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Příští číslo vychází 23. května 2018 / Distribuce od 24. do 25. 5. 2018

Vážení a milí čtenáři,

koncem května si v Šumperku opět připo-
meneme významnou historickou událost, 
tzv. šumperský sněm z roku 1490. Oslavíme 
ji jubilejním 20. ročníkem Slavností města 
Šumperka, které proběhnou od čtvrtka 
31. května do soboty 2. června.

Čtvrteční večer nabídne v Pavlínině dvoře 
dvě divadelní představení v podání herců 
šumperského divadla. Páteční odpoledne 
bude patřit dětem. V rámci oslav Meziná-
rodního dne dětí pro ně budou v Pavlínině 
dvoře nachystány nejrůznější atrakce a řada 
vystoupení, večer pak završí koncert skupin 
Happy to Meet a Pangea. Poslední den jubi-
lejního ročníku se ponese v duchu historic-
kých slavností, část programu přitom bude 
věnována 100. výročí konce první světové 
války a založení samostatného českosloven-
ského státu. Tečkou za letošními slavnostmi 
bude oblíbený průvod městem a závěrečný 
ohňostroj.
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Slavnosti města Šumperka 
se letos odehrají 

na přelomu května a června.  
Foto: Z. Kvapilová
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Významnou historickou událost, tzv. šumperský 
sněm z roku 1490, si na přelomu května a června opět 
připomene město Šumperk. Jubilejní dvacátý ročník 
Slavností města Šumperka bude letos opět probíhat 
po tři dny, od čtvrtka 31. května do soboty 2. června. 
Část programu se již tradičně zaměří na děti, které 
1. června oslaví svůj svátek. Dějištěm akcí bude Pavlí-
nin dvůr a přilehlé sady 1. máje.

Zahájení letošních slavností mají ve své režii místní 
divadelníci. Ti odehrají ve čtvrtek 31. května dvě 
představení pod „širým“ nebem. Děti se mohou tě-
šit na novou pohádku Míša Kulička. Naplánována 
je na šestou podvečerní v Pavlínině dvoře. O tři ho-
diny později pak mohou dospělí diváci zhlédnout na  
témže místě Shakespearovo drama Romeo a Julie.

Pátek bude oslavou Mezinárodního dne dětí a so-
botní program se ponese ve znamení historie. Bližší 
informace k pátečnímu a sobotnímu dění přineseme 
v příštím čísle. Ti nedočkaví se už dnes mohou podí-
vat na webové stránky www.slavnosti-mesta.cz.     -kv-

Další koncert cyklu Klasika Viva je napláno-
ván na pondělí 21. května. V tento den bude 
od sedmé podvečerní patřit klášterní kostel 
v Kladské ulici kytarovému duu Siempre  
Nuevo, jež patří ke špičce ve svém oboru 
u nás. 
Soubor interpretuje jak originální skladby 
pro kytarová dua, tak i různé transkripce – 
vlastní či od jiných autorů. Při snaze o do-
bovou interpretaci repertoáru od baroka 
až po soudobé skladatele využívá histo-
rických nástrojů, čímž dodává skladbám 
z oblasti staré, hlavně však romantické 
hudby nečekaně autentický a zajímavý zvuk. 
V Šumperku přitom zazní sklady B. M. Čer-
nohorského, J. K. Mertze, E. Granadose, 
J. Lukeše, S. Medkové a J. Rodriga.            -kv-

„Život je pes, ale žít je psina!“ je podtitul 
hořké komedie Tulák Charlie Chaplin o ži-
votě tohoto slavného filmového herce, sce-
náristy, režiséra, producenta a skladatele. 
Do Šumperka ji přiveze v úterý 15. května 
brněnské Divadlo Hysterie. V režii Štěpána 
Gajdoše se představí Kryštof Grygar, Štěpán 
Gajdoš a Simona Benáčková. Pohled do zá-
kulisí života významného umělce nabídnou 
od sedmé podvečerní na Hrádku.              -kv-

Siempre Nuevo založili vynikající kytaristé Ma-
těj Fryml a Patrik Vacík.                       Foto: archiv

Charlieho Chaplina hraje šumperský herec 
Kryštof Grygar.                                           Foto: archiv

V Pavlínině dvoře budou moci návštěvníci opět obdivo-
vat chrabré rytíře.                                             Foto: -pk-

Ivana Wurstová se s posluchači podělí o své zkušenosti 
z cesty po Peru.                                                        Foto: -iv-

Rocková skupina Alkehol vystoupí v domě kultury. 
Foto: archiv

 Klasika Viva nabídne  
kytarové duo Siempre Nuevo

Slavnosti města se opět odehrají  
v Pavlínině dvoře

Přehlídka umění ŠPEK se v květnu uzavře

 Na Hrádek zavítá tulák  
Charlie Chaplin

Šumperská přehlídka ŠPEK, jež odstartovala 
v březnu, představuje umělce působící či pocházející 
z našeho kraje. V květnu se tento tříměsíční projekt 
uzavře.

Populární rocková kapela Alkehol dostane svým 
živelným vystoupením v pátek 4. května od půl osmé 
večerní ve velkém sále domu kultury diváky pořádně 
do „varu“. V  roli předkapely se představí jesenická 
rocková skupina DW8 a  domažličtí Septic People, 
kteří se žánrově pohybují na pomezí punku, rocku, 
místy až metalu, ale nechybějí jim ani prvky českého 
bigbeatu. 

Květnový ŠPEK nabídne rovněž dvě přednášky. 
První, nazvaná Léčení tradiční šamanskou medicí-
nou, je na programu ve čtvrtek 10. května od 17 ho-
din v G-klubu. Šumperská lékařka Ivana Wurstová se 
s posluchači podělí o své zkušenosti z cesty po Peru, 
mimo jiné z léčebného centra Takiwasi v Peru, jehož 
postupy léčby vycházejí ze spojení tradičních šaman-
ských rituálů a  klasické západní medicíny. Prozradí 
rovněž vlastní zkušenost s užitím amazonských rost-
lin a řeč bude i o tom, jak spojuje různé pohledy na 
nemoc při léčení pacientů. 

V  úterý 15. května se budou moci zájemci setkat 
v  šumperském G-klubu s  Lubomírem Hlavsou, ka-
meramanem, režisérem, scenáristou, hudebníkem, 
ilustrátorem a  výtvarníkem v  jedné osobě. Beseda 
Jak šel čas s Vistafilmem, spojená s promítáním zají-

mavých scén ze snímků Jan Hus – Cesta bez návratu, 
Pod ochranou Žerotínů či Poslední útěk Jeronýma 
Pražského, začíná v 17 hodin.

