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Příští číslo vychází 25. dubna 2018 / Distribuce od 26. do 27. 4. 2018

Vážení a milí čtenáři,

jaro je období nového přílivu energie, chuti 
do práce, nových pozitivních vztahů a také 
množství kulturních a společenských akti-
vit. Některé z nich jsou v Šumperku s tímto 
obdobím a s měsícem dubnem úzce  
spojeny.
Folkoví fanoušci se tak mohou opět těšit 
na Šumperské pomněnky, které jsou vzpo-
mínkou na hudebníka a skladatele Milana 
Žourka, místní stánek Thálie bude již po-
čtvrté hostit akci ŠPEK na prknech, kláš-
terní kostel rozezní hlásky zpěváčků během 
osmačtyřicátého ročníku přehlídky dětských 
pěveckých sborů Zlatá lyra a v parku u vily 
Doris si malí i velcí připomenou Den Země. 
To je jen zlomek dubnových akcí, z nichž si 
každý může vybrat to, co je mu blízké. 
Inspirací vám může být právě toto vydání 
Živé brány. Přeji krásné nejen kulturní  
zážitky.                          Z. Kvapilová, redaktorka

Jílkovu galerii zaplní pastely a akvarely  
Jany Švábové˝.....................................................................................................................  2
Paul Batto jr. se vrací do Šumperka  .................................................. 2
Známé hity Kamila Střihavky zazní  
v akustické podobě  ................................................................................................... 2
Koncert, o který byste neměli přijít  ................................................... 2
Čechomor oslaví třicet let na hudební scéně  ...................... 3
Divotvorný hrnec je poslední premiérou sezony .......... 3
Přehlídka umění Olomouckého kraje ŠPEK  
v dubnu pokračuje  ..................................................................................................... 3
Společenský servis – kalendář akcí  ...........................................  4, 5
Tipy Živé brány na duben  ............................................................................... 5
Vistafilm natočil Poslední útěk Jeronýma Pražského, 
předpremiéra bude i v zábřežském Retru  ................................ 6
Publikace S erbem a kordem zavede čtenáře  
na Šumpersko v předbělohorském období  ............................ 7
Cyklus historických zajímavostí:  
Baroko na Šumpersku  .......................................................................................... 7
Muzeum chystá dvě nové výstavy  ....................................................... 7
Seriál Šumperské proměny: Budova bývalého  
PVT v Žerotínově ulici se změnila k nepoznání  ............ 8
Šumperský „krasoklub“  
chce dostat na led další děti  ......................................................................... 8

Obsah čísla

Živá brána Jeseníků
www.sumperk.cz                                                                                                   Číslo 3  /  21. března 2018  /  Ročník VII

Pozvání na tradiční přehlídku folkové, 
bluegrassové a country muziky 

Šumperské pomněnky letos přijal 
legendární Spirituál kvintet.  

Foto: archiv SK
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Vynikající rockový a  muzikálový zpěvák, majitel 
nezaměnitelného hlasu a  držitel mnoha prestižních 
ocenění Kamil Střihavka přichystal společně s kape-
lou Leaders pro své příznivce koncert v  akustickém 
podání. Odehraje se ve čtvrtek 12. dubna od 19 hodin 
v domě kultury.

Muzikantská a  pěvecká kariéra této hudební le-
gendy odstartovala v 80. letech minulého století, kdy 
se proslavil účinkováním v  řadě muzikálů. Půso-
bil rovněž v  několika rockových kapelách a  dnes je 
frontmanem kapely Kamil Střihavka & Leaders! Nová 
akustická podoba souboru si při premiérovém turné 
v roce 2014 získala tisíce příznivců. 

„Díky tomu je možné živě odehrát jemné písně plné 
silných příběhů, které by tradiční rockové aranžmá 
rozdrtilo. Repertoár rockové a  akustické verze se 
vzájemně doplňuje a  nabízí různé kombinace skla-
deb, až z  toho návštěvníkům koncertů běhá mráz po 
zádech,“ podotýká produkční domu kultury Micha-
ela Horáková a  dodává, že návštěvníci šumperského 
akustického koncertu se mohou těšit na skladby Země 
vzdálená, Černá růže, Když se snáší déšť, Woo-Doo 
a další. Ty nejlepší i nejnovější „pecky“ z repertoáru le-
gendy české rockové scény přitom zazní za doprovodu 
sedmi špičkových hudebníků – Štěpána Eliáše, Petra 
Henycha, Martina Ivana, Patrika Sase, Markéty Pod-
hajské, Ondřeje Klímka a Davida Babky.                 -red-

V létě roku 2014 hostila Galerie Jiřího Jílka 
sochy a kresby Mojmíra Preclíka, letos ho 
střídá jeho životní partnerka Jana Švábová 
(1939–2017). Byla i skvělou herečkou 
a důvěrně poznala rovněž Petrkov. 
Podobnou skromností motivů se potkává 
s Reynkovou grafikou. Pracovala převážně 
se suchým pastelem v měkkém podání 
tenké čáry a ve volných skvrnách prsty 
vtíraných tónů často i poslepu utvářené 
kresby. V dotýkání se věcí a jevů v podobě 
symbolů zakotvených v poloze kdesi mezi 
niterně viděnou krajinou a lidským osu-
dem. To všechno rodilo se jí s přirozenou 
lehkostí. Už někdy před rokem 2014 se 
nadobro výtvarně odmlčela a později snad 
i zapomněla, že byla kdy malířkou. O to 
větší pozornost si její ohromné maličkosti 
zaslouží. Jste zváni. Výstava zahájená ve 
středu 4. dubna v 18 hodin potrvá do ne-
děle 29. dubna.                                     M. Koval

Po úspěšném vystoupení na šumperském 
festivalu Blues Alive se slovinský kytarista 
a harmonikář Paul Batto jr. vrací do domu 
kultury. Jeho sólový koncertní program se 
navíc bude odehrávat přímo na jevišti vel-
kého sálu, půjde tak o unikátní hudební 
zážitek.
I když je znám hlavně jako jazz-bluesový 
zpěvák a kytarista, jeho hudební cesta 
začala zpíváním gospelu. „To pro mě byla 
podstatná zkušenost s hudbou. Od za-
čátku jsem byl vychováván k tomu, že pí-
seň musí mít ducha, musí inspirovat. Tento 
postoj se mnou zůstal dodnes bez ohledu 
na styl hudby,“ řekl Paul Batto, který poté 
založil kapelu Riverside Blues Band, s níž 
hrál nádherně čisté akustické blues. 
Během své sólové kariéry se nedávno roz-
hodl vrátit se částečně ke svým kořenům, 
i když v trochu komornější podobě. Nyní 
vystupuje se sbírkou tradiční nadčasové 
klasiky – gospelu, spirituálu, bluesových 
standardů a vlastních skladeb. Šumper-
skému publiku zahraje v pátek 6. dubna od 
sedmé večerní.                                             -mh-

Z cyklu Rozmarýn, 1984, suchý pastel, papír A4

Švýcarský sbor Coro Calicantus hostil ten šumperský loni pošesté, letos mu Motýli pohostinnost opět oplatí. 
Foto: archiv ŠDS

Kamil Střihavka je držitelem mnoha prestižních oce-
nění.                                                                   Foto: archiv

 Jílkovu galerii zaplní pastely a akvarely 
Jany Švábové

Známé hity Kamila Střihavky zazní 
v akustické podobě

Koncert, o který byste neměli přijít

 Paul Batto jr. se vrací do Šumperka

V pátek 6. dubna zazpívají v šumperském klášter-
ním kostele opět společně dva sboroví kamarádi – 
Coro Calicantus Locarno a Motýli Šumperk. Máte-li 
pocit, že sborový zpěv snášíte pouze v době adventu, 
odložte nedůvěru a  přijďte. Také počátkem jara si 
můžete udělat radost.

