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Vážení a milí čtenáři,
před námi je předposlední měsíc roku, jenž 
se po loňské „koronavirové pauze“ opět 
nese ve znamení blues. V polovině listopadu 
se do domu kultury sjedou hvězdy světo-
vého i domácího blues na pětadvacátý roč-
ník festivalu Blues Alive, jemuž je věnována 
speciální příloha zpravodaje. O týden později 
vystřídají bluesové fanoušky v domě kultury 
horolezci, dobrodruzi a milovníci extrémních 
sportů, kteří přijedou na Horování. Po dvou 
letech proběhne oblíbená Noc divadel, do 
Šumperka v listopadu zamíří novinář Tomáš 
Etzler, spisovatel Martin Petiška, překlada-
tel a komentátor Libor Dvořák či kytarista 
Lubomír Brabec, otevřou se nové výstavy 
a odstartují vánoční trhy u radnice. To je jen 
zlomek akcí, z nichž si můžete vybrat to, co 
je vám blízké. Přeji krásné zážitky.

Z. Kvapilová, redaktorka
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Radek Jaroš, jemuž se podařilo 
vystoupat na všech čtrnáct světových 
osmitisícovek bez použití kyslíku,  
zavítá na letošní Horování.
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Krabice, krabice, hejbejte se! s podtitulem 
Jak se předával ruský trůn v posledních sto 
letech je název pořadu, jejž chystá na listo-
pad v rámci cyklu setkávání Via Lucis místní 
„Doriska“. Hostem bude Libor Dvořák, český 
novinář, komentátor Českého rozhlasu Plus 
a překladatel z ruštiny, který se dlouho-
době zaměřuje na oblast Ruska a přilehlých 
post sovětských regionů. Beseda proběhne 
v úterý 30. listopadu od 17.30 hodin ve vel-
kém sále Knihovny TGM.                                    -kv-

Novinář a  překladatel z  ruštiny Libor Dvořák 
přijede do Šumperka v úterý 30. listopadu. 

Foto: archiv

Divadlo Polárka odehraje ve velkém sále 
knihovny pohádku Slon a mravenec. 

Foto: archiv

Po dvouleté pauze se lidé budou moci opět vydat na 
oblíbenou akci Noc divadel. Její součástí bude úniková 
hra i zbrusu nový program.      Foto: Divadlo Šumperk

Do povědomí široké veřejnosti se Tereza Mašková dostala díky výhře v SuperStar a účasti v show Tvoje tvář má 
známý hlas.                                                                                                                                                           Foto: archiv DK

 Via Lucis přivítá překladatele 
a komentátora Libora Dvořáka

 Knihovna zve na pohádku

Tereza Mašková vystoupí koncem listopadu 
na předvánočním koncertu

Šumperská Noc divadel se vrací

Vítězka poslední řady SuperStar Tereza Mašková, 
která na sebe upozornila i účastí v televizní show 
Tvoje tvář má známý hlas, vtrhla na naši popovou 
scénu jako hurikán. Díky jejímu mimořádnému 
hlasovému projevu ji lze směle považovat za ná-
stupkyni Mariky Gombitové nebo Věry Špinarové. 

Návrat běžného divadelního provozu znamená 
i návrat tradičních oblíbených akcí. Jednou z nich je 
Noc divadel, jež se koná zpravidla v půlce listopadu 
napříč většinou tuzemských divadel. Nejinak tomu 
bude v  šumperském divadle. Zatímco loňský roč-
ník se odehrál v on-line prostoru, kdy herečka Olga 
Kaštická virtuálně provedla diváky prostorami diva-
dla, letos se událost vrací do reálných kulis. Diváci 
mohou navštívit divadlo v  sobotu 20. listopadu od 
osmnácti hodin. 

„Každé divadlo přistupuje k Noci divadel po svém. 
My jsme ji brali vždy jako jeden z  vrcholů sezony 
a podle toho ji připravovali. Letos na podzim, kdy se 
snažíme navázat na přerušený kontakt s diváky, roz-
hodně nehodláme polevit. Uděláme vše pro to, aby 
byla šumperská Noc divadel ještě povedenější než ty 
předchozí,“ říká ředitel divadla Matěj Kašík.

Součástí akce bude úniková hra či strašidelný 
Hrádek, jakož i  zbrusu nový program, jejž připra-
vuje umělecký soubor divadla. Vzhledem k tomu, že 
jde o  personálně poměrně malý ansámbl, očekává 
se i  organizační pomoc zvenku. Spolu s  obvyklou 
vstřícností ze strany dalších šumperských organi-
zací a  dobrovolníků z  řad přátel divadla se chystá 
i další spolupráce. „Máme v plánu oslovit studenty 
hereckých oborů uměleckých škol, pro které by spo-
luorganizace a výpomoc na naší akci mohla být pěk-
nou zkušeností s provozem profesionálního divadla. 
My jejich pomoc uvítáme a  současně věřím, že to 
je dobrý a vstřícný krok směrem k budoucím absol-
ventům, kteří rozhodně nemají, zvláště pak na za-

Přesvědčit se o tom lze na předvánočním koncertu 
v úterý 30. listopadu ve velkém sále domu kultury, 
kde společně s  kapelou okouzlí od půl osmé ve-
černí šumperské publikum nejen oblíbenými hity 
Vyznanie a  Jednoho dne se vrátíš, ale i  vlastními 
písněmi.                                                                          -red-

Do knihovny za pohádkou je cyklus měsíč-
ních divadelních setkávání, který pořádá 
Knihovna TGM. Určen je pro děti před-
školního a mladšího školního věku. Další 
představení je naplánováno na sobotu 
6. listopadu, kdy do knihovny přijede brněn-
ské Divadlo Polárka.
Děti se mohou těšit na představení Slon 
a mravenec. Po pohádce, jež se odehraje 
od 10 hodin ve velkém sále, si pak mo-
hou rodiny vypůjčit knížky nebo navštívit  
kavárnu.                                                                -zk-

čátku kariéry, na růžích ustálo,“ doplňuje dramaturg 
Michael Sodomka. Vzápětí prozrazuje, že v  plánu 
je originální divadelní produkce s překvapením na 
hlavním jevišti, ale také možnost interaktivního 
zapojení diváka, jenž Noc divadel 2021 navštíví. 
Všichni jsou srdečně zváni.   

