
Pardubická výtvarnice Eliška Ja-
kubíčková miluje výbušnou živelnost 
barev na velké ploše plátna. Její malba 
probouzí tělesné pocity a  duševní 
stavy prožívané závratě radosti, blíz-
kosti a něhy, jindy i v bolesti budí víru 
a naději. Jádro výstavy se váže k básni 
Ivana Martina Jirouse a  jejími slovy 
inspirované obrazy jí dominují. Obdi-
vovat je mohou všichni, kteří přijdou 
do Galerie Jiřího Jílka v Sadech 1. máje. 
Výstava nazvaná „Bělostná perletí“, 
jejíž vernisáž proběhne ve  středu 
7. června od 18 hodin, zde bude k vi-
dění do 2. července.

S  blížícími se nejdelšími dny roku 
přichází týden podvečerních koncertů 
na  Kostelním náměstí. Šumperská 
nokturna chtějí nabídnout hudební 
zastavení při procházkách teplými ve-
čery před kopiemi da Vinciho fresek. 
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Malbu vystaví v Jílkově galerii 
Eliška Jakubíčková

Muzejní noc se ponese 
v duchu elegance

Do Muzejíčka vjedou mašinky

Šumperská nokturna oživí 
Kostelní náměstí Mikulov pobaví Šumperk

 Pokr. na poslední straně

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v červnu

„Bělostná perletí lastury“, 2016, 
akryl na plátně, 220 × 210 cm

Šumperská nokturna hostí pro-
stor u  kopií da Vinciho fresek 
na Kostelním náměstí. Foto: -zk-

V  devátém ročníku vystoupí tři pě-
vecké soubory.

V  pondělí 12. června se představí 
šumperský pěvecký soubor Avono-
taj s  instrumentálním doprovodem, 
ve  středu 14. června Lanškrounský 
smíšený sbor s  dětským sborem jako 
hostem a  v  pátek 16. června komorní 
dívčí sbor při místní základní umělecké 
škole. Koncerty začínají vždy o půl de-
váté večerní a vstupné je dobrovolné.

Šumperská Muzejní noc 2017 se 
v  pátek 9. června od  19 do  23 hodin 
ponese v  duchu elegance 20.  století. 
Společenské šaty, které byly v  mu-
zeu shromážděny na  základě spo-
lupráce se šumperskou veřejností, 

Oblíbená akce s degustací vín z mi-
kulovské vinařské podoblasti nazvaná 
„Mikulov baví Šumperk“ proběhne 
letos nově v  prostorách šumperského 
divadla. V  pátek 16. června zde čeká 
na příchozí od 19 hodin nejen degus-
tační přehlídka sto padesáti vzorků vín, 
ale také ukázky sabrage mistrem České 
republiky Kamilem Prokešem. K posle-
chu zahraje cimbálová muzika Klaret.

budou prezentovány na  módní pře-
hlídce a  na  výstavě Dámy a  pánové, 
do  gala! Návštěvníky čeká atmosféra 
malého muzejního bálu. V  prosto-
rách Pavlínina dvora nebudou chybět 
ukázky společenských tanců v  prove-
dení Klubu tanečního sportu Šumperk 
a  ukázka moderního tance twerk. 
Během večera budou zpřístupněny 
i všechny aktuální výstavy.

V  Muzejíčku šumperského muzea 
bude od 8. června do 10. září k vidění 
výstava nazvaná „Království mašinek“. 
Představí nejen modely vláčků, za-
půjčené od  soukromých sběratelů, ale 
připomene také nejvýznamnější regio-
nální železniční stavitele a podnikatele 
19. století, firmu bratří Kleinů. 

Návštěvníci budou moci obdivovat 
např. mazničky, návěstní trubku, denní 
a noční výpravku či modely lokomotiv 
a také výrobky, které ve svých železár-
nách tato firma vyráběla. Výstava bude 
doplněna o  interaktivní prvky, včetně 
funkčního vláčku na  vlastní pohon. 
Na  nejmenší návštěvníky čeká na-
víc od 13. do 29. června vždy v úterý, 
středu a čtvrtek mezi 12.30 a 15.30 hod. 
překvapení v  podobě zprovoznění 
několika typů modelů kolejišť žáky 
Střední školy železniční, technické 
a služeb Šumperk.