Proč kamarádi a proč opět? Je to taková pěkná his-
torka. Počátkem devadesátých let jsme zpívali v Lo-
carnu. Na koncert přišel jistý mladý muž a byl natolik 
nadšen, že zatoužil mít také takový sbor. Trošku jsme 
tomu napomohli a Mario Fontana už pěknou řádku 
let takový sbor má. Padli jsme si do oka a  děti na-
šich sborů také. Loni jsme je v  Locarnu navštívili 

pošesté a oni nám letos návštěvu oplácejí. V pondělí 
2. dubna v 18 hodin zazpívá Coro Calicantus v kláš-
teře na Hoře Matky Boží u Králík, ve středu 4. dubna 
ve stejný čas spolu s Motýly v poutním kostele Nane-
bevzetí Panny Marie v Neratově a v pátek 6. dubna, 
rovněž v 18 hodin, vystoupí oba sbory v klášterním 
kostele v Šumperku. 

A nebude to koncert ledajaký. Oba sbory se skvěle 
doplňují a každý z nich je osobitým způsobem jedi-
nečný. Lidé, kteří v minulosti některý ze společných 
koncertů navštívili, rádi dosvědčí. Neváhejte tedy 
a přijďte si udělat radost, přestože do adventu je da-
leko.                                                                         T. Motýl
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Severní Ameriku, Rusko, Čínu, Mongolsko a Aus-
trálii, je také držitelem několika prestižních ocenění 
Anděl.

Před nedávnem kapela rozšířila svoji současnou 
sestavu o nové členy. K těm stávajícím, kterými jsou 
František Černý (kytary, zpěv), Karel Holas (housle, 
zpěv) a  Michal Pavlík (cello, dudy, klávesy), přibyli 
Matěj Lienert (bicí, zpěv), Adam Malík (kytary, kla-
rinet, zpěv) a Lukáš Čunta (baskytary, klávesy). „V re-
pertoáru koncertu nechybí žádný ze známých hitů, 
zejména z  fenomenální desky Proměny, ale i  posle-
chová ochutnávka z právě připravovaného alba,“ láká 
na koncert, který začíná v  19 hodin ve velkém sále 
domu kultury, produkční Michaela Horáková.       -kv-

středu 4. dubna od sedmé podvečerní.
Pořádný rockový nářez si budou moci příznivci 

ostrých kytarových riffů užít na rockové párty ve 
společnosti oblíbených skupin z  Olomouckého 
kraje – Soul Of Scarlett, We Are The Motion a No-
tion Deep. V rámci ŠPEKu zavítají v pátek 13. dubna 
do místního H-Clubu v Rooseveltově ulici. Koncert 
začíná v 19.30 hodin.

Přímo na jevišti velkého sálu domu kultury se 
v úterý 17. dubna od 19 hodin uskuteční speciální 
koncert dvou talentovaných zábřežských zpěvaček 
Elišky Bröcklové a  Maki. „Písničkářka, hudeb-
nice a malířka Markéta Stejskalová alias Maki za-
čala s vlastní hudební tvorbou asi v patnácti a dnes 
jako sólistka s kytarou vystupuje na komornějších 
hudebních akcích. Svůj styl sama zařazuje do kate-
gorie „jemného popu“ s prvky indie a folku,“ popi-
suje Horáková. Mladá umělkyně Eliška Bröcklová 
naopak působila v několika kapelách a hudebních 
tělesech, před devíti lety například vystoupila se 
souborem Alfa Gospel Praises a s Karlem Gottem 
v  pražském divadle Broadway, jako vokalistka se 
objevila na vánočním koncertu Daniely Šinkorové 
a sólově na koncertě Leony Machálkové se zábřež-
ským orchestrem a zpěvákem Davidem Danquah 
Ajei. 

Folkoví fanoušci se pak mohou v pátek 20. dubna 
těšit na tradiční přehlídku folkové, bluegrassové 
a  country muziky Šumperské pomněnky, jež je 
vzpomínkou na hudebníka a  skladatele Milana 
Žourka. Letos na ni přijal pozvání legendární Spiri-
tuál kvintet. První československá folková skupina 
představí svou aktuální tvorbu, chybět ovšem ne-
budou ani písně z více než půlstoleté historie sou-
boru, z  nichž řada dávno zlidověla. „Pomněnky“ 
odstartuje v 19 hodin ve velkém sále domu kultury 
bluegrassová kapela BlueGate, která si dopřává vol-
nosti projevu a  čerpá i  z  jiných hudebních stylů. 

Na pátek 27. dubna připravil pro šumperské publi-
kum místní dům kultury jedinečný hudební zážitek. 
V  rámci probíhajícího Kooperativa Tour 2018 zde 
vystoupí skupina Čechomor, speciálním hostem kon-
certu bude navíc skvělá zpěvačka s nezaměnitelným 
hlasem Martina Pártlová.

Legenda tuzemské world music letos oslaví tři-
cet let působení na hudební scéně. Podařilo se jí 
vybudovat silnou fanouškovskou základnu, která 
si originálně rockově zpracované české a moravské 
lidové písně doslova zamilovala. Autorské úpravy 
Karla Holase a Franty Černého zkrátka zní, jako by 
do naší lidové tvorby patřily od nepaměti. Za dobu 
svého působení soubor procestoval celou Evropu, 

Šumperská přehlídka ŠPEK, jež odstartovala 
v březnu, představuje umělce působící či pocháze-
jící z našeho kraje. Zajímavý program nabízejí po-
řadatelé rovněž v dubnu.

Hranická kapela November 2nd, která získala 
nominaci na prestižní cenu Anděl v kategorii Objev 
roku a zvítězila v Anketě Žebřík časopisu Report, 
se po tříleté přestávce vrací k  původnímu nástro-
jovému obsazení z  období prvního alba, jež u  fa-
noušků i  hudebních kritiků vyvolalo zasloužený 
obdiv. S tím rezonuje rovněž návrat k rockovějším 
kytarovým kořenům. Skupina má přitom za sebou 
úspěšné koncerty po Evropě a Americe. „Předska-
kovali takovým hvězdám, jako jsou Alanis Moris-
sette, Suzanne Vega, Spin Doctors, Bryan Adams, 
Janet Robin nebo David Gahan,“ říká produkční 
domu kultury Michaela Horáková a dodává, že také 
druhé album Little Miss Behavin’ & the Trouble-
makers si vysloužilo nominace v  rámci výročních 
cen televize Óčko v  kategoriích nejlepší domácí 
zpěvačka a  nejlepší domácí pop. Saša Langošová, 
Jakub Vejnar, Roman Helcl, David Babka a  Petr 
Ptáček vystoupí ve velkém sále domu kultury ve 

