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Příští číslo vychází 21. února 2018 / Distribuce od 22. do 23. 2. 2018

Vážení občané Šumperka,

dostává se vám do rukou první číslo rozší-
řené přílohy Šumperk – Živá brána Jeseníků, 
zaměřené na kulturní, sportovní a společen-
ský život v našem městě. Navázat by měla 
na měsíčník Kulturní život Šumperka, který 
vycházel neuvěřitelných devětapadesát let. 
Vzhledem k vysokým nákladům a velmi 
nízké prodejnosti se ale šumperská radnice 
rozhodla jeho vydávání od letošního roku 
ukončit.

Věřím, že rozšířená příloha Šumperk – Živá 
brána Jeseníků na zmíněný měsíčník dů-
stojně naváže. Nabídne vám nejen přehled 
kulturních a sportovních akcí, ale také ob-
líbený seriál Šumperské proměny a články 
vztahující se k historii města a jeho okolí, 
rozhovory se zajímavými osobnostmi, šum-
perskými rodáky a mnohé další. Přáním mým 
a celé redakční rady je, aby vás oslovila. 

Z. Kvapilová, redaktorka
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Známý písničkář, 
moderátor, spisovatel, 

básník, publicista, 
cestovatel a průvodce 

Jan Burian vystaví 
v únoru v Galerii J. Jílka 

své „Ostrovy“. Současně 
přiveze do Šumperka 

i pořad Ekologie duše, jenž 
se odehraje v rámci cyklu 

Poezie a hudba v knihovně. 
Foto: archiv J. Buriana
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tickou interpretací barokní hudby na oba nástroje, 
a  mezzosopranistka Jana Hrochová, která jako só-
listka opery Národního divadla v Brně získala dvakrát 
nominaci na Cenu Thálie a také debutovala na festi-
valu Proms za doprovodu BBC Symphony Orchestra 
v Londýnské Royal Albert Hall.

Závěrečný koncert festivalu v  pondělí 19. března 
nabídne šumperskému publiku vystoupení Barok-
ního souboru HOF-MUSICI. Seskupení se specia-
lizuje na interpretaci barokní hudby s  použitím 
dobových nástrojů. Repertoár je zaměřený zejména 
na hudbu neapolských a  benátských skladatelů, je-
jichž díla byla uváděna v zemích bývalé habsburské 
monarchie.

Všechny koncerty Preludia Aloise Motýla se ko-
nají v klášterním kostele od 19 hodin. Vstupenky je 
možné zakoupit v pokladně domu kultury v pracovní 
dny od 14 do 18 hodin.                                 M. Horáková

Na jubilejní 45. ročník festivalu Preludium Aloise 
Motýla přijali pozvání umělci dříve působící v Šum-
perském dětském sboru, který jim dal pěvecký základ 
na jejich hudební cestě.

Zahajovací koncert se uskuteční v pondělí 5. února. 
Vystoupí na něm známé dětské sbory Motýli Šumperk 
a Ondrášek Novojičínský sbor ZUŠ, které pravidelně 
spolupracují s rozhlasem, televizí a už přes padesát let 
slaví úspěchy jak u nás, tak v zahraničí.

Během druhého koncertu se v  pondělí 19. února 
představí dvojice sopranistek a absolventek Konzerva-
toře Brno Eva Marie Gieslová, členka operního sboru 
Národního divadla moravskoslezského, a Aneta Pod-
racká Bendová, která na Institutu Ostravských dnů 
nové hudby provedla českou premiéru části opery Kate  
Soperové Here Be Sirens.

Na společném koncertu v  pondělí 5. března vy-
stoupí klavírista, cembalista a  laureát mezinárodní 
soutěže International Forum: „Musical Performance 
and Pedagogics“ Martin Hroch, zabývající se auten-

„Severomoraváci za Velké války. V  ruském 
blátě a  v  žáru jižního slunce“ je titul a  podti-
tul druhého dílu trilogie seznamující s  osudy 
vojáků v  rakousko-uherských uniformách na 
frontách první světové války. Publikaci vydává 
Vlastivědné muzeum v Šumperku.

Autor Zdeněk Doubravský zavede čtenáře do 
Ruska v roce 1915 a v první polovině roku 1916. 
Budou svědky postupu vojsk Centrálních moc-
ností carským impériem a následného dlouho-
dobého uvíznutí v zákopech. Pozornost je opět 
věnována bojové cestě 13. zeměbraneckého 
pluku a zvláště 93. pěšího pluku šumperského. 
S 1. praporem 93. pěšího pluku čtenáři tentokrát 
zavítají na italskou frontu a budou moci poznat 
nelidské podmínky bojů u řeky Soči i působení 
praporu v Alpách v letech 1915 a 1916. Novou 
publikaci představí autor v přednáškovém sále 
muzea v úterý 6. února v 17 hodin.              -red-

Stejně jako si letos připomínáme 100. výročí 
založení republiky, probíhají oslavy sta let od 
sjednocení dosavadních od tolerance povole-
ných českých evangelických církví augsburského 
a helvetského vyznání v Českobratrskou církev 
evangelickou. Výstava Evangelíci na Šumpersku, 
kterou připravilo šumperské muzeum, sleduje 
kořeny regionální reformační tradice.

Zaměřuje se však především na utváření a pů-
sobení sborů evangelické církve, české i německé, 
na dnešním Šumpersku v období od vydání tole-
rančního patentu dosud a na stavební památky 
s  jejich činností související. Mezi nejznámější 
patří kostely v Šumperku, Zábřehu, Hrabové či 
Písařově. Současně jsou představeny také cha-
rakteristické rysy různých forem evangelické 
zbožnosti, které se na specifické podobě modli-
teben projevují. Výstava bude zahájena vernisáží 
ve čtvrtek 22. února v 17 hodin.          K. Lipenská Lukáš Hejlík zavítá do šumperského divadla se svým 

synem.                                                                  Foto: archiv

Šumperský dětský sbor.                           Foto: archiv ŠDS

Eva Marie Gieslová a Aneta Podracká Bendová. 
Foto: archiv

Vyšla kniha  
o Severomoravácích 
za Velké války

Preludium Aloise Motýla vstupuje 
do pětačtyřicátého ročníku

Únor v Divadle Šumperk

Muzeum se 
vydává po stopách 
evangelíků

Měsíc únor se nese v  šumperském divadle ve 
znamení pořadu LiStOVáNí a  hned dvou premiér. 
Tou první je příběh nesmrtelné lásky Romea a  Ju-
lie, který nastudoval profesionální herecký soubor, 
druhou pak nová komedie ochotnického souboru 
Studio D 123 Zlaté prase.