Vtipem a pohodovou atmosférou bude sršet kon-
cert hanácké kapely Stracené Ráj v pátek 18. května. 
Kapela z Mezic u Olomouce se dostala do povědomí 
díky tomu, že nikdo předtím neslyšel, aby někdo své 
rockové skladby zpíval jadrným hanáckým nářečím. 
Její hudba zasahuje do mnoha žánrů od folkloru přes 
tvrdé blues až po metal, sami fanoušci tento styl na-
zývají jako hanácké bigbít. Koncert začíná o půl osmé 
večer ve velkém sále domu kultury. 

Přímo na jevišti velkého sálu domu kultury se ve 
čtvrtek 24. května uskuteční od 19 hodin koncert Ri-
charda Pogody, olomouckého zpěváka, hudebního re-
daktora a „dvorního“ klavíristy Miroslava Horníčka. 
Nazvaný je Vzpomínkové Hovory H a Richard Po-
goda během něj zavzpomíná na spolupráci s  tímto 
českým zasloužilým umělcem, jehož se stal jevištním 
kolegou a  přítelem. Jubilejní povídání u  příležitosti 
stého výročí narození Miroslava Horníčka okoření 
písně u klavíru, které měl nejraději. Řeč bude i o ce-
loživotním přátelství s  Pavlem Dostálem a  chybět 
nebudou písničky Voskovce a  Wericha, semaforské 
hity a také vlastní písňová tvorba na texty jubilanta, 
již přivedla na svět dvojice Dostál/Pogoda. Swingem 
pulzující písně obohatí saxofonista Miroslav Švihálek.

ŠPEK nabízí program také pro příznivce výtvar-
ného umění. V  jižním křídle domu kultury mohou 
zájemci zhlédnout do 11. května výstavu Jiřího Hejt-
mánka Jeseníky ve fotografiích.                                  -kv-
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dling, tedy psí výstava pro děti, maškarní přehlídka 
a pro zdatnější pejsky a „pánečky“ i překážková dráha. 

Ačkoli Šumperský hafan proběhne za více než 
měsíc, muzeum již představilo prvního vítěze, který 
získal titul Hafan Star a jenž je mediální tváří 10. roč-
níku. V  konkurenci 135 fotografií pejsků zvítězila 
dvojice psích slečen Manitka a Dreamka, jejichž roz-
tomilé čenichy doprovázejí všechny plakáty a propa-
gační materiály.

Pořadateli akce jsou šumperské muzeum a  inter-
netové noviny www.sumpersko.net spolu s Ligou na 
ochranu zvířat. Patronkou je Karla Mornstein-Ziero-
tin a hlavní ceny opět obstará AkvaZoo Rataj. Sou-
těže se přitom mohou zúčastnit pejsci všech ras, bez 
ohledu na průkaz původu. 

Přihlášky na Šumperského hafana jsou už nyní 
dostupné na webových stránkách muzea www.mu-
zeum-sumperk.cz nebo na facebookovém profilu 
www.facebook.com/Sumpersky.hafan, případě také 
v pokladně muzea.                                                            -red-

V  neděli 27. května oslaví Šumperský hafan své 
první kulaté jubileum, letošní ročník bude totiž de-
sátý. Slavit se bude od druhé odpolední na nádvoří 
Pavlínina dvora a stejně jako v minulých letech bude 
hlavním bodem programu soutěž o titul Šumperský 
hafan 2018, chybět ovšem nebudou ani juniorhan-

Večer v pátek 11. května potěší všechny 
milovníky vín. Partnerské město Mikulov 
se totiž představí v šumperském divadle 
s tradiční degustační přehlídkou s více 
než sto padesáti vzorky vína z mikulovské 
vinařské podoblasti. Při této příležitosti 
bude připomenuto dvacet let od uzavření 
smlouvy o spolupráci mezi oběma městy. 
Účast tak přislíbili někdejší starostové Ivo 
Koneš a Petr Krill.
O hudební doprovod se v divadle postará 
cimbálová muzika Píšťalenka a přijedou 
i tanečníci z národopisného souboru Pálava. 
Své umění představí na akci rovněž Miluše 
Vrbová, mistryně České republiky v sabráži. 
Akce začíná o šesté podvečerní a vstu-
penky, v jejichž ceně je zahrnuta ochut-
návka vzorků, se prodávají přímo na místě. 

-red-
Mediální tváří 10. ročníku jsou psí „slečny“ Manitka 
a Dreamka.                                         Foto: O. Havlíčková

 Degustaci mikulovských vín 
doprovodí sabráž

Šumperský hafan slaví v květnu  
kulaté jubileum

Novopečení držitelé Cen města Šumperka:  
někdejší ředitelka knihovny, zapálený režisér a mladý nadějný herec

Nejprestižnější ocenění za přínos městu 
letos obdržela bývalá ředitelka knihovny 
Zdeňka Daňková.                       Foto: -pk-

Ceny města Šumperka udělují již 
řadu let šumperští zastupitelé, letos 
přitom ocenili osobnosti a  zajímavé 
projekty hned v jedenácti kategoriích. 
Na stránkách Živé brány představu-
jeme ty, kteří jsou spjati se společen-
ským a kulturním životem ve městě.

Koncem osmdesátých let působil 
Lubomír Hlavsa jako ilustrátor ko-
miksů v  časopisech ABC, Čtyřlístek, 
Kometa a dalších. Dnes je především 
scenáristou a  režisérem a  také pro-
pagátorem města i  celého regionu. 
Začátkem devadesátých let založil 
vlastní produkční televizní společ-
nost, která mimo jiné zajišťovala šum-
perské televizní vysílání ze Studia S. 
V  roce 1997 začala jeho spolupráce 
s Českou televizí, pro kterou vytvořil 
jako režisér více než stovku pořadů 

boru v  inscenacích Mučedník či Ma-
non Lescaut a v řadě rolí baví diváky 
i letos. Zkušenosti má také s filmovou 
a televizní kamerou. Objevil se napří-
klad v  seriálu Případy prvního od-
dělení nebo ve filmu Zločin v  Polné. 
Tento talentovaný herec moderoval 
spolu s  Lucií Šmejkalovou letošní 
slavnostní večer předávání cen města 
a na chvíli se ocitl v roli oceňovaného. 
To když mu radní Michael Kohajda 
předával Cenu mladých za rok 2017. 

