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Příští číslo vychází 26. září 2018 / Distribuce od 27. do 28. 9. 2018

Vážení a milí čtenáři,
nadcházející měsíc září je ve srovnání 
s prázdninovou „okurkovou“ sezonou 
opravdu „nabitý“ akcemi. Divadlo chystá 
první premiéru nové sezony i dvě pohádky 
pro děti, v rámci Dnů evropského dědictví se 
otevřou památky a výstavy zdarma, místní 
Klub českých turistů připravuje cestu na 
Praděd, během níž představí stejnojmennou 
knihu, kino Oko nabídne festival sci-fi filmů 
Furure Gate, do Šumperka přijede osla-
vit koncertem své pětašedesátiny Dalibor 
Janda, Vilma Cibulková pobaví diváky v Ma-
gické hodině, sportovní fanoušci se mohou 
těšit na první hokejová, fotbalová či basket-
balová utkání v nové sezoně…
Tou nejvýznamnější událostí ale bezesporu 
je otevření zrekonstruované budovy někdejší 
Masarykovy školy, jež začne sloužit knihovně 
a jejím čtenářům a také vysokoškolským 
studentům. Znovuoživení objektu se tak do 
historie města zapíše symbolicky v „osmič-
kovém“ roce, který se nese ve znamení tzv. 
osmičkových výročí. Na ně se zaměří i dvě 
muzejní výstavy. Přeji krásné září. 

Z. Kvapilová, redaktorka
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Slavnostní otevření  
městské knihovny nesoucí  

jméno T. G. Masaryka, spojené se dnem 
otevřených dveří, se odehraje v sobotu 

1. září od druhé odpolední.   
Foto: P. Kvapil
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Jeden z  nejúspěšnějších zpěváků v  historii české 
pop-music Dalibor Janda slaví letos své pětašedesá-
tiny celoročním turné koncertů v Čechách i na Slo-
vensku, nazvaným jednoduše Dalibor Janda „65“ 
Říká si Hurikán. Během vystoupení jej doprovází 
excelentní kapela Prototyp, která hraje po boku Da-
libora třicet pět let. Do Šumperka zavítají ve středu 
19. září. Koncert začíná o sedmé podvečerní ve vel-
kém sále domu kultury.

Do české populární hudby vstoupil tento zpěvák 
s  nezapomenutelným chraplákem v  roce 1983 na 
festivalech Bratislavská lyra a  Děčínská kotva. Jeho 
první hit Jahodový koktejl vyšel v témže roce. O sedm 
let později založil hudební vydavatelství Hurikán. 
V dobách největší slávy získal několik Zlatých desek, 
dvě Platinové desky, ocenění na festivalech a  třikrát 
za sebou vyhrál anketu popularity Zlatý slavík. 

Dalibor Janda nedávno oslavil jubilejní 4500. kon-
cert. V současné době sleduje v klidu dění na české 
hudební scéně a  jeho publikum mu zůstalo nejen 
věrné, ale pod pódii pravidelně stávají i  fanynky 
a  fanoušci ve věku Daliborovy rovněž zpívající 

Pátý ročník festivalu Future Gate věnovaného 
populárnímu žánru science fiction zavítá v  září po-
stupně do pěti českých měst. V Šumperku představí 
v sobotu 22. září v kině Oko novinky žánru a připo-
mene i  legendární snímek. Tématem jubilejního pá-
tého ročníku jsou ženy ve sci-fi. Akce chce vzdát hold 
jak fiktivním, tak skutečným ženám fantastiky a vědy.

Diváci mohou zhlédnout úspěšný film Jak balit 
holky na mejdanech natočený podle předlohy Neila 
Gaimana. Hvězdně obsazený film s  Alexem Shar-
pem, Elle Fanningovou a  Nicole Kidmanovou byl 
prvně slavnostně uveden na festivalu v Cannes a poté 
úspěšně na Mezinárodním filmovém festivalu Kar-
lovy Vary. V  rámci legend festival uvede ikonické 
sci-fi Pátý element. Milla Jovovichová v roli tajemné 
Leeloo uchvátí svým netradičním charakterem 
i  oranžovým přelivem a  pokusí se zachránit Zemi 
před blížící se zkázou. 

