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Vážení a milí čtenáři,
když jsem před rokem v tuto dobu připra-
vovala prosincové vydání Živé brány, koro-
navirová pandemie vystavila stopku všem 
kulturním, společenským a dalším akcím. 
Nenapadlo by mne, že covid poznamená i le-
tošní předvánoční čas. Přestože je si tuace od-
lišná, od pondělí došlo, vzhledem k velkému 
nárůstu nakažených, ke zpřísnění protiepide-
mických opatření. Město se proto rozhodlo 
zrušit vánoční trhy u radnice, včetně připra-
vovaného kulturního programu. Pořadatelé 
dalších akcí však pevně doufají, že je budou 
moci uskutečnit za dodržení platných naří-
zení. Řadu akcí chystá na prosinec knihovna, 
divadlo potěší hned dvanácti představeními, 
mimo jiné silvestrovskou estrádou Čekání na 
Sokola, do domu kultury přijede Ondřej Ha-
velka s Melody Makers, v muzeu a v Jílkově 
galerii otevřou nové výstavy… Adventní čas 
ale můžete využít i k procházkám přírodou, 
lesem, užívat si kouzlo daného okamžiku… 
Přeji vám, abyste tyto dny prožili bez stresu 
a ve zdraví.                     Z. Kvapilová, redaktorka
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Výtvarnice Věra Kovářová oslavila v říjnu vý-
znamné životní jubileum. Její tvorbu přiblíží 
v šumperské knihovně výstava nazvaná 
S fantazií bez obav. Zahájena bude ve čtvr-
tek 2. prosince v 17 hodin v půjčovně pro 
dospělé a v malém sále. 
„Koronavirová pandemie zasáhla loni ně-
jakým způsobem každého z nás. Věra Ko-
vářová čelila této situaci svým osobitým 
způsobem. Výtvarně vir zpodobňovala v růz-
ných variantách. Jak sama říká, je velkou op-
timistkou, vzniklé obrazy tak jsou barevné, 
veselé a plné fantazie. Čelila tímto způso-
bem strachu a nejistotě, kterou ještě i dnes 
všichni pociťujeme,“ říká ředitelka knihovny 
Kamila Šeligová. Upřesňuje, že výstava bude 
k vidění do 6. ledna.
Věra Kovářová, rodačka z Přerova, jež 
v současnosti žije a pracuje v nedalekých 
Rejcharticích, je od druhé poloviny sedm-
desátých let nepřehlédnutelnou osobností 
šumperského kulturního dění. Její grafiky, 
litografie a koláže jsou součástí soukromých 
a veřejných sbírek, svými ilustracemi dopro-
vodila i některé knižní publikace, například 
„O kamnech na jižní točně“, která vyšla 
v rámci festivalu Město čte knihu. Po dva 
roky byla rovněž „dvorní“ ilustrátorkou obá-
lek měsíčníku Kulturní život Šumperka. Věra 
Kovářová aktivně působí ve výboru Unie vý-
tvarných umělců Olomoucka, vystavuje doma  
i v cizině.                                                       -zk- 

Obrazy Věry Kovářové jsou plné fantazie.

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers nabídnou kon-
certní show Swing nylonového věku.       Foto: archiv DK

Silvestrovský komponovaný večer odkazuje na herce 
a režiséra Ondřeje Sokola.                                   Foto: archiv

Po představení Dášeňka čili Život štěněte přijde za 
dětmi Mikuláš.                                              Foto: P. Nesvadba

 V knihovně vystaví své práce  
plné fantazie Věra Kovářová

 Seminář přiblíží vybrané příběhy 
z 2. světové války

Dům kultury ožije swingovými melodiemi

Nabitý divadelní prosinec

Dům kultury Šumperk připravil na závěr roku 
pro příznivce swingu a  jazzu slavnostní galavečer, 
na němž v úterý 7. prosince přivítá Ondřeje Havelku 
a  jeho Melody Makers. Společně uvedou koncertní 
show Swing nylonového věku.

Spisovatel, překladatel a  exilový nakladatel Josef 
Škvorecký nazval první tři poválečná léta 1945 až 
1948 jako „Nylonový věk“. Byly to roky všeobecné eu
forie ze znovunabyté svobody. Jejím symbolem se pro 
většinu mladých lidí stal swing. Hudba českých big
bandů Karla Vlacha, Emila Ludvíka nebo Ladislava 
Habarta dosahovala v té době vynikající úrovně, než 
byla bohužel po roce 1948 brutálně zadupána komu
nistickou cenzurou.

„Během slavnostního večera Ondřej Havelka 
a  jeho Melody Makers vzdají hold nejkrásnějším 
a  nejžhavějším swingovým ‚flákům‘ z  této vrcholné 
éry bigbandového swingu,“ zve na koncert produkční 
domu kultury Michaela Horáková. Připomíná, že 
všestranně talentovaný Ondřej Havelka se jako zpě
vák, tanečník a  stepař už od svých studentských 
let věnuje interpretaci jazzové a  populární hudby 
20. a 30. let. Natočil šest alb s Original Prague Synco
pated Orchestra. V roce 1995 vytvořil jako scenárista, 
interpret i režisér sérii tří klipů, které získaly ocenění 
na Czech Grammy 1995 a byly vysílány i na MTV La
tin. Ve stejném roce pak založil vlastní swingový big
band Melody Makers, s nímž vystupuje dodnes. Při 
koncertech doprovázejí Ondřeje Havelku rovněž jeho 
děti – Vojta a Rozálie Havelkovi.

Šumperské divadlo bude v průběhu prosince kol
bištěm celé řady akcí. Odehraje se celá řada titulů 
z  domácího repertoáru, a  to jak pro předplatitele, 
tak i v rámci takzvaného volného prodeje. Vrcholem 
měsíce by se pak měla stát silvestrovská estráda, žánr, 
jenž bude nový nejen pro šumperské publikum, ale 
i pro umělce samotné.

„Program tohoto komponovaného večera by měl 
odkazovat na osobu Ondřeje Sokola, šumperského 
rodáka, který u  nás v  kalendářním roce 2022 na
zkouší komedii Bez roucha. Čekání na Sokola, jak 
jsme celou akci pojmenovali, bude obsahovat bonu
sové scény z našich klasických her, hudební doprovod 
a řadu dalších lákadel, jež se, jak pevně věřím, budou 
našim příznivcům líbit,“ poodkrývá program ředitel 
divadla Matěj Kašík.