Oficiální zpráva Divadla Šumperk
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chem, jemuž se podařilo vystoupat na 
všech čtrnáct světových osmitisícovek 
bez použití kyslíku. Právě jeho před-
náška Koruna Himálaje završí velko-
lepý program šumperského festivalu,“ 
prozradila produkční domu kultury 
Michaela Horáková. Dodala, že ná-
vštěvníci se mohou těšit také na mis-
tryni České republiky Lucii Hrozovou, 
která patří mezi světovou elitu s tituly 
ve všech pěti letních i  zimních disci-
plínách závodního lezení. Příchozí 
se rovněž seznámí s  činností Horské 
služby, jež organizuje záchranné a pát-
rací akce v horském terénu, poskytuje 
první pomoc, zajišťuje podmínky pro 
bezpečnost návštěvníků hor, pomáhá 
při ochraně přírody a při mnoha dal-
ších úkolech.

„Jednoho dne jsem se probudil 
a  bylo mi řečeno, že se mi pár věcí 
změní. Měli pravdu – změnil se mi ži-
vot,“ popsal Richard Štěpánek. Přesně 
tak začal příběh odhodlaného handi-
capovaného sportovce a autora knihy 
„Vzdát můžeš zítra“, jenž pěšky, na 
kole i  na koloběžce zdolal tisícimílo-
vou štreku vedoucí skrz české a  slo-
venské hory.

Talentovaný Jan Barančík svými 
klipy natočenými za pomoci dronu 
zaujal na několika festivalech. Jeho 
pohledy na Jeseníky, Norsko a  další 
přírodní lokality z ptačí perspektivy se 
na sociálních sítích kochají stovky lidí. 
Na Horování uvede i  svou unikátní 
výstavu obrazů přírodních scenérií.

„Během festivalu bude možné 

Osmadvacátý ročník festivalu Ho-
rování, jenž je tradičním setkáním 
horolezců, dobrodruhů, turistů a  mi-
lovníků extrémních sportů, přenese 
návštěvníky v sobotu 20. listopadu na 
impozantní místa naší planety. Vedle 
hlavního sobotního programu při-
pravili pořadatelé samostatný večer 
věnovaný outdoorovým filmům a také 
výstavu fotografií.

„Máme velkou radost, že na letoš-
ním Horování přislíbil svou účast 
nejúspěšnější himálajský horolezec 
Radek Jaroš, který se stal prvním Če-

V listopadovém pokračování 
cyklu přednášek z moderních 
dějin, jež pořádá Knihovna 
TGM, přednášející Tomáš 
Hlavsa poprvé zabrousí do 
českých luhů a hájů. Obec Čí-
hošť se před dvaasedmdesáti 
lety stala dějištěm neobyčej-
ného a tajuplného dramatu, 
které odstartovaly tajemné 
pohyby kříže na oltáři taměj-
šího kostela. Popíše tragický 
osud faráře Toufara, roli ko-
munistické Státní tajné bez-
pečnosti, propagandistické 
zpracování události ve filmu 
a na celou událost se podívá 
v kontextu tehdejší politické 
situace rok po únoru 1948, 
kdy zemi ovládli komunisté. 
Seminář moderních dějin 
nazvaný Číhošťský zázrak se 
odehraje ve středu 24. listo-
padu od 18 hodin ve velkém 
sále knihovny.                        -red-

Horolezec Radek Jaroš je prvním Čechem, jemuž se podařilo vystoupat na všech čtr-
náct světových osmitisícovek bez použití kyslíku.                                           Foto: archiv DK

U  betléma budou opět vystupovat děti 
z místních „mateřinek“.               Foto: -zk-

Vánoční Šumperk přivítá první návštěv-
níky již poslední listopadovou neděli. 

Foto: -pk-

Lucie Hrozová patří mezi světovou elitu 
v závodním lezení.           Foto: archiv DK

 Knihovna láká 
na seminář 
o číhošťském zázraku

Vánoční trhy začínají již první adventní neděli

Na Horování přijede úspěšný himálajský horolezec Radek Jaroš

Koncem listopadu vyroste u šumper-
ské radnice na náměstí Míru „vánoční 
městečko“. Dům kultury coby hlavní 
pořadatel vánočních trhů věří, že se 
loňský scénář v souvislosti se zákazem 
konání trhů již letos opakovat nebude. 
Připravuje tak kulturní program rozdě-
lený do několika víkendových bloků, 
chybět nebude bohaté vánoční občer-
stvení.

„Letošní Vánoční Šumperk bude 
odlišný i  v  tom ohledu, že začne již 
poslední listopadovou neděli, kdy se 
rozsvítí vánoční strom. Využili jsme 
zkušeností z  předminulého roku a  po 
dohodě s vedením města jsme se roz-
hodli toto zahájení nespojovat s miku-

nahlédnout do knížek, kalendářů 
a  dalších materiálů jednotlivých 
účinkujících, projet se na koloběž-
kách Kostka nebo si zakoupit některý 
z  vystavených obrazů. Celé odpole-
dne bude navíc mezi jednotlivými 
přednáškami návštěvníky provázet 
hudební vystoupení šumperské cim-
bálky,“ zve na akci Horáková. Podo-
týká, že akci doprovodí v  sobotu od 

lášským průvodem. Ten se uskuteční 
samostatně následující neděli,“ uvedl 
dramaturg domu kultury Ondřej Pro-
cházka. Upřesnil, že Vánoce u  rad-
nice odstartují v  neděli 28. listopadu 
v  10 hodin dopoledne. Hlavní dění 
ovšem vypukne po páté podvečerní, 
kdy proběhne slavnostní zahájení trhů 
a rozsvícení vánočního stromu, na něž 
naváže koncert kapely Haleluja Band 
a  vystoupení dětí z  „mateřinky“ Bo-
růvka. Ve vánočním městečku najdou 
příchozí rovněž betlém, andělský foto-
koutek a zvoničku a také kapličku s Je-
žíškovou nebeskou kanceláří.