Divadlo Šumperk uvádí premiéru
pohádky Daniely Fischerové

Duhová zahrada

v pátek 2. června od 16 hodin 
za účasti autorky



Vlastivědné muzeum 
 
Výstavní síň 
▶ Cesty k domům
Výstava trvá do 17. 9.
Muzejíčko (Galerie Šumperska)
▶ Sportovní herna 
Výstava trvá do 4. 6.
▶ Království mašinek
Výstava bude zahájena 8. 6. a  potrvá 
do 10. 9.
Rytířský sál 
▶ Dámy a pánové, do gala! 
Výstava trvá do 27. 8.
Hollarova galerie
▶ Jan Byrtus: Tváří v tvář přírodě 
Výstava fotografií trvá do 11. 6.
▶ Křídla v průběhu času 
Výstava bude zahájena 22. 6. v 17 hodin 
a potrvá do 3. 9.
Galerie mladých
▶ Oko do duše okno 
Výstava výtvarného oboru ZUŠ 
Šumperk bude zahájena 1. 6. v 17 hod. 
a potrvá do 2. 7.
Stálá expozice 
▶ Příroda a dějiny severozápadní Mo-
ravy
Akce
▶ Muzejní noc 
2017  9. 6. od  19 do  23 hod., v  duchu 
elegance 20. století

Bližší informace: VM Šumperk, Hlavní 
třída 22, tel.  č.: 583  363  070, tel., fax: 
583  214  908, e-mail: vmsumperk@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-
-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út–ne  
9–12  hodin, 12.30–17 hodin. Otevírací 
doba Muzejíčka (Galerie Šumperska): 
út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 hodin. 

Kino Oko
Digitální 3D kino podle standardu DCI

▶ Čtvrtek 1. června
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA 
POMSTA 3D v 17.00 hod., USA, dobr., 
akční, fantasy, komedie, ČZ, WONDER 
WOMAN v  19.45  hod., USA, akční, 
dobr., fantasy, sci-fi▶ Pátek 2. června
Hrajeme pro děti: PŘÍŠERKY POD 
HLADINOU v 15 hod., Španělsko, ani-
movaný, ČZ, PIRÁTI Z  KARIBIKU: 
SALAZAROVA POMSTA v  17  hod., 
USA, dobr., akční, fantasy, komedie, 
ČZ, WONDER WOMAN v 19.45 hod., 
USA, akční, dobr., fantasy, sci-fi▶ Sobota 3. června 
Hrajeme pro děti: Z PAŘÍŽE DO PA-
ŘÍŽE* ve 14.50 hod., Fr., Kanada, ČR, 
dobr., drama, ČZ, WONDER WO-
MAN 3D v  17.10  hod., USA, akční, 
dobr., fantasy, sci-fi, ČZ, PIRÁTI 
Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA ve  20  hod., USA, dobr., akční, 
fantasy, komedie▶ Neděle 4. června
Hrajeme pro děti: Z PAŘÍŽE DO PA-
ŘÍŽE* ve 14.30 hod., Fr., Kanada, ČR, 
dobr., drama, ČZ, PIRÁTI Z  KARI-
BIKU: SALAZAROVA POMSTA 
v 16.50 hod., USA, dobr., akční, fantasy, 
komedie, ČZ, WONDER WOMAN 
3D v  19.35  hod., USA, akční, dobr., 
fantasy, sci-fi, ČZ▶ Pondělí 5. června 
WONDER WOMAN v  17.15  hod., 
USA, akční, dobr., fantasy, sci-fi, DAN-
CER ve  20  hod., VB, USA, Ukrajina, 
dokument.▶ Úterý 6. června 
DANCER v  17.30  hod., VB, USA, 
Ukrajina, dokument., WONDER WO-
MAN v 19.20 hod., USA, akční, dobr., 
fantasy, sci-fi▶ Středa 7. června 
OKO SENIOR: ŠPUNTI NA  VODĚ 