Lukáš Hejlík zavítá do šumperského divadla ve 
čtvrtek 1. února, vůbec poprvé, kdy bude v LiStO-
VáNí účinkovat jen jeden herec, a to právě on. Neo-
třelou formou představí knihu Fredrika Backmana 
„Co by můj syn měl vědět o  světě“. Autor knihy 
vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů je-
denadvacátého století v půvabné knize plné upřím-
ných obav a  nepodmíněných vyznání lásky, která 
zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch bu-
doucích, potencionálních. Lukáš Hejlík je stejného 
věku jako Fredrik Backman a  má stejně starého 
syna.

Další premiérou letošní sezony je naprostá 
klasika. Existuje divadelní postava, která sestou-
pila z  jeviště, vydala se do běžného života a zná ji 
opravdu, ale opravdu každý na světě? Už vás na-
padá? No ano, Romeo a Julie. Jejich velkou tragic-
kou lásku zná každý a dokonce jsou vztahy v našem 
životě s  tím jejich často porovnávány. Shakespea-
rova hra Romeo a  Julie bude mít v  režii Bogdana 
Kokotka v šumperském divadle premiéru v sobotu 
10. února v 19 hodin. 

Amatérští šumperští divadelníci Studia D 123 na-

bídnou v sobotu 24. února premiéru komedie Zlaté 
prase v režii Lucie Šmejkalové. Odehraje se na diva-
delním Hrádku od 19 hodin.                                   -red-
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O necelých čtyřiadvacet hodin později, ve středu 
7. února, proběhne v  Galerii J. Jílka od 18 hodin 
vernisáž výstavy jeho barevných fotografií s komen-
tářem nazvaná „Ostrovy“. Příběhy z  různých, od 
sebe vzdálených míst jiskří souzněním. Vytvářejí 
souostroví vzájemnosti člověka a  přírody a  samy 
si vystačí. Stejně jako v případě prosincové výstavy 
Leny Jakubčákové nechá kurátor výstavy Miroslav 
Koval rád doprovodné slovo na autorovi. Výstava 
potrvá do neděle 4. března.                                -zk, mk-

Další pořad z  cyklu Poezie a  hudba chystá na 
únor šumperská městská knihovna v  ulici 17. lis-
topadu. Koncert Jana Buriana aneb Ekologie duše 
nabídne antidepresivní večírek tohoto pražského 
písničkáře a  fejetonisty. O  den později, ve středu 
7.  února, pak vystaví své „Ostrovy“, barevné fo-
tografie s komentářem, v Galerii J. Jílka. Podobně 
jako před čtyřmi lety Igor Malijevský tak propojí 
při své návštěvě Šumperka obě výrazné polohy své 
výpovědi.

Nezaměnitelný osamělý písničkář, básník, pro-
zaik, provozovatel „kulturní ozdravovny“ Jan Burian 
je synem avantgardního divadelníka E.  F.  Buriana 
a  herečky a  spisovatelky Zuzany Kočové. Legen-
dární je jeho spolupráce s Jiřím Dědečkem, Petrem 
Skoumalem nebo Janem Vodňanským. Vydal řadu 
alb, stál u  zrodu Festivalu osamělých písničkářů, 
ale věnuje se také literární tvorbě, píše básně, cesto-
pisy i fejetony. Proslavil se jako televizní moderátor 
svébytných talk show Posezení s  Janem Burianem 
a  Burianův den žen. Rád cestuje, je spoluautorem 
filmových dokumentů Islandská paměť a  Chilské 
deníky. Ve svém novém pořadu s  názvem Ekologie 
duše zpívá a vypráví o současném životě člověka ob-
klopeném médii a ohromovaném supermarkety a su-
perstary. Co se dá dělat, abychom si uchovali zdravý 
rozum a  kulturní úroveň a  jak přežít v  konzumní 
společnosti a neublížit si? Na to se nám tento břitký 
glosátor žhavé současnosti pokusí odpovědět v úterý 
6. února od 18.30 hodin v šumperské knihovně.

Slovenská herečka a zpěvačka maďarského 
původu Szidi Tobias je označovaná za jeden 
z  nejvýraznějších hlasů na hudební scéně či 
dokonce za druhou dámu československého 
šansonu. V  pondělí 26. února vystoupí od 
19 hodin v šumperském domě kultury.

Šansoniérka má na svém kontě sedm alb, 
mezi nimi i  jedno zlaté. Její písně jsou plné 
citu, upřímnosti, radosti a  pozitivní energie. 
Koncertní vystoupení s  kapelou bude tvořit 
průřez ze všech dosud vydaných desek a no-
vinkového „dvojCD“ Sedmoláska.             -red-

Bornholm, Dánsko, dopravní prostředek.    Foto: J. Burian

Szidi Tobias je druhou dámou československého 
šansonu.                                                           Foto: archiv

Slovenská 
šansoniérka zavítá 
do Šumperka

Jan Burian přiveze Ekologii duše  
a výstavu Ostrovy

Michal Hrůza
Václav Noid Bárta

Pavel Novák & Family Band, Djs Radia Haná, Taneční studio Tomáše Komendy, 
fotokoutek, občerstvení formou rautu a mnoho dalšího

9. 2. 2018 od 19:00, Dům kultury Šumperk
více informací na

www.sumperskyples.cz

POD ZÁŠTITOU MĚSTA ŠUMPERKA

GENERÁLNÍ PARTNER: HLAVNÍ PARTNEŘI: POŘADATELÉ:

PARTNEŘI:

TITULÁRNÍ PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

AV DENT CZ s.r.o.
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Dlouhodobé výstavy
 Od 1. 2. Jak semena putují krajinou, Rytířský sál 
muzea

 Od 15. 2. Historie a současnost českého školství 
v Šumperku, výstavní síň muzea

 Do 18. 3. Divadlo zrozené z vody aneb loutky 
100× jinak, Muzejíčko v muzeu

 Do 4. 2. Vánoční ozdoby, Hollarova galerie muzea
 Od 22. 2. Evangelíci na Šumpersku, Hollarova 
galerie muzea

 Do 25. 2. Josef Pavlíček: Kouzlo fotografie, 
Galerie mladých muzea

 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy

 Do 4. 2. Michal Navrátil: Vlastním tempem, 
malba, Galerie J. Jílka

 Od 7. 2. Jan Burian: Ostrovy, Galerie J. Jílka
 Do 5. 2. Naďa Cermanová, Jiří Jareš: Procházka 
v čase, obrazy a fotografie, divadlo