Diváky čeká i  sekce krátkých filmů ve spolupráci 
s  iShorts v  čele s  první českou adaptací Stephena 
Kinga Jsem brána. Snímek Robina Kašpaříka získal 
ceny na několika prestižních zahraničních festiva-

Tonda maluje většinou jen rukama, nepo-
třebuje štětec, prsty mu bohatě stačí. Barvy 
z nich ale už nikdy nevymyje. Malovat pro-
stě musí, a to hned několik obrazů denně, 
ať divokých potoků a kytic anebo hlav a až 
plamenně hnětených aktů. Motiv je mu ale 
zaměnitelným východiskem a i kompozice 
se samovolně rodí z procesu malby, a tak 
jen sám jeho průběh je rozhodující. Maluje 
rychle a bez planých úvah míří do holé pod-
staty viděného modelu, s důrazem na dyna-
miku jeho silového pole. Není to abstrakce, 
ale živá skutečnost malbou zhmotněná. Je 
znovuzrozením a Tondovi i sebepotvrzením, 
jeho utonutím v záplavě barev. Sama malba 
je mu smyslem i cílem, uskutečňuje se v ní 
a je mu nezbytnou drogou. Kdoví kolik ob-
razů namaloval… Výstava za autorovy účasti 
zahájená ve středu 5. září v 18 hodin potrvá 
do neděle 30. září. Přijďte.                 M. Koval

„O Skotsku vážně i nevážně“ je název po-
řadu z cyklu Via Lucis, jenž pořádá místní 
„Doriska“. Hostem bude Václav Rout, přední 
český odborník na skotskou whisky, jeden 
z historicky prvních tří skotských dudáků ve 
střední Evropě. Dějištěm setkání bude ve 
středu 12. září od 18 hodin sál Vily Doris. 
Václav Rout postupně vystudoval práva, 
historii a muzikologii. Jeho záliba v hudbě 
a dějinách spolu s fascinací Skotskem vy-
ústily v založení festivalu skotské kultury 
nazvaného Skotské hry Sychrov. Začal se 
rovněž věnovat hře na dudy a je jedním ze 
tří historicky prvních skotských dudáků ve 
střední Evropě. Spoluzaložil dudácký sou-
bor The 1st Bohemian Highland Pipers, stál 
u zrodu První školy hry na skotské dudy 
v České republice a souboru skotských 
dudáků a bubeníků The 1st Czech Pipes and 
Drums. Posledních patnáct let se profesio-
nálně věnuje i whisky, založil Single Malt 
Whisky Club a whisky klub Whisky&Kilt. Píše 
odborné články a pořádá degustace pro za-
čátečníky i zkušené znalce.                        -kv-

Potok, 10. 7. 2018, olej, plátno, 64,5 × 61 cm

V Pátém elementu uchvátí Milla Jovovichová v roli tajemné Leeloo svým netradičním charakterem i oranžovým 
přelivem.                                                                                                                                                               Foto: archiv

Na koncertu Dalibora Jandy vystoupí jako host i jeho 
dcera Jiřina Anna.                                              Foto: archiv

 Jílkova galerie nabídne prstovou 
malbu Antonína Kroči

Legenda české pop-music Dalibor Janda  
slaví pětašedesátiny koncertem

Festival sci-fi filmů Future Gate přiveze 
do Oka novinky i ikonické dílo

 O Skotsku vážně i nevážně 
pohovoří Václav Rout

dcery Jiřiny Anny Jandové, která vystoupí jako host 
na šumperském koncertu. A další hosté budou jako 
překvapení.                                                              -red-

lech a  nyní se jedná o  jedinečnou příležitost vidět 
film v ČR. 

