
Šumperk | Živá brána Jeseníků    2/2018 1

Příští číslo vychází 21. března 2018 / Distribuce od 22. do 23. 3. 2018

Vážení a milí čtenáři,

v rukou držíte druhé letošní číslo přílohy 
Šumperk – Živá brána Jeseníků, a ačkoliv již 
plesové sezoně „odzvonilo“, z letmého po-
hledu na obálku je zřejmé, že v Šumperku 
nikoliv. V sobotu 24. března totiž místní stá-
nek Thálie zaplní masky. Divadelní maškarní 
ples je ale jen jednou z řady akcí, které se 
vám v březnu nabízejí.
První jarní měsíc bude zahájeno hned sedm 
nových výstav, do divadla zavítá pět hostu-
jících souborů, do domu kultury přijedou 
kromě jiných Olda Říha s Katapultem či Mi-
chal Pavlíček, pokračuje Preludium Aloise 
Motýla a startuje tříměsíční přehlídka Olo-
mouckého kraje ŠPEK. To vše doplňují před-
nášky, setkání Via Lucis, koncerty žáků 
„ZUŠky“ a Šumperského dětského sboru, 
pohádky a tvoření pro děti a mnohé další. 
A pokud to zima ještě úplně nevzdá, můžete 
se třeba začíst do nového komiksu Objekt 
Julek.
 
Krásné nadcházející nejen kulturní jaro,

Z. Kvapilová, redaktorka
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Přivítejte jaro maškarním rejem! 
Neváhejte, vstupenky na XVII. divadelní 

maškarní ples, který se koná 
v sobotu 24. března, jsou v prodeji! 

Foto: Š. Čejková
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v Katapultu bubnovala legenda českého bigbeatu Ka-
rel „Káša“ Jahn, který zemřel o měsíc později. Mrtvý 
je i  další bubeník Katapultu Milan Balcar. Novými 
spoluhráči se stali o  generaci mladší baskytarista 
Andy Budka a  bubeník Ondřej Timpl. Přestože má 
Říha pověst muzikanta, se kterým nemůže hrát každý, 
vydrželi s ním už od roku 2009.                                 -mh-

Kytarista, zpěvák a  skladatel Oldřich Říha oslaví 
na letošních koncertech své sedmdesátiny a čtyřicet 
let od vydání debutové desky jeho skupiny Katapult. 
V rámci celoročního turné nazvaného Šťastné naro-
zeniny zavítá v pátek 23. března do Šumperka. 

„Nebudu tutlat, že mám 18. května kulaté naroze-
niny. Nechtěl jsem jet tradiční narozeninové turné, 
nechtěl jsem slavit. Jsem dělník rokenrolu, věk ne-
sleduju a  ta číslovka mi připadá irelevantní. Kama-
rádi mě ale přesvědčili, že mám udělat narozeninové 
turné, tak jsem si dal podmínku, že v názvu nebude 
nic, jako že Olda Říha slaví sedmdesátiny. Jsem ale 
ochotný ho odehrát s podtitulem 70 let života vzhůru 
nohama,“ řekl ČTK Olda Říha. Jemu mohou přijít 
posluchači popřát do velkého sálu domu kultury na 
energií našlápnutý koncert, který začíná v 19 hodin. 
„V první části vystoupení navíc zahrajeme desku tak, 
jak byla, i s dobovým analogovým zvukem,“ podotkl.

Říha zůstal ze zakládající sestavy Katapultu sám. 
V  roce 2007 zemřel bubeník Anatoli Kohout, jenž 
v  kapele s  přestávkami působil od jejího založení, 
a  v  lednu 2009 baskytarista Jiří Šindelář. V  té době 

„Uvidět hudbu“ je název výstavy, která bude 
od 7. března do 1. dubna k vidění v Galerii 
Jiřího Jílka. Ta bude hostit Petra Štěpána, 
malíře a varhaníka z kostela sv. Gotharda 
v Českém Brodě, jenž vystaví své větší, zá-
řivě bílé obrazy, velké svitkové kresby Vzý-
vajícího a Čtoucího anděla, malé kresebné 
„partitury“, podle kterých se svým sborem 
v kostele zpívá, a soubor grafik z několika 
posledních let. Pokud se podaří zapůjčit 
elektronické klávesy, zahraje i vlastní skvělé 
improvizace na ně. Na vernisáži ve středu 
7. března v 18 hodin navíc přečte své básně 
věnované Petrovi i jeho přítel Zdeněk Volf. 
Přijďte, jste zváni...                                M. Koval

Tradičně dvěma koncerty přivítají jaro zpě-
váci a zpěváčci Šumperského dětského 
sboru. 
Ve čtvrtek 22. března v 18 hodin v šum-
perském divadle prožijí své premiérové vy-
stoupení naše nejmladší Zpívánky. Jsou to 
děti předškolní, které se scházejí teprve od 
října pod vedením Yvony Jurčíkové a Terezy 
Karlíkové. Společnost jim udělají Růžové 
děti, přípravné oddělení dětí prvních a dru-
hých tříd. Patronát nad celým koncertem 
převzaly nejstarší zpěvačky Motýlů, které 
v komorní sestavě představí novinky v re-
pertoáru hlavního koncertního oddělení 
sboru. Vstupenky je možné zakoupit v před-
prodeji od 26. února v pokladně Divadla 
Šumperk.
Hned druhý den, v pátek 23. března, se 
oslavy přicházejícího jara přesunou do kláš-
terního kostela Zvěstování Panny Marie. 
Zde se úderem šesté podvečerní představí 
další přípravná oddělení sboru, Barevné 
děti a Plameňáci, kteří předvedou část 
chystaného programu na květnový koncert 
v Praze. Nebude chybět ani vystoupení Mo-
týlů, ti v plné sedmdesátičlenné sestavě 
zazpívají skladby, jež sbor připravuje na 
soutěžní zájezd do norského Bergenu. 
Na oba koncerty srdečně zveme všechny pří-
znivce sborového zpívání. 

H. Stojaníková, sbormistryně ŠDS

Madrigal, 2012, lept, 48,5 × 44,5 cm

Soubor Hof-Musici, jehož členkou je šumperská rodačka 
Veronika Mráčková Fučíková (vpravo).          Foto: archiv

Jana Hrochová, rozená Štefáčková, s manželem Mar-
tinem.                                                             Foto: archiv

Novými spoluhráči Oldřicha Říhy jsou baskytarista 
Andy Budka a bubeník Ondřej Timpl.          Foto: archiv

 Jílkova galerie představí tvorbu  
Petra Štěpána

Rocker Říha oslaví v Šumperku sedmdesátku 

Preludium Aloise Motýla pokračuje  
dvěma koncerty

 Jarní koncerty  
Šumperského dětského sboru

Do své druhé poloviny se v březnu přehoupne ju-
bilejní 45. ročník festivalu Preludium Aloise Motýla. 
Výjimečný je tím, že pozvání na něj přijali umělci 
dříve působící v  Šumperském dětském sboru, který 
jim dal pěvecký základ na jejich hudební cestě.