 Od 10. 2. Tomáš Janíček: Imaginace, divadlo
 Stálá výstava v Divadle Šumperk: Výstava děl 
VOŠ a SPŠ Šumperk

 Do 1. 3. Luboš „Dědek“ Hlavsa a jeho svět..., 
knihovna

 Do 15. 2. Jiří Brázda: Příběhy, grafika, malba, 
Eagle Gallery 

 Od 2. 2. Eva Karásková: Můj zoom na přírodu, 
fotografie, Kavárnička Lalala

Čtvrtek 1. února
 11.00 Sex na vlnách, Š, VK, divadlo

 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hraje Albatros, středisko Sever

 17.30 Stále jedeme aneb Tvořivá party na Ko-
míně: narozeninový kalendář, výtvarný ateliér, 
Komín

 18.30 LiStOVáNí.cz: Co by můj syn měl  
vědět o světě (Frederik Backman), VK, 
divadlo

Pátek 2. února
 10.00 Prázdninová dílna: Na Hromnice o svíci 

více (svíčky, svícny, světélka), výtvarný ateliér, 
Komín

 18.00 Eva Karásková: Můj zoom na přírodu, 
fotografie, vernisáž výstavy, Kavárnička Lalala

 18.15 Basketbal Středomoravská liga muži: 
Šumperk B – Slavia Kroměříž, hala Tyršův 
stadion

Sobota 3. února
 8.30 Florbal Ol. liga ml. žáků: Šumperk – Mo-
helnice, sport. hala gymnázium

 10.15 Florbal Ol. liga ml. žáků: Šumperk – Tat-
ran Litovel, sport. hala gymnázium

 12.00 Florbal Ol. liga ml. žáků: Šumperk – Olo-
mouc Stars, sport. hala gymnázium

 13.45 Florbal Ol. liga ml. žáků: Šumperk – Jese-
ník, sport. hala gymnázium

 17.00 Hokej muži: Šumperk – Nový Jičín, zimní 
stadion

 19.00 Sex na vlnách, VK, divadlo

Neděle 4. února
 10.00 Pohádka z budíku, divadlo Teátr Pavla 

Šmída, divadlo

Pondělí 5. února
 19.00 Preludium Aloise Motýla: Motýli 

Šumperk a Ondrášek Novojičínský sbor ZUŠ, 
klášterní kostel

Úterý 6. února
 10.00 Duhová zahrada, pohádka, Š, VK, divadlo 
 17.00 Severomoraváci za Velké války. V rus-

kém blátě a v žáru jižního slunce., přednáška 
Z. Doubravského, přednáškový sál muzea

 18.30 Koncert Jana Buriana aneb Ekologie 
duše, knihovna 

Středa 7. února
 17.00 Hokej muži: Šumperk – Kopřivnice, 
zimní stadion

 18.00 Jan Burian: Ostrovy, zahájení výstavy, 
Galerie J. Jílka

Čtvrtek 8. února
 18.00 Via Lucis: Když si s češtinou nevíme 

rady..., host: M. Pravdová, Ústav pro jazyk český 
AV ČR, sál vily Doris

Pátek 9. února
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hrají Staří kamarádi, středisko Sever

Společenský servis – kalendář akcí
V kalendáři akcí jsou zveřejněny významné akce z oblasti kultury, sportu a společenského života. Všechny ostatní akce lze nalézt v elektronické formě 
na webových stránkách Informačního centra Šumperk www.icsumperk.cz v Kalendáři akcí ve městě a okolí.

 divadelní představení
Divadlo Šumperk: Komenského 3, 
tel.: 583 214 061, www.divadlosumperk.cz

 filmy, promítání
Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3, 
tel.: 583 212 000, www.kinosumperk.cz

 koncerty
Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3,
tel.: 583 214 287, www.dksumperk.cz
ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz

 akce pro seniory
středisko Sever: Temenická 5, tel.: 606 756 770, 
583 211 766, www.pontis.cz

 výstavy
Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22, 
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz
Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, tel.: 583 214 276
Eagle Gallery: Nemocniční 8a, tel.: 777 700 740, 
www.eaglegallery.cz

 přednášky, besedy
Městská knihovna Šumperk: ul. 17. listopadu 6, 
tel.: 583 214 588, knihovna Sever: Temenická 5, 
tel.: 583 215 530, www.knihovnaspk.cz
 

 tvoření, výtvarné aktivity
SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel.: 583 214 212–214, 
Komín: Komenského 9, tel. recepce: 583 283 481, 
SEV Švagrov: Vernířovice 172, tel.: 725 072 335, 
www.doris.cz

 akce pro děti

 sport, aktivní vyžití
hokej: www.hokejsumperk2003.cz
fotbal: www.fotbal-sumperk.cz, florbal: www.asper.cz
basketbal: www.basketbalsumperk.cz

 plesy, taneční akce

 festivaly, slavnosti

 ostatní
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

Luboš „Dědek“ Hlavsa a jeho svět... Sex na vlnách Preludium A. Motýla: Ondrášek Novojičínský sbor ZUŠ
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 16.00 Stále jedeme aneb Tvořivá party na Ko-
míně: narozeninový kalendář, od 8 let, výtvarný 
ateliér, Komín
 19.00 Fortex auto Šumperský ples pod záštitou 
města Šumperka, velký sál domu kultury

Sobota 10. února
 9.00 Keramika pro každého (volná tvorba), 

artedílna, Komín
 12.00 Fotbal muži: Šumperk – Jeseník, pří-
pravné utkání, hřiště Tyršův stadion
 15.30 Maškarní rej ve spolupráci s RC Vikýrek, 
středisko Sever

 17.00 Tomáš Janíček: Imaginace, zahájení vý-
stavy, divadlo 

 18.00 Basketbal 2. liga muži: Šumperk – Hlad-
nov Ostrava, sport. hala gymnázium
 18.00 HAFLA 2018 – Caling for Artist, charita-
tivní taneční show, velký sál domu kultury

 19.00 Romeo a Julie, P, VK, divadlo 

Neděle 11. února
 11.00 Basketbal 2. liga muži: Šumperk – VSK 
VŠB Ostrava, hala Tyršův stadion

 17.00 Předvalentýnský podvečer s klasickým 
jazzem, Old Time Jazzband Loučná, kavárna 
hotelu Grand 

Pondělí 12. února
 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 

Úterý 13. února
 10.00 Romeo a Julie, Š, VK, divadlo

Středa 14. února
 16.00 Filatelisté, středisko Sever
 17.00 Romeo a Julie, G, VK, divadlo