v  15.25  hod., ČR, rodinný, komedie, 
WONDER WOMAN v  17.15  hod., 
USA, akční, dobr., fantasy, sci-fi, 
Artvečer – FK: TŘI DNY V  ZÁŘÍ 
ve  20  hod., Makedonie, Kosovo, fan-
tasy, drama, thriller▶ Čtvrtek 8. června 
MUMIE 3D v  17  hod., USA, akční, 
fantasy, horor, ČZ, SMRTIHLAV 
v  19.30  hod., Fr., VB, Belgie, USA, 
akční, životop. thriller▶ Pátek 9. června 
Hrajeme pro děti: PŘÍŠERKY POD 
HLADINOU 3D ve  14.30  hod., Špa-
něl., anim., ČZ, MUMIE v 16.30 hod., 
USA, akční, fantasy, horor, Živě v Oku: 
NOVOSVĚTSKÁ, CITY NOIR 
v 19.30 hod., Berlínská filharmonie▶ Sobota 10. června
Hrajeme pro děti: Z PAŘÍŽE DO PA-
ŘÍŽE* v  15.10  hod., Fr., Kanada, ČR, 
dobr., drama, ČZ, SMRTIHLAV 
v  17.30  hod., akční, životop. thriller, 
MUMIE 3D ve  20  hod., USA, akční, 
fantasy, horor, ČZ▶ Neděle 11. června 
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZA-
ROVA POMSTA 3D ve  14.45  hod., 
USA, dobr., akční, fantasy, kome-
die, ČZ, MUMIE v  17.30  hod., USA, 
akční, fantasy, horor, SMRTIHLAV 
ve 20 hod., Fr., VB, Belgie, USA, akční, 
životop. thriller▶ Pondělí 12. června 
MUMIE 3D v 17.30 hod., USA, akční, 
fantasy, horor, ČZ, SMRTIHLAV 
ve 20 hod., Fr., VB, Belgie, USA, akční, 
životop. thriller▶ Úterý 13. června 
MUMIE v  17.30  hod., USA, akční, 
fantasy, horor, LADY MACBETH 
ve 20 hod., VB, drama▶ Středa 14. června
BABY OKO: ŠPUNTI NA  VODĚ 

v 10 hod., ČR, rodinný, komedie, MU-
MIE v  17.30  hod., USA, akční, fan-
tasy, horor, Artvečer – FK: POLINA 
ve 20 hod., Fr., drama▶ Čtvrtek 15. června 
Hrajeme pro děti: AUTA 3  3D 
v  15.30  hod., USA, anim., dobr., ro-
dinný, ČZ, EXTRÉMNÍ RYCHLOST 
v  17.30  hod., Francie, akční, thriller, 
POBŘEŽNÍ HLÍDKA v  19.30  hod.,  
USA, komedie plná výstřihů▶ Pátek 16. června 
Hrajeme pro děti: AUTA 3  3D 
v  15.30  hod., USA, anim., dobr., ro-
dinný, ČZ, EXTRÉMNÍ RYCHLOST 
v  17.30  hod., Fr., akční, thriller, PO-
BŘEŽNÍ HLÍDKA v 19.30 hod., USA, 
komedie ▶ Sobota 17. června
Hrajeme pro děti: AUTA 3 v 15.30 hod., 
USA, anim., dobr., rodinný, ČZ, PO-
BŘEŽNÍ HLÍDKA v 17.30 hod., USA, 
komedie, EXTRÉMNÍ RYCHLOST 
v 19.55 hod., Fr., akční, thriller▶ Neděle 18. června 
Hrajeme pro děti: AUTA 3  3D 
v  15.30  hod., USA, anim., dobr., ro-
dinný, ČZ, POBŘEŽNÍ HLÍDKA 
v  17.30  hod., USA, komedie, EX-
TRÉMNÍ RYCHLOST v  19.55  hod., 
Fr., akční, thriller▶ Pondělí 19. června 
MUMIE 3D v  17.30  hod., USA, 
akční, fantasy, horor, ČZ, POBŘEŽNÍ 
HLÍDKA v 19.55 hod., USA, komedie▶ Úterý 20. června 
EXTRÉMNÍ RYCHLOST v 17.30 hod., 
Fr., akční, thriller, POBŘEŽNÍ 
HLÍDKA v 19.30 hod., USA, komedie▶ Středa 21. června 
OKO SENIOR: ZAHRADNIC-
TVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL v  15  hod., 
ČR, drama, POBŘEŽNÍ HLÍDKA 
v 17.30 hod., USA, komedie, Artvečer – 