A  nejinak tomu bude i  v  březnu. Na společném 
koncertu v  pondělí 5. března vystoupí od 19 hodin 
v  klášterním kostele klavírista, cembalista a  laureát 
mezinárodní soutěže International Forum: „Musical 
Performance and Pedagogics“ Martin Hroch, zabý-
vající se autentickou interpretací barokní hudby na 
oba nástroje, a mezzosopranistka Jana Hrochová, ro-
zená Štefáčková, jež první pěvecké zkušenosti získala 
v  Šumperském dětském sboru. Jako sólistka opery 
Národního divadla v Brně byla dvakrát nominována 
na Cenu Thálie a před dvěma lety debutovala na festi-
valu Proms za doprovodu BBC Symphony Orchestra 
v londýnské Royal Albert Hall. 

Během koncertu zazní skladby G. Paisiella, 
G.  B.  Pergolesiho, G. Giordaniho, F. Couperina, 
A. Scarlattiho, G. Carissima, N. Royera, G. B. Bonon-
ciniho, A. Lot tiho, W. A. Mozarta, F. Chopina, G. Ver-
diho a G. Ros siniho.

Závěrečný koncert festivalu v  pondělí 19. března 
nabídne od sedmé podvečerní šumperskému pub-
liku vystoupení Barokního souboru Hof-Musici. Ně-
mecko-latinský název souboru („Dvorní hudebníci“) 
vychází z obvyklého označení šlechtických kapel na 
území Svaté říše římské v období vrcholného baroka. 
Na tyto tradice odkazuje nejen mezinárodní složení 
souboru, v  němž má své zastoupení i  Šumperk, ale 
také jeho repertoár, zaměřený zejména na hudbu nea-
polských a  benátských skladatelů, jejichž díla byla 
prováděna v  zemích bývalé habsburské monarchie. 
Šumperští posluchači se mohou těšit na árie a dueta 
z  italských barokních oper Nicoly Porpory, Antonia 
Vivaldiho a Johanna Adolfa Hasse.

Zakladatelem a  vedoucím souboru je cembalista 
Ondřej Macek, který v  klášterním kostele vystoupí 
spolu se sopranistkou Olgou Vít Krumpholzovou 
a mezzosopranistkou Veronikou Mráčkovou Fučíko-
vou. Tato šumperská rodačka započala svou hudební 
dráhu v Šumperském dětském sboru, poté studovala 
na konzervatoři v  Brně a  na Pražské konzervatoři. 
Věnuje se koncertní činnosti, natáčí pro Český roz-
hlas, spolupracuje s českými symfonickými a komor-
ními tělesy a podílí se na uvádění děl autorů soudobé  
hudby.                                                                               -kv-
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ského až po Arvo Parta, Nata Kinga Colea a Elvise Pres-
leyho. To vše ve čtvrtek 15. března od 17 hodin v divadle.

Pro žáky základních a středních škol je v podání stej-
ného souboru připraveno představení plné hudby, tance 
a  poutavého mluveného slova nazvané Stvoření tance. 
Uskuteční se v pátek 16. března v 10 hodin. Část vstupe-
nek bude v prodeji i pro zájemce z řad veřejnosti.

V  sobotu 17. března se do Šumperka po roce vrátí 
herecko-improvizační trio IMPRA, a to s inscenací Im-
prassionismus. Myšlenkový revoluční směr Hannyho 
Firly, Ondřeje Krále a Igora Ochepovského vzniká jako 
reakce na umělé trendy dnešní, neustále se zrychlující 
doby, která svádí člověka k povrchnímu vnímání reality 
a zároveň postupně dusí tvůrčí činnost. Představení za-
číná na Hrádku v 19 hodin.                                               -kv-

vystoupení je připraveno i několik ukázek tradičních 
tanců v  podání souboru Démáirt, jenž patří k  těm 
nejlepším v republice. Akce začíná v 19 hodin ve vel-
kém sále.

O týden později, v pátek 9. března, zavítá do míst-
ního H-Clubu v Rooseveltově ulici oblíbený písničkář 
a držitel ocenění Anděl Thom Artway. O roli před-
skokana se od půl osmé večer postará nadějná šum-
perská skupina Trocha Klidu. Tu dali dohromady 
před čtyřmi lety Daniel Holý a Michal Juřička s vizí 
psát české zpěvné písničky. Prvotní složení přitom 
bylo žánrově zařaditelné k folku, později plynule pře-
šla k pop-rocku. 

Thom Artway, vlastním jménem Tomáš Macek, je 
moderní písničkář, vyprávějící o životě s lehkostí plnou 
energické melancholie. Silným hlasem, nenápadným 
projevem a  charakteristickým zvukem cestuje mezi 
folkem, rockem a  popem. V  roce 2012 jej proslavila 
skladba Towards the Sun, kterou nahrál k soundtracku 
filmu Křídla Vánoc. Zatím největší úspěch zaznamenal 

Hned pět hostujících souborů přivítá v březnu šum-
perská divadelní scéna. Tím prvním je brněnské diva-
dlo Hysterie, které přiveze v pátek 2. března hru režiséra 
Štěpána Gajdoše Tulák Charlie Chaplin. Nese podtitul 
„Život je pes, ale žít je psina!“ a odehraje se od 19 hodin 
na Hrádku. V  hořké komedii o  životě slavného filmo-
vého herce, scenáristy, režiséra, producenta a skladatele 
se v hlavní roli představí člen souboru Divadla Šumperk 
Kryštof Grygar, v dalších rolích pak Štěpán Gajdoš a Si-
mona Benáčková.

V pondělí 5. března obsadí jeviště Divadlo Járy Cimr-
mana. Představení České nebe je již vyprodané.

V  rámci jarních prázdnin pozvalo divadlo do Šum-
perka zlínskou Scénu, jež přijede s  pohádkou O  prin-
cezně, která rrrrráčkovala. Představení je naplánováno 
na sobotu 10. března od 16 hodin.

Název Nulová gravitace nese nový celovečerní pro-
gram v  interpretaci souboru Baby Balet Praha. Ten je 
složený z  nejlepších konzervatoristů Tanečního centra 
Praha a je jedním ze tří takto unikátních profesionálních 
tanečních těles v Evropě. 