Poslední premiérou letošní sezony je 
osvědčená, slavná a léty prověřená Vos-
kovcova a Werichova úprava amerického 
muzikálu Divotvorný hrnec. Na prknech 
šumperského divadla se odehraje vůbec 
poprvé, a to v sobotu 7. dubna od 19 ho-
din. Po premiéře je připraveno posezení 
s hudbou v Zrcadlovém sále a ve foyer.
Divotvorný hrnec nabídli Voskovec a We-
rich publiku poprvé 6. března 1948, 
a to se silně počeštěným dějem. Český 
emigrant Josef Maršálek přijíždí se svou 
dcerou Káčou do Štědré Doliny ve státě 
Missitucky, aby tam ukryl hrnec plný zlata, 
který si prý „vypůjčil“ od jistého jihočes-
kého vodníka. Hrnec má být věnem pro 
Káču, navíc je kouzelný a plní přání nad 
ním pronesená…
Hru nastudoval se šumperskými herci 
zkušený režisér Jiří Seydler, který předloni 
potěšil publikum Cyranem. A protože má 
s hudbou dlouholeté zkušenosti – moc se 
neví, že je zakládajícím členem a dlouho-
letým baskytaristou skupiny Chinaski – je 
pravděpodobné, že diváci zhlédnou muzi-
kál, jaký ještě v Šumperku nebyl.          -red-

Před nedávnem kapela rozšířila svoji sestavu o nové členy.                                                                            Foto: archiv

Pozvání na letošní ŠPEK přijala i hranická kapela No-
vember 2nd.                                                         Foto: archiv

Na speciálním koncertu vystoupí talentované zábřežské 
zpěvačky Eliška Bröcklová a Maki.                  Foto: archiv

 Divotvorný hrnec je poslední 
premiérou sezony

Čechomor oslaví třicet let na hudební scéně

Přehlídka umění Olomouckého kraje ŠPEK v dubnu pokračuje

Následovat bude Spirituál kvintet a o závěr se po-
stará oblíbené seskupení Koňaboj, jež hraje morav-
ské a slovenské lidové písně v rockovém podání. 

ŠPEK nabízí program také pro příznivce vý-
tvarného umění. Jeseníky ve fotografiích vystaví 
od 11. dubna do 11. května v  jižním křídle domu 
kultury Jiří Hejtmánek. Vernisáž se uskuteční ve 
středu 11. dubna v 17 hodin.

Na své si přijdou rovněž milovníci divadla. 
V  místním stánku Thálie proběhne v  sobotu 
21. dubna od 9 hodin čtvrtý ročník akce ŠPEK na 
prknech. Během celodenní přehlídky ochotnických 
souborů z  Olomouckého kraje se na pódiu před-
staví vedle známých a úspěšných ansámblů i dětské 
a studentské soubory divadelních nadšenců. 

A  stejně jako v  březnu se zájemci dočkají au-
torského čtení. V úterý 24. dubna totiž ve velkém 
sále domu kultury vystoupí od páté odpolední spi-
sovatel, překladatel a  publicista Miroslav Macek, 
který vydal pokračování známé knihy Saturnin. 
O klavírní doprovod se postará jeden ze studentů 
zábřežské „ZUŠky“.                                                  -red-
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Dlouhodobé výstavy
 Do 8. 4. Jak semena putují krajinou, Rytířský 
sál, muzeum

 Od 12. 4. Šumperák ve fotografiích Tomáše 
Pospěcha, Rytířský sál, muzeum

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

 Do 22. 6. Fyzika hrou, Muzejíčko
 Do 22. 4. Evangelíci na Šumpersku, Hollarova 
galerie, muzeum

 Od 26. 4. Míry a váhy, Hollarova galerie, muzeum
 Do 29. 4. Stromy a jiné zázraky, Galerie mla-
dých, muzeum

 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy

 Od 4. 4. Jana Švábová: Pastely a akvarely,  
Galerie J. Jílka

 Od 11. 4. Jiří Hejtmánek: Jeseníky ve fotografiích, 
jižní křídlo domu kultury

 Do 3. 4. Tomáš Janíček: Imaginace, divadlo
 Od 7. 4. Lenka Hoffmannová: Spartan Race 2017, 
fotografie, divadlo

 Do 28. 4. Andrea Nogová: Autismus autenticky II, 
fotografie, divadlo

 Do 15. 6. PROTO – výtvarné práce studentů 
SPŠ a VOŠ Šumperk, divadlo

 Do 23. 5. Katarína Líšková: Madagaskar 35 mm, 
knihovna

 Do 12. 4. Miroslav Hlinka: Světlo a stín, grafika, 
Eagle Gallery 

 Od 26. 4. Petr Minka: Harmonie, Eagle Gallery
 Od 16. 4. do 30. 4. Malované mapy, Informační 
centrum Šumperk

 Do 30. 4. Petra Zápecová: Postřehy z cest, foto-
grafie, Kavárnička Lalala

Úterý 3. dubna
 10.00 Romeo a Julie, školy, VK, divadlo
 10.00 Rozsviťme se modře 2018: Tradiční focení 
v modrém, sady 1. máje „u sovy“

Středa 4. dubna
 18.00 Jana Švábová: Pastely a akvarely, zahájení 
výstavy, Galerie J. Jílka

 19.00 ŠPEK: November 2nd, velký sál domu 
kultury

Čtvrtek 5. dubna
 13.30 Otevřená hrnčířská dílna, artedílna, Komín
 14.30 Ca.rolling – Street dance s Karolínou, 
Hrádek, divadlo

Pátek 6. dubna
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
 9.00–16.00 Rozsviťme se modře 2018: Prodej vý-
robků lidí s autismem, farmářské trhy, Hlavní třída
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hrají Staří kamarádi, kavárnička Lalala, středisko 
Sever

 18.00 Motýli ŠDS + Coro Calicantus Locarno 
(Švýcarsko), klášterní kostel

 19.00 Koncert na jevišti: Paul Batto Jr., velký sál 
domu kultury

Sobota 7. dubna
 15.00 První pomoc nejen pro děti, RC Vikýrek 
ve spolupráci s PONTIS Šumperk, kavárnička 
Lalala, středisko Sever

 17.00 Lenka Hoffmannová: Spartan Race 2017,  
fotografie, vernisáž, divadlo

 19.00 Divotvorný hrnec, P, VK, divadlo

Neděle 8. dubna
 8.30 Florbal 3. liga žen: FbC Asper Šumperk – 
SK K2 Prostějov, sport. hala gymnázia

 10.00 Odyssea 2018: horská kola, sraz 
v 9.00 hod., Koliba

 10.00 Fotbal dorost: Šumperk – Kroměříž B, 
hřiště, Tyršův stadion

 12.15 Fotbal dorost: Šumperk – Kroměříž B, 
hřiště, Tyršův stadion

 14.20 Florbal 3. liga st. žen: FbC Asper Šum-
perk – FBC Spartak Bílovec,  sport. hala gymnázia

 15.30 Fotbal muži: Šumperk – Břeclav, hřiště, 
Tyršův stadion

Pondělí 9. dubna
 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 

Úterý 10. dubna
 10.00 Dobrodružství mořského vlka, pohádka, 
školy, VK, divadlo
 17.00 Ca.rolling – Street dance s Karolínou, 
Hrádek, divadlo