Spolu s  touto ojedinělou akci, která se odehraje 
v  pátek 31. prosince, se mohou diváci těšit také na 

Společně se zabývají autentickou interpretací mezi 
posluchači čím dál více populárnější hudby období 
raného a vrcholného swingu od počátku let třicátých 
až k raným letům čtyřicátým. Pestrý repertoár zahr
nuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra, 
počínaje hollywoodskými muzikály a  konče vrchol
nými čísly swingových bigbandů. 

„Vitální jazzový výraz interpretů, smysl pro humor, 
typické dobové způsoby počínaje kostýmy a účesy in
terpretů až po autentický zvuk, jež známe z dobových 
nahrávek a filmů… To vše korunované strhující hrou 
orchestru je zárukou neopakovatelného kulturního zá
žitku,“ podotýká produkční. Dodává, že slavnostní ga
lavečer se uskuteční první prosincové úterý od sedmé 
večerní ve velkém sále domu kultury.                          red

V prosincovém pokračování cyklu předná-
šek z moderních dějin, jež pořádá Knihovna 
TGM, seznámí přednášející Tomáš Hlavsa 
s vybranými příběhy z 2. světové války. Při-
blíží její rozsah a připomene, které bloky 
v ní stály proti sobě. Obecné informace 
doplní pozoruhodnými dílčími událostmi, 
příběhy, vybranými detaily a souvislostmi, 
jež tato ze všech nejničivější válka přinesla, 
a bude sledovat různé aspekty konfliktu, 
který zásadně proměnil náš svět. Seminář 
se odehraje ve středu 1. prosince od 18 ho-
din ve velkém sále knihovny.                      -red-

klasickou zimní událost, jíž je mikulášské předsta
vení, naplánované na sobotu 4. prosince. Malí diváci 
se mohou těšit nejen na představení Dášeňka čili Ži
vot štěněte, ale i na samotného Mikuláše.

O dva dny později, v pondělí 6. prosince, je pak na
plánovaný mikulášský dárek pro dospělé, a  to kvůli 
covidové situaci odložené představení divadla Ungelt 
Deštivé dny. Představí se v něm populární herci Da
vid Švehlík a Richard Krajčo. 

Hned ve středu, jež bude následovat, se na schody 
před divadelní budovu vrátí další oblíbená a ryze vá
noční akce: Česko zpívá koledy, kterou zajistí herci 
šumperského divadla. Produkcí nás čeká skutečně 
mnoho. Věříme, že si v široké a rozmanité škále do
vede vybrat téměř každý. Srdečně zveme do divadla.   

Oficiální propagační text Divadla Šumperk
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V sobotu 18. prosince přijede do knihovny s Vánočním 
příběhem Víťa Marčík.                                          Foto: archiv

U vánočního stromu nebude scházet betlém vyrobený 
pedagogy volnočasového centra Doris.               Foto: -pk-

Vánoční provedení Rybovy mše má v Šumperku tradici, 
letos se dirigentské taktovky chopí Roman Janků. 

Foto: -pk-

Vánoční trhy u radnice nebudou, ostatní 
akce by měly proběhnout
Po dvouleté pauze se letos mělo opět otevřít vánoční „městečko“ u šumperské radnice s trhy 
a doprovodným kulturním programem. Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace 
se ale město rozhodlo koncem minulého týdne plánovanou a již připravenou akci zrušit. Adventní 
atmosféru tak umocní „pouze“ vánoční výzdoba u radnice a v historickém centru města. Akce, jež 
chystají další organizace a pořadatelé, by měly za dodržení všech nařízených opatření proběhnout. 
Aktuální informace lze najít na webových stránkách a Facebooku pořadatelů.

„Je mi velmi líto, že občané i  návštěvníci města 
Šumperka přijdou i  letos o  tuto příjemnou vánoční 
akci, ovšem bezpečnost a  zdraví občanů má před
nost,“ uvedl šumperský starosta Tomáš Spurný. 
U  radnice podle něj přesto nebude chybět vánoční 
strom, u  kterého příchozí najdou betlém vyrobený 
pedagogy volnočasového centra Doris. Lidé nepři
jdou ani o zvoničku a „fotokoutek“ s andělskými kří
dly, jež navodí vánoční atmosféru. Do slavnostního 
hávu bude oděná rovněž radnice a  atmosféru blíží
cích se svátků dokreslí výzdoba celého města, včetně 
moderního vánočního kuželu, který radnice pořídila 
loni na prostranství tzv. „Točáku“.    

šeptají andělé. V  andělském duchu se ponese i  tvo
ření, které muzejníci chystají na čtvrtek 16. prosince. 
Pro malé i velké návštěvníky připraví od 9 do 16 ho
din pečení a  zdobení perníčků, výrobu vánočních 
přání a dekorací a další aktivity.

Chybět letos nebudou ani oblíbené farmářské trhy, 
jež Okresní agrární komora Šumperk ve spolupráci 
s městem chystá na pátek 10. prosince od 9 do 16 ho
din. Akce bude probíhat na Hlavní třídě mezi ob
chodním domem Jednota a hotelem Grand. Vánoční 
dekorace si pak budou moci zájemci vyrobit v sobotu 
11. prosince. Místní „Doriska“ totiž připravila dopo
lední a odpolední vánoční dílnu, která bude otevřena 
ve výtvarném ateliéru a artedílně na Komíně. 

O týden později, v sobotu 18. prosince, přijede do 
knihovny s  Vánočním příběhem Víťa Marčík. Před
stavení odehraje od desáté dopolední ve velkém sále. 
Ten bude v úterý 21. prosince od páté podvečerní dě
jištěm vánočního koncertu Martiny Trchové. Při této 
příležitosti představí Markéta Pilátová svou novou 
dětskou knihu Bába Bedla, kterou zpěvačka ilustro
vala. 