Jde o originální kompilaci jednoaktových děl mapu-
jících hranice současného tanečního divadla. Vybrané 
choreografie vyjadřují proměnlivou atmosféru doby, 
vyhraněné umělecké názory i  inscenační styly tvůrců 
a  eklektický pohybový slovník interpretů od klasické 
techniky přes současný tanec po jazz a  etnické prvky 
a  také pestré výrazové polohy jednotlivých rolí. Ob-
dobně „postmoderní“ je výběr hudby od Nicoly Porpory 
přes W. A. Mozarta, L. van Beethovena a P. I. Čajkov-

Šumperská přehlídka ŠPEK letos již potřinácté před-
staví během jarních měsíců umělce působící či pocháze-
jící z našeho kraje. V různorodém programu se mohou 
návštěvníci festivalu těšit na divadelní představení, 
hudbu, přednášky, výstavu nebo také autorské čtení.

„Veřejnost chceme seznámit s  umělci, kteří mají 
blízký vztah k  Olomouckému kraji. Představíme 
místní tvůrce nebo slavné rodáky, kteří se prosadili 
na republikové úrovni. Prostor samozřejmě dostanou 
také ti, kteří odsud nepocházejí, ale v našem kraji od-
vedli kus poctivé umělecké práce,“ uvedla produkční 
domu kultury Michaela Horáková.

V nabitém programu si může každý najít „svůj šá-
lek kávy“. Úvod se ponese v pátek 2. března ve zna-
mení druhého ročníku Keltského večera. „Ještě se 
nepřestalo mluvit o loňské premiéře a už je tu druhý 
ročník pro všechny milovníky keltské hudby, tance 
a whisky. Přijďte si proto do domu kultury užít neza-
měnitelnou atmosféru,“ láká produkční na večer, na 
který pozvala domácí kapela Happy to Meet kapely 
Isara a  Vintage Wine. Kromě neotřelých hudebních 

Luboš „Dědek“ Hlavsa... a jeho svět... je ná-
zev výstavy, která je k vidění v šumperské 
knihovně v ulici 17. listopadu. Ve čtvrtek 
1. března je naplánována od 17 hodin její 
dernisáž.
Návštěvníci se mohou těšit na setkání s au-
torem výstavy Lubomírem Hlavsou, hudební-
kem, ilustrátorem, výtvarníkem, scenáristou, 
kameramanem a režisérem, který se začát-
kem března dožívá významného životního 
jubilea. Příjemné povídání o autorově tvorbě 
doplní promítání „filmu o filmu“, historickém 
dokumentárním dramatu Poslední útěk Je-
ronýma Pražského, jehož je Luboš Hlavsa 
režisérem.                                                     -kš-

Kapela Isara se žánrově pohybuje na rozmezí folk-
-rocku a world music.                                           Foto: archiv

V H-Clubu vystoupí písničkář a držitel ocenění Anděl 
Thom Artway.                                                       Foto: archiv

ŠPEK nabídne i  autorského čtení šumperského spiso-
vatele Jaroslava Žváčka.                                Foto: archiv

Baby Balet Praha přiveze do Šumperka nový celove-
černí program Nulová gravitace.                       Foto: archiv

Luboš Hlavsa je i autorem kreslených vtipů.

 S Lubošem „Dědkem“ Hlavsou  
se lze setkat na dernisáži výstavy

Březen v divadle s hostujícími soubory

Je tu opět ŠPEK, přehlídka umění Olomouckého kraje

v roce 2015 se singlem I Have No Inspiration, následo-
valy písně Blind Man a Conformity, jež byly předzvěstí 
prvního alba HEDGEHOG, které vyšlo na podzim 
2016. Díky němu je držitelem ocenění Anděl za zpě-
váka a  objev roku. Loni pak vyhrál v  mezinárodním 
hudebním projektu Czech Fresh. 

A na své si přijdou i děti. Pro ně připravilo zábřež-
ské Divadélko S  Radostí tradiční karneval, jehož 
dějištěm bude v neděli 11. března od třetí odpolední 
velký sál domu kultury. Totéž divadlo pak přiveze 
v  neděli 25. března do domu kultury pohádku Jak 
si Doubek princeznu zasloužil. Představení začíná 
v 10 hodin.

„Za doprovodu akordeonu se dočkáte i  autor-
ského čtení šumperského spisovatele Jaroslava 
Žváčka, jehož scénáře se staly předlohou pro film 
Kobry a  užovky nebo seriál Vinaři,“ láká na akci, 
která je naplánována na pátek 16. března od 17 hodin  
v G-klubu, Horáková. Vzápětí prozrazuje, že v dubnu 
a  květnu nabídne ŠPEK další hudební vystoupení, 
včetně tradičního memoriálu Šumperské pomněnky, 
poutavou výstavu, akci Špek na prknech, autorské 
čtení a zajímavé besedy.                                            -red- 
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Dlouhodobé výstavy
 Do 8. 4. Jak semena putují krajinou, Rytířský 
sál, muzeum

 Do 13. 5. Historie a současnost českého školství 
v Šumperku, výstavní síň muzea

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

 Od 27. 3. Fyzika hrou, Muzejíčko, muzeum
 Do 22. 4. Evangelíci na Šumpersku, Hollarova 
galerie, muzeum

 Od 1. 3. Stromy a jiné zázraky, Galerie mladých, 
muzeum

 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy

 Do 4. 3. Jan Burian: Ostrovy, Galerie J. Jílka
 Od 7. 3. Petr Štěpán: Uvidět hudbu, obrazy, 
kresby, grafika, Galerie J. Jílka

 Do 3. 4. 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

 Od 8. 3. Katarína Líšková: Madagaskar 35 mm, 
knihovna

 Od 1. 3. Miroslav Hlinka: Světlo a stín, grafika, 
Eagle Gallery 

 Do 2. 3. Eva Karásková: Můj zoom na přírodu, 
fotografie, Kavárnička Lalala

 Od 20. 3. Výstava obrazů a grafik Zdeňky  
Rambouskové, Informační centrum Šumperk

 Od 23. 3. Petra Zápecová: Postřehy z cest, foto-
grafie, Kavárnička Lalala

Čtvrtek 1. března
 Stromy a jiné zázraky, zahájení výstavy bez 
vernisáže, Galerie mladých, muzeum

 10.00 Klapzubova jedenáctka, školy, VK, divadlo
 13.30 Otevřená hrnčířská dílna, artedílna, Komín
 17.00 Dernisáž výstavy Luboš „Dědek“ Hlavsa... 
a jeho svět..., knihovna

 19.00 Vernisáž výstavy Miroslav Hlinka: Světlo 
a stín (grafika), Eagle Gallery 

Pátek 2. března
 10.00 Romeo a Julie, školy, VK, divadlo
 14.00 Ples seniorů, vystoupení břišních tanečnic 
Angel’s tribe, hraje V+H Retro, kavárnička Lalala, 
středisko Sever