Nejprestižnější ocenění za přínos 
městu si letos ze šumperského diva-
dla odnesla Zdeňka Daňková, jejíž 
jméno je spojeno s  řadou kulturních 
akcí, které probíhaly nejen v  městské 
knihovně. Více o  osobnosti někdejší 
ředitelky knihovny naleznete na strán-
kách tohoto čísla zpravodaje.            -kv-

a  dokumentárních filmů, od roku 
2010 pak televize uvedla několik 
jeho historických dokumentů. Svou 
výtvarnou dovednost dnes zúročuje 
i jako stárnoucí youtuber v interneto-
vém pořadu Dědek a jeho svět. „Chci 
poděkovat všem, kteří mě nomino-
vali, městu a  především mému dru-
hému já, kterým je moje žena Iva. Bez 
ní bych tady nestál,“ zdůraznil Lubo-
mír Hlavsa poté, co převzal ocenění 
v kategorii kultury.

Nejmladší člen místního divadel-
ního souboru Kryštof Grygar, který 
se narodil v  Šumperku, do něhož se 
po šesti letech studia na brněnské 
konzervatoři vrátil, překvapil milov-
níky divadla jako student v hlavní roli 
D’  Artagnana v  předminulé sezoně, 
v té loňské exceloval již jako člen sou-

Ocenění v kategorii kultury převzal Lubomír Hlavsa z rukou zastupitele a hudebníka 
Ondřeje Poláka.                                                                                                     Foto: -pk-

„Když byl Kryštof malý, tak si nepřál jako ostatní kluci autíčko, ale loutku. Když mu 
bylo deset, tak nechtěl skateboard, ale šminky, a když v patnácti chodili jeho spolužáci 
za holkami, Kryštof stál doma před zrcadlem a napodoboval Tomáše Holého. Takže 
není divu, že je hercem. Skoro stejně dobrým jako já,“ představila svého oceněného 
kolegu během slavnostního večera Lucie Šmejkalová.                                             Foto: -pk-
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Dlouhodobé výstavy
 Do 13. 5. Historie a současnost českého školství 
v Šumperku, výstavní síň muzea

 Od 18. 5. Až přiletí čáp, výstavní síň muzea
 Do 29. 6. Fyzika hrou, Muzejíčko
 Do 24. 6. Šumperák ve fotografiích Tomáše 
Pospěcha, Rytířský sál, muzeum

 Do 8. 7. Míry a váhy, Hollarova galerie, muzeum
 Od 3. 5. Z Čech až na konec světa, Galerie mla-
dých, muzeum

 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy

 Od 2. 5. Alén Karel Diviš: Kresby zachráněné 
Jaromírem Zeminou, Galerie J. Jílka

 Do 11. 5. Jiří Hejtmánek: Jeseníky ve fotografiích, 
jižní křídlo domu kultury

 Do 20. 5. Lenka Hoffmannová: Spartan Race 2017, 
fotografie, divadlo

 Od 26. 5. Robert Rohál: Nostalgia 22, černobílé 
fotografie, divadlo

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

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

 Od 24. 5. Vrstvy a linie, knihovna
 Do 7. 6. Petr Minka: Harmonie, Eagle Gallery
 Od 25. 5. Zuzana Krulová: Mandala Art,  
Kavárnička Lalala

 Od 7. 5. Duhové malování se šestkou, výstava 
kreseb dětí ze školní družiny ZŠ Šumavská,  
Informační centrum Šumperk

Úterý 1. května
 19.00 Romeo a Julie, VK, divadlo

Středa 2. května
 10.00 Divotvorný hrnec, školy, VK, divadlo
 18.00 Alén Karel Diviš: Kresby zachráněné 
Jaromírem Zeminou, zahájení výstavy, Galerie 
J. Jílka

Čtvrtek 3. května
 7.00–18.00 Vítání ptačího zpěvu, Třemešské 
rybníky u Šumperka 

 Z Čech až na konec světa, výstava fotografií 
Z. Malce a E. Malého a kreseb R. Malce, Galerie 
mladých, muzeum

 18.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ ze třídy 
T. Bartoška, kaple klášterního kostela 

Pátek 4. května
 7.00–18.00 Vítání ptačího zpěvu, Třemešské 
rybníky u Šumperka 

 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
 8.30 Romeo a Julie, školy, VK, divadlo
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hrají Staří kamarádi, Kavárnička Lalala, středisko 
Sever
 17.15 Ca.rolling – Street dance s Karolínou, 
Hrádek, divadlo

 19.30 ŠPEK: Alkehol, DW8, Septic People, velký 
sál domu kultury

Sobota 5. května
 9.00–14.00 Keramika pro každého, artedílna, 

Komín
 16.00 Míša Kulička, pohádka, VK, divadlo
 19.00 Zlaté prase, Studio D 123, VK, Hrádek, 
divadlo

Pondělí 7. května
 Duhové malování se šestkou, zahájení výstavy 
kreseb dětí ze školní družiny ZŠ Šumavská,  
Informační centrum Šumperk

 13.30 Doteky včel: Medové povídání  
s D. Másilkem, Kavárnička Lalala, středisko Sever

 20.00 Šumperský majáles: Souboj kapel, H-club

Úterý 8. května
 12.00–18.00 Kloboukový den, oslava Dne rodiny, 

den plný zábavy pro širokou veřejnost, bohatý 
program – pódiová vystoupení, divadelní před-
stavení, sportovní aktivity…, letní divadlo, sady 
1. máje u vily Doris

Středa 9. května
 10.00 Duhová zahrada, pohádka, školy, VK, divadlo
 16.00 Filatelisté, středisko Sever

 17.00 Koncert školního sboru Ptáčátka a reci-
tace dětí z družiny ZŠ Šumavská pod vedením 
P. Zerzáňové, Informační centrum Šumperk

 19.00 Šumperský majáles: Divadelní den – Sex na 
vlnách, VK, divadlo

Čtvrtek 10. května
 14.30 Ca.rolling – Street dance s Karolínou, 
Hrádek, divadlo

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

Fyzika hrou Divotvorný hrnec Klasika Viva: Siempre Nuevo

Vlastivědné muzeum Šumperk je v úterý 
1. a 8. května otevřeno od 8 do 17 hod., 

vstupné se neplatí.
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 17.00 Divotvorný hrnec, D, VK, divadlo
 17.00 ŠPEK: Léčení tradiční šamanskou medicí-

nou, přednáší I. Wurstová, G-klub, dům kultury
 18.00 Koncert smyčcového oddělení ZUŠ,  

koncertní sál ZUŠ
 21.00 Šumperský majáles: Letní kino, tzv. Točák

Pátek 11. května
 10.00 Romeo a Julie, školy, VK, divadlo

 16.00 Šumperský majáles: Hlavní koncertní 
den, areál SŠŽTS, Gen. Krátkého

 18.00 Mikulov baví Šumperk, košt vín, VK, 
divadlo
 18.00 Bubnování v Lalala s Kájou Cvrkem 
a jeho bandou, Kavárnička Lalala, středisko Sever