Čtvrtek 15. února
 10.00 Romeo a Julie, Š, VK, divadlo
 13.30 Otevřená hrnčířská dílna (misky a hr-

níčky), artedílna, Komín
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hraje V + H Retro, středisko Sever

 17.00 Historie a současnost českého školství 
v Šumperku, výstavní síň muzea

 19.00 Komici s.r.o. – M. Knor, K. Hynek  
a J. Žáček, velký sál domu kultury

 19.00 Jiří Brázda: Příběhy, dernisáž výstavy, 
Eagle Gallery 

Pátek 16. února
 10.00 Romeo a Julie, Š, VK, divadlo

Sobota 17. února
 9.00 Keramika pro rodiče s dětmi, artedílna, 

Komín
 10.00 Fotbal muži: Šumperk – Černovír, pří-
pravné utkání, hřiště Tyršův stadion

 17.00 Hokej muži: Šumperk – Hodonín, zimní 
stadion

 19.00 Mučedník, VK, divadlo

Neděle 18. února
 8.00 Florbal 1. liga dorostenky: Šumperk – S.K. 
P.E.M.A. Opava, sport. hala gymnázium

 10.00 Sůl nad zlato, divadlo 
 12.00 Florbal 1. liga dorostenky: Šumperk – 
Bystroň Group Ostrava, sport. hala gymnázium

Pondělí 19. února
 10.00 Romeo a Julie, Š, VK, divadlo

 19.00 Preludium Aloise Motýla: Eva Marie Gieslová, 
Aneta Podracká Bendová, klášterní kostel

Úterý 20. února
 10.00 Dobrodružství mořského vlka, Š, VK, divadlo

Středa 21. února
 19.00 Láska mezi nebem a zemí, VK, divadlo

Čtvrtek 22. února
 13.30 Otevřená hrnčířská dílna (misky a hr-

níčky), artedílna, Komín
 17.00 Sex na vlnách, D, VK, divadlo
 17.00 Evangelíci na Šumpersku, Hollarova gale-
rie muzea

Pátek 23. února
 9.00 Duhová zahrada, Š, VK, divadlo
 14.00 Umělecké inspirace: tisk na tašky (inspi-

race tvorbou V. Kandinského), artedílna, Komín
 18.15 Basketbal Středomoravská liga muži: 
Šumperk B – SK UP BCM Olomouc C, hala 
Tyršův stadion

Sobota 24. února
 7.00–10.00 Šumperská zimní 50, XXIX. ročník 
pochodu pěší turistiky, start u SVČ Doris
 9.00 O Pohár města Šumperka 2018, meziná-
rodní taneční soutěž, velký sál domu kultury

 12.00 Fotbal muži: Šumperk – Rýmařov, pří-
pravné utkání, hřiště Tyršův stadion

 16.00 Zdravá výživa pro každého, přednáška, 
středisko Sever 

 17.00 Hokej muži: Šumperk – Valašské Mezi-
říčí, zimní stadion

 19.00 Zlaté prase, P, VK, Studio D 123, divadlo
 19.30 Květinový ples, velký sál domu kultury

Pondělí 26. února
 19.00 Szidi Tobias, velký sál domu kultury
 19.00 Klasika Viva: Anna Paulová (klarinet), 

Lukáš Klánský (klavír), klášterní kostel

Úterý 27. února
 10.00 Romeo a Julie, Š, VK, divadlo

 17.15 Cestování po stopách bratří Čapků, před-
náška J. Vašáta, knihovna Sever 

Středa 28. února
 16.00 Filatelisté, středisko Sever
 19.00 Romeo a Julie, A, VK, divadlo

Do 31. března probíhá 1. etapa rekonstrukce kina. 

Téměř po padesáti letech se opraví rozvody vody a elektřiny, proměnou projde vstupní 
hala, kavárna i foyer. Opravu čekají oponové technologie. Těšte se na revoluční zvuk 

Dolby ATMOS. 

Z technických důvodů je kino během rekonstrukce uzavřeno.

 Via Lucis přiblíží češtinu, s níž si  
 nevíme rady

„Když si s češtinou nevíme rady...“ je název 
pořadu v rámci cyklu pravidelných setkávání 
Via Lucis, jež pořádá místní „Doriska“. Hos-
tem bude Markéta Pravdová, která zasvě-
tila českému jazyku svůj život. Přednáška 
představí především Internetovou jazykovou 
příručku, jež se stala první jazykovou pomůc-
kou svého druhu a nyní zaznamenává de-
sítky tisíc návštěv denně. Dějištěm setkání 
bude ve čtvrtek 8. února od šesté podve-
černí sál vily Doris.
Markéta Pravdová přednáší, publikuje, bádá, 
odpovídá lidem v jazykové poradně. Trochu ji 
zlobí, že se nedbá na správné užívání češtiny 
ve veřejných sdělovacích prostředcích a že 
se vulgarizuje politický prostor. Je zástup-
kyní ředitele Ústavu pro jazyk český Akade-
mie věd ČR pro vnější vztahy a popularizaci 
a vedoucí autorkou a editorkou několika 
kolektivních monografií, spoluautorkou In-
ternetové jazykové příručky a více než stovky 
odborných studií a popularizačních textů, 
a také držitelkou řady ocenění.                   -zk-

 Komici rozesmějí šumperské publikum

Ve čtvrtek 15. února se od 19 hodin mohou 
diváci těšit na večer plný neotřelého humoru 
v podání těch nejlepších bavičů z pořadů Na 
stojáka a Comedy Club. Do místního domu 
kultury totiž zavítají Komici s.r.o. – Miloš 
Knor, Karel Hynek a Jakub Žáček.               -mh-

 Příběhy Jiřího Brázdy uzavře dernisáž 
 výstavy

Šumperská Eagle Gallery v Nemocniční 
ulici nabídla v závěru loňského roku vý-
stavu umělecké grafiky významného před-
stavitele současné české umělecké tvorby 
Jiřího Brázdy. Uzavře ji ve čtvrtek 15. února 
v 19 hodin dernisáž, na níž budou moci pří-
chozí neformálně diskutovat se samotným 
umělcem.
Galerie se tak rozloučí s výstavou, jež na-
bídla pohled na člověka s laskavou ironií. 
Jednotlivé grafické listy prezentují autorův 
prostor pocitů 
a myšlenek. 
Příběh, který ve 
zkratce obrazo-
vého listu Jiří 
Brázda vypráví, 
sděluje snad 
všechno, co 
homo sa piens 
sapiens má ve 
svém údělu člo-
věka vyburco-
vat ve vlastním 
svědomí. 