Půlstoletí s Cimrmanem Dámy a pánové, do gala! Křídla v průběhu času Z Paříže do Paříže

KULTURNÍ SERVIS

Auta 3Sibiřský deníkLady MacbethSmrtihlav



FK: SIBIŘSKÝ DENÍK ve 20 hod., Lo-
tyšsko, Dánsko, ČR▶ Čtvrtek 22. června 
Hrajeme pro děti: AUTA 3 v 15.10 hod., 
USA, anim. dobr., rodinný, ČZ, 
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RY-
TÍŘ 3D v  17.10  hod., USA, akční, 
dobr., sci-fi, ČZ, HOLKY NA  TAHU 
ve 20 hod., USA, komedie, drama▶ Pátek 23. června
Hrajeme pro děti: AUTA 3 v 15.10 hod., 
USA, anim. dobr., rodinný, ČZ, 
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RY-
TÍŘ 3D v  17.10  hod., USA, akční, 
dobr., sci-fi, ČZ, HOLKY NA  TAHU 
ve 20 hod., USA, komedie, drama▶ Sobota 24. června 
Hrajeme pro děti: AUTA 3  3D 
ve  13.30  hod., USA, anim., dobr., ro-
dinný, ČZ, TRANSFORMERS: PO-
SLEDNÍ RYTÍŘ v  15.30  hod., USA, 
akční, dobr., sci-fi, ČZ, HOLKY 
NA  TAHU v  18.20  hod., USA, kome-
die, drama, TRANSFORMERS: PO-
SLEDNÍ RYTÍŘ ve  20.25  hod., USA, 
akční, dobr., sci-fi▶ Neděle 25. června
Hrajeme pro děti: AUTA 3 v 15 hod., 
USA, anim., dobr., rodinný, ČZ, 
PŘEDPREMIÉRA: JÁ, PADOUCH 
3  3D v  17  hod., USA, anim., akční, 
rodinný, ČZ, TRANSFORMERS: PO-
SLEDNÍ RYTÍŘ v 19 hod., USA, akční, 
dobr., sci-fi, ČZ▶ Pondělí 26. června
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RY-
TÍŘ v 17.15 hod., USA, akční, dobr., sci-
-fi, SKOKAN ve 20 hod., ČR, komedie▶ Úterý 27. června 
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 
v 17.15 hod., USA, akční, dobr., sci-fi, ČZ, 
SKOKAN ve 20 hod., ČR, komedie▶ Středa 28. června
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RY-
TÍŘ 3D v  17.15  hod., USA, akční, 
dobr., sci-fi, ČZ, hodin Artvečer – FK: 
PÁTÁ LOĎ ve 20 hod., Slovensko, ČR, 
drama, rodinný▶ Čtvrtek 29. června 
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH  3 
v  15.30  hod., USA, anim., akční, ro-
dinný, ČZ, Hrajeme pro děti: JÁ, 
PADOUCH 3  3D v  17.30  hod., USA, 
anim., akční, rodinný, ČZ, VŠECHNO 
ÚPLNĚ VŠECHNO v 19.30 hod., USA, 
drama, romantický▶ Pátek 30. června
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH 3  
v 15.30 hod., USA, animovaný, akční, 