Sobota 12. května
 16.00 Šumperský majáles: Hlavní koncertní 

den, areál SŠŽTS, Gen. Krátkého

Neděle 13. května
 10.00 O Palečkovi, Divadýlko Mrak Havlíčkův 

Brod, velký sál domu kultury
 15.00 Americký fotbal: Dietos Šumperk – Go-
lems Zlín, hřiště, Tyršův stadion

Pondělí 14. května
 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ

Úterý 15. května
 10.00 Duhová zahrada, pohádka, školy, VK, divadlo

 17.00 ŠPEK: Jak šel čas s Vistafilmem, beseda 
s L. Hlavsou, G-klub, dům kultury

 19.00 Tulák Charlie Chaplin, Divadlo Hysterie, 
VK, Hrádek, divadlo

Středa 16. května
 16.00 Filatelisté, středisko Sever
 16.30 Ca.rolling – Street dance s Karolínou, 
Hrádek, divadlo

 18.30 Via Lucis: Zednáři a tajné organizace. 
Symbolika zasvětitelských spolků v architek-
tuře, host B. Wurm, sál vily Doris

 19.00 Divotvorný hrnec, A, VK, divadlo

Čtvrtek 17. května
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hraje V + H Retro, Kavárnička Lalala, středisko 
Sever

 16.00 Dramatická dílna Extempore, Hrádek, 
divadlo

 18.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ ze třídy 
D. Davidové, klášterní kostel

Pátek 18. května
 10.00 Klapzubova jedenáctka, školy, VK, divadlo
 19.00 Muzejní noc 2018, Pavlínin dvůr, muzeum 
 Až přiletí čáp, otevření výstavy během Muzejní 
noci, výstavní síň muzea

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

 19.30 ŠPEK: Stracené Ráj, velký sál domu kultury

Sobota 19. května
 10.00, 12.00 Baseball: Cannibals Šumperk – Si-
lesia Rybnik, ml. kadeti, hřiště Temenice

 18.00 Zvonečky Praha, Barevné děti a Plame-
ňáci Šumperk, klášterní kostel 

 19.00 Shirley Valentine, vyprodáno, divadlo

Pondělí 21. května
 19.00 Klasika Viva: Siempre Nuevo, klášterní kostel

Úterý 22. května
 10.00 Klapzubova jedenáctka, školy, VK, divadlo

Středa 23. května
 16.00 Ca.rolling – Street dance s Karolínou, 
Hrádek, divadlo

 18.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ ze třídy 
H. Johnové a M. Váňové, klášterní kostel

Čtvrtek 24. května
 13.00 Celostátní happening základních umělec-

kých škol „ZUŠ OPEN“, Hlavní třída
 14.00–18.00 Kávový dýchánek, zahrada městské 
knihovny

 16.00 Díky tobě, maminko a tatínku, přednáška 
E. Kiedroňové z RC Vikýrek, Kavárnička Lalala, 
středisko Sever

 14.00–18.00 Vrstvy a linie, v rámci Kávového 
dýchánku, vernisáž výstavy výtvarných prací  
klientů Centra pro osoby s mentálním postiže-
ním Pomněnka, knihovna

 19.00 ŠPEK: Koncert na jevišti – Vzpomínkové 
Hovory H, R. Pogoda vzpomíná na M. Horníčka, 
velký sál domu kultury

Pátek 25. května
 18.00 Přehlídka a absolventské vystoupení  

tanečního oboru ZUŠ, divadlo
 18.00 Zuzana Krulová: Mandala Art, vernisáž 
výstavy, Kavárnička Lalala, středisko Sever

Sobota 26. května
 10.00–19.30 Festival Být ženou, Pavlínin dvůr, 
muzeum

 17.00 Robert Rohál: Nostalgia 22, černobílé 
fotografie, vernisáž výstavy, divadlo

 19.00 Romeo a Julie, B, VK, divadlo

Neděle 27. května
 10.00 Královna barev, Divadýlko z Pytlíčku 

Praha, velký sál domu kultury
 13.00 Šumperský hafan 2018, Pavlínin dvůr, 
muzeum

Úterý 29. května 
 16.00 Ca.rolling – Street dance s Karolínou, 
Hrádek, divadlo

 17.00 Martina Mertová: Šumperák, přednáška 
historičky architektury a spoluautorky knihy 
Šumperák spojená s vycházkou, přednáškový sál 
muzea

Středa 30. května
 10.00 Dobrodružství mořského vlka, pohádka, 
školy, VK, divadlo

 16.00 Dramatická dílna Extempore, Hrádek, divadlo
 16.00 Filatelisté, středisko Sever

Čtvrtek 31. května
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hraje Albatros, Kavárnička Lalala, středisko Sever

 17.00 Míša Kulička, v rámci Slavností města, 
pohádka, VK, Pavlínin dvůr

 18.30 Via Lucis: Jak si stromy v Tungusce pa-
matují tunguskou událost, host pracovník UK 
Praha G. Kletetschka, sál vily Doris

 21.00 Romeo a Julie, v rámci Slavností města, 
VK, Pavlínin dvůr

V současnosti probíhá 
1. etapa rekonstrukce kina Oko. 

Z technických důvodů 
je proto kino v květnu uzavřeno.

 Muzejní noc se ponese 
v gurmánském duchu

Šumperská Muzejní noc 2018 proběhne 
v pátek 18. května od 19 hodin v areálu Pav-
línina dvora a ponese se v gurmánském du-
chu. Návštěvníci totiž budou moci ochutnat 
tradiční jídla vybraných zemí Evropské unie.
Druhá část programu bude věnována Me-
zinárodnímu dni muzeí a galerií, jenž na 
tento den připadá. Zpřístupněny tak budou 
všechny aktuální výstavy a navíc otevřena 
výstava nová. Nese název Až přiletí čáp 
a představí výběr ze sbírky více než stovky 
historických dětských i loutkových kočárků 
z let 1880–1980, které shromáždili a cit-
livě zrestaurovali manželé Šormovi z Roztok 
u Prahy. Malí návštěvníci se pak mohou těšit 
na „oživenou“ expozici s nejrůznějšími his-
torickými úkoly, hrami a hádankami.     -red-
 