„Na rozdíl od roku 2019 chceme le-
tos zorganizovat i  vystoupení několika 
zajímavých hudebních projektů ze šir-
šího okolí. Velmi se těšíme například na 
vystoupení pop-rockové kapely Barack 
Stage nebo šansonového uskupení La 
Boujeau,“ prozradil dramaturg domu 
kultury. Dodal, že šumperští hudební 
patrioti se ale mohou těšit i  na stálice, 
které k  městskému kulturnímu dění 
neodmyslitelně patří. Na vánočním pó-
diu před radnicí tak vystoupí například 
Holátka, skupina Micash či zmíněný 
Haleluja Band. Součástí programu bu-

deváté dopolední lezení na umělé stěně 
pro děti a mládež na Střední odborné 
škole Šumperk v  Zemědělské ulici. 
Zdejší tělocvična bude o den dříve od 
17 hodin patřit podzimní přehlídce 
těch nejlepších filmů se zimní tema-
tikou Snow Film Fest za symbolické 
vstupné dvacet korun. Více informací 
lze najít na www.dksumperk.cz, www.
stenaspk.cz a snowfilmfest.cz.       -red-

dou i  vystoupení místních mateřských 
a  základních škol, koncert Růžových 
dětí Šumperského dětského sboru či vá-
noční dílničky „Dorisky“.                     -red-
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Sobota 6. listopadu
  9.00–17.00 Keramika pro každého, otevřená 

keramická dílna pro děti i  dospělé, počet účast-
níků omezen – na akci je třeba se předem přihlásit 
na tel. č. 725 003 982, artedílna, Komín

   10.00 Do knihovny za pohádkou: Slon 
a mravenec, divadlo Polárka, velký sál, knihovna

 14.45 Addamsova rodina 2, USA, GB, CAN, 
anim., rodinný, komedie, fantasy, horor, ČZ

 16.45 Eternals, USA, akční, drama, fantasy, sci-fi, 
12+, ČZ

 19.00 Už je tady zas!, B, VK, divadlo
 20.00 Kurz manželské touhy, ČR, komedie, 

drama, 12+

Neděle 7. listopadu
  15.00 Rozbitý robot Ron 3D, USA, GB, animo-

vaný, ČZ
 16.00 První koncert Růžových dětí, první veřejné 

vystoupení Růžových dětí, ale také všech ostatních 
oddělení ŠDS, koncert je věnován životnímu jubi-
leu sbormistra T. Motýla, velký sál, dům kultury

 17.15 Kurz manželské touhy, ČR, komedie, 
drama, 12+

 19.10 Eternals, USA, akční, drama, fantasy, sci-fi, 
12+, 

Pondělí 8. listopadu
 17.20 Kurz manželské touhy, ČR, komedie, 

drama, 12+
 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 
 19.20 Eternals, USA, akční, drama, fantasy, sci-fi, 

12+, 

Úterý 9. listopadu
 16.40 Eternals 3D, USA, akční, drama, fantasy, 

sci-fi, 12+, ČZ
 17.00 Třídní besídka žáků H. Štědroňové, kon-

certní sál ZUŠ 
 20.00 Kurz manželské touhy, ČR, komedie, 

drama, 12+

Dlouhodobé výstavy
 Do 7. 11. Made in Šumperk – průmyslová tvář 
města Šumperka včera a dnes, výstavní síň, muzeum
 Od 11. 11. do 28. 11. Blues Alive 25, výstava fo-
tografií a dalších artefaktů, v rámci festivalu Blues 
Alive, výstavní síň, muzeum
 Do 21. 11. Mirko Hanák: Ilustrace, Hollarova ga-
lerie, muzeum
 Od 25. 11. do 6. 2. Stanislav Lolek: Liška 
Bystrouška, kresby, Hollarova galerie, muzeum
 Do 7. 11. Jaromír 99, velkoformátové tisky J. Švejdíka, 
v rámci akce Město čte knihu, Rytířský sál, muzeum
 Od 11. 11. do 30. 1. Mně se líbí Bob! (Bob Dylan 
a jeho stopy v českých zemích a přilehlém okolí), 
v rámci festivalu Blues Alive, Rytířský sál, muzeum
 Do 16. 1. Velká muzejní herna, Muzejíčko, muzeum
 Do 12. 12. Ondřej Kotinský: Obrazy, výstava 
šumperského rodáka, Galerie mladých, muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Od 3. 11. do 28. 11. Jiří Štourač: V bezčasí, malba, 
Galerie J. Jílka

  Do 15. 11. Na vlnách surrealismu, práce žáků vý-
tvarného oboru ZUŠ Šumperk, jižní křídlo, dům 
kultury

 Od 30. 10. do 31. 1. Proměny barev, obrazy a fo-
tografie skupiny NASLISE, divadlo

 Do 30. 6. 2022 Výstava prací studentů umělec-
kých tříd VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo

 Do 30. 11. Inge Kosková: Kresby, výstava kreseb, 
půjčovna pro dospělé, knihovna

  Do 18. 11. Olympijské okamžiky, fotografická 
výstava České tiskové kanceláře, pěší zóna

  Do 18. 11. Výstava obrázků ze soutěže Město čte 
knihu, informační centrum, Hlavní třída 

 Do 31. 12. Pavel Joe Dokoupil: Malba, klášterní 
kostel

Pondělí 1. listopadu
  17.30 Klub čtenářů: P. Soukupová  – Pod 

sněhem, setkání a  debata nad knihou, klubovna 

v suterénu, knihovna
 18.00 Kurz manželské touhy, ČR, komedie, 

drama, 12+
 20.00 Aalto: architektura emocí, FIN, dokumen-

tární, životopisný 

Úterý 2. listopadu
 17.25 Karel, ČR, dokumentární 
  18.00 Literární seminář: Irská literatura – 

Lisa McInerneyová a  Sara Baumeová, přednáší 
F. Říhovský, velký sál, knihovna

 20.00 Kurz manželské touhy, ČR, komedie, 
drama, 12+

Středa 3. listopadu
 15.25 Karel, ČR, dokumentární 
  18.00 Jiří Štourač: V bezčasí, malba, vernisáž 
výstavy, Galerie J. Jílka

 18.00 Kurz manželské touhy, ČR, komedie, 
drama, 12+

 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – HC RT 
Torax Poruba 2011, zimní stadion

 20.00 Artvečer – FK: Paralelní matky, ESP, 
drama, 15+

Čtvrtek 4. listopadu
 16.30 Karel, ČR, dokumentární 
  17.00 Novinářem v Číně / Co jsem to proboha 

udělal?, host T. Etzler, velký sál, knihovna
 17.00 Amadeus, D, VK, divadlo

 19.00 Eternals, USA, akční, drama, fantasy, sci-fi, 
12+, 

Pátek 5. listopadu
  10.00 Méďa Špuntík, VK, Hrádek, divadlo

  15.30 Myši patří do nebe, ČR, FR, POL, SR, 
anim., rodinný, dobr., komedie, fantasy 

 17.25 Eternals 3D, USA, akční, drama, fantasy, 
sci-fi, 12+, ČZ

 20.45 Kurz manželské touhy, ČR, komedie, 
drama, 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
pokladna DK: 583 551 600 a 775 652 742

 Eagle Gallery: Nemocniční 8a,  
tel.: 777 700 740, www.eaglegallery.cz 

   Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, tel.: 777 193 190 
(recepce Penzionu G), 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
Kuželky: www.kksumperk.cz
Volejbal: www.tjsumperk.cz/sporty/volejbal