 18.15 Basketbal Středomoravská liga muži: 
Šumperk B – KK Valašské Meziříčí, hala, Tyršův 
stadion

 19.00 ŠPEK: Keltský večer, velký sál domu kultury
 19.00 Tulák Charlie Chaplin, divadlo Hysterie, 
VK, Hrádek, divadlo

Sobota 3. března
 8.30 Florbal 3. liga juniorů: FbC Šumperk – 
FBK Jeseník, sport. hala gymnázia

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

 13.10 Florbal 3. liga juniorů: FbC Šumperk – 
TJ Postřelmov, sport. hala gymnázia

 15.00 Šlágrparáda: Duo Jamaha, velký sál domu 
kultury

 19.00 Sex na vlnách, B, VK, divadlo

Pondělí 5. března
 9.00–12.00 Jarní prázdniny s Doriskou:  

Soutěžní pondělí – 2. ročník siláka Dorisky,  
od 7 let, tělocvična, Komín

 13.00–16.00 Jarní prázdniny s Doriskou:  
Soutěžní pondělí – turnaj ve florbale, od 7 let, 
tělocvična, Komín

 19.00 České nebe, Divadlo Járy Cimrmana, VK, 
divadlo

 19.00 Preludium Aloise Motýla: Jana (mezzo-
soprán) a Martin (klavír, cembalo) Hrochovi, 
klášterní kostel

Úterý 6. března
 9.00–15.00 Jarní prázdniny s Doriskou:  

Keramické úterý, od 7 let, ateliéry, Komín 
 17.00 Evangelíci na Šumpersku, přednáška  

K. Lipenské s vycházkou, přednáškový sál muzea

Středa 7. března
 9.00–15.00 Jarní prázdniny s Doriskou:  

Textilní středa, od 7 let, ateliéry, Komín
 17.00 Romeo a Julie, D, VK, divadlo
 18.00 Petr Štěpán: Uvidět hudbu, zahájení vý-
stavy, Galerie J. Jílka

Čtvrtek 8. března
 Katarína Líšková: Madagaskar 35mm, zahájení 
výstavy bez vernisáže, knihovna

 9.00–15.00 Jarní prázdniny s Doriskou:  
Papírový čtvrtek, od 7 let, ateliéry, Komín

 9.00–16.00 Jarňásky s maňásky, dopr. program 

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

Historie a současnost českého školství v Šumperku. Romeo a Julie.  Klavírista Matyáš Novák.    
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k výstavě v Muzejíčku, muzeum
 17.00 Jarní prázdniny v divadle: Klapzubova 

jedenáctka, VK, divadlo 

Pátek 9. března
 9.00–12.00 Jarní prázdniny s Doriskou: Zdravý 

pátek – hrátky s gymnastikou a akrobacií + pe-
čení sušenek, od 7 let, tělocvična, ateliér, Komín

 9.00–16.00 Jarňásky s maňásky, dopr. program 
k výstavě v Muzejíčku, muzeum

 13.00–15.00 Jarní prázdniny s Doriskou: Zdravý 
pátek – Salátování na Komíně, od 7 let, výtvarný 
ateliér, Komín
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hrají Staří kamarádi, kavárnička Lalala, středisko 
Sever

 19.30 ŠPEK: Thom Artway, Trocha Klidu,  
H-Club, Rooseveltova 17

Sobota 10. března
 8.00 Discgolfový turnaj, discgolfové hřiště v tzv. 
Šumperském kotli

 16.00 Jarní prázdniny v divadle: O princezně, 
která rrrrráčkovala, divadlo Scéna Zlín, po-
hádka, VK, divadlo 

 18.00 Basketbal 2. liga muži: Šumperk – Žďár 
nad Sázavou, hala, Tyršův stadion

 19.00 Blues Aperitiv, soutěž, velký sál domu 
kultury

Neděle 11. března
 11.00 Basketbal 2. liga muži: Šumperk – Podolí, 
hala, Tyršův stadion

 15.00 ŠPEK: Karneval pro děti, Divadélko S Ra-
dostí Zábřeh, velký sál domu kultury

Pondělí 12. března
 13.30 Něco málo z historie panství a zámku 

v Rudě nad Moravou, beseda s M. Ruprichem, 
kavárnička Lalala, středisko Sever

Úterý 13. března
 10.00 Duhová zahrada, pohádka, školy, VK, divadlo
 16.00 Filatelisté, středisko Sever

 17.00 Rostlinstvo Krkonoš, přednáška 
L. a J. Harčarikových, přednáškový sál muzea

Středa 14. března
 10.00 Dobrodružství mořského vlka, pohádka, 
školy, VK, divadlo

 17.00 Krocení literární múzy, seminář, přednáš-
kový sál muzea

 19.00 Michal Pavlíček a Trio, velký sál domu 
kultury

Čtvrtek 15. března
 13.30 Otevřená hrnčířská dílna, artedílna, Komín
 17.00 Nulová gravitace 2018, Balet Praha Junior, 
divadlo

 17.30 Komunikace mezi partnery, přednáší 
Steven MacIntosh, knihovna

Pátek 16. března
 10.00 Stvoření tance, Balet Praha Junior, školy, 
VK, divadlo

 14.00–19.00 Umělecké inspirace – vitrážová 
zrcadla, dílna inspirovaná tvorbou P. Mondriana, 
artedílna, výtvarný ateliér, Komín

 17.00 ŠPEK: Jaroslav Žváček – autorské čtení, 
G-klub, dům kultury

 19.00 Zlaté prase, Studio D 123, VK, Hrádek, divadlo

Sobota 17. března
 9.00–14.00 Keramika pro rodiče s dětmi, arte-

dílna, Komín

 19.00 IMPRA – IMPRASSIONISMUS, Trio 
IMPRA, VK, Hrádek, divadlo

Pondělí 19. března
 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 
 19.00 Preludium Aloise Motýla: Barokní sou-

bor Hof-Musici, klášterní kostel

Úterý 20. března
 10.00 Dobrodružství mořského vlka, pohádka, 
školy, VK, divadlo

 17.00 Výstava obrazů a grafik Zdeňky Rambou-
skové, vernisáž a prezentace knihy „Drobničky 
z Prahy“, Informační centrum Šumperk

 17.00 Saša Ryvolová: Po stopách starých Mayů, 
G-klub, dům kultury

 18.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ ze třídy 
A. Mináře, H. Štědroňové a J. Valentové, kaple 
klášterního kostela 

Středa 21. března
 10.00 Romeo a Julie, školy, VK, divadlo

Čtvrtek 22. března
 13.30 Otevřená hrnčířská dílna, artedílna, Komín
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hraje Albatros, kavárnička Lalala, středisko Sever