Z. Přikryl, 
kurátor galerie J. Brázda: Nevěsta

Tipy Živé brány
na únor
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těžký především kvůli nekonvenčnímu 
stylu. Je to proud vědomí a volných aso-
ciací bez jediného odstavce. Autor byl 
navíc v lecčems srovnatelný s beatniky, 
takže dost často jistě ani sám nevěděl, 
co vlastně píše. Kniha je sice tenoučká, 
ale obsahuje celou řadu odkazů na 
světovou literaturu, citátů a  parafrází 
z  bible nebo poznámek k  politickému 
i kulturnímu dění poloviny 60. let.

O to víc vás asi musí těšit, že jste za 
tento překlad obdržel od Obce pře-
kladatelů Prémii Tomáše Hrácha, 
určenou překladatelům do pětatřiceti 
let.
Cena mě nesmírně překvapila a  potě-
šila, protože se jedná o  nejprestižnější 
domácí ocenění, které u  nás může 
mladý překladatel získat. Je o  to cen-
nější, že ji uděluje odborná porota 
Obce překladatelů, tedy profesní or-
ganizace sdružující kolegy a  kolegyně 
z  oboru. V  porotě zasedají špičkoví 
překladatelé s  bohatými zkušenostmi, 
a  tak zrovna jejich kladné hodnocení 
potěší obzvlášť.

Loni jste dokončil překlad velmi roz-
sáhlého románu Jussiho Valtonena 
s českým názvem Oni nevědí, co činí, 
který nyní vychází v  nakladatelství 
Leda. O čem kniha je a jak se vám na 
ní pracovalo?
Kniha vypráví o  komplikovaném glo-
balizovaném světě současnosti či velmi 
blízké budoucnosti. Je to svět, v němž 
žijeme, pracujeme, vychováváme ro-

společenskými tématy. Připomeňme 
namátkou klasiky Henrika Ibsena či 
Augusta Strindberga. Mnoho titulů 
vycházelo i  v  meziválečném období. 
V dnešní době se ze severských jazyků 
vydává ohromné množství překladů, 
více než polovinu produkce tvoří de-
tektivky. Ty jsou víceméně spotřební li-
teraturou, i když i mezi nimi lze objevit 
kvalitní tituly.
Co se týká překladů z  finštiny, v  sou-
časnosti u nás v počtu vydaných knih 
ročně lámeme rekordy. Možná je to 
i novou generací překladatelů nebo ak-
tivitou finských nakladatelů a  agentů. 
Anebo tím, že finská literatura je stále 
poměrně neobjevená a  má co nabíd-
nout. Ročně vychází kolem patnácti 
překladových titulů, což je na tak ma-
lou literaturu neuvěřitelné číslo.

Co byste tedy z  finské literatury čte-
nářům doporučil? 
Na vzestupu je v současnosti například 
finská fantastika označovaná jako „po-
divno“, která využívá žánrů a  proudů 
jako magický realismus, spekulativní 
fikce, dystopie nebo fantasy a  dále je 
rozvíjí. Průniky fantastična do zná-
mého světa otevírají nové obzory po-
znání o nás lidech i  společnosti, v níž 
žijeme nebo bychom klidně žít mohli.
Určitě mohu doporučit dystopie Jádro 
Slunce od Johanny Sinisalo nebo již 
zmíněnou Strážkyni pramene. K  nej-
lepším finským knihám roku 2017 patří 
jednoznačně Oneiron od Laury Lind-
stedtové, vyprávění o  sedmi ženách, 
které se setkají v  podivném prostoru 
těsně po smrti a vracejí se ke svým ne-
lehkým životním osudům.

Nemrzí vás, že je práce překladatele 
poněkud nedoceňována čtenáři?
Před pár lety probíhala kampaň Nevi-
ditelný překladatel, která upozorňovala 
na zásadní roli překladatele jakožto 
jednoho z autorů knihy. Situace se od 
té doby velmi zlepšila – lidé si překla-
datelů daleko víc všímají, už jenom 
vzhledem k  široké nabídce a  rozličné 
kvalitě knih. Někteří nakladatelé do-
konce začali uvádět jméno překladatele 
i na obálce.
Dodal bych ale, že ještě neviditelnější 
profesi, která má obrovskou zásluhu 
na konečné podobě knihy, vykonávají 
redaktoři. Jejich jména si v  tiráži ne-
všimne skoro nikdo. Jsou to ale lidé, 
díky kterým jsou texty kvalitní, odpo-
vídají originálu a  zároveň jsou psané 

Co vás přivedlo ke studiu finštiny? 
Byla to vlastně náhoda. Před více než 
dvaceti lety jsem se jako dítě zúčastnil 
letního tábora ve Finsku. V devadesá-
tých letech se jezdilo hlavně do Itálie, 
do Španělska, ale do Finska nejezdil 
skoro nikdo a  exotika této severské 
země mi doslova učarovala. Následně 
jsem se do Finska dostával víceméně 
náhodou, skoro každý druhý rok, buď 
jako vedoucí na tábory nebo pracovně 
a později studijně.
 
Finština působí jako poměrně složitý 
jazyk. Je skutečně taková?
Není až tak složitá, jen má úplně od-
lišný systém. Chcete-li se naučit finsky, 
nepomůže vám znalost žádného ob-
vyklého cizího jazyka. Je třeba osvojit si 
zcela jiný způsob myšlení, stavět jinak 
větu i každé slovo s množstvím přípon. 
Také slovní zásobu se učíte jako malé 
dítě mluvit, protože se nepodobá téměř 
ničemu známému.

Někteří překladatelé si vybírají knihy, 
ke kterým mají osobní vztah, tedy 
že je pro ně snazší překládat text, ve 
kterém se mohou ztotožnit například 
s postavami. Podle jakého klíče si vy-
bíráte autory vy?
Vždycky je snazší překládat texty ode-
hrávající se v prostředí, které znáte, tý-
kající se témat, která jsou překladateli 
blízká, nebo v nichž vystupují postavy 
z  podobné věkové či sociální skupiny. 
Překladatel ale zároveň musí mít cha-
meleonské schopnosti, sledovat nej-
různější vrstvy jazyka a  být schopen 
dohledat si informace, žargon a  ter-
míny z nejrůznějších oblastí, od fotbalu 
přes instalatérství až po kvantovou fy-
ziku.
Já osobně mám rád knihy určené spíše 
náročnějším čtenářům, především ly-
rické texty využívající bohatého jazyka. 
S nimi přichází i řada oříšků, ale jejich 
louskání je na překladatelské práci asi 
to nejkrásnější.