 18.00 Absolventský koncert žáků ze třídy  
P. Kocůrka, J. Macka a L. Zámečníkové, kaple 
klášterního kostela 

Středa 11. dubna
 16.00 Filatelisté, středisko Sever
 17.00 Divotvorný hrnec, G, VK, divadlo
 17.00 Jiří Hejtmánek: Jeseníky ve fotografiích, 
vernisáž, jižní křídlo domu kultury

Čtvrtek 12. dubna
 10.00 Romeo a Julie, školy, VK, divadlo
 13.30 Otevřená hrnčířská dílna, artedílna, Komín

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

Šumperák ve fotografiích Tomáše Pospěcha Klasika Viva: Smetanovo trio Zlaté prase
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 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hraje V + H Retro, kavárnička Lalala, středisko Sever

 18.00 Absolventský koncert žáků ze třídy  
M. Novákové a I. Švédové, klášterní kostel

 18.00 Šumperák ve fotografiích Tomáše Pospě-
cha, vernisáž, Rytířský sál, muzeum

 18.00 Dramatická dílna Extempore, Hrádek, divadlo
 19.00 Miroslav Hlinka: Světlo a stín, dernisáž 
výstavy, Eagle Gallery 

 19.00 Kamil Střihavka and Leaders, velký sál 
domu kultury

Pátek 13. dubna
 10.00 Romeo a Julie, školy, VK, divadlo
 18.00 Rozsviťme se modře 2018: Koncert 
T. Wursta a podvečerní čtení z knihy Autismus 
a Chardonnay, modrá barva oděvu či modrý 
doplněk vítány, VK, divadlo, Zrcadlový sál

 19.30 ŠPEK: Rocková párty – Soul Of Scarlett, 
We Are The Motion, Notion Deep, H-Club, 
Rooseveltova 17

Sobota 14. dubna
 19.00 Ceny města Šumperka za rok 2017, slav-
nostní večer, VK, divadlo

Neděle 15. dubna
 10.00 Čert a Káča, E. Hrušková a J. Přeučil, velký 

sál domu kultury

Pondělí 16. dubna
 14.00 Levandulové povídání Lukáše Drlíka, zakla-
datele levandulových polí v Bezděkově, spojené 
s ochutnávkou, kavárnička Lalala, středisko Sever

 18.00 Absolventský koncert žáků ze třídy  
P. Juřičky, R. Sekyry a E. Strachotové, kaple 
klášterního kostela 

Úterý 17. dubna
 10.00 Divotvorný hrnec, školy, VK, divadlo

 19.00 ŠPEK: Koncert na jevišti – Eliška  
Bröcklová, Maki, velký sál domu kultury

Středa 18. dubna
 10.00 Klapzubova jedenáctka, školy, VK, divadlo
 17.30 Sedánky pro mamky, výtvarný ateliér, Komín

Čtvrtek 19. dubna
 13.30 Otevřená hrnčířská dílna, artedílna, Komín
 17.00 Romeo a Julie, C, VK, divadlo

 17.00 Katarína Líšková: Madagaskar, městská 
knihovna

 18.00 Absolventský koncert žáků ze třídy  
H. Johnové a Y. Jurčíkové, klášterní kostel

Pátek 20. dubna 
 9.00–17.00 Den Země, program pro školy i ro-
diče s dětmi, sady 1. máje u Vily Doris
 15.30 Ca.rolling – Street dance s Karolínou, 
Hrádek, divadlo

 18.00 Absolventský koncert žáků ze třídy  
P. Grmolcové a L. Nezbedové, kaple klášterního 
kostela

 19.00 ŠPEK: Šumperské pomněnky – Spirituál 
Kvintet, Koňaboj, Bluegate, velký sál domu 
kultury

Sobota 21. dubna
 9.00–21.00 ŠPEK na prknech, přehlídka ochot-
nických souborů z Olomouckého kraje, VK, 
divadlo

Neděle 22. dubna
 10.30 Fotbal dorost: Šumperk – Nový Jičín, 
hřiště, Tyršův stadion

 12.45 Fotbal dorost: Šumperk – Nový Jičín, 
hřiště, Tyršův stadion

 16.00 Fotbal muži: Šumperk – Žďár nad Sáza-
vou, hřiště, Tyršův stadion

Pondělí 23. dubna
 19.00 Klasika Viva: Smetanovo trio, klášterní 

kostel

Úterý 24. dubna
 10.00 Divotvorný hrnec, školy, VK, divadlo
 17.00 ŠPEK: Miroslav Macek – autorské čtení z po-
kračování knihy Saturnin, G-klub, dům kultury

 18.00 Koncert klavírní korepetice a čtyřruční 
hry, klášterní kostel 

 18.00 Dramatická dílna Extempore, Hrádek, 
divadlo

Středa 25. dubna
 16.00 Filatelisté, středisko Sever
 16.00 Ca.rolling – Street dance s Karolínou, 
Hrádek, divadlo

Čtvrtek 26. dubna
 13.30 Otevřená hrnčířská dílna, artedílna, Komín
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hraje Albatros, kavárnička Lalala, středisko Sever

 17.00 Uvítání knihy Zdeňka Doubravského 
S erbem a kordem, městská knihovna

 18.00 Absolventský koncert žáků ze třídy  
A. Blaťákové a P. Vočky, kaple klášterního kostela

 18.00 Míry a váhy, vernisáž, Hollarova galerie, 
muzeum

 19.00 Petr Minka: Harmonie, vernisáž, Eagle 
Gallery 

Pátek 27. dubna
 19.00 Zlaté prase, Studio D 123, VK, Hrádek, 
divadlo

 19.00 Čechomor, velký sál domu kultury

Sobota 28. dubna
 9.00–14.00 Keramika pro rodiče s dětmi, arte-

dílna, Komín
 9.30 Vycházka za lišejníky a mechorosty do 
Ostružné a okolí, sraz v žel. stanici Ostružná, 
pořádá muzeum, přihl. na halda@moh.cz,  
magda.zmrhalova@muzeum-sumperk.cz

 13.00–18.00 Zlatá lyra, přehlídka dětských pě-
veckých sborů, klášterní kostel

 15.00 Americký fotbal: Dietos Šumperk – 
Sharks Třinec, hřiště, Tyršův stadion

 19.00 Divotvorný hrnec, B, VK, divadlo

Neděle 29. dubna
 10.00 Kvak a Žluňk, Loutkové divadlo Tondy 

Novotného, velký sál domu kultury
 11.00 Odyssea 2018: orientační běh,  
sraz v 10.00 hod., Šumperk – U Huberta

 15.00 Pálení čarodějnic, Pavlínin dvůr a muzeum

Pondělí 30. dubna
 14.00 Kino senior: Sedm písní pro dlouhý život, 

kavárnička Lalala, středisko Sever

V současnosti probíhá 1. etapa 
rekonstrukce kina. Téměř po padesáti 

letech se opravují rozvody vody a elektřiny. 
Proměnou prochází vstupní hala, 

kavárna i foyer. 
Z technických důvodů je proto kino v dubnu 

uzavřeno.