 18.00 Jarní koncert Šumperského dětského 
sboru, vystoupí Zpívánky, Růžové děti a Ko-
morní sbor, divadlo

Pátek 23. března
 17.00 Postřehy z cest, vernisáž výstavy fotografií 
P. Zápecové s hudebním doprovodem, kavárnička 
Lalala, středisko Sever

 18.00 Jarní koncert Šumperského dětského 
sboru, vystoupí Barevné děti, Plameňáci a Mo-
týli, klášterní kostel

 19.00 Katapult, velký sál domu kultury
 19.00 Zlaté prase, VK, Hrádek, divadlo

Sobota 24. března
 8.30 Florbal Ol. liga st. žáků: FbC Asper Šum-
perk – FBC Hranice, sport. hala gymnázia

 14.20 Florbal Ol. liga st. žáků: FbC Asper Šum-
perk – FBC Přerov, sport. hala gymnázia
 19.00 XVII. Divadelní maškarní ples, divadlo

Neděle 25. března 
 10.00 ŠPEK: Jak si Doubek princeznu zasloužil, 

Divadélko S Radostí Zábřeh, velký sál domu kultury
 15.00 Fotbal muži: Šumperk – Polná, mistrovské 
utkání, hřiště, Tyršův stadion

Pondělí 26. března
 19.00 Klasika Viva: Matyáš Novák (klavír), 

klášterní kostel

Úterý 27. března
 Fyzika hrou, zahájení výstavy bez vernisáže, 
Muzejíčko, muzeum

 10.00 Duhová zahrada, pohádka, školy, VK, 
divadlo

 18.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ ze třídy 
S. Akritidu, klášterní kostel 

Středa 28. března
 16.00 Filatelisté, středisko Sever

Čtvrtek 29. března
 9.00–16.00 Velikonočník, tvoření a hry v duchu 

velikonočních tradic, artedílna, tělocvična, Komín
 9.00–16.00 Velikonoce v muzeu, muzeum
 18.30 Via Lucis: Můj příběh, má cesta (host 

P. Holubář), sál vily Doris

 Hravost světla a stínu rozehraje 
v Eagle Gallery Miroslav Hlinka

Vernisáž ve čtvrtek 1. března v 19 hodin 
otevře výstavu grafických prací Miroslava 
Hlinky. Původně rodák z moravského města 
Vrbno pod Pradědem nyní žije v Pardubicích. 
Ve své grafické tvorbě nejvíce pracuje 
s technikou mezzotinty, jejímž prostřednic-
tvím využívá temnosvitného uměleckého 
projevu. To mu umožňuje rozehrát na malé 
ploše hravost světla a stínu. 
Nezapomíná také na techniku linorytu, která 
mu, naopak od mezzotinty, umožňuje vnést 
do grafiky jemnou ironii. Inspirací se často 
přibližuje antickému námětu, který vypráví 
symbolickou formou.                          Z. Přikryl

 Pozvání Klasiky Viva přijal klavírista 
Matyáš Novák

Další koncert cyklu Klasika Viva, který 
v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana 
Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 
26. března. 
V tento den bude od sedmé podvečerní 
patřit klášterní kostel v Kladské ulici feno-
menálnímu mladému klavíristovi Matyáši 
Novákovi, vítězi řady národních a mezinárod-
ních soutěží, jenž patří díky mimořádnému 
harmonickému cítění, širokému repertoáru 
a vynikající úhozové technice k nejperspek-
tivnějším pianistům své generace. Poslu-
chači se mohou těšit na program nazvaný 
Chopin a Liszt – něha a vášeň.                      -kv-

 Via Lucis přivítá Pavla Holubáře

„Můj příběh, má cesta“ je název pořadu 
v rámci cyklu pravidelných setkávání Via 
Lucis, jež pořádá místní „Doriska“. Hostem 
tentokrát bude Pavel Holubář, fyzik, spo-
lumajitel šumperské firmy SHM, která za 
svoji činnost získala mnohá ocenění. Ději-
štěm setkání spojeného s projekcí bude ve 
čtvrtek 29. března od 18.30 hodin sál vily 
Doris. Vstup je volný.
Pavel Holubář, fyzik, který se při studiích 
na olomoucké univerzitě zaměřil na op-
tiku a jemnou mechaniku, založil firmu 
SHM se svým kolegou Mojmírem Jílkem 
v roce 1993. Za čtyřiadvacet let vytvořili 
společnost, která je dnes světovou špičkou 
v oboru přípravy PVD povlaků pro různé 
průmyslové aplikace. 
Za svoji činnost nejen v oblasti podnikání 
získali mnohá ocenění. Tím posledním je 
loňský úspěch v soutěži Česká hlava, kon-
krétně cena ministerstva průmyslu a ob-
chodu Industrie.
Ještě před tím obdržela firma SHM Cenu 
veřejnosti v soutěži TOP Odpovědná firma 
2017. Společnost navíc podporuje různé 
organizace, od Dětského klíče přes místní 
kino Oko až po seniory a osoby s postiže-
ním.                                                             -zk-

Tipy Živé brány
na březen
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na reálných událostech, které mi popsali Julkovi nej-
bližší, kamarádi a  další pamětníci. Kniha, na rozdíl 
od divadelní hry, navíc umožňuje začlenit vyprávěcí 
pasáže, do nichž jsem se snažil dostat informace 
o Julkově životě,“ doplňuje scenárista, jenž při svém 
pátrání navštívil i archiv Státní bezpečnosti, která si 
na Vargu za minulého režimu vedla spis. Ten byl bo-
hužel téměř celý skartován, takže autor si musel ně-
které scény vymyslet. 

„Snažil jsem se příběhem popsat osobnost Julka 
a  události, jejichž středobodem byl,“ zdůrazňuje  
Elbel a dodává, že příběh vrcholí Julkovým projevem 
na jevišti šumperského divadla v listopadu 1989. Sku-
tečné události jsou popsány i na závěrečných stranách 
komiksu. „Po Julkově smrti navrhl inženýr Hajný, aby 
se náměstí Míru přejmenovalo na náměstí Julia Au-
gustina Vargy. Zastupitelstvo ale tento návrh smetlo 
z  ekonomických důvodů ze stolu,“ konstatuje autor 
scénáře. 