Program festivalu doplní přednáška Dušana Ma-
jera: SpaceX – historie, současnost i  budoucnost. 
Zaměřená je na vývoj společnosti, která před pár lety 
vletěla jako dravá štika do stojatých vod kosmonau-
tiky. Od prvních neúspěchů s raketami Falcon 1 přes 
zásobování ISS až k dalším plánům na těžkotonážní 
nosiče. V  neposlední řadě se pak návštěvníci mo-
hou těšit na zajímavou výstavu. Umělci Alienjedna, 
Nova Art a Psy.cho’s Nest připravili přehlídku bytostí 
z  různých koutů vesmíru. Návštěvníci „potkají“ ne-
jen postapokalyptické tváře, ale i  robotky, mutantky 
a éterické podoby představitelek ženského plémě.

Více o  festivalu a  jeho kompletní program nalez-
nete na www.futuregate.cz.                             K. Navrátil



Šumperk | Živá brána Jeseníků    8/2018 3

Dny evropského dědictví pořádá 
město Šumperk pod záštitou Sdru-
žení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska. Jako každý rok se tradičně 
v  září zdarma otevřou veřejnosti 
památky, které nebývají běžně pří-
stupné. V  řadě z  nich budou připra-
veni průvodci s  informacemi o  jejich 
historii a architektonickém vývoji.

Program letošních Dnů evropského 
dědictví zahájí ve středu 12.  září 
v 16 hodin v informačním centru ver-
nisáž výstavy Zaniklé osady. Provázet 
jí bude historik Vít Lucuk, jenž poté 
povede i besedu v nové budově Měst-
ské knihovny T. G. Masaryka Šumperk 
v ulici 28. října. O hudební zpestření 
se v pátek 14. září postará šumperské 
žesťové trio The Flash Brass. Koncert 
ke stému výročí vzniku samostatného 
Československa se uskuteční v  kláš-
terním kostele, kde trio doprovodí 
varhany.

Sobota 15. září bude plně patřit pa-
mátkám. V  tzv. Geschaderově domě 
bude kromě stálé expozice „Čaroděj-
nické procesy“ připraven i průvodce, 
který zavede zájemce do jinak nepří-
stupných částí domu. Otevřeno bude 
také pět kostelů, již tradičně klášterní 
kostel, kde bude v tzv. české kapli k vi-
dění výstava „Cesta na východ – foto-
grafie historické Šanghaje“, a kostel sv. 
Jana Křtitele, dále kostel sv. Barbory, 
evangelický kostel a  starokatolický 
kostel. Velmi lákavá bude bezesporu 
i  šance nahlédnout do útrob divadla 
v  doprovodu divadelní inspicientky 
ve vyhrazených hodinách a  milov-

Vrcholky hor lákají poutníky 
už od pradávna. V  dnešní 
době, při všech vymo-
ženostech, jež máme, 
chodí do hor lidí stále 
víc. Vezměme si třeba 
Praděd. Během jedné 
sezony jej navštíví 
tisíce turistů. Dostat 
se tam můžeme pěšky 
po značených cestách, 
na kole po asfaltové sil-
nici, komu se nechce, může se 
svézt autobusem nebo autem až na 
samé úpatí pána našich hor. 

Jak tomu ale bylo dřív? Co všechno 
museli absolvovat poutníci, kteří se roz-
hodli tuto horu dobýt někdy před sto 
padesáti lety?  Turistické značky neměli, 
když chtěli mapu, museli si ji nakreslit 

Na úterý 25. září chystá šumperský 
dům kultury pro milovníky divadla 
opravdovou lahůdku. Tou je manželská 
komedie Magická hodina s  charisma-
tickou herečkou Vilmou Cibulkovou, 
jež se navíc ujala i  režie představení. 
V  dalších rolích se objeví Stanislav 
Lehký a Rostislav Trtík.

Nově nastudovaná divadelní hra ra-
kouského spisovatele a novináře Daniela 
Glattauera pojednává o  vztazích mezi 
mužem a ženou, které mohou být nevy-
zpytatelné. Často připomínají jízdu na 
horské dráze a  jindy zase bývají až po-
hádkově kouzelné. Autor ukazuje v této 
jízlivé komedii manželský pár, jenž má 
lepší časy za sebou – všední dny, děti 
a starosti je navzájem odcizily.

Divadelní představení Magická ho-
dina začíná v úterý 25. září v sedm ho-
din večer ve velkém sále domu kultury. 