 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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Středa 10. listopadu
 14.50 Oko senior: Zátopek, ČR, životopisný, 

drama, 
 17.30 Karel, ČR, dokumentární 
 19.00 Frankenstein, A, VK, divadlo

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

Čtvrtek 11. listopadu
  16.00 BLUES ALIVE XXV: Blues Alive 25, 
Mně se líbí Bob! (Bob Dylan a jeho stopy v čes-
kých zemích a přilehlém okolí), vernisáž výstav 
v rámci festivalu Blues Alive, host M. Kašpar, vý-
stavní síň, Rytířský sál, muzeum 

 17.00 Babička, C, VK, divadlo
 17.45 Přání Ježíškovi, ČR, romantický, komedie 
  18.00–24.00 BLUESALIVE XXV, vyprodáno, 
dům kultury 

 20.00 Poslední noc v  Soho, GB, drama, horor, 
thriller 

Pátek 12. listopadu
  11.00 BLUESALIVE XXV: Dylan Days kolo-
kvium, panelová diskuze – kolokvium, velký sál, 
knihovna
  13.00 BLUESALIVE XXV: Elijah Wald: Bob 
Dylan jako bluesový umělec, audiovizuální před-
náška, velký sál, knihovna
  14.00–16.00 BLUESALIVE XXV: Míra Kašpar, 
Jiří Míža, Jakub Kořínek, H – Club

  15.30 Rozbitý robot Ron, USA, GB, animovaný, 
ČZ

  16.00–19.00 Montessori prakticky – Rozvíjíme 
naše smysly, představení a výroba pomůcek k po-
znávání barev a hmatu, Monte klub, Komín
  16.00–19.10 BLUESALIVE XXV: Broken 
Harp, Vladimír Merta, Jan Řepka, Jarda 
Svoboda, klášterní kostel

 17.45 Přání Ježíškovi, ČR, romantický, komedie 
  18.00–24.00 BLUESALIVE XXV, vyprodáno, 
dům kultury 

 20.00 Eternals, USA, akční, drama, fantasy, sci-fi, 
12+, 

Sobota 13. listopadu
 9.30 Kuželky 2. liga ženy B: KK Šumperk B – 
Slovan Rosice B, kuželna, Tyršův stadion

 10.00, 14.00 Volejbal kraj. přebor juniorky: TJ 
Šumperk – VK Prostějov, hala, kurt 1, ZŠ 8. května
  11.00 BLUESALIVE XXV: Bob Dylan 
Never Ending Tour Diaries: Drummer 
Winston Watson’s  Incredible Journey, uvádí 
W. Watson

 13.00 Kuželky severomoravská divize muži: 
KK  Šumperk A  – SKK Ostrava A, kuželna, 
Tyršův stadion

  14.45 Myši patří do nebe, ČR, FR, POL, SR, 
anim., rodinný, dobr., komedie, fantasy 
  16.00 BLUESALIVE XXV: Elijah Wald: O blues, 
audiovizuální přednáška, velký sál, knihovna

 16.40 Eternals 3D, USA, akční, drama, fantasy, 
sci-fi, 12+, ČZ
  18.00–24.00  BLUESALIVE XXV, vyprodáno, 
dům kultury 

 19.00 Už je tady zas!, P, VK, divadlo
 20.00 Přání Ježíškovi, ČR, romantický, komedie 

Neděle 14. listopadu
 10.00, 14.00 Volejbal kraj. přebor kadetky: 
TJ  Šumperk – OP Prostějov, hala, kurt 1, ZŠ 
8. května

 15.30 Addamsova rodina 2, USA, GB, CAN, 
anim., rodinný, komedie, fantasy, horor, ČZ

  17.30 Přání Ježíškovi, ČR, romantický, komedie 
 19.45 Karel, ČR, dokumentární 

 Festival Blues Alive a Boba Dylana 
připomenou výstavy v muzeu

 V knihovně bude přednášet 
psycholog Svatopluk Morávek

Výstava Mně se líbí Bob! je projektem Popmusea 
v Praze.                                                        Foto: archiv

Hned dvě výstavy, související s festivalem Blues 
Alive, budou od čtvrtku 11. listopadu k vidění 
v šumperském muzeu, zahájeny budou verni-
sáží v 16 hodin. Výstava Blues Alive 25 přiblíží 
především prostřednictvím fotografií, ale i dal-
ších artefaktů čtvrtstoletí trvající historii festi-
valu, který se od lokálních začátků propracoval 
mezi nejprestižnější evropské akce svého druhu 
a získal řadu kontinentálních i zámořských oce-
nění. Své snímky ve výstavní síni vystaví uzná-
vaní čeští hudební fotografové Ivan Prokop, 
Tomáš Turek, Vojtěch Turek, Jindřich Oplt a Mar-
tin Siebert. Výstava potrvá do 28. listopadu, 
v době konání festivalu, tedy od 11. do 13. listo-
padu, bude přístupná až do 21 hodin.

Provázejí nás životem, i když nechceme. 
Nejrůznější strachy, obavy, starosti. Jakou 
roli hraje úzkost v našem životě? Je jen ne-
bezpečná, škodící, anebo také nutná? Či 
dokonce prospěšná? Jak se mění v průběhu 
života? Lze jí čelit? Bojovat s ní, či najít jí zdra-
vou protiváhu? O své myšlenky, úvahy a zku-
šenosti se ve čtvrtek 18. listopadu v Knihovně 
TGM podělí s veřejností šumperský psycholog 
s dlouholetou praxí Svatopluk Morávek. Před-
náška nazvaná Ú = SOS!! začíná v 17 hodin 
ve velkém sále.                                                  -red-

V Rytířském sále muzea bude současně ote-
vřena výstava nazvaná Mně se líbí Bob! (Bob 
Dylan a jeho stopy v českých zemích a přileh-
lém okolí), jež je projektem Popmusea v Praze 
a která vznikla v souvislosti s oslavou osmde-
sátých narozenin Boba Dylana. Výstava sleduje 
fenomén „Dylan na český způsob“ z mnoha 
různých úhlů. Dokumentuje, co se o Dylanovi 
psalo ve zdejším, nejen hudebním tisku před ro-
kem 1989, a jak tyto texty ovlivnily vnímání jeho 
života a tvorby. Sleduje historii překladů jeho 
textů, včetně dosud neznámých objevů v někte-
rých soukromých sbírkách, a také otisk v české 
próze. Připomene rovněž Dylanovy památné 
koncerty v Praze v polovině devadesátých let 
20. století. V Šumperku si ji budou moci zájemci 
prohlédnout do konce ledna.                                 -red-