Který překlad byl pro vás zatím nej-
větším oříškem?
Náročná byla určitě Strážkyně pra-
mene, protože šlo o  můj první knižní 
překlad. Obtížné bylo především, jak se 
s těmi třemi sty stranami časově vypo-
řádat, jak přirozeně a přitom nápaditě 
pracovat s češtinou a k tomu se za běhu 
učit překladatelskou práci.
Překlad knihy Dopis pro mou ženu, 
kterou jsem si sám vybral, byl velmi 

dinu a většina z nás se snaží být poctivá 
a čestná. Přesto je nesmírně těžké rozu-
mět onomu světu i sobě navzájem, ně-
kdy dokonce i těm nejbližším, s nimiž 
se nevyhnutelně názorově střetáváme, 
stejně jako hlavní hrdinové románu, 
americký neurovědec Joe a jeho finský 
syn z prvního manželství Samuel.
Na knize jsem pracoval s velkou chutí 
a  s  nadšením se dozvídal informace 
z  oblasti neurověd, moderních tech-
nologií, prostředí amerických univerzit 
nebo finské hospodářské krize počátku 
90. let. Ač překladatelská práce trvala 
přes rok, byla radost převádět do češ-
tiny takto propracovaný příběh a kom-
plexní pohled na svět.

Chystáte se nyní na nějaký další pře-
klad? 
V  současnosti dokončuji biografický 
román V  domě básnířky pojednáva-
jící o  významné finské modernistce 
Eevě-Liise Mannerové, která od 50. let 
20. století výrazně zasáhla do utváření 
finské literatury. Knihu napsala sou-
časná finská básnířka a  prozaička He-
lena Sinervo. Text je nesmírně lyrický, 
s nadsázkou by se dal označit za jednu 
dlouhou báseň v próze.
S  přítelkyní Jitkou Jindřiškovou, která 
překládá z  norštiny, pak pracujeme 
na finsko-norské dětské sci-fi sérii 
Kepler62. Doporučuji všem dětem mi-
lujícím napínavá vesmírná dobrodruž-
ství.

Vím, že překládáte nejen prózu, ale 
také básně. V čem je to jiné?
Poezii jsem měl vždycky rád, s oblibou 
ji čtu i překládám. K básnickému textu 
je potřeba zvolit odlišný, více tvůrčí 
přístup. Nepřevádíte jen popis nebo 
promluvy, ale silněji zároveň zpro-
středkováváte pocit, smyslový vjem či 
obrys filozofické myšlenky. Navíc kon-
centrovaný do leckdy velmi sevřeného 
útvaru podléhajícího pravidlům váza-
ného slova.
Jak jsem ale naznačil, některé pro-
zaické texty mají k poezii velmi blízko 
a  naopak. Někdy překládáte i  prózu 
spíš jako poezii a jindy zase poezii jako 
prózu.

Zájem českých čtenářů o  severskou 
literaturu je v  posledních letech ob-
rovský. Čím si to vysvětlujete?
Severská literatura byla u  nás hodně 
populární už od 19. století. Částečně asi 
svou exotikou, ale rovněž důležitými 

Za překlad Dopisu pro mou ženu obdr-
žel Michal Švec Prémii Tomáše Hrácha.

Na slovíčko se šumperskými rodáky:  
O severské literatuře s překladatelem Michalem Švecem
Třiatřicetiletý Michal Švec, který ze Šumperka nejen pochází, ale stále zde má trvalé bydliště, vystudoval finštinu a klasickou archeologii na Univerzitě 
Karlově, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu literární komparatistiky. Od roku 2006 působí ve Skandinávském domě, severském kultur-
ním centru v České republice, od roku 2008 jako předseda. Pod jeho vedením zorganizoval Skandinávský dům několik set kulturních akcí, začal pořá-
dat podzimní festival Dny Severu, koordinoval kampaň #ReadNordic nebo vybudoval unikátní knihovnu severských literatur. Právě za výjimečné zásluhy 
o šíření povědomí o finské kultuře v České republice převzal loni v prosinci Řád finského lva ve třídě rytíř.  
Michal Švec působí také jako překladatel z finštiny a odborně se věnuje finské literatuře a filmu. Za překlad „syrového“ textu Dopis pro mou ženu fin-
ského spisovatele Penttiho Saarikoskiho obdržel loni Prémii Tomáše Hrácha.
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Model stavebního kolečka, učební po-
můcka E. Smékala z Loštic, 1925. 

Foto: VM Šumperk

Za výjimečné zásluhy o šíření povědomí 
o finské kultuře v České republice obdr-
žel Michal Švec Řád finského lva ve třídě 
rytíř.                                              Foto: archiv

Výstava představí historii 
a současnost českého školství

Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku

Jezdíte často přes Lužnou do Kop-
řivné? Pak jistě dobře znáte barokní 
kopřivenský kostel Nejsvětější Trojice, 
který se díky své důmyslné poloze vy-
píná mezi okolními kopci jako „bílý 
maják“ a dotváří zdejší krajinnou sce-
nérii, působivou snad v  každém roč-
ním období. Už méně je znám jeho 
interiér. Výzdoba kostela vznikala 
převážně na počátku padesátých let 
18. století a  výjimkou nejsou ani ná-
stropní malby od Ignáce Oderlického 
(1710–1761), jednoho z  nejznáměj-
ších představitelů barokního umění 
na Šumpersku. Do Kopřivné byl po-
zván v době, kdy jeho tvorba dozrála, 
a  zřejmě si tu připravil dobrou půdu 
pro následné zakázky v Šumperku. 

Oderlický dostal za úkol vyzdobit 
klenbu presbytáře i  lodi kopřiven-
ského kostela. Výmalbu, na které pra-
coval mezi lety 1752–1753, nepojal 
jako celek, nýbrž se rozhodl plochu 
rozdělit na několik samostatných 
částí. V  presbytáři můžeme sledovat 
starozákonní scénu Tři muži (andělé) 
navštěvují Abraháma. Námět byl vy-
brán z  prostého důvodu. Vyobrazení 
hosté byli totiž považováni za symbol 
Trojice, které je kostel zasvěcen. Aby 
malíř scelil zbývající klenební plochu 

 Klasika Viva přivítá 
 Annu Paulovou a Lukáše 
 Klánského

Únorový koncert cyklu Klasika 
Viva, který v Šumperku po-
řádá Agentura J+D Romana 
Janků, naplánovali organi-
zátoři na pondělí 26. února. 
V tento den bude od sedmé 
podvečerní patřit klášterní kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie 
v Kladské ulici klarinetistce 
Anně Paulové a klavíristovi 
Lukáši Klánskému. V pro-
gramu zazní skladby J. Brah-
mse, P. Gauberta, F. Chopina 
a G. Rossiniho.                    -red-

Klenební pas vyplnil Oderlický již ty-
pickými rokokovými ornamenty a do 
středu zasadil kartuš s Městem Božím. 
Centrální scéna v  lodi kostela připo-
míná křest Krista, nicméně narativní 
složka scény je natolik rozvinutá, že je 
rovněž připomínkou i Nejsvětější Tro-
jice. Lunety klenby lodi vyplňují po-
stavy čtyř církevních otců v iluzivních 
kartuších – sv. Řehoře, sv. Augustina, 
sv. Ambrože a sv. Jeronýma. Všechna 
zobrazení jsou navzájem propojena 
hymnem Te Deum laudamus. 