 Květnová Via Lucis: Bohumil Wurm, 
Günther Kletetschka

„Zednáři a tajné organizace. Symbolika za-
světitelských spolků v architektuře.“ je ná-
zev pořadu z cyklu Via Lucis, který pořádá 
místní „Doriska“. Hostem tentokrát bude 
spisovatel a badatel Bohumil Wurm, jenž 
se mimo jiné věnuje studiu tajných orga-
nizací a zasvětitelských škol. V Šumperku 
představí ve středu 16. května novou knihu 
„Prahou po stopách zednářské symboliky – 
Otisky tajných spolků v architektuře města“, 
kterou napsal spolu se Zuzanou Foffovou. 
Zájemci si ji budou moci koupit na setkání 
spojeném s obrazovou projekcí, jež začíná 
v 18.30 hodin v sále vily Doris. 
Při vyslovení jména Günthera Kletetschky 
se mnohým vybaví sonda Curiosity, největší 
a nejlépe vybavené vědecké zařízení, které 
se kdy objevilo na povrchu rudé planety 
Mars. Na vývoji jejího technického vybavení 
se podílel právě tento český geolog a geofy-
zik, jenž v současnosti působí na Přírodově-
decké fakultě UK a v Geologickém ústavu AV 
ČR. Zabývá se však i magnetizmem stromů 
a impaktových kráterů na Zemi, například 
z oblasti Tungusky na Sibiři. Nejen o tom 
bude hovořit ve čtvrtek 31. května ve vile 
Doris. Setkání nazvané „Jak si stromy v Tun-
gusce pamatují tunguskou událost“ začíná 
v 18.30 hodin.                                              -kv-

Výstava „Až přiletí čáp“ bude zahájena 18. května.                                                     
Foto: archiv VM

Tipy Živé brány
na květen
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Tolerance, láska a empatie jsou základní mantinely, v nichž se chci 
ve všech svých projektech pohybovat, říká Luboš Hlavsa

Tak mě napadá, pamatuješ si, kolik 
dílů vysílání Studia S jste vlastně pro 
město vyrobili? 
To jsi mě zaskočila. Přesně nevím, ale 
myslím, že to bylo kolem dvou stovek. 
Musím ale říct, že na tu práci moc rád 
vzpomínám a myslím si, že na tu dobu 
byla úroveň Studia S  hodně vysoká. 
Šumperské vysílání dokonce dostalo 
v  celostátní soutěži ocenění jako jedno 
z nejlepších.
 
Tvoje cesta k  práci režiséra, kame-
ramana, scenáristy a  v  počátcích 
i produkčního ale nebyla úplně jedno-
duchá. Filmařinou jsi nezačínal, že?
Vůbec ne, ale filmy jsem miloval od dět-
ství. Už jako šestiletý jsem chtěl být reži-
sérem a začal si kreslit filmová okénka. 
Vyrobil jsem si z  papíru budovu kina, 
uprostřed udělal díru a do ní dával ob-
rázky, které jsem vyfotil. Pak jsem svo-
lal celou rodinu, která se musela na mé 
první filmy dívat. 
Tenkrát už samozřejmě byly komiksy. 
Vyrostl jsem na Rychlých šípech a po-
stupně zjišťoval, že daleko lepší, než 
dělat fotky, je kreslit obrázky a z nich 

tvořit seriály. A tím jsem se bavil a na-
konec i živil.

Proč právě komiks?
Komiks je vlastně storyboard, což je kres-
lený scénář pro film, který ztvárňuje reži-
sérovu představu, jak bude vše vypadat. 
Tíhnul jsem ke komiksu, protože jsem 
prostě odjakživa inklinoval k  filmařině. 
V podstatě mi tak film nahrazoval. Vyrá-
bět film však bylo drahé, takže jsem vlastně 
léta kreslil jakési obrázkové filmy na papír.

Měl jsi tehdy nějaký kreslířský vzor?
Tím největším byl Kája Saudek. Když 
v  roce 1969 vyšel v Mladém světě jeho 
příběh Muriel a andělé, myslel jsem, že 
se pominu. Začal jsem malovat se stoná-
sobným nasazením. Ani ve snu mě ale 
nenapadlo, že si komiksem budu o dva-
cet let později vydělávat a že se s Kájou 
Saudkem spřátelím.

Dá se říct, že jsi kreslil i proto, že jsi 
nemohl studovat obor, který by Tě 
bavil nejvíc?
Určitě. Filmařina byl můj sen, ale minulý 
režim mi moc nepřál, protože jsem byl 

Už jako malý kluk měl Luboš Hlavsa velký sen, chtěl se stát filmařem. Splnil si ho až po mnoha letech a cesta to nebyla vzhledem ke křesťanskému vy-
znání vůbec přímočará. Svoji touhu zaznamenávat fantazijní představy i okamžiky života tak za totality přenesl tužkou na papír a vznikly první komiksy, 
které se staly hned po filmu jeho druhou celoživotní láskou. A zmíněný filmařský sen? Ten se proměnil v realitu v roce 1992, kdy se stal spolumajitelem 
produkční televizní společnosti FONTIS TV Production. Ta mimo jiné o dva roky později stála u zrodu šumperského městského zpravodajského vysílání 
Studia S, jež tři roky „běželo“ v kabelové televizi. I to bylo Lubošovou „srdeční“ záležitostí, stejně jako mojí coby tehdejší redaktorky. Není proto divu, že 
když jsem si letos v únoru povídala v někdejší studiové střižně, jež je i po letech stále na stejném místě, s čerstvým šedesátníkem „Dědkem“ Hlavsou 
a jeho manželkou Ivou nejen o novém filmu Poslední útěk Jeronýma Pražského, nevyhnuli jsme se společným vzpomínkám.