 Madagaskar přiblíží v knihovně 
Katarína Líšková

Po roce se do Šumperka vrátila prostřed-
nictvím svých snímků baobabů cestova-
telka a fotografka Katarína Líšková. Výstava 
nazvaná Madagaskar 35mm je až do 
23. května k vidění v městské knihovně. 
V jejím rámci chystají knihovnice na čtvrtek 
19. dubna od 17 hodin besedu, na níž Kata-
rína Líšková představí další ze svých oblíbe-
ných destinací – zmíněný Madagaskar.
Návštěvníci besedy se mohou těšit na pou-
tavé vyprávění. Madagaskar má coby ně-
kdejší francouzská kolonie zvláštní šarm 
francouzské noblesy, afrického prapůvodu 
a indonéské pohody. Typická snídaně? Čerst - 
vě vonící bageta, máslo a džem. Případně 
rýže na snídani, oběd a večeři… alespoň se 
člověk nesplete…                                      -kš, kv-
 

 Klasika Viva nabídne Smetanovo trio

Další koncert cyklu Klasika Viva, který 
v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana 
Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 
23. dubna. V tento den bude od sedmé 
podvečerní patřit klášterní kostel v Kladské 
ulici Smetanovu triu, jež patří k nejprestižněj-
ším hudebním souborům současnosti. Jeho 
stávající členové, klavíristka Jitka Čechová, 
houslista Jiří Vodička a violoncellista Jan Pá-
leníček, nabídnou posluchačům skladby An-
tonína Dvořáka, Romana Haase a Bedřicha 
Smetany.                                                      -kv-

 Eagle Gallery představí Petra Minku

Výstavu prací Petra Minky nazvanou Har-
monie nabídne koncem dubna šumperská 
Eagle Gallery. Vernisáž je naplánována na 
čtvrtek 26. dubna v 19 hodin.
Petr Minka se narodil v Ústí nad Labem. Nej-
prve se věnoval ryteckému řemeslu a ná-
sledně absolvoval Střední odbornou školu 
výtvarnou Václava Hollara v Praze. V jeho 
díle můžeme najít vedle volné grafiky, ex lib-
ris, knižních ilustrací také malířskou tvorbu. 
V grafické práci se převážně zaměřuje 
na techniku suché jehly a leptu. Ty mu 
umožňují vytvořit dílo s velkou precizností 
a přesností kresby, v níž dokáže dokonale 
propracovat jemnost tvaru a jeho detailu. 
Svou dokonalost uměleckého přednesu do-
kládá i perfektním a kvalitním zpracováním 
textu a kaligrafie, jimiž obohacuje některá 
díla. 
Petr Minka nám předkládá něžnou podobu 
grafického díla a poetičnost vyjádřená ne-
jen námětem, ale i kreslířskou jemností 
v nás vytváří harmonickou úměrnost. Své 
myšlenky uměleckého projevu představuje 
na portrétech významných osobností české 
i světové kultury, které jsou prezentovány 
zejména v ex libris.                                 Z. Přikryl

Tipy Živé brány
na duben
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nenabídneš.“ Druhý den mu Luboš zavolal a nabídl 
mu Jeronýma,“ popisuje Iva Hlavsová. „Ondra bez 
rozmýšlení řekl, že ji bere, protože se v ní bude cítit 
dobře. Vždyť to jsem já, řekl. A  dokázal to vším. 
Dokonce kvůli ní zrušil i  jiné lukrativnější na-
bídky. Bylo od něj odvážné, vstoupit do projektu 
v podstatě s neznámou tvůrčí skupinou,“ doplňuje 
manželku Luboš Hlavsa, který měl od počátku zase 
jasno v  tom, kdo by měl ve filmu ztvárnit hlavní 
ženskou postavu. „Jitka Čvančarová je přemýšlivá, 
lidská, hluboká, navíc má ráda historii. Musím 
říct, že s  oběma byla skvělá spolupráce, nejednou 
dál rozvinuli v příběhu zásadní myšlenky,“ zdůraz-
ňuje režisér, který je podepsán spolu s dramatičkou 
a spisovatelkou Milenou Štráfeldovou i pod scéná-
řem. Ten vznikal půldruhého roku.

„První scénář paní Štráfeldové měl spíše diva-
delní podobu. Moc se mi ale líbil, takže jsem z něj 
například použil všechny citáty a zásadní myšlenky, 
které ve filmu jsou. Přidal jsem pak do děje více 
příběhů a dynamiky,“ vysvětluje Hlavsa, podle ně-

Hrané osmdesátiminutové dokumentární drama 
volně navazuje na film „Jan Hus – cesta bez ná-
vratu“ z roku 2015, pod nímž jsou podepsáni stejní 
tvůrci a za který převzal Luboš Hlavsa ocenění Olo-
mouckého kraje za přínos v oblasti kultury a filmu. 
„Po jeho dokončení mi jeden ze sponzorů filmu na-
vrhl, ať udělám Jeronýma Pražského, a  přinesl mi 
o něm knihu. Přiznávám, že jsem tehdy měl středo-
věku plné zuby a moc se mi do toho nechtělo. Když 
jsem ale knihu přečetl, jeho osobnost mě uchvátila 
a v mnohém jsem se s ním ztotožnil,“ říká scenári-
sta a režisér v jedné osobě Luboš Hlavsa.

Film se rozhodl natočit jako komorní dokumen-
tární drama, které ovšem nebude chudé na infor-
mace. „Málokdo dnes ví, že Jeroným Pražský patřil 
ve své době k velmi vzdělaným mužům. Před jeho 
znalostmi, bystrostí úsudku a  rétorickými schop-
nostmi se skláněla většina Evropy,“ podotýká 
Hlavsa, jenž se soustředil především na poslední 
fázi Jeronýmova života. Nejedná se ale podle něj 
o věrnou historickou rekonstrukci posledních dní 
tohoto prvního českého filozofa. „Spíše jsem si do-
volil určitou míru fabulace a  nadsázky. Více než 

hož k  výsledné podobě scénáře přispěli také Jitka 
Čvančarová, Ondřej Vetchý a  rovněž Petr Kostka. 
„Nesmírně si vážím toho, že takový herecký bard 
si se mnou sedl a  řekl: „To vyškrtneme, tohle je 
zbytečné, to zahraju očima….“ Věty lítaly a  já si 
říkal, co asi ze scénáře zbyde. Napsal jsem pro něj 
například scénu, kdy přichází na hřbitov, přemýšlí 
nad věcmi, mluví… a on to všechno vyhodil a řekl 
jedinou větu: „Chybíš mi.“ A bylo to tam,“ dodává 
s úsměvem. 

Náročná na celém projektu, jenž přišel na ne-
celé čtyři miliony, byla rovněž produkce – od ob-
starání kostýmů a dobových rekvizit přes zajištění 
koní a výběr vhodných lokací až po zorganizování 
všech účinkujících, kterých bylo spolu s  kompar-
zisty na dvě stě sedmdesát. Natáčení přitom za-
bralo s přestávkami devatenáct dnů, během nichž 
stál za kamerou Hlavsův dlouholetý a  osvědčený 
spolupracovník Miroslav Kousal. Filmaři zavítali 
do kutnohorského preghausu Vlašského dvora, na 
nedalekou tvrz v  Malešově, do historického stře-
dověkého městečka Řepora u  Prahy, na Helfštýn, 
do olomouckého Zdíkovského paláce, na Sovinec 

Režisér Luboš Hlavsa s  Ondřejem Vetchým, Petrem 
Kostkou a Jitkou Čvančarovou sledují natočené záběry.