Již od začátku měl Ondřej Elbel jasno v  tom, čí 
ilustrace budou příběhu nejvíce „sedět“. Brněnský 
výtvarník Martin Jabůrek, který na podzim 2014 vy-
tvořil prvních osm stran, však komiks dokončit ne-
stihl. V únoru 2015 totiž tragicky zemřel. Aby jedna 
z jeho posledních prací neskončila pouze jako složka 
v počítači, rozhodl se Elbel oslovit pět známých br-
něnských výtvarníků. Jejich úkolem bylo pokračovat 
v původním Jabůrkově konceptu, tedy ztvárnit Var-
gův příběh pomocí černobílých ilustrací s červenými 
detaily. „Současně jsem je požádal, aby se pokusili 
někde zobrazit i Martina, který by se tak do knihy ur-
čitým způsobem otiskl. Jeho věrnou podobu vystihla 
Marie Butula Cichá v postavě označené ve scénáři jako 

Na příběh o  Juliu Vargovi narazil Elbel náhodou 
před pěti lety. V  té době pracoval jako dramaturg 
a  umělecký šéf v  Divadle Šumperk, kde do reper-
toáru pravidelně zařazoval i hry s lokálními náměty. 
Diváci tak mohli zhlédnout Zánik samoty Berhof 
podle Körnera, hru o  Eskymo Welzlovi, o  Pries-
snitzovi a  jeho bratranci Schrothovi a  původní hru 
V pátek v 7 u Řeka. „S Jaroslavem Rudišem jsme byli 
domluveni, že pro sezonu 2013/2014 uděláme novou 
verzi Aloise Nebela. Asi deset dnů před uzávěrkou 
dramaturgického plánu ale na mě z  úvodní stránky 
zpravodajského portálu vyskočil titulek „Choroba mu 
zkroutila tělo, StB se však nebál“. Pod ním byl popsán 
neuvěřitelný příběh neobyčejně silného ducha v na-
prosto bezmocném těle, který mě fascinoval. Na Julka 
si navíc v  divadle skoro nikdo nepamatoval a  mně 
přišlo líto, že se z něj stala polozapomenutá postava. 
Začal jsem proto shánět Julkovu maminku,“ vysvět-
luje Ondřej Elbel, proč si Julkův životní příběh vybral 
pro napsání divadelní hry. Ačkoli byla zařazena do re-
pertoáru, nakonec k jejímu uvedení nedošlo. V rámci 
výměny vedení divadla totiž byla pracovní pozice 
uměleckého šéfa zrušena pro nadbytečnost a hra byla 
stažena z připravovaných premiér. 

„Scénář jsem přesto dopsal a na podzim roku 2013 
několikrát uvedl formou scénického čtení s  auten-
tickými projekcemi,“ podotýká Elbel. Ten se o  rok 
později v  létě rozhodl, že hru použije jako základ 
ke komiksovému scénáři, jenž se zaměřuje na závěr 
osmdesátých let 20. století. „Velká část je založena 

Bledý pán,“ prozrazuje Elbel. Kniha tak je podle něj 
poctou dvěma výjimečným osobnostem, které prožily 
podobně krátký, a přesto podobně úžasný život – Ju-
liu Vargovi a Martinu Jabůrkovi.                                  -kv-

Autorem komiksového scénáře je Ondřej Elbel, bývalý 
umělecký šéf šumperského divadla. Knihu přijel před-
stavit a pokřtít do místní literární vinárny Bukowski. 
Nechyběl pak ani na křtu v Knihovně Václava Havla. 

Foto: -pk-

V  devadesátistránkové publikaci najdou čtenáři ilus-
trace šesti brněnských výtvarníků. Marie Butula Cichá 
do ní otiskla nejen věrnou podobu Julka, ale i prvního 
ilustrátora Martina Jabůrka, který tragicky zemřel.

Na šumperském křtu si mohli zájemci komiks Objekt 
Julek koupit.                                                        Foto: -pk-

Výjimečný příběh Julia Vargy ožívá v komiksu, 
knihu pokřtili v Šumperku i v pražské Knihovně Václava Havla
V osmdesátých letech minulého století označila tajná policie Julia Augustina Vargu, od mládí upoutaného na invalidní vozík a odkázaného na péči dru-
hých, jako nejnebezpečnější antikomunistický živel na Šumpersku. Jeho silný životní příběh přibližuje komiks Objekt Julek, který vyšel koncem loňského 
roku v nakladatelství Větrné mlýny. Autorem scénáře je Ondřej Elbel, bývalý dramaturg, režisér a umělecký šéf šumperského divadla. V devadesáti-
stránkové publikaci přitom najdou čtenáři ilustrace šesti brněnských výtvarníků – Martina Jabůrka, Marie Butula Ciché, Pavla Matysky, Jana Karpíška, 
Venduly Chalánkové a Michala Estrady.

Julius Augustin Varga

Julius Varga se narodil v roce 1962. V de-
víti letech se jeho tělo nedokázalo vyrovnat 
s vakcínou proti žloutence a vyvinula se 
u něj velmi těžká dermatomyositida, která 
způsobuje, že organizmus bojuje proti vlast-
ním tkáním. Potřeboval špičkovou lékařskou 
péči a jeho rodiče se proto obrátili na mini-
sterstvo zahraničí se žádostí, aby směli se 
synem vycestovat do Švýcarska. Soudruzi 
ovšem jejich prosbu zamítli a Julek skončil 
na invalidním vozíčku. Přestože se s postiže-
ním zprvu vyrovnával těžce, poté, co poznal 
katolického kněze Josefa Hrdličku, se s ne-
snázemi postupně sžil. Smysl nalezl v kato-
lické víře.
V osmdesátých letech se stal Julius Varga 
„postrachem“ Státní bezpečnosti na Šum-
persku. Ačkoli jeho tělo umíralo, duch sílil: 
přijal řeholní svěcení a stal se dominikánem, 
v jeho bytě se scházeli k diskuzím disidenti, 
kněží, někdejší političtí vězni, intelektuálové, 
studenti. Kromě jiných navštěvoval Vargu 
například Dominik Duka nebo Josef Zvěřina. 
Julek se díky samostudiu stal velmi vzděla-
ným člověkem a v osmdesátých letech ne-
chával tisknout protikomunistické letáky pro 
celý šumperský okres. I kvůli tomu se ve spi-
sech StB objevila položka s názvem Objekt 
Julek. 
Po revoluci se Vargovi dostala odpovídající 
lékařská péče. Na léčbu však již bylo pozdě, 
posledních několik měsíců trpěl Varga, jenž 
přijal jméno Augustin, nesnesitelnými bo-
lestmi a zemřel v roce 1996 ve věku 33 let.
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Finalisté soutěže Blues Aperitiv  
se představí 10. března

Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku

Monumentální realizace oltáře Zvěs-
tování Panny Marie je právem řazena 
mezi významná sochařská díla pozdně 
barokního umění na Moravě. Stručně 
byla zmíněna již na začátku loňského 
roku v Kulturním životě Šumperka, při 
zahájení cyklu historických zajímavostí 
věnujícímu se baroknímu výtvarnému 
umění. Nicméně tento umělecký počin 
si zaslouží trošku více prostoru, a proto 
se na něj zaměřme detailněji…

Ve dvacátých letech 18. století byl do 
presbytáře klášterního kostela umístěn 
nový barokní oltář, a  to díky finanč-
nímu zajištění majitele velkolosinského 
panství Jana Ludvíka ze Žerotína. V té 
době byl přístupný z klášterní budovy 
a  zdoben s  největší pravděpodobností 
oltářním obrazem Zvěstování Panny 
Marie, jenž je dnes umístěn jako solitér 
v lodi kostela. 