Lubomír Hlavsa

Kameraman, režisér, scenárista, 
hudebník, ilustrátor a výtvarník 
v jedné osobě, ženatý, man-
želka Iva, děti Jana, Alena, Jakub 
a Klára. 
V oblasti umění se pohyboval již 
před revolucí, v letech 1978–
1992 se aktivně věnoval přede-
vším hudební tvorbě, která se 
stala nejen projevem jeho světo-
názoru, ale také v ní čas od času 
vyjadřoval svůj odpor vůči totali-
tám všeho druhu. V letech 1987–
1994 působil jako ilustrátor 
a výtvarník v dětských a mládež-
nických časopisech. V roce 1992 
založili se společníkem televizní 
společnost FONTIS  s r.o., která 
měla výrobní studio v Šumperku. 
Tehdy se věnoval hlavně reklamní 
grafice, scenáristice a kameře. 
V roce 1998 začala jeho spolu-
práce s Českou televizí, která trvá 
dodnes. 
V roce 2006 založil s manželkou 
Ivou společnost VISTAFILM s.r.o. 
zaměřující se především na tvorbu 
křesťanských projektů a vzdělá-

Nakonec jsem tam však jel, všichni se 
tam seběhli, napřed se zasmáli mému 
moravskému přízvuku, ale když otevřeli 
složku s  věcmi, které jsem do té doby 
udělal, nabídli mi hned spolupráci. Ta 
trvala s  přestávkou asi pět let, během 
nichž jsem pro ně nakreslil nějaké ilus-
trace k povídkám a také čtyři kompletní 
komiksy. Byla to velmi dobrá škola, ale 
musím přiznat, že něco podobného jako 
v ABC bych celý život dělat nechtěl, ne-
byl to pro mě ideální formát komiksů. 
Pak už jsem se rozhodl věnovat kres-
lení profesionálně, takže jsem ještě před 
Sametovou revolucí odešel z  Prametu, 
v Praze se přihlásil do Svazu výtvarných 
umělců a  stal se ze mě živnostník na 
volné noze. Až do roku 1993 jsem pak 
kreslil ještě pro další časopisy – Stezku, 
Čtyřlístek, Stopu, Arénu, Kometu, slo-
venské Slniečko. 

Čtenářům se Tvé kreslené seriály lí-
bily. Které Ty osobně považuješ za 
nejpovedenější?
Velice rád vzpomínám na komiksy Stroj 
času a  Hlídač na Ikaru, na Quo Vadis 
a  pár dalších „srdečních“ by se ještě 
našlo. Pro ABC jsem měl dokonce dě-
lat i Tarzana, ale vzhledem k vysokému 
poplatku, který chtěli v USA za autorská 
práva, z toho nakonec sešlo. To mě do-
dnes mrzí.

Životní sen sis splnil v roce 1992, kdy 
ses začal věnovat televizi a filmu. Co 
tomu předcházelo?
Kamarád, který za totality pouštěl naše 
písničky v americkém rozhlase pro kra-
jánky, mě těsně po revoluci pozval do 
Ameriky. A protože se mi chtěl za ty pís-
ničky odměnit, koupil mi kameru. A to 
rozhodlo. Po návratu jsem se s  ní dva 

křesťan. Vyučil jsem se tak brusičem 
kovů, nastoupil do Prametu a  při za-
městnání večerně vystudoval šumper-
skou strojní průmyslovku. 

V té době jsi dělal také muziku, že?
To byl další škraloup, který jsem měl 
u tehdejších mocipánů. S pop-rockovou 
křesťanskou kapelou Arcus jsme pro-
jezdili křížem krážem celou republiku. 
Točili jsme nahrávky, spolu s  mámou 
jsme dělali rozhlasové pořady pro stanici 
Trans World Radio v Monte Carlu, která 
ilegálně vysílala pro Československo, 
a napsali asi sto padesát písniček. Ty se 
pak vysílaly i v americkém HCJB World 
Radio pro české a slovenské krajany.
Nebyl jsem žádný disident, ale zažili 
jsme několik horkých chvilek, třeba když 
na hranicích chytili člověka, který pře-
vážel naše nahrané písničky na velkých 
kotoučích, a  sebrali mu seznam adres. 
Samozřejmě nás sledovali, ale naštěstí 
nikdy nepřijeli. Tenkrát jsem to bral jako 
„kovbojku“, ale když jsem v roce 1990 vi-
děl své spisy, tak jsem nemohl uvěřit, ko-
lik toho na mě STB měla. Odmítl jsem si 
je ale přečíst, protože jsem se bál poznat 
ty, kteří na mě donášeli. 

Kdy tě začalo kreslení živit?
Když mi bylo asi osmadvacet. Musím ale 
předeslat, že impulz mi k tomu dalo přá-
telství a spolupráce s Petrem Konupčíkem. 
Díky šumperskému sci-fi klubu Makropu-
los a komiksům, které jsem pro něj tehdy 
dělal, a  také díky vítězství v několika ce-
lostátních soutěžích se mi začalo otevírat 
širší pole působnosti. A  roli sehrálo i  to, 
že mi manželka řekla, že když maluju tak 
dobře, mohl bych své seriály nabídnout 
v  „Ábíčku“. Já na to: „Ty ses zbláznila, 
v „Ábíčku“ na mě nejsou zvědaví.“ 

Režisér Luboš Hlavsa s manželkou Ivou a Petrem Kostkou, který si ve filmu o Jero-
nýmu Pražském rovněž zahrál.                                                                   Foto: L. Pešková

vacích projektů o etice. Poté se 
začali věnovat hlavně historickým 
tématům a polohrané dokumen-
tární tvorbě (např. Legenda, Ruce, 
Kronika strachu, Český Rixdorf 
1735, Hrabě Zinzendorf – síla 
přesvědčení, David Zeisberger – 
apoštol indiánů, Pod ochranou 
Žerotínů, Jan Hus – cesta bez ná-
vratu, celovečerní doku-drama Po-
slední útěk Jeronýma Pražského).
Ocenění: 1. místo za televizní se-
riál „EXIT 316“ na MFF CEVMA 
(sdružení křesťanských profesio-
nálních filmařů z celého světa) 
2008 v Rumunsku, Cena Ekume-
nické rady církví za seriál „Exit 
316“ jako Počin roku 2009, cena 
Zeisbereger Heckelwelder Award 
v Ohiu 2013 za dokument „Apo-
štol indiánů“, Cena Olomouckého 
kraje za přínos do kultury a filmu 
2016 za doku-drama „Jan Hus – 
cesta bez návratu“, 1. místo na 
MFF CEVMA 2016 v Holandsku 
za krátkometrážní film „Vander-
man“, Cena města Šumperka za 
rok 2017 v oblasti kultury (2018).
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Na výstavě Vrstvy a linie budou k vidění 
i práce Milana Kusky.

„Bolestný Kristus“, 1951, kvaš, lepenka, 
60 × 40 cm

Knihovna láká na květnový 
Kávový dýchánek

Do Jílkovy galerie se vrací  
Alén Karel Diviš

roky učil dělat a pak jsme s Láďou Moc-
kem založili firmu Fontis. Ve filmařském 
oboru jsem tak už víc než čtvrt století.

A  z  toho dvacet let spolupracuješ 
s Českou televizí…
Přesně tak. V  roce 1998 jsme navázali 
spolupráci s  náboženskou redakcí br-
něnské televize, která trvá dodnes. Jako 
režisér jsem se přitom podílel asi na sto 
čtyřiceti televizních dokumentech a jako 
scenárista na padesáti. 