-red-

níky historie nepochybně zaujme 
prohlídka bývalého šlechtického sídla 
Tunklů a  Žerotínů, tzv. Zámečku. 
Státní okresní archiv v ulici Bří Čapků 
pak připravil komentované prohlídky 
archivu a  rovněž výstavu „Velamos“, 
věnovanou legendárnímu podniku. 
A své výstavy otevřou zdarma Vlasti-
vědné muzeum v Šumperku a vikýřo-
vické Muzeum silnic. Na své si přijdou 
rovněž příznivci železnice. Mezi Šum-
perkem a  Velkými Losinami totiž 
bude v sobotu jezdit historický moto-
rový vlak „Věžák“. Na tzv. „Točáku“ se 
pak odehraje „Den řemesel“.

Neděle nabídne volné prohlídky 
klášterního kostela a  expozice „Ča-
rodějnické procesy“ v  Geschaderově 
domě. Bližší informace ke Dnům ev-
ropského dědictví vyjdou v  prvním 
zářijovém čísle Šumperského zpravo-
daje, průběžně budou zveřejňovány 
na internetových stránkách a  Face-
booku Informačního centra Šumperk 
www.infosumperk.cz.                       -red-

sami. A  GPS navigaci by si 
nedokázali představit ani 

v  nejsmělejší fantazii. 
Příprava na letní cestu 
na Praděd jim v těch 
dobách zabrala ce-
lou zimu.

Unikátním dokla-
dem toho, kolik úsilí 

takové dobytí Pra-
dědu turisty v  19.  sto-

letí stálo, je cestopis 
Jana Havelky, jenž je popsal 

v knize Cesty po Moravě, vydané 
v roce 1883. 

Stejnojmennou akci pořádá v sobotu 
8. září Klub českých turistů, odbor 
Šumperk. Všechny, kteří se na Praděd 
vydají, čeká pamětní list a příležitostné 
razítko, k  dostání bude turistická 
známka a na základě předchozí objed-
návky tričko. Na Praděd se mohou vy-
dat individuálně nebo po některé z tras 
v  doprovodu průvodce. Nejtěžší úkol 
čeká skupinu, jež se vydá po stopách 
dávných poutníků ze Sobotína, mož-
ností je ale víc. 

Od 11 do 14 hodin bude na vrcholu 
Pradědu očekávat turisty pán jesenic-
kých hor Praděd se svým doprovo-
dem s pamětními listy, příležitostným 
razítkem a  dalšími upomínkovými 
předměty. Poté se cíl přesune do areálu 
Sporthotelu Kurzovní chata, kde se 
bude od 15 hodin konat koncert Old 
Time Jazzbandu z Loučné nad Desnou. 
V  16 hodin pak slavnostně přivítáme 
knihu Cesta na Praděd za účasti ilus-
trátora Václava Roháče a dalších hostů.    

Z. Daňková,  
předsedkyně KČT Šumperk

První premiérou nadcházející 
divadelní sezony je zřejmě 
nejúspěšnější komedie všech 
dob Jak je důležité mít Filipa 
od Oscara Wilda, kterou se 
šumperskými herci nastudoval 
režisér Petr Veselý. Odehraje 
se v sobotu 15. září od 19 ho-
din. Během večera budou 
rovněž vyhlášeny ceny Miloše 
Movnara. O nejlepším žen-
ském a mužském hereckém 
výkonu a o nejlepší inscenaci 
uplynulé sezony rozhodli diváci 
prostřednictvím hlasovacích 
lístků a e-mailu, vedení divadla 
pak s přihlédnutím k hlasování 
diváků udělí ještě cenu Štěk, 
která v divadelní hantýrce zna-
mená malou roli.                -red-

Knížka Cesta na Praděd vychází u pří-
ležitosti 130 let založení Klubu českých 
turistů.