O dvacet let později, na počátku čty-
řicátých let 18. století, se dominikáni 
rozhodli pro úpravy interiéru a oslovili 
olomouckého sochaře Ondřeje Zah-
nera (1709–1752), jednoho z předních 
sochařů moravského baroka, aby na-
vrhl oltáři „velkolepější plášť“. 

Ve spodní části je zachycena scéna 
Zvěstování, tj. okamžik, kdy archanděl 
Gabriel přináší Panně Marii zprávu 
o  narození Páně. Nad nimi se vznáší 
holubice Ducha svatého a  nebeskou 
část vyplňuje opět Panna Marie, vyob-
razená už jako korunovaná královna 

 Cesty za poznáním  
aneb kam na přednášku

 Jako součást výstavy Evan-
gelíci na Šumpersku připravilo 
místní muzeum přednášku, 
kterou povede autorka výstavy 
Kristina Lipenská. S využitím 
bohatého obrazového dopro-
vodu představí tradice Česko-
bratrské církve evangelické na 
Šumpersku a související sta-
vební památky. 
Současně se zamyslí nad 
specifickou výzdobou evan-
gelických kostelů, v nichž se 
prakticky nevyskytují sochy 
ani obrazy. Přednáška začíná 
v úterý 6. března v 17 hodin 
v přednáškovém sále a za-
končí ji krátká vycházka do 
nedalekého evangelického 
kostela.  

 V úterý 13. března bude 
přednáškový sál muzea od 
17 hodin dějištěm přednášky 
Rostlinstvo Krkonoš o vzác-
ných druzích rostlin našeho 
nejvyššího pohoří. Manželé 
Ludmila a Josef Harčarikovi ze 
správy KRNAPu budou hovořit 
nejen o tamním rostlinstvu, ale 
i o podobnostech a odlišnos-
tech v květeně Krkonoš a Jese-
níků. 

 Na téma Komunikace 
mezi partnery bude ve čtvr-
tek 15. března v šumperské 
knihovně v ulici 17. listopadu 
hovořit od 17.30 hodin Steven 
MacIntosh, který působí jako 
lektor angličtiny a komuni-
kační kouč. 
A na jaké otázky se zaměří? 
Například na to, zda máte po-
cit rostoucího odcizení mezi 
vámi a partnerem nebo na to, 
zda společně strávené chvíle 
jsou vyplněny pouze prohoze-
ním pár bezvýznamných vět či 
nepříjemným tichem. 
S pomocí lektora se dozvíte, 
jak to změnit, a osvojíte si pro-
středky, které vám pomohou 
nastartovat proces prohlubo-
vání vašich vztahů a sbližování 
se skrze autentickou komuni-
kaci.

 Po stopách starých Mayů 
se mohou s nezávislou cesto-
vatelkou a publicistkou Sašou 
Ryvolovou vydat všichni, kteří 
přijdou v úterý 20. března 
v 17 hodin do místního G-klubu.  
Ryvolová se řadu let věnuje 
aktivitám spojeným s poznává-
ním těch nejexotičtějších koutů 
světa, publikuje, vydává knihy, 
spolupracuje s rozhlasem a te-
levizí.                    Zpracovala -kv-

 Muzeum chystá  
dvě nové výstavy

Dvě nové výstavy připravují na 
březen šumperští muzejníci. 
První z nich, nazvaná Stromy 
a jiné zázraky, bude k vidění od 
čtvrtka 1. března v Galerii mla-
dých. Na fotografiích Ondřeje 
Zupka představí majestátnost 
a klid, jež vyzařují stromy. Vět-
šina fotografií přitom byla poří-
zena v lesích kolem Sobotína 
a Šumperka.
Na novou výstavu se mohou 
těšit nejen malí návštěvníci 
muzea. Ve čtvrtek 27. března 
bude v Muzejíčku otevřena 
výstava Fyzika hrou, která při-
blíží nejrůznější fyzikální jevy. 
K jejich lepšímu pochopení 
pomohou technické hračky, 
jejichž autorem je učitel Vítěz-
slav Prokop. Lidé se díky nim 
například dozvědí, jak funguje 
magnetizmus, co říká Ampé-
rovo pravidlo pravé ruky nebo 
jak vzniká elektřina. Výstavu 
doplní interaktivní prvky z mu-
zejní dílny.                            -red-

Zahnera. Pocházejí z  počátku čtyřicá-
tých let 18. století stejně jako sochař-
ské rea lizace Panny Marie s  Ježíškem, 
Boha Otce a  andělů. Ty však vytvořil 
blíže neurčený žák z Zahnerovy dílny. 
Sochy světců, jež postrádají typickou 
živost Zahnerových postav, pocházejí 
od jiného, doposud neznámého au-
tora a budou pravděpodobně mladšího 
data.

Ohledně úprav oltáře a  původního 
umístění figur utvářejících scénu 
Zvěstování existuje hypotéza, podle 
které byly sochy scenérie důmyslně 
zakomponovány prvotně ve středu 
oltáře. Při úpravách v  druhé polovině 
19. století mělo údajně dojít k přesunu, 
čímž byla úzká vazba mezi Pannou 
Marií a archandělem Gabrielem naru-
šena. Svým nynějším umístěním plní 
figury spíše funkci adorantů Krista. 
Tuto možnost podporuje především 
kompozice archanděla, která vytváří 
původně zamýšlený diagonální dojem 
vznášející se postavy z  nebes směrem 
ke světici, a také téměř shodné kompo-
ziční schéma již zmiňované olejomalby 
Zvěstování Panny Marie, jež původně 
zdobila zřejmě hlavní oltář a mohla se 
tak stát pro Ondřeje Zahnera inspirač-
ním zdrojem. 

Při úpravách interiéru v  19. století, 
přesněji v  roce 1861, byl oltář reno-
vován šumperským umělcem Karlem 
Brachtelem st. (1825–1895), který 
společně se štafířem a  pozlacovačem 
Aloisem Zdenekem (1825–1890) ob-
novoval v roce 1878 rovněž boční oltáře 
sv. Barbory a  sv. Dominika.  Poslední 
restaurování proběhlo pod taktovkou 
Blanky Valchářové a Pavly Vosátkové. 

L. Kirkosová, VM Šumperk

nebes, sv. Dominik, zakladatel domi-
nikánského řádu, sv. Kateřina Sienská, 
andělíčci a andělé s rohy hojnosti. Celé 
kompoziční schéma oltáře vrcholí vy-
obrazením polopostavy Boha Otce. 