rodinný, ČZ, Hrajeme pro děti: 
JÁ, PADOUCH 3  3D v  17.30  hod., 
USA, animovaný, akční, rodinný, 
ČZ, VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO 
v  19.30  hod., USA, drama, roman-
tický
Bližší informace: Kino Oko, Masa-
rykovo nám. 3, tel.  č.: 583  212  000, 
program na  internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz, změna pro-
gramu vyhrazena, ČZ = české znění, 
3D = 3D projekce. *Nižší vstupné pro 
rodiče s dětmi – za finanční dar dě-
kujeme firmám SHM, s.r.o. a  PLA-
TIT a.s. Šumperk. Pozor: rezervace 
a  prodej vstupenek přes internet 
na  webových stránkách kina. Před-
prodej v pokladně denně od 14 hodin. 
Přijímáme platební karty. Platnost 
rezervací vstupenek hodinu do  za-
čátku představení. Změna programu 
vyhrazena!

Dům kultury

▶ Veselá trojka Pavla Kršky
5. 6. od 17 hod. ve velkém sále DK

DIVADLO V PARKU
▶ Jenom život 
Činoherní studio Bouře
8. 6. od 21 hod. na  letní scéně (event. 
divadlo)
▶ Romantický víkend 
Filmová a divadelní agentura Praha
9. 6. od 21 hod. na  letní scéně (event. 
divadlo)
▶ Bez bab! aneb Kutloch 
Klicperovo divadlo Hradec Králové
10. 6. od 21 hod. na letní scéně (event. 
divadlo)
▶ Dokonalá svatba 
Divadlo Šumperk
11. 6. od 21 hod. na letní scéně (event. 
divadlo)

▶ Zdravé vidění bez brýlí – workshop 
Lektorka J. Pozlovská z  Centra zdra-
vého vidění v Praze
13. 6. od  16 do  19 hod. v  G-klubu 
Šumperk 
D 123
▶ Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM 
Každý pátek a  sobotu ve  22 hodin 
v D 123 
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel. č.: 
583 214 276, tel./fax: 583 214 287, před-
prodej vstupenek tel. č.: 583  214  279 
(po–čt od  14 do  18 hodin), www.dk-

sumperk.cz, www.bluesalive.cz. *Pře-
hlídka ŠPEK se koná za  finanční 
podpory Olomouckého kraje a města 
Šumperka. Změna programu vyhra-
zena!

Divadlo Šumperk
   

▶ Cyrano z Bergeracu 
1. 6. ve 20 hod. v rámci Slavností města 
v Pavlínině dvoře 
▶ Duhová zahrada 
2. 6. v 16 hod.   VK 
Světová premiéra pohádky
▶ Perníková chaloupka
3. 6. v 10 hod. v rámci Slavností města 
v Pavlínině dvoře 
▶ Podskalák
7. 6. v 19 hod.  VK 

DIVADLO V PARKU
▶ Jenom život 
Činoherní studio Bouře 
8. 6. ve 21 hod. v letním divadle  VK 
▶ Romantický víkend 
Filmová a divadelní agentura Praha
9. 6. ve 21 hod. v letním divadle  VK 
▶ Bez bab! aneb Kutloch 
Klicperovo divadlo Hradec Králové
10. 6. ve 21 hod. v letním divadle  VK 
▶ Dokonalá svatba 
Divadlo Šumperk
11. 6. ve 21 hod. v letním divadle  VK

 
▶ Perníková chaloupka 
13. 6. v 10 hod.  školy, dopr. volných míst 
▶ Mikulov baví Šumperk – košt mi-
kulovských vín
16. 6. v 19 hod.  VK
Cimbálová muzika Klaret, degustační 
přehlídka vín 
▶ Divadelní fotbálek – 3. ročník 
turnaje
30. 6. v 17 hod. na hřišti na „Komíně“  

VK 
Bližší informace: Divadlo Šumperk, 
Komenského 3, tel.  č.: 583  214  062, 
731  655  847, www.divadlosumperk.cz. 
Předprodej vstupenek v pokladně po–pá 
od 15 do 18 hod., doprodej vždy hodinu 
před začátkem představení. Změna pro-
gramu vyhrazena! 