Přesto, že malby byly v  roce 1923 
přemalovány a  dodnes nebyla nale-
zena signatura autora, nelze pochy-
bovat o  autorství malíře. Ve výmalbě 
lze spatřit kompoziční schémata, která 
používal Oderlický již při dřívějších 
zakázkách. Charakteristická typo-
logie jeho postav je viditelná přede-
vším u  zpodobnění andělského kůru. 
Andělé jsou malováni s  příznačnými 
zženštilými rysy i  jemným formo-
váním světlých kadeří. Můžeme zde 
také nalézt shodné řešení v  zobra-
zení anděla hrajícího na violoncello, 
které malíř použil i u nástropní malby 
v kapli Narození Panny Marie v Trha-
vicích u  Norberčan, jejichž část byla 
přenesena v  osmdesátých letech mi-
nulého století do předpokoje obřadní 
síně olomoucké radnice. Obdobné po-
jetí lze sledovat také u  postavy Boha 
Otce, která je dřívější variantou vyob-
razení stejné postavy v kapli sv. Anny 
u  farního kostela sv. Máří Magdalény 
v  Horním Městě u  Rýmařova. A  pa-
ralelu lze spatřit rovněž v  postavě sv. 
Jana Křtitele, jehož později zachytil 
malíř ve farním kostele sv. Jana Křti-
tele v Šumperku. Zde, u výjevu Kázání 
sv. Jana Křtitele, můžeme shlédnout 
i  analogii krajinného výseku, včetně 
užití barevnosti, shodné  zejména 
u znázornění červánkové oblohy.     

L. Kirkosová, VM Šumperk

presbytáře, do klenebních výsečí za-
komponoval Hold andělských kůrů. 
Někteří andělé tu zpívají, jiní hrají na 
hudební nástroje. Meziprostor je vy-
plněn iluzivní architekturou a zlatými 
medailony s  postavami starozákon-
ních proroků Mojžíše a Eliáše a křes-
ťanských světců sv. Štěpána, sv. Jana 
Evangelisty, sv. Ondřeje a sv. Apoleny. 

Ve spolupráci se všemi šumperskými 
školami pořádá Vlastivědné muzeum 
v Šumperku výstavu zaměřenou na pre-
zentaci základního, středního, odbor-
ného, speciálního a uměleckého školství 
v  Šumperku prostřednictvím „výstav-
ních stánků“ umístěných ve výstavní 
síni. Za pomoci vyhrazeného prostoru 
se žáci a  studenti patnácti škol pokusí 
zmapovat historii, současnost i budouc-
nost své školy. Celkové řešení „stánku“ 
může být pojato různě a  vystavující 
subjekty mohou zaujmout netypickým 
a  netradičním pojetím své expozice 
určené jak běžnému návštěvníkovi, tak 
i současným a bývalým žákům a studen-
tům, rodičům a přátelům školy.

Výstava je jedinečnou příležitostí 
ukázat široké veřejnosti učební po-
můcky, studijní úspěchy žáků, vítězství 
v soutěžích, zajímavé projekty, to, na co 
jsou školy zaměřeny, zavzpomínat na 
minulost, charakterizovat přítomnost 
a podívat se i do budoucnosti.

V tzv. „skleníku“ a foyeru se představí 
sbírkové předměty muzea. Návštěvníci 
uvidí vybavení třídy s učebnicemi a se 
školními nástěnnými obrazy z  konce 
19. a  počátku 20. století. Nahlédnou 
do školního kabinetu s pomůckami po-

užívanými v  hodinách fyziky, chemie, 
přírodovědy. Asi nejzajímavějšími ex-
ponáty budou učební pomůcky učitele 
Edmunda Smékala z  Loštic – modely 
vodního hamru, parního stroje, rum-
pálu, kolečka, za které získal diplom 
Zemské všeobecné hospodářsko-
-průmyslové a zemské školské výstavy 
v Kroměříži v roce 1925.

Slavnostní vernisáž s  kulturním 
programem se uskuteční ve čtvrtek 
15. února v 17 hodin v prostorách vý-
stavní síně. Výstavu si budou moci zá-
jemci prohlédnout do 13. května.

D. Tempírová

Nástropní malby v Kopřivné od Ignáce Oderlického

výbornou češtinou. Dobrý redaktor je 
podle mě pro překlad leckdy možná 
důležitější než dobrý překladatel.

Jste předsedou Skandinávského 
domu. Můžete čtenářům přiblížit 
jeho činnost?
Jde o  českou neziskovou organizaci, 
kterou v  roce 2005 založili studenti 
severských jazyků, aby propagovala 
kulturu zemí evropského Severu. Sídlo 
máme v  Praze, pobočku také v  Brně 
a působíme prakticky v celé republice. 
Pořádáme například literární akce, fil-
mová promítání, besedy s  autory, od-
borné a  populární přednášky, výstavy, 
koncerty a  další vzdělávací i  osvětové 
aktivity.

Právě za výjimečné zásluhy o  šíření 
povědomí o finské kultuře v České re-
publice jste loni obdržel Řád finského 
lva ve třídě rytíř. Jak toto ocenění vní-
máte? Jaké to je, být rytířem?
Mám z  něj pochopitelně obrovskou 
radost. Řád je vysoce prestižní státní 
vyznamenání, nesmírná pocta, které 
se dostane jen málokterému Finovi, 
natožpak cizinci. Obvykle se uděluje 
za dlouholeté, nezřídka celoživotní zá-
sluhy, a  tak mě v  mém věku opravdu 
překvapil. Chápu jej ale jako důkaz, 
že práce, kterou Skandinávský dům 
odvádí, je vysoce kvalitní a že si jí váží 
i v zahraničí. To je skvělá motivace do 
budoucna.
No a  být rytířem? Je to krásný pocit, 
ale zároveň velký závazek. Vzhledem 
k vzrůstajícímu hulvátství, nečestnosti 
a  nenávisti v  naší společnosti, neu-
ctivosti k  ženám, starším generacím 
i  jakýmkoli menšinám se domnívám, 
že bychom rytíře, a  především rytíř-
ské chování u nás potřebovali jako sůl. 
Z celého srdce se vynasnažím jít příkla-
dem.