V komedii Magická hodina se mohou diváci těšit na Vilmu Cibulkovou, jež hru rov-
něž režírovala.                                                                                                   Foto: archiv

 Jak je důležité mít 
Filipa je první 
premiérou nové sezony

Charismatická Vilma Cibulková pobaví  
šumperské publikum

Dny evropského dědictví otevřou 
památky, město chystá další 
doprovodné akce

Klub českých turistů pořádá 
Cestu na Praděd

90 91

Vrcholky hor lákají poutníky už od pradávna. V dnešní 
době, při všech vymoženostech, které máme, chodí 
do  hor lidí stále víc. Vezměte si třeba náš Praděd. 
Nevím, zda někdo spočítal, kolik tisícovek turistů jej 
navštíví během jedné sezóny. Dostat se tam můžeme 
pěšky po značených cestách, na kole po asfaltové silnici, 
komu se nechce, může se svézt autobusem nebo autem 
až na samé úpatí pána našich hor. 
Jak tomu ale bylo v dřív? Co všechno museli absolvovat 
poutníci, kteří se rozhodli nejvyšší moravskou horu 
Praděd dobýt někdy před 150 lety? 
V devatenáctém století neměli turistické značky, které by 
je dovedly k cíli, když chtěli mapu, museli si ji nakreslit 
sami, a  GPS navigaci by si nedokázali představit ani 
v nejsmělejší fantazii. Příprava na letní cestu na Praděd  
jim v těch dobách zabrala celou zimu.
Autobusy tehdy ještě nejezdily a  jediná možnost, 
jak se dostat do  Pradědských hor, jak se tenkrát 
Hrubému Jeseníku říkalo, byla jet Kleinovou železnicí 
do Sobotína.
Unikátním dokladem o  tom, kolik úsilí takové 
dobytí Pradědu turisty v  19. století stálo, je text Jana 
Havelky, který dobývání Pradědu popsal v knize Cesty 
po Moravě, vydané v roce 1883. 
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Cesta na Praděd

Cestopis z konce 19. století
Jan Havelka
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Dlouhodobé výstavy
 Od 6. 9. do 27. 1. Šumpersko v období první  
republiky (1918–1938), výstavní síň, muzeum

 Do 7. 10. Pozor, děti, poletíme!, Muzejíčko
 Do 9. 9. Krtek a jeho kamarádi v přírodě:  
Zvířátka z ilustrací Kateřiny Miler, Rytířský sál, 
muzeum

 Od 18. 9. do 28. 10. Divoká Evropa, tajemné 
Borneo, Rytířský sál, muzeum

 Od 13. 9. do 15. 9. Výstava hub, předsálí Rytíř-
ského sálu, muzeum

 Do 4. 11. Historie v kamenech, Hollarova  
galerie, muzeum

 Od 1. 9. do 7. 10. Století 1918–2018 v Olomouc-
kém kraji, Galerie mladých, muzeum

 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy

 Do 30. 9. Expozice Čarodějnické procesy, 
Geschaderův dům

 Do 2. 9. Petr Hejný: Malby, kresby, sochy,  
Galerie J. Jílka

 Od 5. 9. do 30. 9. Antonín Kroča: Prstová 
malba, Galerie J. Jílka

 15. 9., 16. 9. „Cesta na Východ“ – fotografie his-
torické architektury čínské Šanghaje, tzv. česká 
kaple, klášterní kostel

 Do 10. 9. Robert Rohál: Nostalgia 22, černobílé 
fotografie, divadlo

 Od 15. 9. do 23. 10. Renáta Judita Komendová: 
Fotografie, divadlo

 Od 15. 9. do 31. 12. Výtvarné práce umělecké 
školy VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo

 Od 3. 9. do 4. 10. Anna Tichonova-Jordanova: 
Letmé doteky života, výstava grafiky, Eagle 
Gallery 

 Od 12. 9. Zaniklé osady, Hlavní třída
 Do 30. 11. Velamos, sál okresního archivu

Sobota 1. září
 Století 1918–2018 v Olomouckém kraji, zahá-
jení výstavy, Galerie mladých, muzeum

 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 Den otevřených dveří 
Městské knihovny T. G. Masaryka: pravidelné 
prohlídky knihovny, knihovna