Po delší pauze se letos mohou Šumperané těšit na 
Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. Tradici jejího 
vánočního provedení založil v roce 2004 tehdejší di
rigent Scholy od sv. Jana Křtitele Vít Rozehnal, jenž 
letos předá dirigentskou taktovku Romanovi Janků. 
Koncert Šumperského vánočního sboru, který vzniká 
jednou ročně právě u  příležitosti provedení Rybovy 
mše, je plánován na sobotu 25. prosince od 16.30 ho
din v klášterním kostele.                                                       zk

„Nasát“ předvánoční atmosféru mohou lidé na 
akcích, jež na prosinec chystají šumperské organi
zace a instituce. Navštívit je přitom budou moci lidé 
po předložení certifikátu o dokončeném očkování či 
potvrzení o  prodělání onemocnění covid19 v  po
sledních sto osmdesáti dnech. Očkovaní s  ještě ne
dokončenou vakcinací, tedy lidé po první dávce nebo 
do čtrnácti dnů po druhé, budou muset předkládat 
potvrzení o nedokončeném očkování a PCR test ne 
starší 72 hodin. Tímto testem budou smět bezinfekč
nost prokazovat mladiství od 12 do 18 let a lidé, kteří 
mají lékařem potvrzeno, že se nemohli nechat očko
vat ze zdravotních důvodů.

V jižním křídle domu kultury bude v pátek 3. pro
since zahájena vernisáží v  17 hodin „andělská“ 
výstava Jarmily Rollerové nazvaná Vítám. O  den 
později, v sobotu 4. prosince, mohou rodiče se svými 
dětmi zamířit do divadla na pohádku Dášeňka čili Ži
vot štěněte. Po představení, které začíná v 16 hodin, se 
mohou těšit na Mikuláše a malou nadílku.

Naladit se na blížící se nejkrásnější svátky v  roce 
se mohou všichni, jež od středy 8. prosince zavítají 
do výstavní síně muzea. K vidění tu bude výstava Co 

 Výstavní síň muzea zaplní 
v prosinci andělé

 Klub čtenářů se sejde  
v pondělí 6. prosince

Výstava představí i obrazy a grafiky s vyobraze-
ním andělů.                                         Foto: archiv VM

Co šeptají andělé je název výstavy, jež bude 
od středy 1. prosince k vidění ve výstavní síni 
muzea. Zájemci si ji mohou prohlédnout i ve 
čtvrtek 16. prosince v rámci akce Andělské 
tvoření.
Andělé coby prostředníci mezi Bohem (bož-
stvy) a lidmi člověka provázejí od nepaměti. 
V křesťanské tradici svou roli sehrávají nejen 
ve vánočním příběhu, bible o nich vypráví 
prakticky už od stvoření světa. Navzdory seku-
larizaci a kulturním změnám ve 20. století 
zůstává téma anděla pro mnoho lidí i umělců 
až do současnosti aktuální, zrcadlící spiritu-
ální rozměr člověka. Výstava představí sochy, 
obrazy, grafiky i sbírkové předměty z oblasti 
lidového umění a uměleckého řemesla, které 
motiv anděla spojuje. Vedle historických sbí-
rek a betlémů nezůstanou opomenuty ani 
regionální projekt Andělárium a živoucí miku-
lášsko-andělské tradice. 
V andělském duchu se ponese i tvoření, jež 
muzejníci chystají na čtvrtek 16. prosince. 
Pro malé i velké návštěvníky připraví od 
9 do 16 hodin pečení a zdobení perníčků, 
výrobu vánočních přání a dekorací a další 
aktivity. Děti si tak například budou moci 
vlastnoručně vyrobenými ozdobami nazdo-
bit vánoční stromeček nebo si pohrát ve 
Velké muzejní herně. V rámci akce si budou 
moci zájemci rovněž prohlédnout výstavu Co 
šeptají andělé.                                           -red-

Klub čtenářů, který působí při Knihovně 
TGM, se opět sejde v pondělí 6. prosince 
v 17 hodin v klubovně v suterénu knihovny. 
Jeho členové se budou zamýšlet nad knihou 
Isabel Allendeové Dcera štěstěny, hovořit 
budou i o knihách, jež je v poslední době 
zaujaly. Vítáni jsou noví zájemci, ti mohou 
psát na e-mail halmichova@knihovnaspk.cz 
nebo seligova@knihovnaspk.cz. Členství je  
zdarma.                                                                    -zk-
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fantasy, ČZ
  17.00 Jarmila Rollerová: Vítám, vernisáž k an
dělské výstavě, jižní křídlo, dům kultury

  17.00 Besídka žáků ZUŠ ze třídy Š. Čížkové, 
koncertní sál ZUŠ 

 17.45 Resident Evil: Raccoon City, USA, DE, 
akční, horor, scifi, 15+, 

 20.00 Tady hlídáme my, ČR, rodinný, komedie

Sobota 4. prosince
  9.00–17.00 Keramika pro každého, otevřená 

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

 10.00, 14.00 Volejbal kraj. přebor ženy: TJ Šum-
perk – Bohuňovice, hala, kurt 1, ZŠ 8. května

  15.30 Encanto, USA, anim., dobr., komedie, fan
tasy, ČZ

  16.00 Mikuláš v  divadle: Dášeňka čili život 
štěněte, VK, divadlo

 17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – HC Slo-
van Ústí nad Labem, zimní stadion

 17.45 Tady hlídáme my, ČR, rodinný, komedie
 19.50 Benedetta, FR, NL, drama, historický, ro

mantický, životopisný, 15+
 20.00 Citron: Supi se slétají Tour 2021, host slo

venská Symfobia, velký sál, dům kultury

Neděle 5. prosince
 10.00, 14.00 Volejbal kraj. přebor kadetky: TJ 
Šumperk – VK Prostějov, hala, kurt 1, ZŠ 8. května

  15.30 Encanto, USA, anim., dobr., komed., fantasy, ČZ
 17.45 Tady hlídáme my, ČR, rodinný, komedie
 19.50 Resident Evil: Raccoon City, USA, DE, 

akční, horor, scifi, 15+, 

Pondělí 6. prosince
  17.00 Klub čtenářů: I. Allendeová – Dcera 

štěstěny, setkání a debata nad knihou, klubovna 
v suterénu, knihovna

  18.00 Besídka žáků ZUŠ ze třídy M. Novákové, 

Dlouhodobé výstavy
 Od 8. 12. do 30. 1. Co šeptají andělé, výstava 
soch, obrazů, grafiky i sbírkových předmětů z ob
lasti lidového umění a uměleckého řemesla, které 
spojuje motiv anděla, výstavní síň, muzeum
 Do 6. 2. Liška Bystrouška. Kresby Stanislava 
Lolka, Hollarova galerie, muzeum
 Do 30. 1. Mně se líbí Bob! (Bob Dylan a  jeho 
stopy v českých zemích a přilehlém okolí), Rytíř
ský sál, muzeum
 Do 16. 1. Velká muzejní herna, Muzejíčko, muzeum
 Do 12. 12. Ondřej Kotinský: Obrazy, výstava 
šumperského rodáka, Galerie mladých, muzeum
 Od 17. 12. do 27. 2. Vytrženo z fotobloku, výstava 
autorských fotografií Ivany Remešové, Galerie 
mladých, muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Od 1. 12. do 2. 1. Karolína Klimešová: V živel-
nosti, malba, Galerie J. Jílka