V roce 2006 jste se s manželkou Ivou 
vydali vlastní cestou a založili společ-
nost Vistafilm. Proč?
Měli jsme o dalším směřování firmy tro-
chu jiné představy než můj společník. 
Především jsem nechtěl dělat komerční 
filmy a reklamy, ale spíš věci, u kterých 
bych měl srdce. I když nás někteří zrazo-
vali, dnes vidíme, že to byl dobrý krok. 
Hned první projekt pro Českou televizi, 
seriál pro mládež Exit 316 s eticko-křes-
ťanským podtextem, měl velkou sle-
dovanost. Byla to úžasná práce, jejímž 

se. Navíc mi Iva umožňuje „lítat trochu 
nad zemí“, nemusím dělat věci, které mě 
nebaví. Trvalo to samozřejmě roky, než 
jsme si na ten „systém“ zvykli, ale dnes si 
oba říkáme, že se milujeme víc než před 
těmi čtyřiceti lety.

Když ses začal věnovat opravdovému 
filmu, musel asi jít komiks stranou. 
Máš už dnes na malování čas? Kreslíš 
s vnoučaty?
S kreslením jsem nikdy úplně nepřestal. 
Komiks zůstal jakýmsi mým odreago-
váním. Dá-li mi Bůh zdravé ruce, budu 
se k  němu pořád vracet. Mám v  hlavě 
spoustu skvělých námětů, ale není na ně 
dost času. Každopádně, občas si nakres-
lím pár scén do filmu a vnoučatům jsem 
schopný udělat komiks na posezení. 

Mluvil jsi o  odreagování. I  proto jsi 
vytvořil na internetu youtube kanál 
„Dědek a jeho kreslený svět“? 
Ten mě opravdu baví, protože v  sobě 
mám určitou potřebu vyjadřovat se 

k obyčejným věcem, které nás potkávají 
v běžném životě. Poslouchám, co lidi ří-
kají a dělají, a pak se to snažím zachytit 
kresbou.

Na závěr si neodpustím otázku – láká 
Tě velký projekt? Máš nějaký filmař-
ský sen?
Velký filmový projekt mě samozřejmě 
láká, ale otázka je, zda na něj budu mít 
dost síly, protože začínám být unavený 
a nechci se dál honit a štvát. A co bych 
chtěl ještě natočit? Už se rýsuje velký film 
o  Janu Amosi Komenském. Bude však 
záležet na tom, kolik na něj seženeme 
peněz. A asi bych neodmítl pohádku pro 
Českou televizi. Tedy ne nějakou mo-
derní „šaškárnu“, ale pohádku s  milým 
vtipem, která by měla i nějaký morální 
přesah. Tolerance, láska a  empatie jsou 
základní mantinely, ve kterých se chci ve 
všech svých projektech pohybovat.

Díky za milé povídání a přeji hodně sil 
do dalších projektů.               Z. Kvapilová

výsledkem nakonec bylo osmdesát dílů 
ve dvou sériích. 
V  posledních letech se pak snažíme 
dělat jednou za dva roky větší dílo 
v  podobě polohraného nebo hraného 
dokumentu a filmy z protestantské his-
torie v Čechách a na Moravě. Nejnověj-
ším počinem je můj první celovečerní 
film Poslední útěk Jeronýma Pražského 
s  Ondřejem Vetchým a  Jitkou Čvanča-
rovou v hlavních rolích. O definitivním 
termínu premiéry v  České televizi se 
v  těchto dnech jedná. Mělo by to snad 
být začátkem června nebo července na 
svátek mistra Jana Husa.

Minulý týden proběhly předpremiéry 
v pražské Lucerně, v Olomouci a v zá-
břežském Retru. V  době uzávěrky 
tohoto čísla jste za sebou měli promí-
tání v Kolíně a v Lucerně. Jaký z nich 
máte pocit?
Ve většině kin bylo již předem vypro-
dáno, což napovídá, že o historický film 
je všeobecně zájem. A  pro diváky bylo 
určitě lákavé, že se předpremiér zúčast-
nili přinejmenším herci v  hlavních ro-
lích.
Celkově vládlo velké nadšení, což jsme 
ani nečekali. Věřím, že se nám v červnu 
podaří film dostat i  do šumperského 
kina Oko, které je nyní v rekonstrukci.

Pracuješ v  týmu spolu s  manželkou 
Ivou, která má na starosti především 
produkci a další „neumělecké“ záleži-
tosti. Je to výhoda nebo nevýhoda?
Říká se, že je to nevýhoda. My jsme 
spolu víc než čtyřicet let a  to, že jsme 
těch pětadvacet let společné práce pře-
žili bez úhony, je snad zázrak. Je to však 
nejen tím, že Iva dělá úplně něco jiného 
než já, ale i  tím, že si vážíme a  ctíme 
profesi toho druhého a  respektujeme 

Zahrada šumperské knihovny v ulici 
17. listopadu bude ve čtvrtek 24. května 
hostit již čtvrtý ročník „Kávového dý-
chánku“. V jeho rámci proběhne velmi 
úspěšná soutěž „O nejlepší závin“ a pří-
chozí si zde budou moci vychutnat 
kávu osvědčených místních kaváren. 
Akci, doplněnou o bohatý kulturní pro-
gram, pořádá knihovna ve spolupráci 
se SONS Šumperk a  Základní školou 
a střední školou Pomněnka o. p. s.

„Spolu s  místní organizací nevido-
mých a  slabozrakých a  s  Pomněnkou 
chystáme vystoupení jejich klientů, 
mimo jiné nevidomého zpěváka 
Radka Žaluda či divadelní představení 
Švejk v  podání divadelního spolku 
Pomněnka. Chybět nebude ani oblí-
bená skupina Jednička ze školy v  ulici 
Dr. E.  Beneše, která loni sklidila velké 
ovace,“ prozrazuje ředitelka knihovny 
Kamila Šeligová a dodává, že po vyhlá-
šení vítězů závinové soutěže v 16 hodin 
vystoupí loučenský Old Time Jazz Band. 