Pondělí 15. listopadu
 17.30 Strom splněných přání, úvodní akce spo-
jená s vyvěšením přání dětí na stromeček, dárky 
lze odevzdávat do 13. 12., informační centrum

 17.30 Kurz manželské touhy, ČR, komedie, 
drama, 12+

 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – 
HC Stadion Vrchlabí, zimní stadion

 19.30 Přání Ježíškovi, ČR, romantický, komedie 

Úterý 16. listopadu
 16.00 Třídní besídka žáků P. Kocůrka, koncertní 

sál ZUŠ 
  17.00 Jubilejní putování za českou šlechtou, 

přednáší M. Petiška, velký sál, knihovna

Středa 17. listopadu
  17.00–20.00 Sedánky pro mamky, výroba ad-

ventního svícnu netradičně, šicí dílna, Komín
 20.00 Artvečer – FK: Moje slunce Mad, ČR, SR, 

FR, animovaný, 12+ 

Čtvrtek 18. listopadu
  17.00 Ú = SOS!!, přednáší S.  Morávek, velký 

sál, knihovna

Pátek 19. listopadu
 16.30 Třídní besídka žáků A. Mináře, koncertní 

sál ZUŠ 
  17.00 HOROVÁNÍ: Snow Film Fest, přehlídka 

nejlepších filmů se zimní tematikou, více na 
www.SnowFilmFest.cz, tělocvična SOŠ Šumperk, 
Zemědělská 3

Sobota 20. listopadu
  9.00 HOROVÁNÍ: Lezení na umělé stěně 
pro děti a  mládež, tělocvična SOŠ Šumperk, 
Zemědělská 3

  9.00–17.00 Adventní dílna, adventní čas v ate-
liéru, výtvarný ateliér, artedílna, Komín

   9.00–13.00 Turnaj v badmintonu, pro dívky 
a  chlapce 6.–9. třída, nutné přihlásit se předem 
e-mailem na: subrtova@doris.cz., tělocvična, 
Komín

 10.00 Kuželky KP muži: KK Šumperk B – 
TJ Sokol Přemyslovice B, kuželna, Tyršův stadion 

  10.00–13.00 Relaxační malování: Harmonie 
barev a  čtyři živly, malování suchým pastelem 
nejen pro začátečníky s D. Činčarovou, rezervace 
míst na tel. 730 127 885, G-klub, dům kultury

  16.00 HOROVÁNÍ, 28. ročník setkání ho-
rolezců, dobrodruhů, turistů a  milovníků ex-
trémních sportů i  přírody, R. Jaroš, L. Hrozová, 
R. Štěpánek, J. Barančík, Horská služba ČR, 
Cimbálová muzika Šumperk, lezecké dopoledne 
pro děti a mládež, velký sál, dům kultury

 17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – 
HC Slavia Praha, zimní stadion

 18.00 Noc divadel, divadlo

Pondělí 22. listopadu
 18.00 Třídní besídka žáků J. Macka, koncertní sál 

ZUŠ 

Úterý 23. listopadu
  17.00 P. Taťoun: Rok tygra, křest kalendáře, ve 
spolupráci se Společností přátel hradu Bouzova, 
malý sál, knihovna

 19.00 KLASIKA VIVA: Lubomír Brabec (ky-
tara), klášterní kostel

Středa 24. listopadu
 16.00 Večer s violoncelly, pořádá ZUŠ Šumperk, 

kaple klášterního kostela 
  18.00 Seminář Moderní dějiny: Číhošťský 
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Vyšly Jedůvky od Marie Knitschkeové, křtít se budou v knihovně

Martin Petiška.                                                 Foto: H. Ptáček

Knížku vydal Radek Ocelák, ilustracemi ji doplnila vý-
tvarnice Martina Trchová.

Martin Petiška popovídá o české šlechtě
Spisovatel Martin Petiška zavítá v úterý 16. listopadu 

do Knihovny TGM, ve velkém sále pohovoří od páté 
podvečerní o  starobylých i  moderních osudech čes-
kých šlechticů a šlechtičen a také o dobrodružné cestě 
naší šlechty staletími. Pozvání na besedu přijali rov-
něž zástupci rodiny hrabat Zierotinů, rodu po staletí 
spojeného s osudy Bludova, členové rodu Mornstein- 
-Zierotin. 

Setkání, nad nímž převzal záštitu Institut Eduarda 
a Martina Petišky, se uskuteční při příležitosti vydání 
desátého Almanachu českých šlechtických rodů. Toto 
genealogické dílo představuje zprávu o české aristokra-
cii a seznamuje s vědeckou prací, zahájenou před více 
než třiceti lety. Beseda nabídne seznámení s důležitou 
a po léta utajovanou vrstvou společnosti, s rodinami, 
které nesou ve svých žilách dějiny české země.          -red-

Pod názvem „Jedůvky. Z  mého šumperského ži-
vota“ vychází právě v  Šumperku malý knižní výbor 
z díla místní německé spisovatelky Marie Knitschke-
ové (1857–1940). Knížku vydal zdejší drobný nakla-
datel Radek Ocelák, ilustracemi ji doplnila zpěvačka 
a  výtvarnice Martina Krchová. Ke koupi je už nyní 
v  infocentru na Hlavní třídě, „pokřtěna“ bude ve 
čtvrtek 25. listopadu v Knihovně TGM.

„Marie Knitschke (1857–1940) je dlouho zapome-
nutá šumperská německá spisovatelka. Její Jedůvky 
jsou originální soubor aforismů – stručných a  vy-
broušených výroků na adresu společnosti, umění 
i  mezilidských vztahů v  jednom provinčním městě 
na konci 19. století… Vydání těchto aforismů je dopl-
něno o autorčiny dochované dopisy evropským uměl-
cům, zejména norskému skladateli Edvardu Griegovi. 
Následují ukázky jejích básní a podrobný doslov k její 
osobnosti a  tvorbě. To vše společně odhaluje Marii 
Knitschke jako výjimečnou a ambiciózní ženu doby, 
která ženskému uplatnění mimo sféru domácnosti 
ani trochu nepřála.“ Takto o  Marii Knitschkeové 
promlouvá záložka knížky, vycházející v péči Radka 
Oceláka. Veřejnosti ji poprvé představil na nedávné 
16. šumperské PechaKucha Night, večeru krátkých 
obrazových prezentací. 