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Jakub Lipavský (*1976): „Sochy“ 
Výstava trvá do 4. 6.
▶ Eliška Jakubíčková: „Bělostná 

perletí“, malba 
Výstava bude zahájena 7. 6. v  18 hod. 
a potrvá do 2. 7.
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel. č.: 
583 214 276.
Městská knihovna
▶ Katarína Líšková: „Con Permiso  –  
S dovolením“
Výstava fotografií trvá do 7. 6. 
▶ Jakub Hříbek: „Ptáci a květiny“ 
Výstava bude zahájena v  dětském od-
dělení 1. 6. a potrvá do 6. 9.
Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 
tel. č.: 583 214 588, www.knihovnaspk.
cz.
Divadlo Šumperk
▶ Divadelní zážitky našich malých 
diváků 
Výstava bude zahájena 1. 6. a  potrvá 
do 30. 6.
▶ Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk
Bližší informace: Divadlo Šumperk, Ko-
menského 3, tel. č. 583 214 061.
Kino Oko
▶ Boráková–Hamal: „Island našima 
očima“ 
Výstava trvá do 30. 6.
Bližší informace: Kino Oko, Masary-
kovo nám. 3, tel. č. 583 212 000
Eagle Gallery 
▶ Gennadij Alexandrov: „Teorie her“ 
Výstava bude zahájena 8. 6. v  19 hod. 
a potrvá do 7. 9.
Bližší informace: Nemocniční ul. 8a, 
tel.č. 777 700 740, www.eaglegallery.cz, 
výstava otevřena po, st 8–16.30, út, čt, 
pá 8–16 hod., so, ne, svátky na  objed-
návku – tel. 777 700 740.
Státní okresní archiv
▶ „Archiv ve škole, škola v archivu“ 
Výstava bude zahájena 9. 6. v  8 hod. 
a potrvá do 30. 11.
Bližší informace: Bří Čapků 35, 
tel.  č.  583  212  248, e-mail: poda-
telna@su.archives.cz, výstava ote-
vřena po  a   st 8–17, po  domluvě též 
v úterý a v pátek.

Informační centrum Šumperk
sídlí v budově divadla 

na Hlavní třídě 14, 
otevřeno po–pá od 8 do 17 hodin,

so a ne 9–12 hod. a 13–17 hod. 
Telefon: +420 583 214 000

E-mail: ic@sumperk.cz 
 Web: www.infosumperk.cz

Veselá trojka Pavla Kršky Divadlo v parku: Jenom život Divadlo v parku: 
Romantický víkend Výstava: Gennadij Alexandrov
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Exlibris G. Alexandrova

Nově vydávaná publikace se pokřtí 
na Paprsku.                         Foto: archiv

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v červnu

SPORTOVNÍ SERVIS
Dorost MSDD
7. 6. od 15 hod. a od 17.15 hod. na „TS“ 
Šumperk – Uničov
10. 6. od  10.15 hod. a  od  12.30 hod. 
na „TS“ 
Šumperk – Valašské Meziříčí
Žáci U15 + U14 
8. 6. od 15 hod. a od 16.45 hod. na „TS“ 
Šumperk – Bílovec
11. 6. od  13 hod. a  od  14.45 hod. 
na „TS“ 

Šumperk – Valašské Meziříčí
Bližší informace: http://www.fotbal-
-sumperk.cz/, „TS“  = Tyršův stadion, 
„UT“ = umělá tráva na hřišti u 4. ZŠ

Americký fotbal

25. 6. v 15 hod. na „TS“ 
Dietos Šumperk – Sharks Třinec 
Bližší informace: www.dietos.cz,
tel. č. 583 213 003, „TS“ = Tyršův stadion

Bratrušovské koupaliště

Pondělí–pátek   13.00–19.00
Sobota, neděle     9.00–19.00
Bližší informace: tel.  č. 583  214  295, 
www.aquacentrum.net. 