 14.00, 15.30, 16.30 Den otevřených dveří Měst-
ské knihovny T. G. Masaryka: vystoupení 
20 Minutes, knihovna

 15.00 Den otevřených dveří Městské knihovny 
T. G. Masaryka: Zlatá husa, divadlo Buchty 
a loutky, malý sál, knihovna

  16.05 Kubík hrdina, ISL, BEL, anim., dobro-
družný, ČZ

 18.00 Alfa, USA, akční, thriller, drama, 12+, 3D
 18.00 Den otevřených dveří Městské knihovny 
T. G. Masaryka: scénické čtení – texty Jiřího 
Suchého + písničky Suchého a Šlitra, účinkují 
O. Kaštická, S. Niečová, Z. Dočekal, velký sál, 
knihovna

 20.00 Upgrade, AUS, akční, thriller, sci-fi, horor, 15+

Neděle 2. září
 11.00 Fotbal dorost: Šumperk – Vítkovice B, 
hřiště, Tyršův stadion

 13.15 Fotbal dorost: Šumperk – Vítkovice B, 
hřiště, Tyršův stadion

  16.00 Příběh koček, PRC, anim., dobrodr., ro-
dinný, ČZ

 16.30 Fotbal muži: Šumperk – Vsetín, hřiště, 
Tyršův stadion

 18.00 Alfa, USA, akční, drama, thriller, 12+, 
 

 20.00 Jan Palach, ČR, drama, 12+

Pondělí 3. září
 17.50 Upgrade, AUS, akční, thriller, sci-fi, horor, 15+
 19.00 Anna Tichonova-Jordanova: Letmé do-
teky života, vernisáž výstavy, Eagle Gallery 

 20.00 Chata na prodej, ČR, komedie

Úterý 4. září
 17.25 Equalizer 2, USA, akční, krimi, thriller, 

15+, 
 20.00 Úsměvy smutných mužů, ČR, drama, ko-

medie, 12+

Středa 5. září
 17.30 Jan Palach, ČR, drama, 12+ 
 18.00 Antonín Kroča: Prstová malba, vernisáž, 

Galerie J. Jílka
 20.00 Artvečer – FK: Moulin Rouge, USA, AUS, 

muzikál, romant., drama, 12+

Čtvrtek 6. září
 17.00 Šumpersko v období první republiky 
(1918–1938), vernisáž výstavy, výstavní síň, 
muzeum

 17.35 Mamma mia! Here we go again, USA, mu-
zikál, 

 18.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC Slovan 
Moravská Třebová, PU, zimní stadion

 20.00 Sestra, USA, horor, myster., thriller, 15+, 

Pátek 7. září
 8.00-16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hrají Staří kamarádi, Kavárnička Lalala

  16.10 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní  
dovolená, USA, animovaný, komedie,  
rodinný, ČZ

 18.05, Všechno bude, ČR, SLO, PL, SR, rodinný, 
12+, ČZ

 20.00 Sestra, USA, horor, myster., thriller, 15+, 

Sobota 8. září
 11.00–14.00 Cesta na Praděd, pořádá KČT 
Šumperk, pro turisty připraven pamětní list, 
příležitostné razítko, turistická známka, vrchol 
Pradědu

 15.00 Cesta na Praděd: koncert Old Time 
Jazzband Loučná nad Desnou, pořádá KČT 
Šumperk, Sporthotel Kurzovní

 16.00 Cesta na Praděd: představení knihy Cesta 
na Praděd, pořádá KČT Šumperk, Sporthotel 
Kurzovní

  16.05 Kubík hrdina, ISL, BEL, anim., dobro-
družný, ČZ

 18.00 Alfa, USA, akční, drama, thriller, 12+, 

 20.00 Sestra, USA, horor, myster., thriller, 15+, 

Společenský servis – kalendář akcí
Přehled akcí z oblasti kultury, sportu a společenského života lze nalézt v elektronické formě na webových stránkách Informačního centra Šumperk 
www.infosumperk.cz v záložce Kalendář akcí. Změna programu vyhrazena!