„Na Marii Knitschkeovou jsem prvně narazil v an-
tologii německé moravské literatury, již editoval ko-
lega Lukáš Motyčka. Její aforismy mě zaujaly hned, 
a jakmile jsem o ní zjistil víc, tak i celá její osobnost,“ 
říká vydavatel knížky a autor doslovu Radek Ocelák. 

oporu a  strážkyni rodinného krbu. S  manželem, je-
hož si brala velmi mladá, se kvůli hlubokému nepo-
rozumění rozešli. „Dnes je to možná samozřejmé, ale 
v 19. století rozhodně nebylo. O to těžší to pak měla 
s obživou a výchovou dětí. Přineslo jí to ale asi tvůrčí 
svobodu. Ze Šumperka, který nebyl zrovna hlavním 
městem dobové kultury, si kolem přelomu století 
dopisovala s  nejvýznamnějšími evropskými umělci. 
Na dálku realizovala své literární ambice ve Vídni 
a v Německu, zároveň byla iniciátorkou místního hu-
debního, divadelního i  muzejního života. Krátce po 
padesátce pak zažila ještě jeden úspěch. Velký ohlas 
měla její divadelní hra ‚Alt-Schönberg‘ o  zdejších 
čarodějnických procesech. Pak už následovalo po-
stupné stahování ze scény, a když o třicet let později 
zemřela, nikdo si již nedal tu práci napsat na hrob její 
jméno. Kde leží, to ale víme. Věřím, že vydání Jedůvek 
v dobré knižní úpravě znovu přitáhne k Marii Knit-
schkeové pozornost, již si zaslouží,“ podotýká vyda-
vatel.

Český překlad autorčiných textů v  knížce dopro-
vázejí linorytové ilustrace Martiny Trchové, kterou 
Šumperané znají také jako zpěvačku a  písničkářku. 
Výbor „Jedůvky. Z mého šumperského života“ bude 
pokřtěn poslední listopadový čtvrtek v  17 hodin ve 
velkém sále knihovny, při této příležitosti zahraje ně-
kolik svých autorských písní právě Martina Trchová. 
Kniha je už nyní ke koupi v informačním centru na 
Hlavní třídě. K dostání bude i omezený počet origi-
nálních grafických listů Martiny Trchové.                 -red-

 Literární seminář přiblíží současné 
irské autorky

V úterý 2. listopadu proběhne od 18 hodin 
ve velkém sále knihovny opět oblíbený lite-
rární seminář. Přednášející Filip Říhovský se 
během něj zaměří na irskou literaturu, která 
je důkazem, že i malé národy mohou mít 
velké autory, a že Irové ani dnes rozhodně 
nežijí pouze ze své minulosti. Svědčí o tom 
mimo jiné první prózy dvou současných 
mladých spisovatelek – Lisy McInerney ové, 
která mimo jiné napsala románovou dilogii 
Nádherná kacířství a Zázraky krve, a Sary 
Baumeové, autorky próz Jasno lepo podstín 
zhyna a Vyšlapaná čára.                                        -kv-

zázrak, přednáší T. Hlavsa, velký sál, 
knihovna

 20.00 Artvečer – FK: Jednotka intenzivního ži-
vota, ČR, dokumentární 

Čtvrtek 25. listopadu
  17.00 Marie Knitschke: Jedůvky. Z mého šum-
perského života, křest knihy, vydal R. Ocelák, ilu-
strace M. Trchová, velký sál, knihovna

 17.00 Strýček Váňa, dramaturgický úvod od 16.30 
hod., C, VK, divadlo

  17.00 Stanislav Lolek: Liška Bystrouška, 
kresby, vernisáž výstavy, Hollarova galerie, 
muzeum

Pátek 26. listopadu
   14.00–18.00 Umělecké inspirace, „ote-

vřená“ výtvarná dílna pro školní děti, na kterých 
se seznámí s výtvarnými umělci a jejich tvorbou, 

výtvarný ateliér, artedílna, Komín
 16.00 Třídní besídka žáků J. Ristovské, koncertní 

sál ZUŠ 

Sobota 27. listopadu
  9.00–17.00 Jarmark na Komíně, prodej řeme-

slných a rukodělných výrobků, adventní dílničky 
pro děti, Komín

 17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – 
HC Baník Sokolov, zimní stadion

 19.00 Okno do dvora, P, VK, divadlo

Neděle 28. listopadu
  10.00 Vánoční Šumperk, otevření vánočního 
městečka, nám. Míru 

   10.00 Vánoční kabaret (o adventních maš-
karách a  zvycích), hraje divadlo Andromeda 
Praha, velký sál, dům kultury

 10.00 Kuželky OP muži: KK Šumperk C  – Jeseník, 

Mohelnice, Zábřeh, turnaj, kuželna, Tyršův 
stadion

  17.00 Slavnostní zahájení trhů Vánoční 
Šumperk a  rozsvícení vánočního stromu, vy-
stoupení MŠ Borůvka, koncert kapely Haleluja 
band, nám. Míru 

Pondělí 29. listopadu
 17.00 Třídní besídka žáků I. Švédové, koncertní 

sál ZUŠ 

Úterý 30. listopadu
  17.30 VIA LUCIS: Krabice, krabice, 

hejbejte se! (Jak se předával ruský trůn 
v  posledních sto letech), host L. Dvořák, 
překladatel, rozhlasový komentátor, velký sál, 
knihovna

  19.30 Tereza Mašková: Předvánoční koncert 
s kapelou, velký sál, dům kultury

Knitschkeová se podle něj nebála jít si za svým na-
vzdory představám mužského světa, který tou dobou 
viděl v  ženě hlavně matku, mužovu reprezentativní 
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Do 21. listopadu je v  Hollarově galerii k  vidění pů-
vabná kolekce kreseb, akvarelů, ilustrací a  litografií 
Mirko Hanáka.                                          Foto: VM Šumperk

Publikace je k dostání v pobočkách muzea, v informač-
ním centru a u šumperských knihkupců. 

Foto: VM Šumperk

Originály ilustrací o  lišce Bystroušce zakoupilo mu-
zeum do svých sbírek v roce 1972.   Sbírky VM Šumperk

Ilustrátora Mirko Hanáka vystřídá 
v „Hollarce“ malíř Stanislav Lolek

Muzeum vydalo knihu o architektu Bergerovi

Do 21. listopadu je v Hollarově galerii k vidění pů-
vabná kolekce kreseb, akvarelů, ilustrací a  litografií 
Mirko Hanáka, jehož práce místní muzeum již od 
sedmdesátých let soustředěně shromažďuje. Mirko 
Hanák, od jehož narození letos uplynulo sto let, pa-
tří k  nejvýraznějším autorům české knižní ilustrace 
šedesátých let. K okolí Zábřehu a jesenické přírodě jej 
pojilo hluboké osobní pouto, budované od dětských 
let. Návštěvníci muzea tak nyní mají jedinečnou mož-
nost se zatajeným dechem obdivovat tušové kresby, 
akvarely i grafiky, ve kterých umělec dokázal zachytit 
prchavé okamžiky vypozorované v přírodě.