Pokud jde o autorství skulptur, so-
chy z  výjevu Zvěstování jsou význač-
ným počinem samotného Ondřeje 

Sedm skupin, které se naživo před-
staví v rámci finálového koncertu sou-
těže Blues Aperitiv v sobotu 10. března 
ve velkém sále domu kultury, vybrala 
odborná porota složená s  hudebních 
publicistů, aktivních muzikantů a  fes-
tivalových promotérů začátkem února. 
Do 19. ročníku soutěže se přihlásilo 
šestatřicet kapel z  Česka, Slovenska, 
Polska a USA. 

Ze sedmi vybraných kapel vzejdou 
dva vítězové, jimž pořadatelé garantují 
místa v  hlavním programu listopado-
vého festivalu Blues Alive. A  pokud 

i další účinkující na přehlídce zaujmou 
porotu či uspějí v diváckém hlasování, 
mohou dostat pozvánku k účinkování 
na vedlejších scénách Blues Alive či na 
přehlídkách v Polsku.

Finálový koncert soutěže Blues Ape-
ritiv se uskuteční v  sobotu 10. března 
od 19 hodin ve velkém sále domu kul-
tury. Představí se na něm Dobré ráno 
blues band (CZ, USA), Forsal (PL), 
Silesian Hammond Group (PL), Kiero 
Grande (SR), Jan Fic (CZ), Dobrozdání 
(CZ) a Big Cigars (SK). Více informací 
na www.bluesalive.cz.                       -red-

Oltář Zvěstování Panny Marie v klášterním kostele v Šumperku

V rámci rekonstrukce klášterního kom-
plexu byl oltář restaurován v  letech 
2002–2003. Balustráda, jež ohrazuje 
prostor před oltářem, byla vytvořena 
jako replika v  roce 2005. Ta původní 
byla zničena v 90. letech minulého sto-
letí.                                 Foto: B. Vondruška

XIX
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Držitel ceny Anděl za celoživotní tvorbu  
zahraje s jedinečným triem

Seriál Šumperské proměny:  
Na „zelené“ louce vyrostl v nemocnici nový pavilon R

Nenechte si ve středu 14. března 
v  domě kultury ujít vystoupení prvo-
třídního instrumentálního seskupení 
pro opravdové hudební gurmány. 
Spolu s  legendárním kytarovým má-
gem Michalem Pavlíčkem přijede je-
dinečné trio Miloš Meier, Martin Ivan 
a Michal Nejtek.

Michal Pavlíček složil mnoho roc-
kových opusů, melodicky působi-
vých balad, symfonickou a  scénickou 
hudbu se zcela původním rukopisem. 
Díky tomu je vyhledávaným produ-
centem i  mentorem pro mladé hu-
debníky. To vše navíc podtrhuje i řada 
vítězství a  ocenění v  odborných an-
ketách. Je totiž držitelem ceny Anděl 
za celoživotní tvorbu a  získal rovněž 
několik nominací na cenu Grammy. Je 

V  dnešních Proměnách navážeme 
na minulé číslo a  setrváme v  areálu 
šumperské nemocnice. Na tzv. zelené 
louce, v místech, kde stával pouze stá-
nek s občerstvením, totiž vyrostl nový 
pavilon R. Jeho výstavba byla zahá-
jena 1. dubna 2016 a  dokončena byla 
během devíti měsíců. Začátkem roku 
2017 v  něm nemocnice spustila nové 
pracoviště magnetické rezonance. 
Ke slavnostnímu otevření pak došlo 
17. května 2017.

Nový pavilon má tři podlaží a s  lůž-
kovými pavilony A a B a s chirurgickým 
pavilonem C je propojen koridorem. 

Pacienti tak nejsou zatěžováni složitými 
venkovními přesuny a  vyšetření mo-
hou podstoupit „pod jednou střechou“. 
Jako první zde začátkem loňského 
roku mohli pacienti využívat pracovi-
ště magnetické rezonance. Vybavené je 
přístrojem s polem 1,5 tesly společnosti 
Siemens za téměř třicet milionů korun, 
jenž má oproti CT lepší schopnost zob-
razení měkkých tkání a  pacient navíc 
není vystaven radiační zátěži. 

V  moderním pavilonu se nacházejí 
rovněž ambulance kardiologické, dět-
ské, gynekologické a  porodnické. Zá-
zemí zde mají interní a diabetologická 

V těchto místech stával pouze stánek s občerstvením. Výstavba pavilonu byla zahá-
jena 1. dubna 2016.                                                                    Foto: Nemocnice Šumperk

V  pavilonu se nacházejí kromě magnetické rezonance také ambulance a  lékárna. 
Prostranství proti jejímu vchodu krášlí socha anděla (horní foto).           Foto: P. Kvapil

proto právem pokládán za výraznou 
osobnost české i  zahraniční hudební 
scény. 

Společně s Michalem Pavlíčkem při-
jedou do Šumperka jeho dvorní hráč 
baskytarista Martin Ivan, který je nyní 
členem kapely Precedens, fantastický 
bubeník a  člen metalové kapely Dy-
mytry Miloš Meier a  klávesista Mi-
chal Nejtek, v současnosti člen AGON 
Orchestra a  Koller bandu. „V  podání 
těchto profesionálních interpretů usly-
šíte pestrý repertoár z Pavlíčkovy dílny. 
Jak sám říká, jde o skladby rychlé a dy-
namické, tajemné a přemýšlivé, odleh-
čené i  provokativní,“ láká na koncert, 
jenž se odehraje od 19 hodin ve velkém 
sále, produkční domu kultury Mi-
chaela Horáková.                                     -kv-

ambulance a  v  přízemí sídlí kromě 
magnetické rezonance také lékárna.

Nemocnice Šumperk je soukromým 
zdravotnickým zařízením. Jejím ma-
jitelem je od dubna 2015 lékař Martin 
Polach. Ten do výstavby pavilonu R in-
vestoval více než sto milionů korun. Dal-
ších šedesát milionů pak šlo do nákupu 
špičkové zdravotnické technologie. 

Prostranství naproti vchodu do lé-
kárny v  pavilonu R zkrášlila nedávno 
dřevěná plastika anděla, kterou nemoc-
nici darovalo město. Socha byla vytvo-
řena v rámci projektu Andělárium v roce 
2016 a jejím autorem je Jiří Prchal.     -kv-

Kytarový mág Michal Pavlíček přijede 
do Šumperka.                           Foto: archiv

Fotografování je pro šumperského lékaře 
Tomáše Janíčka koníčkem, nástrojem 
umožňujícím se na svět dívat pozorněji, 
vědomě.  Přesvědčit se o tom lze na výstavě 
nazvané Imaginace v místním divadle.