Aquacentrum na Benátkách

Po–Pá  6.00–7.45  ranní plavání
Po, St  17.00–21.00

Út, Čt, Pá  12.00–21.00 
So, Ne  10.00–21.00
Bližší informace: každé pondělí 
od  12  do  15 hod. plavání pro seniory, 
tel. č. 583 214 295, www.aquacentrum.net.

Fotbal

Muži 
11. 6. od 17 hod. na „TS“ 
Šumperk – Přerov

Žáci a  učitelé výtvarného oboru 
ZUŠ Šumperk pořádají v  Galerii mla-
dých šumperského muzea výstavu Oko 
do duše okno. Její náplní jsou práce dětí 

Již osmý ročník akce nazvané Pradě-
dovy letokruhy chystají Klub českých 
turistů ve spolupráci se Střediskem vol-
ného času Doris a  šumperskou měst-
skou knihovnou. Proběhne v  sobotu 
24. června a  jeho dějištěm bude opět 
horská chata Paprsek.

Ve  čtvrtek 8. června bude v  Eagle 
Gallery v Nemocniční ulici 8a zahájena 
výstava výtvarníka Gennadije Alexan-
drova, Rusa původem z  Omsku, nyní 
žijícího v  Česku. Vernisáž výstavy na-
zvané Teorie her se uskuteční v 19 ho-
din za  přítomnosti autora. Otevře ji 
host galerie Miroslav Kubíček, ředitel 
společnosti Apator Metra Šumperk, 
v  kulturním programu zazní šansony 
a  evergreeny v  podání Olgy Kaštické 
a  Petra Krále. Výstava bude otevřena 
pro návštěvníky do  7. září, kdy pro-
běhne dernisáž výstavy a  autorský 
večer.

Gennadij Alexandrov absolvoval Fa-
kultu umělecké grafiky na Pedagogické 
škole v Omsku, žije v České republice 
a  má za  sebou již celou řadu výstav. 
V  jeho tvorbě je zajímavý přístup 
k dílu. Pokud vezmeme v úvahu, že se 
nevěnuje pouze grafice, která je nejvíce 
zastoupena v  jeho tvorbě, ale i  kresbě 
a  malbě, pak si nelze nevšimnout, že 
mu rozhodně nestačí jen klasické tech-
niky kresby, malby a  grafiky. Neustále 
hledá jiné metody, které pak podřizuje 
základní myšlence vytvářeného díla. 
Ovšem vždy dává hlavní význam my-
šlenkovému projevu prostřednictvím 
lineárního vyjádření. Má veliký cit 

Pradědovy letokruhy lákají 
na jazz a novou publikaci

V Eagle Gallery představí 
Teorii her Gennadije Alexandrova

Galerie mladých otevře 
Oko do duše okno

proto, aby linka byla zprostředkovate-
lem něžnosti a ušlechtilosti v jakémkoli 
tématu. Neváhá se pustit i  do  rozsáh-
lých kompozičních celků. V  poslední 
době se věnuje grafickému cyklu – ilus-
trace k biblickým příběhům ze Starého 
zákona i Nového zákona. Tento cyklus 
je bezpochyby jeho nejintimnějším vy-
slovením úcty k uměleckému projevu.

vytvořené na  přelomu zimních a  jar-
ních měsíců. Práce jsou tematicky sla-
děné v  techniky nám většinou známé, 
jako je kresba, malba, grafika, akvarel 
a  drobné prostorové práce. Výstava 
bude zahájena vernisáží ve  čtvrtek 
1. června v 17 hodin a potrvá do 2. čer-
vence.                                   Zpracovala –zk-

Akci již tradičně zahájí v  pravé po-
ledne ve  „svatebním stanu“ před cha-
tou Old Time Jazzband z  Loučné nad 
Desnou. O  půl hodiny později bude 
uvedena do dobré společnosti milovníků 
regionální literatury nová kniha autorské 
dvojice Zdeněk Gába a Petr Možný Hor-
ské chaty Jeseníků na starých pohledni-
cích a  fotografiích. Pro účastníky bude 
rovněž připraven pamětní list s dobovou 
fotografií ze sbírky Petra Možného.