V úterý 5. října byla v rámci festivalu Den architek-
tury v Rytířském sále šumperského muzea slavnostně 
přivítána nová kniha věnovaná životu a  dílu vídeň-
ského architekta Georga Bergera (1856–1930). Ten 
si v prvních třech desetiletích 20. století v Šumperku 
u objednavatelů německé národnosti získal tak dobré 
jméno, že ve tváři zdejší architektury zanechal otisk, 
který šumperským ulicím do značné míry dodal cha-
rakter, jaký známe dnes.

Záštity nad publikací nazvanou Architekt Georg 
Berger: Šumperský sen se ujal starosta města Tomáš 
Spurný. Čtenáři se mohou těšit na řadu zcela nových 
informací či dosud nepublikovaných historických fo-
tografií a architektonických kreseb. Orientaci ve dvou 
desítkách objektů, jež Berger pro Šumperk navrhl, 
usnadňuje vložený plán města s čísly staveb zmiňova-
ných na stránkách knihy.

Autorka monografie, historička umění Kristina Li-
penská, čtenáře v  úvodu seznamuje s  Bergerovými 
mimošumperskými ranými zakázkami, potom už se 
soustředí na stopy, které architekt zanechal v  Šum-
perku a okolí. Po představení reprezentativních veřej-
ných staveb, kam vedle Německého spolkového domu 
a radnice patří také zakázky pro německý evangelický 
sbor, zaměřuje pozornost k bytovým a obchodním do-
mům, vinárně v centru města i předměstskému hotelu. 
Zajímavou a  obsáhlou kapitolou katalogu je část vě-
novaná Bergerovým vilovým stavbám. Po seznámení 
s  Bergerovým řešením drobné architektonické úlohy, 

Od čtvrtka 25. listopadu pak bude v  „Hollarce“ 
otevřena výstava nazvaná „Liška Bystrouška. Kresby 
Stanislava Lolka“, zahájena bude vernisáží v 17 hodin. 
Světoznámý malíř Stanislav Lolek, jehož jméno je 
spojeno především s Mařákovou krajinářskou školou 
na Akademii výtvarných umění v Praze, vytvořil za 
svých studentských let na základě vyprávění revírníka 
Augustina Kořínka cyklus humorných kreseb o lišce 
Bystroušce, které se po čase staly inspirací pro spiso-
vatele Rudolfa Těsnohlídka. Krátké povídky společně 
s  kresbami začaly vycházet v  roce 1920 v  Lidových 
novinách, záhy se staly populárními a oslovily i Leoše    
Janáčka, jemuž se povedlo prostřednictvím slavné 
opery rozšířit povědomí o lišce Bystroušce po celém 
světě. Originály těchto ilustrací zakoupilo muzeum 
do svých sbírek v roce 1972, nicméně jako celek byly 
prezentovány ojediněle. Letos se tak muzeum roz-
hodlo představit kolekci všech dochovaných kreseb 
a  připomenout, kdo za oblíbenými příhodami stojí. 
Výstava potrvá do 6. února.                                                 -eš-

jakou je památník padlých, knihu uzavírá pohled do 
blízkého okolí Šumperka, kde se Berger v době svých 
pobytů v regionu nepochybně také pohyboval, čerpal 
inspiraci a současně zanechal některé své realizace.

Publikaci je možné zakoupit v  pobočkách muzea, 
v  městském informačním centru a  u  šumperských 
knihkupců. Muzeum vydání knihy doprovodilo po-
pulárními vlastivědnými vycházkami po Bergerových 
stopách, ty jsou součástí stálé nabídky vzdělávacích 
programů muzea.                     K. Lipenská, autorka knihy

 Zkušený novinář Tomáš Etzler 
pohovoří o Číně

O tom, jaké to je být novinářem v Číně, 
pohovoří v šumperské knihovně Tomáš 
Etzler. Když před patnácti lety v říjnu při-
stál v Pekingu, Čínu téměř neznal. V ná-
sledujících letech zde však připravil stovky 
reportáží a zažil řadu silných příběhů. Jak 
v nejlidnatější zemi světa žijí běžní lidé? 
Čemu v totalitní Číně čelí novináři, kteří zpra-
covávají události, jež se komunistická vláda 
snaží skrýt? Pronikavý vhled do čínské rea-
lity ji ukazuje v syrových barvách osobních 
zážitků jako ambiciózní mocnost, která si 
nárokuje životy svých občanů. O své vzpo-
mínky, dojmy a osobní prožitky se zkušený 
novinář Tomáš Etzler podělí v rámci besedy 
nazvané „Novinářem v Číně / Co jsem to 
proboha udělal?“ ve čtvrtek 4. listopadu od 
17 hodin ve velkém sále knihovny.            -red-

 V knihovně pokřtí  
Taťounův kalendář

Pavel Alexandr Taťoun vydává již svůj patnáctý 
stolní kalendář.

Tomáš Etzler získal jako první český novinář 
prestižní cenu Emmy.                     Foto: P. Chodura

Pavel Alexandr Taťoun, grafik, malíř, ilus-
trátor a cestovatel z Loštic, vydává již svůj 
patnáctý stolní kalendář. Stejně jako před-
chozí zahrnuje patnáct obrázků, ty pro rok 
2022 jsou zaměřeny na horoskopy z celého 
světa. Kalendář Rok tygra představí během 
křtu, jejž pořádá ve spolupráci s Knihovnou 
TGM Společnost přátel hradu Bouzova. Akce 
proběhne v úterý 23. listopadu od 17 hodin 
v malém sále knihovny.                                   -red-
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Lubomír Brabec vystoupí v klášterním kostele. 
Foto: VM Šumperk

Klasika Viva „přiveze“ Lubomíra Brabce

Štouračovy malby zaplní Jílkovu galerii

Listopadová Klasika Viva, kterou pořádá Agen-
tura J+D, nabídne hudbymilovné veřejnosti kon-
cert kytaristy Lubomíra Brabce. Umělec vystoupí 
v úterý 23. listopadu od 19 hodin v klášterním kos-
tele.