V  květnu se vrací po sedmnácti le-
tech do galerie autor z nejvzácnějších, 
tentokrát výběrem kreseb zachráně-
ných jeho „znovuobjevitelem“ Jaro-
mírem Zeminou, který jejich výstavu 
i  slovem uvede. Rozhodující vliv na 
fascinující dílo Aléna Diviše (1900-
1956) měly neblahé životní události. 
Jeho uvěznění po mnichovských udá-
lostech v cele v La Santé v Paříži mělo 
pro něho výrazně očistný účinek. Po-
psané a  pokreslené zdi jeho kobky ho 
osvobodily. Prolomily zbylé nejistoty, 
zbavily kresbu i  jen stopy zdobnosti 
a dovedly ji na dřeň ryzí čistoty a prav-
divosti sotva s  čím srovnatelné. V  še-
rosvitu biblických vizí, Erbenových 
balad nebo příběhů Poeových snoubí 
minulost s  přítomností, ladí pradávné 
s živou kresbou v přirozené návaznosti. 
Jsou výkřikem úzkosti i  usmířením, 
plně soucitné i  zraňující, výmluvným 
tichem prostoupené… a  vzácným 
darem Jaromírem Zeminou nám tu 

Ti, kteří od 14 do 18 hodin do za-
hrady knihovny zavítají, budou moci 
rovněž zhlédnout výstavku výrobků 
zrakově postižených osob a klientů Po-
mněnky a  také výstavu Vrstvy a  linie 
Centra pro osoby s mentálním postiže-
ním Pomněnka. „V  zahradě knihovny 
rádi přivítáme i  maminky s  dětmi, 
pro které budou nachystané různé 
zážitkové hry a  trampolína,“ uzavírá 
Šeligová. Vstup na akci je zdarma.   -kv-

zprostředkovaným. Dík za jedinečnou 
výstavu! Nenechte si ji ujít, potrvá do 
3. června.                                     M. Koval

Luboš „Dědek“ Hlavsa je i autorem kres-
lených vtipů.

Režisér se svým týmem – s dlouholetým spolupracovníkem a osvědčeným kamera-
manem Miroslavem Kousalem a se zvukařem Jakubem Hlavsou.       Foto: L. Pešková
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Seriál Šumperské proměny: Hospůdka Na Benátkách
Zastupitelstvo města Šumperka udě-

lilo Cenu města Šumperka za rok 1917 
v kategorii architektura – rekonstrukce 
hospůdce Na Benátkách „za nápaditou 
modernizaci zchátralého objektu v no-
vou restauraci, která skvěle doplňuje 
nově vznikající volnočasové centrum 
města Šumperka v blízkosti rybníka, no-
vého skateparku a  in-line dráhy“. Rea-
lizátorům rekonstrukce bylo ocenění 
předáno v sobotu 14. dubna v sále šum-
perského divadla. Připomeňme si tedy 
osudy této nanejvýš zajímavé stavby.

Na počátku využití rybníka Benátky 
(tehdy s  německým názvem Schenk-
hofteich) pro volnočasové aktivity byl 
skvělý nápad šumperského drogisty Jo-
sefa Wiatschky, který k usnadnění rea-
lizace své myšlenky založil s  několika 
málo příbuznými a  známými Schenk-
hofteich-Verein (tedy Spolek pro ryb-
ník Benátky). Stalo se tak v roce 1925 
a  ještě téhož roku bylo otevřeno kou-
paliště. Samotný rybník byl majetkem 
města a spolek si ho pronajímal.

Zahájení provozu předcházela ná-
ročná úprava terénu a likvidace velkých 
ploch tvrdého rákosu, aby bylo možné 
zpřístupnit břeh rybníka pro ježdění 
na loďkách a  koupání. V  počátcích 
chyběly šatny a  převlékárny, ale také 

možnost občerstvení. Činorodý Josef 
Wiatschka proto nechal přivézt z  Ústí 
nad Labem malý dřevěný výstavní pavi-
lon, který začal sloužit jako restaurace. 
Jeho prostory však brzy nevyhovovaly 
narůstajícímu množství hostů, a  tak 
byl v  roce 1928 přistavěn k  bývalému 
pavilonu ještě jeden, tentokrát pod-
sklepený objekt v  podobném stylu 
jako původní restaurace, v  němž byly 
umístěny kuchyň, spíž a výčep, počát-
kem třicátých let také nezbytné toalety. 
Souběžně vznikly potřebné kabinky na 
převlékání, k nimž v roce 1935 přibyly 
šatny areálu zdraví. Rozšiřování aktivit 
na koupališti, vybudování zábavního 
parku, jenž byl pronajímán jiným klu-
bům a spolkům, zřízení hřiště i areálu  
zdraví (snad se jednalo o vzdušné a slu-
neční lázně) přiváděly do restaurace 
další a  další hosty a  přispívaly k  její 
prosperitě.

Po druhé světové válce byly prostory 
restaurace navráceny svému původ-
nímu účelu a  zdejší hospůdku pro-
vozoval tehdejší podnik Restaurace 
a  jídelny, známý pod zkratkou RaJ, 
který ještě v  roce 1987 nechal opravit 
střešní krytinu a o rok později provedl 
rekonstrukci plynoinstalace objektu. 
Po roce 1989 přešla restaurace do ma-

Restaurace Na Benátkách ve třicátých letech 20. století s upravenou pláží. 
Foto: archiv VM

jetku Podniků města Šumperka. V roce 
2002 musela být plynoinstalace opět 
rekonstruována a s ní i rozvod ústřed-
ního topení. Objekt chátral.

Proto vedení Podniků města Šum-
perka rozhodlo o  modernizaci hos-
půdky Na Benátkách. Tu v  loňském 
roce zrealizovali manželé Eva a  Jaro-
slav Weinlichovi, jimž PMŠ objekt pro-

Nedávnou podobu pivnice v areálu na Benátkách, která byla ve velmi špatném stavu, mají obyvatelé města ještě v živé paměti. Nový nátěr, schodiště, pergola a upravené 
okolí ji změnily k nepoznání. Generálkou prošel především interiér, který evokuje přímořskou atmosféru a využívá přírodní materiály.                                          Foto: P. Kvapil

Pivnice před a po rekonstrukci, kterou v loňském roce zrealizovali manželé Weinlichovi. Novinkou je zadní vchod 
s rampou, který vede k toaletám, jež mohou využívat návštěvníci venkovního areálu.                                     Foto: -pk-

Restaurace ve druhé polovině dvacátých let 20. století 
ještě před vybudováním přístavby.         Foto: archiv VM

najaly. Kromě zpříjemnění prostředí 
interiérů prošly zásadní přestavbou 
prostory zázemí restaurace, včetně 
toalet. Novinkou je dnes již běžný 
bezbariérový přístup pro osoby se 
sníženou pohyblivostí, který zajišťuje 
nová rampa. Nakonec, můžete se sami 
přesvědčit.                           Z. Doubravský, 

Vlastivědné muzeum Šumperk