Látka na jeden z kostýmů Jitky Čvančarové, jež hraje 
Annu Bauerovou, sloužila původně jako potah křesla. 
V létě totiž nebylo možné sehnat vlněný flauš.

Mistra čtyř univerzit a  reformně naladěného filozofa 
Jeronýma Pražského hraje Ondřej Vetchý.

Vistafilm natočil Poslední útěk Jeronýma Pražského,  
předpremiéra bude i v zábřežském Retru
Mistr čtyř univerzit a reformně naladěný filozof, ale také enfant terrible přelomu 14. a 15. století – to byl Jeroným Pražský, neprávem opomíjená osob-
nost českých dějin. Církevní soud jej během koncilu v Kostnici v roce 1416 odsoudil za kacířství a 30. května téhož roku byl upálen za hradbami města. 
Tohoto neobyčejného filozofa a mučedníka přibližuje snímek nazvaný Poslední útěk Jeronýma Pražského, jenž nedávno vznikl v koprodukci České 
televize a šumperské společnosti Vistafilm manželů Ivy a Luboše Hlavsových a ve kterém hlavní roli ztvárnil Ondřej Vetchý. Premiéru by měl mít v České 
televizi koncem května. Ještě před tím se odehrají čtyři předpremiéry, jedna z nich v zábřežském kině Retro.

historická fakta mě zajímalo poselství, které sice 
Jeroným hlásá společně se svým přítelem Janem 
Husem, ale přece jen jinak, protože je povahově 
velmi odlišný. Zatímco mistr Jan Hus je pro vět-
šinu lidí jakousi nedostižnou ikonou, Jeroným se 
více jeví jako jeden z nás, jako by patřil do součas-
nosti. Je více mužem „z  masa a  kostí“. Například 
přiznává, že celý život zápasí se strachem, že má 
sklony k prudké vznětlivosti a někdy nemá daleko 
ani k  násilí,“ popisuje režisér a  dodává: „Ačkoliv 
mohl i  v  temném středověku žít v blahobytu, ve-
den hlubokou křesťanskou vírou nakonec zvolil 
variantu, která pro něj byla sice fatální, ale zároveň 
i vítězná.“

Jeronýmovo odhodlání podle Hlavsy vyznívá ve 
snímku o  to silněji, že se nakonec vzdává i  lásky 
k  ženě, aby své existenci dal ten nejvyšší možný 
smysl. „Mým záměrem také bylo, aby divák na-
šel ve filmu hodně symbolik a  přesahů do dnešní 
doby. Proto například, když zaznívá z úst mocných 
věta „vždyť jsou to jen pouhá slova a ty za ně chceš 
zemřít“, připomíná to i  dnešní devalvaci obsahu 

a významu slov. V kontrastu s  Jeronýmovým pře-
svědčením a  odhodláním jít za Pravdu i  na smrt, 
vyznívá chování jeho oponentů téměř bizarně a jen 
dotvrzuje skutečnost, že se doba v tomto směru vů-
bec nezměnila,“ domnívá se režisér.

Tvůrcům se pro Poslední útěk Jeronýma Praž-
ského podařilo získat „hereckou elitu“. Vedle hlav-
ního protagonisty Ondřeje Vetchého ve snímku 
účinkují Jitka Čvančarová, Pavel Rímský, Petr 
Kostka, Vladimír Javorský, Jan Novotný, Vladislav 
Beneš, Radek Holub, Vladimír Kratina, Alois Šveh-
lík, Štěpán Benoni, Pavel Nečas, Martin Pechlát 
a  Václav Vydra. Šumperané ve filmu nepochybně 
poznají ředitele divadla Matěje Kašíka a  další 
známé tváře, například Petra Komínka či Petra Ko-
nupčíka. Výběr herců měla na starosti produkční 
Vistafilmu Iva Hlavsová v  tandemu s  Miroslavou 
Adamovou.

„Když se mě Luboš zeptal, kdo by měl Jeronýma 
hrát, řekla jsem Ondra Vetchý. Zpočátku jsme ne-
měli odvahu ho oslovit, ale pak Ondra předával 
Lubošovi cenu Olomouckého kraje a  při té příle-
žitosti mu řekl: „Tady točíš takový film a mně roli 

a  také do šumperského klášterního kostela. Čistý 
střih, včetně hudby, poté zabral režisérovi čtyři 
měsíce. Hotovo bylo v polovině února, další dny se 
pak nesly ve znamení úprav. „Ondra mi asi osmkrát 
zavolal a osmkrát se to přestřihávalo,“ směje se Lu-
boš Hlavsa.

Snímek Poslední útěk Jeronýma Pražského 
vznikl v koprodukci s Českou televizí Brno za pod-
pory Olomouckého kraje a ve spolupráci s Jeseníky 
Film Office. Jeho premiéru chystá televize na ko-
nec května. Ještě před tím se ale odehrají v kinech 
čtyři předpremiéry – 23. března v Kolíně, 16. dubna 
v pražské Lucerně a 20. dubna v olomoucké Metro-
poli a v zábřežském Retru.

Manželé Lubomír a  Iva Hlavsovi spolupracují 
s  Českou televizí Brno více než dvacet let, v  těch 
posledních se zaměřují na hrané a  polohrané do-
kumenty a filmy z protestantské historie v Čechách 
a na Moravě. Letos v dubnu převezme Luboš Hlavsa 
Cenu města Šumperka za rok 2017 v kategorii kul-
tura. Rozhovor s ním přineseme v příštím vydání 
Živé brány.                                   -kv, foto: L. Pešková-



7Šumperk | Živá brána Jeseníků    3/2018

Tuto působivou sochařskou práci mů-
žete spatřit při návštěvě klášterního kos-
tela v boční kapli sv. Jana Nepomuckého. 

Foto L. Kirkosová

Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku

Publikace S erbem a kordem zavede čtenáře 
na Šumpersko v předbělohorském období

Nakladatelství Pavel Ševčík – Ve-
duta Štíty připravuje další publikaci 
s regio nální tematikou. Její autor Zde-
něk Doubravský nás tentokrát zavede 
na Šumpersko v  šestnáctém a  na po-
čátku sedmnáctého století. Podtitul 
knihy Obyčejné i  neobyčejné životy 
rytířů doby renesance na Šumpersku 
napovídá, že bude věnována pozor-
nost příslušníkům nižší šlechty, kteří 
v  tu dobu působili na severozápadní 
Moravě. 

S  Mikulášem Feliciánem z  Hrabo-
vého, jenž si nechal postavit dodnes 
existující tvrz v  Bartoňově, zavítáme 
do Prostějova a  budeme svědky ma-
jetkového a  společenského vzestupu 
jmenovaného muže. S  ním nahléd-
neme do života prostějovského patri-
ciátu, budeme svědky útoků na jeho 
osobu a  poznáme pozadí Mikulášova 
vstupu mezi pozemkovou šlechtu na 
Šumpersku. 