  Od 3. 12. do 31. 12. Jarmila Rollerová: Vítám, 
jižní křídlo, dům kultury

 Do 31. 1. Proměny barev, obrazy a fotografie sku
piny NASLISE, divadlo

 Do 30. 6. Výstava prací studentů uměleckých 
tříd VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo

 Od 2. 12. do 6. 1. Věra Kovářová: S fantazií bez obav, 
výstava obrazů, půjčovna pro dospělé, knihovna

  Do 30. 12. Seniorky Šumperk – výročí 25 let, vý
stava mapuje 25 let působení pěveckého souboru 
Seniorky Šumperk, informační centrum

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

Středa 1. prosince
  10.00 Méďa Špuntík, VK, Hrádek, divadlo
   14.00–16.45 Tvořivé odpoledne v rámci pro-

hlídky výstavy Liška Bystrouška. Kresby Stanislava 
Lolka, výroba vánočního přání, zdarma k  platné 
vstupence na výstavu, Hollarova galerie, muzeum

 17.30 Karel, ČR, dokumentární 
  18.00 Karolína Klimešová: V živelnosti, malba, 
vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka

  18.00 Koncert klavírního oddělení ZUŠ, kláš
terní kostel 

 20.00 Artvečer – FK: Quo vadis, Aida, BIH, AT, 
RO, NL, DE, PL, FR, NO, TR, drama, 15+

Čtvrtek 2. prosince
  15.30 Encanto 3D, USA, anim., dobr., komedie, 

fantasy, ČZ
  17.00 Věra Kovářová: S fantazií bez obav, ver
nisáž výstavy obrazů, půjčovna pro dospělé a malý 
sál, knihovna

 17.00 Babička, D, VK, divadlo
 17.45 Resident Evil: Raccoon City, USA, DE, 

akční, horor, scifi, 15+, 
 20.00 Duna, USA, CAN, akční, drama, scifi, 12+, 

Pátek 3. prosince
  15.30 Encanto, USA, anim., dobr., komedie, 

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

V knihovně vystaví své práce plné fantazie Věra Kovářová.
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koncertní sál ZUŠ 
  18.00 Cti Jeseníky, uvítání knihy Čti Jeseníky, 

velký sál, knihovna
 19.00 Deštivé dny, divadlo Ungelt Praha, VK, divadlo

Úterý 7. prosince
  19.00 Ondřej Havelka & MELODy MAKERS: 

Swing nylonového věku, velký sál, dům kultury

Středa 8. prosince
  9.00 Co šeptají andělé, otevření výstavy soch, 
obrazů, grafiky i  sbírkových předmětů z  oblasti 
lidového umění a uměleckého řemesla, které spo
juje motiv anděla, výstavní síň, muzeum

   14.00–16.45 Tvořivé odpoledne v  rámci 
prohlídky výstavy Liška Bystrouška. Kresby Sta-
nislava Lolka, výroba vánočního přání, zdarma 
k platné vstupence na výstavu, Hollarova galerie, 
muzeum

 18.00 Česko zpívá koledy 2021, společný zpěv 
u divadla, divadlo

 18.00 Česko zpívá koledy, ZŠ Sluneční
  18.00 Seminář Moderní dějiny: Vybrané pří-

běhy z 2. světové války, přednáší T. Hlavsa, velký 
sál, knihovna

 20.00 Artvečer – FK: Raffael – mladý genius, IT, 
dokumentární

Čtvrtek 9. prosince
 17.00 Testosteron, C, VK, divadlo

 20.15 Živě v  Oku: Louskáček, GB, balet živě 
z Royal Opera House Londýn

Pátek 10. prosince
  9.00–16.00 Šumperské vánoční farmářské trhy, Hlavní 

třída (mezi obchodním domem a hotelem Grand)
  15.20 Tajemství staré bambitky 2, ČR, pohádka
 17.30 West Side Story, USA, muzikál, drama, ro

mantický, 
  18.00 Aleš Kauer: Heron, básnický večer věno

vaný Ivanu Martinu Jirousovi, velký sál, knihovna
  18.00 Besídka žáků ZUŠ ze třídy L. Nezbedové, 

koncertní sál ZUŠ
 20.30 Pražský výběr: Symphony Bizarre, ČR, hu

dební, dokument 

Sobota 11. prosince
  9.00–13.00 Dopolední vánoční dílna, tradiční 

tvoření vánočních dekorací, počet účastníků ome
zen – na akci je třeba se předem přihlásit na tel. 
č. 725 486 227, výtvarný ateliér, artedílna, Komín

 10.00, 14.00 Volejbal kraj. přebor muži: TJ Šum-
perk – Štěpánov, hala, kurt 1, ZŠ 8. května

  13.00–17.00 Odpolední vánoční dílna, tradiční 
tvoření vánočních dekorací, počet účastníků ome
zen – na akci je třeba se předem přihlásit na tel. č. 
725 486 227, výtvarný ateliér, artedílna, Komín

  15.20 Tajemství staré bambitky 2, ČR, pohádka
 17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – HC 
Frýdek-Místek, zimní stadion

 17.30 Pražský výběr: Symphony Bizarre, ČR, hu
dební, dokument

 19.00 Králova řeč, B, VK, divadlo
 19.30 West Side Story, USA, muzikál, drama, ro

mantický,  

Neděle 12. prosince
   10.00 O  Budulínkovi, hraje divadlo Kapsa 
Andělská Hora, velký sál, dům kultury

  14.00–18.00 Relaxační malování: Vánoční 
mandaly, malování suchým pastelem nejen pro 
začátečníky, rezervace míst na tel. č. 730 127 885, 
klubovna II, dům kultury

