperitiv, pořádaný tradičně pod křídly 
mezinárodního hudebního festivalu Blues Alive 
v Šumperku. Do finále, jež se letos uskuteční 
11. září, vybrala mezinárodní porota z třiatřiceti 
přihlášených skupin a jednotlivců sedm postu-
pujících.
Na pódiu šumperského domu kultury, kde si 
pod hlavičkou Blues Alive už pětadvacet let 
vždy na podzim předává štafetu jedna svě-
tová bluesová hvězda za druhou, dostanou 
šanci si zahrát před publikem a mezinárodní 
porotou české skupiny Back to Roots a Císař 
Band, slovenští The Turtev Brothers, polské ka-
pely Blackberry Brothers a Levi a dva zástupci 
maďarské bluesové scény Woodstock Barbie 
a Teddy Harpo. Jako náhradníci byly vybrány 
polské soubory Cotton Wing a Black Pin. Úko-
lem finalistů bude zaujmout porotu, ale i di-
váky. Dvě vítězné kapely si zahrají v rámci Blues 
Alive, který proběhne od 11. do 13. listopadu. 
Skupina, jež nejvíc „zaboduje“ u publika, získá 
speciální Cenu diváků. Také další účinkující, 
kteří na přehlídce zaujmou porotu nebo další 
zástupce odborné veřejnosti, mohou dostat 
pozvánku k účinkování na vedlejších scénách 
Blues Alive, dalších českých festivalech či na 
přehlídkách v Polsku. Více informací najdou zá-
jemci na www.bluesalive.cz a na festivalovém 
profilu na Facebooku.                                         -red-
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Závěr Klášterních hudebních slavností bude letos v re-
žii rezidenčního souboru festivalu Musica Florea. 

Foto: Z. Nováček

Kresba s  přetiskem fragmentů xylografií, 2020, papír 
40 × 60 cm

Klášterní hudební slavnosti se v září uzavřou

Galerie představí tvorbu Šimona Brejchy

Patnáctý ročník festivalu Klášterní hudební slav-
nosti, jehož patronkou je harfistka Jana Boušková, 
odstartoval v  druhé polovině června a  v  září ho 
uzavřou dva koncerty. V  neděli 12. září vystoupí 
v KKC v Rapotíně od sedmé podvečerní Orchestr 
Ježkovy stopy v  pořadu nazvaném Hrajeme vám 
dnes československý džes. Posluchači se mohou 
těšit na netradiční hudební zážitek plný jemných 
divadelních momentů, který je vtáhne do atmo-
sféry 30. a  40. let minulého století, swingových 
barů, kaváren a tančíren. Nabitý hudební program 
připomene, jak československý jazz žil nejen za 
první republiky, ale také v  období války, a  jak se 
v důsledku dějinných událostí dostal až za oceán. 
Vedle legendárních filmových skladeb Slávy Emana 
Nováčka či Jaroslava Ježka z Osvobozeného divadla 
zazní melodie, které proslavil orchestr Karla Vlacha 
a rovněž méně známé skladby pánů Jiřího Traxlera 
či Kamila Běhounka.

Tečkou za festivalem bude v pondělí 13. září vy-
stoupení rezidenčního souboru festivalu Musica 
Florea. Ansámbl založil roku 1992 violoncellista 
a  dirigent Marek Štryncl a  jeho základními cha-
rakteristickými rysy jsou hra na dobové nástroje 
podložená studiem dobových pramenů a  estetiky, 
badatelská činnost a kreativní oživování zapomenu-
tých interpretačních stylů i  prostředků. V  klášter-
ním kostele v Šumperku nabídne program nazvaný 
Oratorium versus Requiem: Mozart versus Horálek. 

V Galerii Jiřího Jílka bude od 1. září k vidění vý-
stava Šimona Brejcha nazvaná „Druhá kůže“. Zahá-
jena bude vernisáží v 18 hodin a potrvá do 3. října.

Šimona Brejchu (1963) jsem si zařadil k těm, kdo 
z  lidského mraveniště vyhlížejí do volné přírody, 
tíhnou k  tomu, co svobodně plyne mimo proudy 
doby a je i jádrem programu Jílkovy galerie. Takové 
bylo snad všechno, co vystavil už v roce 2016 v kut-
nohorském GASKu a  znovu v  podobném duchu 
v  Hollaru nebo ve Špálově galerii, kde ještě před 
virózou rozvěsil cykly svých Kompostů a  Zahrad-
ničení. 