Osudy dalšího z  mužů rytířského 
stavu, Tobiáše Proga z  Velnic, který 
sídlil na dosud dobře zachované tvrzi 
v  Bohdíkově, umožňují nahlédnout 
do složitého procesu námluv mezi 
urozenými muži a ženami, postihnout 
vytváření šlechtického velkostatku 
s  hospodářskými podniky a  sezná-
mit se s tehdejším životem venkovské 
šlechty.

 Muzeum chystá dvě nové 
výstavy

Dvě nové výstavy připravují na 
duben šumperští muzejníci. 
První z nich, nazvaná Šum-
perák ve fotografiích Tomáše 
Pospěcha, bude k vidění od 
čtvrtku 12. dubna v Rytířském 
sále. Druhá, zaměřená na 
míry a váhy, pak od 26. dubna 
v Hollarově galerii.
Projekt rodinného domu typu V, 
tzv. „šumperáku“, se zrodil 
v ateliéru místního projektanta 
Josefa Vaňka ve 2. polovině 
60. let a téměř okamžitě se 
stal fenoménem. Fotograf To-
máš Pospěch ve svém projektu 
zachytil jednotlivé realizace 
domu a všímá si pestré škály 
proměn, kterých se původní 
Vaňkův návrh dočkal. Vernisáž 
výstavy proběhne v 18 hodin.
O dva týdny později bude 
v 18 hodin v Hollarově galerii 
zahájena výstava Míry a váhy, 
zaměřená na délkové, plošné 
a objemové jednotky. Návštěv-
níci si budou moci prohlédnout 
nejrůznější odměrky, mírky 
nebo měřidla, váhy, mincíře či 
přezmeny. Dozvědí se spoustu 
zajímavostí a v interaktivních 
hrách si budou moci vyzkoušet 
vážení i měření v praxi.       -vm-

Fridricha ze Žerotína a  na Bludově 
a vytvoření komplexu odkolkovského 
panství na Šumpersku a  Zábřežsku. 
Ani třetí z Odkolků na Temenici, stej-
nojmenný Janův bratranec, neprožil 
poklidný život. Jako zkušený právník 
zastupoval u soudu známé osobnosti, 
včetně Ladislava Velena ze Žerotína. 
S  ním se přidal k  povstalým morav-
ským stavům, které reprezentoval 
na generálním sněmu Koruny české 
v Praze, a po porážce stavovského po-
vstání odešel do emigrace.

Pět mužů, pět rozdílných osudů, 
jak o  nich vydaly svědectví archivní 
prameny, obohacuje naše poznání 
o životě šlechty i poddaných v předbě-
lohorské době na Šumpersku. 

Uvítání knihy proběhne ve čtvr-
tek 26. dubna v 17 hodin v půjčovně 
pro dospělé městské knihovny v ulici 
17.  listopadu 6. Spojeno bude s  be-
sedou s  autorem knihy Zdeňkem 
Doubravským. Vstupné se neplatí. 

-red-

Dramatický život Fridricha Od-
kolka z  Oujezdce, stavebníka a  prv-
ního majitele temenické tvrze, byl 
plný sporů se sousedy, a  tak slibuje 
zajímavou četbu. Také první měsíce 
působení Fridrichova synovce Jana 
v Temenici přinesly strhující události 
při vzbouření poddaných a přepadení 
jeho tvrze. S  jeho osobou je spojeno 
tehdy obvyklé úvěrové podnikání, 
bankrot beznadějně zadluženého 

Posledně jsme se zaměřili na výrazný 
barokní počin v  prostorách klášter-
ního kostela, realizaci hlavního oltáře. 
Nicméně ten není rozhodně jediným 
v  těchto místech. Díky postupné ba-
rokní proměně kostela je v  interiéru 
dochovaná celá řada uměleckých děl 
datovaných do 17. a  18. století. A  tak 
mi to nedá, abych se podrobněji ne-
zmínila alespoň ještě o  jedné zakázce 
pro šumperské dominikány, která snad 
klášter i  celý Šumperk ochránila před 
další morovou ránou.

Kult svatých pomocníků vznikl už 
ve 13. století. Počátky uctívání tohoto 
seskupení jsou spojovány právě s  řá-
dem dominikánů či minoritů, avšak 
šířen byl i  jinými řády, převážně po 
odeznění určité katastrofy. Tak tomu 
bylo i v Šumperku. V letech 1714–1715 
se prohnala městem morová epidemie, 
jež se nevyhnula ani klášteru. Ihned 
po ukončení nákazy nechali domini-
káni zhotovit tento oltář jako poděko-
vání a zároveň jako ochranu před další 
případnou katastrofou. Jak zmiňuje 
D. Polách, inspirací jim byl zřejmě da-
leko široko pověstný oltář v  Branné, 
vytvořený v  roce 1713, který ochránil 
tehdejší Kolštejn před morem. Oltář 

u  dominikánů byl nejprve instalován 
v  lodi klášterního kostela. Až kolem 
roku 1730 našel své místo v nově vybu-
dované boční kapli sv. Jana Nepomuc-
kého.

Retabulum neboli oltářní nástavec je 
utvářen početnou skupinou soch a ol-
tářním obrazem, zasazeným do roz-
měrné akantové rozviliny. Ve vrcholu, 
v nebeské sféře, je vyobrazena Nejsvě-
tější Trojice, pod ní v  oválné kartuši 
postava Archanděla Michaela. Svatí 
pomocníci, napomáhající v  různých 
nemocech a  nebezpečí života, jsou 
na oltáři rozmístěni ve třech sférách. 
V horní sféře je vyobrazen sv. Jiří, ry-
tíř bojující s drakem, sv. Blažej, biskup, 
jenž je v  současné době zobrazen bez 
atributu, avšak gesto rukou nasvědčuje 
tomu, že původně držel dvě zkřížené 
svíce, sv. Barbora, světice s  kalichem, 
sv. Kateřina, která je identifikována 
podle meče, sv. Markéta, světice dr-
tící ďábla v podobě draka, a  sv. Diviš, 
světec bez hlavy. V prostřední sféře je 
umístěn sv. Kryštof s malým Ježíškem 
na ramenou, sv. Jiljí, biskup s laní u no-
hou, sv. Erasmus, biskup s obtočenými 
střevy na navijáku, a sv. Achatius, řím-
ský voják s  křížem. Dolní sféru tvoří 

Oltář sv. Jana Nepomuckého a Čtrnácti svatých pomocníků v šumperském klášterním kostele

Knihu Zdeňka Doubravského opět vy-
dává štítecké nakladatelství Veduta.