  14.55 Tajemství staré bambitky 2, ČR, pohádka
 17.00 West Side Story, USA, muzikál, drama, 

romantický,  
 20.00 Pražský výběr: Symphony Bizarre, ČR, hu

dební, dokument 

Pondělí 13. prosince
  18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 

Úterý 14. prosince
  17.00 Literární seminář: Zaniklý svět aškenáz-

ských Židů v  díle bratří Singerových, přednáší 
F. Říhovský, velký sál, knihovna

  18.00 Besídka žáků ZUŠ ze třídy T. Bartoška, 
koncertní sál ZUŠ 

  18.00 Vánoční koncert kytarového orchestru 
ZUŠ, kaple klášterního kostela

Středa 15. prosince
  14.00–17.00 Vánoční dílničky u radnice, tra

dičně netradiční vánoční tvoření v  duchu nejen 
vánočních tradic, nám. Míru

   14.00–16.45 Tvořivé odpoledne v  rámci 
prohlídky výstavy Liška Bystrouška. Kresby Sta-
nislava Lolka, výroba vánočního přání, zdarma 
k platné vstupence na výstavu, Hollarova galerie, 
muzeum

   17.00 Bělorusko  – minulost, současnost, 
budoucnost?, program k připomenutí 10. výročí 
úmrtí Václava Havla, interaktivní přednáška a be
seda k  nové knize Ilji Lemeškina: Portrét Fran
ciska Skoriny, minivýstava o  životě Fr. Skoriny 
a  portréty výtvarníka J.  Altmanna, hosté: autor 
knihy I. Lemeškin, předseda Pražského lingvis
tického kroužku a  vydavatel knihy T. Hoskovec, 
velký sál, knihovna

   17.00 Bělorusko současnosti i budoucnosti, 
povídání o současném Bělorusku i jeho budoucnosti 
doplní zpěv lidových písní, ukázky tanců + ukázky 
filmové, hosté: běloruský pěvecký spolek a Sviatlana 
Sudovskaja, M. Joukl, vedoucí katedry sociologie 
Univerzity Hradec Králové, velký sál, knihovna

  18.00 Koncert dechového oddělení ZUŠ, kaple 
klášterního kostela

 20.00 Artvečer – FK: Drazí soudruzi, RUS, 
drama, historický, 15+

Čtvrtek 16. prosince
  9.0016.00 Andělské tvoření, pečení a  zdo

bení perníčků, výroba vánočních přání a dekorací 
a další aktivity, muzeum

  15.25 Tajemství staré bambitky 2, ČR, pohádka
 17.30 Známí neznámí, ČR, komedie, 12+
  18.00 Koncert komorního smyčcového orches-

tru ZUŠ, klášterní kostel
 19.30 Spider-man: Bez domova, USA, akční, 

dobrodružný,  

Pátek 17. prosince
  9.00 Vytrženo z  fotobloku, otevření výstavy 
autorských fotografií I. Remešové, Galerie mla
dých, muzeum

  15.00 Tajemství staré bambitky 2, ČR, pohádka
   17.00 Václav Havel – dramatik: 10. výročí 

od úmrtí, scénické čtení divadelní hry Rodinný 
večer, velký sál, knihovna

  17.00 Vánoční rozjímání P. Minářové, kon
certní sál ZUŠ 

 17.10 Spider-man: Bez domova 3D, USA, akční, 
dobrodružný

 20.10 Známí neznámí, ČR, komedie, 12+

Sobota 18. prosince
   10.00 Do knihovny za pohádkou: Vánoční 
příběh, divadlo Víti Marčíka ml., velký sál, knihovna

  16.00 Vánoční koncert ŠDS, velký sál, dům 
kultury

Z nových knih, jež 
Knihovna TGM ne-
dávno koupila, kni-
hovnice doporučují 
román britského 
autora Juliana Bar-
nese Muž v červe-
ném kabátě, jehož 
hlavním hrdinou 
je kontroverzní 
francouzský lékař, 
myslitel a vědec 
Samuel-Jean Pozzi.  
Příběh Pozziho 
a jeho společenských kruhů tvoří širší obraz 
Belle Époque, doby na přelomu 19. a 20. sto-
letí, kdy Británie a Francie stály hrdě bok po 
boku; oněch krásných časů, kdy byla v Pa-
říži dokončena Eiffelova věž a krásná Sarah 
Bernhardtová byla na vrcholu ka riéry – ale 
také doby bizarních soubojů, vražd a soud-
ních procesů. 
Za pozornost stojí rovněž román nizozem-
ského autora Jaapa Robbena Letní srst o slo-
žitosti rodinných vztahů a síle sourozenecké 
lásky. Dospívající Brian žije po rozvodu rodičů 
v maringotce s otcem, který se potýká s alko-
holem a dluhy. Má staršího, těžce postiženého 
bratra, jenž žije v ústavu. Když se naskytne 
příležitost vzít si ho domů a dostat za to pří-
spěvek na péči, Brianův otec se nechá vidinou 
peněz zlákat: začíná tak letní dobrodružství, 
které obohatí a změní život obou bratrů. 
Do třetice pak knihovnice upozorňují na 
knihu Aleny Ježkové Ruce houslisty, v jejíchž 
sedmi povídkách se prolínají osudy členů 
česko-německo-židovské rodiny Schillerů na 
pozadí historických událostí 20. století. Od 
zákopů 1. světové války přes rozvíjející se 
průmysl Československé republiky, 2. svě-
tovou válku a nástup komunismu až po 
invazi „bratrských“ vojsk v srpnu 1968: pří-
běh rodiny Schillerů se uzavírá v roce 2005 
v Londýně pátráním proslulého houslového 
virtuosa po vlastních kořenech.
Další čtenářské tipy
beletrie: J. T. Bengtsson – Ze sídliště, S. Bo-
hatá – Klikař Beny, A. Strnadová – ... stačilo 
jen říct Jáchymov, H. Žáková – Saudade, 
V. Bernatský – Jak dostat tatínka do karan-
tény, D. Machado – Průměrný index štěstí, 
J. Gould-Bourn – Když panda tančí, E. Hough-
ton – Cestou k tobě, J. Caplin – Chata ve Švý-
carsku, L. Riley – Levandulová zahrada
thriller, detektivka: P. May – Muž bez tváře, 
A. Andrews – Pseudonym, A. S. Hatch – Kon-
činy, S. J. Bolton – Prasklina, A. Mazáč – 
Aristokrat
historické: L. Di Fulvio – Všechny touhy ve-
dou do Říma, S. Halls – Nalezenec
naučná: R. Carsonová – Tiché jaro, M. V. Ko-
pecká – Deník farářky, T. Etzler – Novinářem 
v Číně
dětská: J. Vítová – Úsměvné starosti vrabce 
Kašpara, E. A. Wike-Smith – Cesta do země 
snergů, P. Hůlová – Liščí oči, B. Nesvad-
bová – Mia a svět, J. Dvořák – Slunečnice, 
aneb Rukověť malého zahradníka

Zpracovala M. Halmichová

 Knižní tipy pro čtenáře
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Encyklopedie Čti Jeseníky právě vychází.