V  novodobé premiéře bude provedeno Oratorium 
de Passione Domini nostri Jesu (1735) českého skla-
datele Václava Horálka. Dílo byla spartováno teprve 
před několika lety. Oratorium je komponováno na 
český text, sólové party jsou svěřeny alegorickým 
postavám Svědomí, Naděje, Duše a Zoufalství. Jako 
protipól této skladby stojí světoznámé Requiem 
W. A. Mozarta.                                                                                -zk-

Následná obecná izolace přivedla ho ale ke změně. 
Namísto zmnožených přírodnin a povrchů věcí, od-
litků a tiskových matric jejich tkání propojil figurální 
kresby s  nahodilými útržky xylografií z  objemných 
německých svazků z  konce devatenáctého století, 
dokonalých reprodukcí tehdy tak vnímaného mo-
derního umění. Nenašel v  nich ale ani stopu toho, 
kam se dál živé umění ubíralo. Dovedlo ho to k úvaze 
o vratké podmíněnosti dobových soudů a potvrdilo 
právo na vlastní, na nich nezávislou cestu. Uzavřen 
do sebe, odkázán na dům, zahradu a na svou práci 
s více než sto let starými tisky překvapivě zjistil, že 
jejich zlomky v nové souvislosti věrohodně o daném 
stavu vypovídají. Mluví o samotě, o touze po úniku 
z ní a po nutné obnově narušených vztahů.

Jiným pramenem výchozích motivů byly mu na 
zimu zabalené fíkovníky za oknem jeho ateliéru, 
které ve svém hávu působily jako tajemné sochy. 
Jejich draperie spolu s  odlitky starých pracovních 
oděvů okruh zmíněných kreseb dovršily v nový cyk-
lus Šimonovy „druhé kůže“. Chystá o  něm a  snad 
včas i dokončí knihu, kterou názorně dokládá svou 
stálost v  nestálosti, zřejmou i  v  proměnách motivů 
a způsobu zpracování. Stálost chvályhodnou, protože 
pevné ukotvení v  místě kde žijeme, bytostně s  ním 
srostlí, je zárukou naší pravdivosti. To vzdálené 
a hlouběji nepoznané je zavádějící. Je prázdné a bez 
pevných vazeb je „místem kam nepatříme“.   

M. Koval 

Z nových knih, jež 
Knihovna TGM 
nedávno koupila, 
knihovnice dopo-
ručují fantastický 
román anglické 
autorky Susanny 
Clarkeové Pira-
nesi o osamělosti 
a křehké hranici 
mezi snem a rea-
litou. Pro Pirane-
siho představoval 
Dům, labyrint plný soch obývaný pouze mrt-
vými a Tím druhým, jediný známý svět. Ale 
když se objeví důkazy o existenci dalšího člo-
věka, možná i jiného světa mimo zdi Domu, 
Piranesi začne rozplétat pavučinu lží… 
Za pozornost stojí rovněž kniha francouzské 
autorky Valérie Perrinové Vyměnit vodu kvě-
tinám o silné ženě, která přes všechny rány 
osudu stále věří ve štěstí. Violette je správ-
kyní hřbitova v malém burgundském měs-
tečku a její život plyne v pravidelném rytmu 
každodenních důvěrných zpovědí, s nimiž 
se jí návštěvníci svěřují. Jednoho dne se ale 
všechno změní, protože jeden muž a jedna 
žena se rozhodnou odpočívat spolu navěky 
na jejím hřbitově. 
Do třetice pak knihovnice upozorňují na 
detektivní román britské autorky Erin Kin-
sleyové Nalezený. Když jedenáctiletý Evan 
beze stopy zmizí, jeho rodina zažívá nejhorší 
chvíle svého života. O několik měsíců později 
se Evan zničehonic najde, je však nesmírně 
vyděšený a o tom, co zažil, odmítá mluvit. In-
spektorka Naylorová dobře ví, že pokud jeho 
únosce nechytí, jsou v ohrožení i další děti.

Další čtenářské tipy
beletrie: M. Formanová – Nalakuj to narů-
žovo, K. Janečková – Francouzský manžel, 
I. Tajovská – Než se rozdělíme, P. Stan-
čík – Pravomil aneb Ohlušující promlčení, 
É. Louis – Dějiny násilí, R. Bryndza – Ne tak 
úplně soukromé e-maily Coco Pinchardové, 
E. Henryová – Letní sázka, E. Blackwellová – 
Rudá špionka, M. Nikolai – Čokoládovna
thriller, detektivka: H. Tyce – Všechny tvoje 
lži, A. North – Stínohra, J. Finder – Volný pád, 
T. Weaver – Ztracené střípky, M. Kallentoft –
Dívej se, jak padám
historické: Z. Koubková – Koniášův klíč, 
N. Natt och Dag – 1794: Tři růže
naučná: M. Walker – Proč spíme, V. Cí-
lek, V. Mačura – Stromy mě znají jménem, 
N. Špitálníková – Svědectví o životě v KLDR
dětská: O. Stehlíková – Já, člověk, Nikka-
rin – Hubert & Hugo, N. F. Castaldo – Farma, 
která nás živí, D. Morosinotto – Parta od Mis-
sissippi                    Zpracovala M. Halmichová

 Knižní tipy pro čtenáře