 filmy, promítání
Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3, 
tel.: 583 212 000, www.kinosumperk.cz,  
ČZ = české znění, 3D = 3D projekce,  = tech-
nologie 3D zvuku Dolby Atmos®, ke všem pro-
jekcím k zapůjčení sluchátka pro nedoslýchavé

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

 koncerty
Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3,
tel.: 583 214 287, www.dksumperk.cz
ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz
klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny 
Marie): Kladská ul.

 plesy, taneční akce

 festivaly, slavnosti

 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
Státní okresní archiv Šumperk: Bří Čapků 35, 
tel.: 583 212 248, www.archives.cz/web/soka/sumperk
Geschaderův dům: Kladská 1, tel.: 583 213 721, 
www.sumperk.cz/cs/turista/atraktivity-mesta

 přednášky, besedy
Městská knihovna Šumperk: ul. 28. října 1, 
tel.: 583 214 588, knihovna Sever: Temenická 5, 
tel.: 583 215 530, www.knihovnaspk.cz

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

  akce pro děti

 tvoření, výtvarné aktivity
SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel.: 583 214 212–214, 
Komín: Komenského 9, tel.: 583 283 481, www.doris.cz

 sport, aktivní vyžití
hokej: www.dracisumperk.cz
fotbal: www.fotbal-sumperk.cz
florbal: www.asper.cz
baseball: www.cannibals.cz
basketbal: www.basketbalsumperk.cz
americký fotbal: www.dietos.cz

 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
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Neděle 9. září
  15.30 Příběh koček, PRC, anim., dobrodr., ro-

dinný, ČZ
 17.30 Jan Palach, ČR, drama, 12+
 20.00, Všechno bude, ČR, SLO, PL, SR, rodinný, 

12+, ČZ

Pondělí 10. září
 14.00–17.30 Zápis zpěváčků – Šumperský dět-
ský sbor, žáci 1. a 2. tříd nebo 2 roky před školní 
docházkou, velká zkušebna ŠDS, Komín

 18.15 Chata na prodej, ČR, komedie
 20.00 Mamma mia! Here we go again, USA, mu-

zikál, 

Úterý 11. září
 12.00–17.00 Světluška, projekt pomoci nevido-
mým dětem, výtvarný ateliér, Komín

 18.00 Literární seminář: Thomas Bernhard, 
tvůrce „negativního vlasteneckého románu“, 
enfant terrible rakouské literatury, přednáší 
M. Brožová, knihovna

 18.00 Úsměvy smutných mužů, ČR, drama, ko-
medie, 12+

 20.00 Sestra, USA, horor, myster., thriller, 15+, 

Středa 12. září
 16.00 Filatelisté, Kavárnička Lalala
 16.00 Zaniklé osady, vernisáž výstavy V. Lucuka 
a P. Mareše, informační centrum

 17.00 Zaniklé osady, přednáší V. Lucuk, malý sál, 
knihovna

 17.00 Divoká a nespoutaná Indie, přednáší 
Michal Štěpánek, G-klub, dům kultury

 17.30 Jan Palach, ČR, drama, 12+
 18.00 Via Lucis: O Skotsku vážně i nevážně, 

host Václav Rout, sál, Vila Doris
 20.00 Artvečer – FK: Léto, RUS, FR, životopis., 

hudební, 12+

Čtvrtek 13. září
 9.00–17.00 Výstava hub, předsálí Rytířského sálu, 
muzeum
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hraje Albatros, Kavárnička Lalala

 17.40 Jsem božská, USA, komedie, 12+
 20.00 Predátor: Evoluce doby, USA, akční, dobr., 

horor, sci-fi, 15+, 

Pátek 14. září
 9.00–17.00 Výstava hub, předsálí Rytířského sálu, 
muzeum

  15.50 Příběh koček, PRC, animovaný, dobrodr., 
rodinný, ČZ

 17.50 Spolu to dáme, SRN, komedie, drama, 12+, ČZ
 18.00 Dny evropského dědictví: The Flash 

Brass, koncert, klášterní kostel
 20.00 Predátor: Evoluce doby, USA, akční, dobr., 

horor, sci-fi, 15+, 

Sobota 15. září
 Renáta Judita Komendová: Fotografie, zahájení 
výstavy, divadlo

 Výtvarné práce umělecké školy VOŠ a SPŠ 
Šumperk, zahájení výstavy, divadlo

 9.00–12.00 Dny evropského dědictví: „Den ře-
mesel“, pořádá SŠŽTS ve spol. s PARS NOVA, 
tzv. Točák