Čti Jeseníky

Čt
i 
Je

se
ní
k
y

Praděd
Zažíval jsem jen vzrušení, radost, pocit prapůvodní síly, 
stoje na nejvyvýšenějším místě celého horského kraje 
a pohlížeje na hemžící se svět hor a dolin (Mayer, 1844). 
Více o Pradědu se dozvíte na straně 90 →

Čti Jeseníky
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„Doufám a přeji si, aby toto nanejvýš podivuhodné, významné pohoří získalo na vážnosti. Vždyť naše milé, zcela 
neznámé Jeseníky jsou bohaté tak, jako leckterá proslulá pohoří.“
Franz Mückusch von Buchberg (1814)

„Tajemnost ani s postupujícím zcivilizováním z hor nemizí. Zůstává zde odjakživa a kdesi na pozadí naší mysli 
vytváří motivaci – objevovat a osvětlovat. Stimuly, jichž se mnozí z nás nenabaží, právě proto, že hory jsou plné 
příběhů, míst se zvláštní mocí nás přitahovat. Míst, které vyhledáváme a vracíme se k nim.“
tým Čti Jeseníky (2021)

„Absolutely astonishing!“
The New Jersey Times

„There are no borders for this book. Refreshing view into the great Ash Mountains.“
The Guerdian

„Einfach Superparade!“
Frenkfurter Allgemeine Zeitung

Myslím, drahý huberte,
že jsi byl nyní na ctihodného

čtenáře trochu neurvalý.

Tak na co čekáš?
začni číst!

Martina Trchová spolu s kapelou odehraje v knihovně 
vánoční koncert.                                                      Foto: archiv

Markéta Pilátová představí svou novou knihu Bába Bedla.

Literární seminář přiblíží bratry Singerovy

Na vánočním koncertu Martiny Trchové 
představí Markéta Pilátová Bábu Bedlu

Oblíbený literární seminář v prosinci pokračuje. 
Přednášející Filip Říhovský se během něj zaměří 
na zaniklý svět aškenázských Židů v  díle bratří 
Singerových. Utrpení a  naděje, pokorná víra a  ra
dosti těla, duchovní vznešenost a  náboženský fa
natizmus, spravedliví a  šejdíři, chladní podnikavci 
a  iracionální blouznivci, tak lze alespoň částečně 

Martina Trchová, osobitá zpěvačka, skladatelka, 
textařka a také výtvarnice, zavítá v úterý 21. prosince 
do šumperské knihovny. Se svou kapelou odehraje od 
17 hodin ve velkém sále vánoční koncert, během ně
hož představí Markéta Pilátová svou novou dětskou 
knihu Bába Bedla, kterou Markéta Trchová ilustro
vala. 

Držitelé ceny Anděl z  roku 2017 hrají vlastní 
tvorbu, vycházející ze silné ženské písničkářské gene
race, a žánrově se pohybují na hranicích jazzu, blues, 
folku, latiny a  šansonu. „Křehké výpovědi střídají 
texty chrlené s  hiphopovou kadencí, lyrické písně 
o věšení kalhotek a kapesníků na smíchovském bal
kóně nebo o Vánocích v karanténě,“ přibližuje tvorbu 
kapely ředitelka knihovny Kamila Šeligová. Připo
míná, že kapela ve složení Patrik Henel, Radomír Po
lívka a Petr Chlouba vydala již dvě alba – Takhle ve 
mně vyjou vlci a Holobyt, Martina Trchová pak má 
na kontě ještě debutové album Čerstvě natřeno.

 V knihovně uvítají encyklopedii  
Čti Jeseníky

Nejvyšší moravskoslezské hory přibližuje nová 
netradiční obrazová encyklopedie nazvaná 
Čti Jeseníky. Čtenáři v ní vedle velkoformáto-
vých koláží historických fotografií najdou také 
kuriózní příběhy a informace o klíčových osob-
nostech regionu a místních zajímavostech. 
Uvítání knihy spojené s přednáškou nazvanou 
Cti Jeseníky proběhne v pondělí 6. prosince od 
18 hodin ve velkém sále knihovny. 
Jesenické hory jsou plné příběhů, míst, jež 
vyhledáváme a vracíme se k nim, byť třeba 
jen v naší mysli. Jsou motorem či motivací 
k činům a prožitkům, pro někoho i smyslem 
života. Lidem, kteří naslouchají, navíc umožní 
rekonstruovat to, co zde zanechaly předchozí 
generace… 
Netradiční obrazovou publikaci Čti Jeseníky, 
určenou nejen mládeži, ale i turistům a příz-
nivcům hor, připravil tým regionálních autorů. 
Jejich snahou je zvýšit povědomí o Jeseníkách 
a společně do jejich prostoru cílit část energie 
především na drobné úpravy poničených míst 
a citlivé zásahy v rámci krajiny. Přednáška tak 
představí nejen zajímavosti, o kterých jste ne-
měli tušení, ale přiblíží také další vizi pro hory, 
jejichž jsme součástí.                                            -red-

  16.00 Méďa Špuntík, VK, Hrádek, divadlo
 17.30 Známí neznámí, ČR, komedie, 12+
 19.30 Spider-man: Bez domova, USA, akční, 

dobrodružný,  

Pondělí 20. prosince
  18.00 Zpívání u stromečku, zahrada ZUŠ 

Úterý 21. prosince
  17.00 Vánoční koncert Martina Trchová & 

Trio a křest knihy Bába Bedla Markéty Pilátové, 
velký sál, knihovna

  18.00 Vánoční besídka žáků ZUŠ ze třídy I. Be-
nové, koncertní sál ZUŠ 

Středa 22. prosince
   14.00–16.45 Tvořivé odpoledne v  rámci 

prohlídky výstavy Liška Bystrouška. Kresby Sta-
nislava Lolka, výroba vánočního přání, zdarma 
k platné vstupence na výstavu, Hollarova galerie, 
muzeum