Zdeněk Doubravský

S erbem a kordem
Obyčejné i neobyčejné životy rytířů

doby renesance na Šumpersku

Až na sv. Blažeje je každá postava 
vyobrazena s  příslušnými atributy, 
ačkoliv v  některých případech došlo 
k  jejich záměně. K  postavě sv. Mar-
kéty je přidána věž, atribut sv. Barbory. 
K Barboře je nesprávně přiřazeno kolo, 
symbol sv. Kateřiny, místo něj je u no-
hou této třetí světice možné spatřit 
mlýnský kámen náležející sv. Kristýně, 
která do skupiny pomocníků nenáleží. 
Je možné, že tyto ikonografické ne-
přesnosti vznikly už rukou samotného 
autora, nicméně nabízí se také alterna-
tiva, že zmíněné atributy byly doplněny 
či přemístěny v 19. století při úpravách 
oltáře. U  posledního restaurátorského 
zásahu pochybení nehledejme. Ačkoliv 
restaurátoři neidentifikovali všechny 
postavy správně, skulptury a  docho-
vané atributy jsou na oltáři instalovány 
stejně jako v roce 1930. Často spolu se 
světci býval zobrazován i  pomocník 
patnáctý, nejčastěji Panna Marie, jejíž 
socha stávala ještě ve třicátých letech 
minulého století na podstavci před ol-
tářním obrazem. Do dnešní doby se 
však nedochovala. Místo patnáctého 
pomocníka tak zastává sv. Jan Nepo-
mucký, patron kaple, zobrazený na ob-
raze.           L. Kirkosová, VM Šumperk

sv. Eustach, jenž je rozpoznán podle 
jelena, sv. Cyriak v jáhenském rouchu, 
sv. Vít s kohoutem a zřejmě sv. Mikuláš 
z Myry (?), biskup s knihou. 

Městská knihovna Šumperk zve
na besedu s historikem 
Zdeňkem Doubravským

ve čtvrtek 26. dubna v 17 hodin 
v půjčovně pro dospělé
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Šumperský „krasoklub“ chce dostat na led další děti

Seriál Šumperské proměny:  
Budova bývalého PVT v Žerotínově ulici se změnila k nepoznání

Pokud jste v nedávné době vyjížděli 
ze Šumperka po Žerotínově ulici, pa-
trně jste si všimli nové fasády na budově 
bývalého Podniku výpočetní techniky. 
Moderně pojaté průčelí zaujme svým 
neobvyklým řešením, které podstatně 
pozměnilo vzhled objektu, jenž zde byl 
vystavěn v roce 1965 a sloužil Oblastní 
strojně početní stanici.

Ta vznikla pro potřeby národního 
podniku Moravolen Šumperk a slou-

žila i  jiným subjektům. V  průběhu 
desetiletí docházelo k  modernizacím 
interiérů a  jejich zázemí. Stavební 
úpravy si například vyžádala instalace 
nového „samopočítače“ EC 1021, kdy 
byla zpevněna podlaha, instalována 
potřebná klimatizace a provedeny ná-
těry omezující prašnost. Také od de-
vadesátých let, kdy zde sídlil Podnik 
výpočetní techniky, docházelo k  dal-
ším rekonstrukcím, které se týkaly 

Budova bývalého Podniku výpočetní techniky před a po rekonstrukci. Opravený objekt byl nominován na Cenu města Šumperka za rok 2017 v kategorii architektura – re-
konstrukce.                                                                                                                                                                                                                                                     Foto: J. Pokorný

kotelny, úprav druhého nadzemního 
podlaží, výměny podlahových kry-
tin, oprav oken a podobně. V posled-
ních letech již nebyl objekt využíván 
a chátral.

V  loňském roce nechala firma NET 
service Vision, s.r.o. celou budovu pro 
své potřeby zmodernizovat, včetně 
vnitřního technického vybavení. Ob-
jekt byl zateplen, byla vyměněna okna 
a dveře. To, co však zaujme, je moderní 

že lekce krasobruslení jsou určeny pro všechny 
děti, menší i větší. „Nemusejí umět bruslit. Pro ty 
nejmenší totiž Mladí draci nabízejí program brus-
lení pro rodiče s  dětmi. Pak mohou přejít do na-
šeho oddílu. Potřebují jen brusle se zoubky, protože 
bez nich není možné provádět většinu prvků, teplé 
oblečení, které nebrání pohybu, rukavice a začáteč-
níci helmu,“ vysvětluje Šimková.

Týdně absolvují šumperské krasobruslařské na-

Historie krasobruslení sahá v Šumperku do roku 
1870, kdy zde byl založen bruslařský spolek. Jeho 
činnost však po roce 1935 začala skomírat. Nová 
etapa krasobruslení se začala psát v roce 1973 a tr-
vala šestnáct let, poté oddíl pro nedostatek trenérů 
zanikl. S myšlenkou vzkříšení tohoto sportu přišla 
před více než dvěma lety bývalá krasobruslařka He-
lena Šimková, která oslovila místní hokejový klub 
Mladí draci. Právě pod jeho hlavičkou vznikl na 
podzim 2016 oddíl krasobruslení.

„V současné době máme třiadvacet dětí, z nichž 
některé chodí už druhou sezonu,“ říká Helena Šim-
ková, jež děvčata trénuje. Některá z nich přitom už 
mají na svém kontě první úspěchy v začátečnických 
soutěžích. Loni v  listopadu například vybojovala 
Adleta Laštůvková v soutěži v Novém Jičíně druhé 
místo a  Mercedes Šimková skončila třetí. Letos 
pak sbíraly krasobruslařky zkušenosti na závodech 
v České Třebové, v Hronově, v Brumově a v Pros-
tějově.

„Hlavním cílem je dostat děti na led, naučit je 
radosti z  tohoto sportu a  těm soutěživým zajistit 
účast na závodech,“ podotýká trenérka a  dodává, 

Krasobruslařské naděje trénuje Helena Šimková. 
Foto: -pk-

děje čtyři hodinové tréninky, z  nichž tři se ode-
hrávají na ledě a jeden v tělocvičně. Zde nacvičují 
nejen rotace skoků, taneční pohyb, vnímání hudby 
či postavení do všech figur, ale také gymnastické 
prvky a fyzickou průpravu. 

„Tréninky na ledě, které skončí začátkem dubna, 
probíhají ve čtvrtek, v sobotu a v neděli v ranních 
hodinách, v úterý je pak na programu tělocvična. 
V té si budou děvčata udržovat kondici do června 
a v létě nás čeká soustředění před novou sezonou, 
jež začne v září,“ popisuje trenérka, která v součas-
nosti hledá dobrovolníka na výpomoc. „Dětí už je 
poměrně hodně, takže sháníme někoho, kdo by byl 
ochotný pomoci. Nemusí mít zkušenost s  kraso-
bruslením, stačí jen, když se věnuje nebo věnoval 
nějaké sportovní aktivitě,“ zdůrazňuje Šimková 
a dodává, že šumperský „krasoklub“ rád uvítá nové 
členy, a to nejen děvčata, ale i chlapce. Zájemci se 
mohou přijít podívat na některý z tréninků, jejichž 
rozpis je zveřejněn na stránkách www.hkmdsum-
perk.cz, nebo mohou oslovit přímo trenérku 
Helenu Šimkovou, tel.  č. 606 736 773, e-mail dia-
manta@volny.cz.                                                     -kv-

řešení fasád. Architekt nechal stavbu ze 
tří stran opatřit předsunutou fasádou 
nesenou ocelovou konstrukcí s  výpl-
němi z  „tahokovu“. V  průčelí využil 
sbíhající se linie, které potlačují pů-
vodní strnulost objektu, působí dyna-
micky a dodávají mu lehkost.

Rekonstruovaná budova je sídlem 
firmy a může sloužit až dvaceti pěti za-
městnancům.                      Z. Doubravský, 

Vlastivědné muzeum Šumperk