Lubomír Brabec patří mezi nejvýznamnější 
koncertní kytaristy současnosti a  kritika jej řadí 
ke špičce českého interpretačního umění. Pochází 
z Plzně, začínal jako houslista a ke kytaře se dostal 
až ve svých třinácti letech. Jako patnáctiletý vstou-
pil na plzeňskou konzervatoř a svá studia dokončil 
na konzervatoři v  Praze. Významným mezníkem 
v  jeho uměleckých začátcích byl úspěch, kterého 
dosáhl v roce 1974 na Mezinárodní kytarové sou-
těži v Paříži, kde získal titul laureáta. V roce 1980 
získal stipendium britské vlády a pokračoval ve stu-
diích na londýnské Royal Academy of Music, kde se 
ve světově proslulém Early Music Centre věnoval 
interpretaci dobové hudby minulých století se spe-
ciálním zaměřením na loutnovou literaturu. Jeho 
interpretační umění je velmi široké, spolupracuje 
s  řadou pěvců a  sólistů a  nevyhýbá se ani spolu-
práci s hudebníky z oblasti populární hudby. Jako 
první hudebník na světě uskutečnil v  roce 1997 
koncert v šestém světadílu, v Antarktidě.            -red-

V Galerii Jiřího Jílka bude od středy 3. listopadu 
k  vidění výstava Jiřího Štourače nazvaná „V  bez-
časí“. Zahájena bude vernisáží v 18 hodin a potrvá 
do 28. listopadu.

Jiří Štourač (*1960) patří k malířům vzdáleným 
prchavému okamžiku. Jeho obraz rodí se a trvá po-
nořený v  krystalické nehybnosti. V  paměti vyjeví 
se Chirico a Morandi a  s nimi všichni jim časově 
vzdálení mistři rané italské renesance. Nejen Giotto 

nebo Ucello, ale i  řada dalších a  možná Italové 
obecně, až po výsostného sochaře Alberta Giaco-
mettiho a  „filmové obrazy“ Michelangela Anto-
nioniho v  jejich pronikání kamsi do závětří. Tady 
doma je to především Jan Zrzavý a jeho Horské ká-
zání nebo Zvěstování či Spící lodě milované a ztra-
cené Finis-terrae. 

Jiří Štourač je podobně nezařaditelný. Jako on 
maluje drobnými dotyky štětce, dlouho a trpělivě, 
přesně až přísně, v ryzí čistotě, ve které na obraze 
nic nepřebývá a nic rozptylujícího neodvádí pozor-
nost jinam. Míří k jádru, do jeho středobodu.

Ať malbou, nebo kresbou, obojím zrcadlí šero-
svitem prostoupené prostory a v nich bytosti a věci 
snivě zpřítomněné v  nedostupné poloze kdesi za 
všednodenností. Svou ryzí výpovědí, obsahově zře-
telnou a přece mimo dosah běžných slov, jimi spíš 
zastíranou, přestože prostou, odemyká časoprostor 
bez hranic a  břehů, sám vrostlý v  ní jako v  zemi 
strom a přirozený jako voda.  

Veškerá jeho malba a  kresba rodí se v  mlčení 
důvěrně blízkých věcí a míst, ve spočinutí v  jejich 
čiré přítomnosti. To přenáší i na diváka. Zve k vy-
stoupení, snad až k  sebevykoupení a  osvobození 
z denního shonu. Z jeho chaosu a hluku, ze soupe-
ření a svárů navrací domů k sobě, k usmíření a ke 
ztišení ve splynutí se vším živoucím. K rovnováze 
života v jeho celistvosti. 

Vybaví se Traklův snový obraz, nikým nenama-
lovaný: „Do domu vchází bílý cizí muž / Pes v suti 
chodeb stín svůj honí / Zhasíná služka lampu už / 
Z klavíru v tmách se linou tóny“ – a dopoví tak ne-
vyslovené.                                                            M. Koval 

Z nových knih, jež 
Knihovna TGM 
nedávno koupila, 
knihovnice do-
poručují román 
japonského spi-
sovatele Harukiho 
M u r a k a m i h o 
Tancuj, tancuj, 
tancuj, volné po-
kračování románu 
Hon na ovci. Hr-
dina příběhu se 
vrací na nejsever-
nější ostrov Hok-
kaidó, kde před lety hledal tajemnou ovci 
a zároveň tam přišel o svou přítelkyni, která 
záhadně zmizela z Hotelu U Delfína. Něco mu 
říká, že se tam má vrátit… 
Za pozornost stojí rovněž román indické novi-
nářky a spisovatelky Deepy Anapparaové Do-
kud vás nenajdeme o těžkém životě chudých 
dětí v Indii, vyprávěný z jejich perspektivy. 
Když zmizení chlapce ze sousedství provází 
nezájem policie, pustí se jeho tři spolužáci do 
pátrání sami. Ve skrytu neproniknutelného 
smogu se vydávají na vlastní pěst na ta nej-
nebezpečnější místa v indickém velkoměstě, 
aby odhalili pravdu. 
Do třetice pak knihovnice upozorňují na ro-
mán marocko-francouzské autorky Leily Sli-
mani Země těch druhých, jenž je rozsáhlým 
portrétem poválečného Maroka. V roce 1944 
se mladá Alsasanka zamiluje do Maročana, 
který bojuje ve francouzské armádě. Po 
osvobození se s ním odstěhuje do Maroka. 
Deset let žije v zemi pod francouzským pro-
tektorátem, kde nezadržitelně stoupá napětí 
a množí se násilnosti, dokud Maroko nevy-
hlásí nezávislost na Francii.
Další čtenářské tipy
beletrie: L. Genova – Poslední věta, K. Hughes – 
Klíč, W. M. Wiseman – Sběratelka sirotků, 
K. Ishiguro – Nokturna, S. Veronesi – Kolibřík, 
M. Bunda – Modrá kočka, I. Hadj Moussa – 
Démon ze sídliště, Z. Svěrák – Povídky 
a jedna báseň, M. Klevisová – Prokletý kraj
thriller, detektivka: A. Garza – Chci tvůj život, 
A. Marsons – Dětské duše, P. Temple – Temný 
příliv, M. Loureiro – Brána, M. Greaney – Šedý 
muž
historické: S. Scarrow – Zrádcové Říma, 
P. Tremayne – Noc světlonoše
naučná: L. Kutrová – 151 dní po evropských 
stezkách, A. Levy – Sbohem, mami, sbohem, 
tati, J. Horáček – Vědomí a realita
dětská: D. Fischerová – Ptáh Noh a ptáček 
Nožička, M. Pilátová – Veverka z Vamberka, 
D. Walliams – Bestie z Buckinghamského pa-
láce, S. Nordqvist – Fiškus a vánoční skřítek

Zpracovala M. Halmichová

 Knižní tipy pro čtenáře