 17.25 Kingsman: První mise, předpremiéra, 
GB, USA, akční, dobrodružný, krimi, 15+, 

 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – SC Ko-
lín, zimní stadion

 19.00 Babička, A, VK, divadlo
 20.00 Artvečer – FK: Sny o  toulavých kočkách, 

ČR, USA, FR, dokumentární

Čtvrtek 23. prosince
 15.10 Zpívej, USA, animovaný, rodin., dobrodružný 
 17.25 Kingsman: První mise, GB, USA, akční, 

dobrodružný, krimi, 15+, 
 20.00 The Matrix Resurrections, USA, akční, scifi

Sobota 25. prosince
 16.30 Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční, Šum

perský vánoční sbor pod vedením R. Janků, kláš
terní kostel

Středa 29. prosince
 17.00 Testosteron, dramaturgický úvod od 16.30, 
VK, divadlo

Čtvrtek 30. prosince
 19.00 Okno do dvora, VK, divadlo

Pátek 31. prosince
 17.00 Čekání na Sokola, komponované předsta
vení, VK, divadlo

charakterizovat zmizelý exotický svět polských 
Židů, s hrůzou i porozuměním zachycený v povíd
kách a  románech amerického spisovatele píšícího 
v  jidiš Isaaca Bashevise Singera, nositele Nobelovy 
ceny, a jeho bratra Israela Joshuy Singera. Seminář 
proběhne v úterý 14. prosince od 18 hodin ve vel
kém sále knihovny.                                                     kv

Hostem koncertu bude tentokrát netradičně spi
sovatelka a autorka knih pro děti i dospělé Markéta 
Pilátová. Společně se zpěvačkou během večera před
staví svou novou knihu Bába Bedla, která dětem vy
práví další tajuplný příběh, v němž závažné válečné 
téma prostupuje magická realita. Příběh pro malé mi
lovníky dobrodružství svými ilustracemi doprovodila 
právě Martina Trchová a v knihovně ji pokřtí Kamila 
Šeligová. „Bába Bedla, napůl žena a napůl houba, se 
objevuje vždy tam, kde jsou nějaké děti v nesnázích. 
Teď pomáhá v  Jeseníkách na konci 2. světové války 
dvěma německým holkám, českému klukovi a  mla
dičkému ruskému vojákovi. Děti díky Bedle poznají, 
jak to vypadá dole v říši podhoubí, a naučí se rozlišo
vat dobré od jedovatého. A zjistí, že nejlepší způsob, 
jak se zlu vždycky ubránit, je držet spolu,“ popisuje 
ředitelka knihovny děj knihy, kterou nedávno vydalo 
nakladatelství Meander.                                                           zk

Hned dvakrát uvede divadlo v prosinci inscenaci Babička. 
Foto: V. Nesvadba
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Šumperská knihovna TGM chystá 
na prosinec program, jenž připomene 
desáté výročí úmrtí Václava Havla. 
Kromě přednášky a  besedy k  nové 
knize Ilji Lemeškina „Portrét Franciska 
Skoriny“, které doplní jednorázová vý
stava, a navazujícím povídání na téma 
Bělorusko současnosti i  budoucnosti, 
jež proběhnou ve středu 15. prosince, 
připravuje knihovna ve spolupráci 
s divadlem scénické čtení Havlovy di
vadelní hry Rodinný večer. Odehraje 
se ve velkém sále knihovny v  pátek 
17. prosince.

„Bělorusko – minulost, současnost, 
budoucnost?“ je mottem vzpomínko
vého podvečera u příležitosti desátého 
výročí úmrtí Václava Havla, který ve 
středu 15. prosince nabídne od páté 
podvečerní ve velkém sále knihovny 
přednášku, besedu, výstavu a také kon
cert. V  centru pozornosti bude nej
prve nová kniha Ilji Lemeškina Portrét 
Franciska Skoriny. Během interaktivní 
přednášky přiblíží Ilja Lemeškin spolu 

V knihovně připomenou deset let od úmrtí Václava Havla
s  Tomášem Hoskovcem, předsedou 
Pražského lingvistického kroužku 
a  vydavatelem knihy, nejvýznamnější 
běloruskou kulturní osobnost, jež svůj 
pestrý profesní osud spojila s  Prahou. 
Lékař František Skorina, občan Litev
ského velkoknížectví, byl renezanční 
humanista a  diplomat evropského vý
znamu, který své největší dílo vydal 
v Praze. Jeho Ruténská bible je zásadní 
počin v  dějinách slovanského písem
nictví, zdaleka ne pouze běloruského, 
zároveň představuje mezník ve vývoji 
českého knihtisku a  českého portrétu. 
Právě o jeho portrétu v Ruténské bibli 
vydal Pražský lingvistický kroužek me
zinárodní studii, jež bude představena. 
Skorina také založil zahradu Pražského 
hradu a společně se svým synem i zá
meckou zahradu v Jindřichově Hradci. 

Kromě přednášky se mohou poslu
chači těšit na krátký animovaný film, 
výstavu o  životě Františka Skoriny 
i  prezentaci dřevořezů grafika Jiřího 
Altmanna, který se podílel na grafické 

Psychedelie, 2021, akryl a olej na plátně, 100 × 130 cm

Knihovna láká na pohádkový Vánoční příběh

Jílkovu galerii rozzáří živelnost výtvarnice 
Karolíny Klimešové

Do knihovny za pohádkou je cyklus měsíčních diva
delních setkávání, který pořádá Knihovna TGM. Ur
čen je pro děti předškolního a mladšího školního věku. 
Další představení je naplánováno na sobotu 18.  pro
since, kdy do knihovny přijede s Vánočním příběhem 

V  Galerii Jiřího Jílka bude od středy 1. prosince 
k vidění výstava maleb Karolíny Klimešové nazvaná 
„V  živelnosti“. Zahájena bude vernisáží v  18 hodin 
a potrvá do 2. ledna.

Neumím si představit větší propast mezi navazu
jícími výstavami, než jaká zeje mezi malbou Jiřího 
Štourače a Karolíny Klimešové. Jen Tonda Kroča by 
ji v tom překonal. Ten ale chrlí potoky barev, kytice, 
drsné portréty a vášnivé akty s divou zběsilostí.