Děkuji za rozhovor.
Z. Kvapilová

Výmalba klenby lodi kostela byla Igná-
cem Oderlickým rozdělena na pět samo-
statných výjevů. Hlavní scéna s námětem 
Kristova křtu je vložena do monumen-
tální štukové kartuše.      Foto: -lk-
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JeLyMan se jede poslední únorový víkend.                                             Foto: archiv

Jeseníky budou hostit JeLyMana

Seriál Šumperské proměny:  
Nemocniční pavilon B opět plně slouží svému účelu

Poslední šance projet se na běž-
kách v  rámci letošní sezony ČEZ Ski-
Tour, největšího seriálu běhů na lyžích 
v  České republice, nabízí jesenický 
lyžařský maraton – JeLyMan. Závod-
níky provede v  sobotu 24. a  v  neděli 
25. února pomezím tří pohoří – Kra-
lického Sněžníku, Rychlebských hor 
a Hrubého Jeseníku.

Běžkaři se mohou těšit jak na dlouhé 
roviny, tak na prudká i táhlá stoupání. 
JeLyMan je navíc jediným závodem sé-
rie, na kterém účastníky vyveze na start 
sedačková lanovka. Elitní závodníci 
budou vybavení GPS trackingem.

Jako na každé zastávce ČEZ SkiTour 
i  tentokrát budou připraveny dětské 
závody, které celý program v  sobotu 
24.  února v 10 hodin zahájí. Poté si při-
jdou na své vyznavači volné techniky. 

VW JeLyMan 20 km volně odstartuje 
ve 13 hodin. Nedělní program pak patří 
milovníkům klasiky. Ti si mohou vy-
brat tratě dlouhé 10, 20 a 40 kilometrů. 

V  loňském roce byla v  areálu šum-
perské nemocnice provedena rekon-
strukce pavilonu B, která zvýšila tepelné 
vlastnosti objektu a  přispěla ke snížení 
nákladů na jeho vytápění. Investiční 
akce zahrnovala výměnu oken, zatep-
lení obvodového pláště a střechy a další 
související práce. Vlastník budovy, město 
Šumperk, získal na rekonstrukci dotaci 
ze strukturálních fondů Evropské unie 
z  operačního programu Životní pro-
středí, jež část nákladů pokryla.

Pavilon B je součástí komplexu bu-
dov, které byly vybudovány v rámci sta-
vební akce označované jako „Dostavba 
nemocnice Šumperk“, jež začala v  září 
1988 a  trvala pět let. Tehdy dostal areál 
nemocnice podobu, jak ji známe i dnes.

Počátky šumperské nemocnice sahají 
do konce 19. století. Pomineme-li chari-
tativní zařízení zvaná špitály, kterých se 
v průběhu staletí vystřídalo v Šumperku 
několik, bezprostředním předchůdcem 
šumperské nemocnice byla budova vy-
stavěná v  roce 1858 na okraji dnešních 
Smetanových sadů. Současná šumper-
ská nemocnice byla vybudována podle 
vídeňských vzorů a uvedena do provozu 
v  roce 1896. Obklopena parkem tvořila 
jádro zdravotnického zařízení dvoupat-
rová budova doprovázená dvěma oddě-
lenými pavilony. Běžná kapacita činila 
padesát lůžek. Za předmnichovské re-
publiky i  během války byla nemocnice 
rozšiřována o další lůžkové kapacity.

Po válce byly postupně prováděny 

V loňském roce zrekonstruovalo město v areálu šumperské nemocnice pavilon B.                                                                                                                               Foto: P. Kvapil

 Únor: Šumperská  
 zimní padesátka

Pěší turistický pochod Šumper-
ská zimní padesátka pořádá 
v sobotu 24. února místní Klub 
českých turistů. Pořadatelé při-
pravili kromě padesátikilomet-
rové i jiné, kratší trasy. Všechny 
startují mezi sedmou a desátou 
hodinou u Střediska volného 
času Doris v ulici 17. listopadu.
Osmikilometrový výlet jen na 
chvilku opustí město a jeho cíl 
je velmi blízký. Delší trasy, tedy 
15, 25, 35 nebo i v názvu slibo-
vaných 50 kilometrů míří na Blu-
dov, nejdelší trasa dojde až do 
Hanušovic. Všechny se pak vra-
cejí do místa startu. Odměnou 
bude diplom s razítkem pochodu 
a malé občerstvení v cíli.         -red-

Starty jednotlivých závodů jsou naplá-
novány od 10.30 do 10.45 hodin. Více 
informací lze získat na www.ski-tour.
cz/jelyman/r6.                                      -red-

vnitřní úpravy objektů a zřizována nová 
oddělení, pro něž musely být využívány 
také vily v  ulicích Nerudově a  Nemoc-
niční. V  roce 1954 byla vybudována 
transfúzní stanice. Ačkoliv byla nemoc-
nice vybavena moderními přístroji a za-
řízením, prostory dosavadních budov 
a  detašovaná pracoviště nevyhovovaly 
tehdejším požadavkům na poskytování 
zdravotní péče. Přitom ještě v roce 1979 
bylo vybudováno oddělení tělovýchov-
ného lékařství. 

Od počátku osmdesátých let proto 
probíhala další výstavba nemocničních 
objektů. Vznikl pavilon pro oddělení 
anesteziologicko-restituční a  oddělení 
klinické biochemie a  také garáže pro 
dopravní zdravotnickou službu. V  roce 

1988 byla dokončena výstavba příjmo-
vých a pohotovostních služeb s ambulan-
cemi a nový pavilon po oddělení kožní, 
neurologické a oční se sto padesáti lůžky.

Velkou investiční akcí se pak stala 
zmíněná „Dostavba nemocnice Šum-
perk“, dokončená v  roce 1993, která 
zahrnovala také vybudování druhého 
stopadesátilůžkového pavilonu B pro od-
dělení chirurgické, ortopedické a  trau-
matologické. Jeho rekonstrukce, jak bylo 
zmíněno, proběhla v minulém roce. Zají-
mavostí akce je instalace dvanácti budek 
pro hnízdění chráněných rorýsů obec-
ných na severozápadním štítu objektu, 
které opeřencům nahradily jejich bývalé 
domovy pod střechou.

Z. Doubravský, VM Šumperk