Ona maluje z přirozené radosti v uvolněném ta
nečním rytmu, rychle a bez váhání. Pohrává si a těší 
se a baví i podbízivým motivem. Bez zábran přijímá 
to, co právě nabízí, a nic jí není nízké nebo cizí. Ma
luje nejraději v  zahradě v  plném květu prozářené 
sluncem a  pojem „nedělní malířka“ se jí zalíbil. 
Drží se bezprostřednosti a nic dalšího nevkládá do 
obrazu, maluje, co vidí před sebou. Není tu žádná 
provokace ani jízlivost, není to Kuncova „schválně 
špatná malba“, ale až průzračně čirá radost z barev, 
ze světla a chvíle života v jeho plnosti. Z toho, co je 
právě tady a teď, nic víc, nic míň. Ta radost je u ní 
rozhodující. Živelné vnoření se do motivu v jeho be
zejmennosti, bez planých úvah a raději v přehnané 
barevnosti než v jejím útlumu, v plném světle a zře
telném tvaru, ve svěží volnosti a v přímém dotyku 
s ním je jí už od dětství bytostně vlastní. 

Vedle olejomalby a pastelových kreseb, ve kterých 
si na cestách zaznamenává uviděné, ráda pracovala 
venku i  uvnitř s  barevným krepovým papírem, se
skupeným do objektu a  často i  máčeným. Po zalití 
vodou se jeho barva rozpouští a  rozteklá stává se 
malbou akvarelem. Vystavený povětrnosti a  dešti 
zraje sám.

Tady ale vystavuje nové obrazy v akrylu a v olejo
malbě. Letošní dvanáctá, závěrečná výstava galerie 
září jejich živelností a  po nejistém, ale úspěšném 
roce je dobrou tečkou za celoročním programem. 
Snad je i příslibem naděje na náš návrat do lepších 
dnů. Díky za ni.                                                       M. Koval    

 Básnický večer věnuje Aleš Kauer 
Ivanu Martinu Jirousovi

Aleš Kauer, výtvarník, básník, performer, zakla-
datel bibliofilského nakladatelství Adolescent, 
několika avantgardních hudebních projektů, 
organizátor kulturních akcí a literárně-hudeb-
ního festivalu Kvílení, přijede po čase opět do 
Šumperka. Ve velkém sále knihovny nabídne 
v pátek 10. prosince cyklus zhudebněných 
básní „Heron“, věnovaný Ivanu Martinu Jirou-
sovi. Setkání začíná v 18 hodin.
„Pozoruhodný Kauerův počin nazvaný Heron 
zhudebňuje básně, ale i proslovy či pouho-
pouhé průpovídky Ivana Martina Jirouse. 
Moje hudební záznamy nemají být poklonou 
a slepým obdivem, dodává autor v dovětku 
nahrávky. Jirous je zde prezentován jako člo-
věk z masa a kostí, v němž se ustavičně pere 
démon s andělem,“ napsal ve své recenzi, 
jež vyšla loni v časopise Full Moon, Libor 
Staněk.                                                         -kš-

Aleš Kauer.                                                   Foto: archiv

podobě knihy a výstavy. Vystoupí rov
něž Běloruský pěvecký spolek a Sviat
lana Sudovskaja a  nebude chybět ani 
beseda o  současné situaci a  budouc
nosti Běloruska. „Mezi pozvanými 
hosty jsou velvyslanec Litvy Laimonas 
TalatKelpša a  vedoucí katedry socio
logie královéhradecké univerzity Mi
roslav Joukl. Zatím ale není jisté, zda 
přijedou,“ uvedla ředitelka knihovny 
Kamila Šeligová.

O dva dny později, v pátek 17. pro
since, připomene Václava Havla – dra
matika scénické čtení jeho divadelní 
jednoaktovky Rodinný večer. „Jde 
o  první samostatně napsanou jed
noaktovou hru Václava Havla z  roku 
1960. Světovou premiéru měla teprve 
v roce 2000 v Divadle na Vinohradech 
v dramaturgicky koncipovaném večeru 
spolu s již proslulou Vernisáží,“ připo
míná ředitelka Knihovny T. G. Masa
ryka, jež spolu s místním divadlem akci 
pořádá. Dějištěm bude od 17 hodin 
velký sál knihovny.                                zk

Řeč bude i o portrétu Františka Skoriny 
v Ruténské bibli.

výstava 
Renesanční intelektuál 

mezi Prahou a Vilniusem

Panelová výstava o životě a díle největší běloruské 
kulturní osobnosti Františka Skoriny. Doktor František 
Skorina (1470–1552), občan Litevského velkoknížectví, 
historická osobnost, k níž se hrdě hlásí dnešní Bělorus 
(stejně jako třeba k Marcu Chagallovi), byl evropský 
intelektuál, který své největší dílo vydal v Praze. Jeho 
Ruténská bible (1517–1520) je zásadní počin v dějinách 
slovanského písemnictví, zdaleka ne pouze běloruského; 
zároveň představuje mezník ve vývoji českého knihtisku a
českého portrétu. Právě o jeho portrétu v Ruténské bibli 
vydal Pražský lingvistický kroužek mezinárodní studii, 
která bude představena.

Kulturní dědictví UNESCO 2021

Portrét 
Františka Skoriny

Městská knihovna T. G. Masaryka 
18. ledna 2021 v 17:00

pozvánka
na výstavu, besedu a koncert

Součástí bude přednáška autora studie Ilji Lemeškina 
a Tomáše Hoskovce, projekce krátkého animovaného 
filmu a koncert Běloruského pěveckého spolku. 
Součástí bude i prezentace dřevořezů grafika Jiřího 
Altmanna, který se podílel na grafické podobě knihy 
a výstavy. A nebude chybět ani beseda o současné situaci 
Běloruska.   Akce se koná za podpory města Šumperk 
a ve spolupráci s Městskou knihovnou T. G. Masaryka 
Šumperk.

www.sumperk.cz 
www.knihovnaspk.cz

Nad akcí přijali velvyslanec Litvy v ČR Laimonas Talat-
Kelpša, hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a 
starosta města Šumperk Tomáš Spurný.

Víťa Marčík. Děti se mohou těšit na tři krále, pastýře, 
anděly, tetu Alžbětu a strýce Zachariáše a samozřejmě 
na Marii, Josefa a Ježíška. Po pohádce, jež se odehraje 
od 10 hodin ve velkém sále, si pak mohou rodiny vy
půjčit knížky nebo navštívit kavárnu.                                zk
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