 9.00–17.00 Dny evropského dědictví: pro-
hlídka expozice Čarodějnické procesy 
v Geschaderově domě, komentované pro-
hlídky Geschaderova domu, volné prohlídky 
klášterního kostela, kostela sv. Jana Křtitele, 
kostela sv. Barbory, evangelického kostela 

a starokatolického kostela
 9.00–17.00 Dny evropského dědictví: prohlídka 
výstav Vlastivědného muzea Šumperk, zdarma

 9.00–16.00 Dny evropského dědictví: prohlídka 
Státního okresního archivu Šumperk, v 10.00 
a 14.00 s komentářem

 9.00, 10.30, 14.00 Dny evropského dědic-
tví: komentované prohlídky divadla a jeho 
zákulisí

 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Dny 
evropského dědictví: komentované prohlídky 
bývalého žerotínského zámku

 9.00–17.00 Výstava hub, předsálí Rytířského sálu, 
muzeum

 9.00–17.00 Medový den, areál SOŠ, Zemědělská 3
 9.40, 12.30 Dny evropského dědictví: Jízda his-
torickým vlakem „Věžák“, nostalgické jízdy mo-
torovým vozem „Věžák“ z roku 1931 na trati 
Šumperk – Velké Losiny a zpět

 10.00–16.00 Dny evropského dědictví: pro-
hlídka výstav Muzea silnic ve Vikýřovicích, 
zdarma

  15.40 Malá čarodějnice, SRN, CH, pohádka, 
rodinný, fantasy, ČZ

 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC Slezan 
Opava, zimní stadion

 17.50 Spolu to dáme, SRN, komedie, drama, 12+, ČZ
 19.00 Jak je důležité mít Filipa, P, VK, divadlo

 20.00 Predátor: Evoluce doby, USA, akční, dobr., 
horor, sci-fi, 15+, 

Neděle 16. září
 9.00–15.00 Dny evropského dědictví: prohlídka 
expozice Čarodějnické procesy v Geschaderově 
domě

 9.00–15.00 Dny evropského dědictví: volné pro-
hlídky klášterního kostela, výstava „Cesta na 
Východ“ – fotografie historické architektury 
Šanghaje

  10.00 Zvířátka a loupežníci, Divadlo Kapsa 
Andělská Hora, velký sál, dům kultury

 10.30 Fotbal dorost: Šumperk – Přerov, hřiště, 
Tyršův stadion

 12.45 Fotbal dorost: Šumperk – Přerov, hřiště, 
Tyršův stadion

  15.50 Malá čarodějnice, SRN, CH, pohádka, 
rodinný, fantasy, ČZ

 16.00 Fotbal muži: Šumperk – Kozlovice, hřiště 
Tyršův stadion

 18.00 Ten pravý, ta pravá?, USA, komedie, 
drama, romantický, 15+

 20.00 Predátor: Evoluce doby, USA, akční, dobr., 
horor, sci-fi, 15+, 

Pondělí 17. září
 18.05, Všechno bude, ČR, SLO, PL, SR, rodinný, 

12+, ČZ
 20.00 Žalman aneb naslouchám tichu země, 

ČR, inscenovaný dokument, drama

Úterý 18. září
 17.00 Divoká Evropa, tajemné Borneo, vernisáž 
výstavy, Rytířský sál, muzeum

 17.50 Hastrman, ČR, romantický, thriller,15+
 20.00 Jsem božská, USA, komedie, 12+

Středa 19. září
  10.00 Míša Kulička, školy, VK, divadlo

  16.10 Oko senior: Chata na prodej, ČR, komedie
 17.55 Sestra, USA, horor, myster., thriller, 15+, 

 19.30 Megakoncert Dalibora Jandy s kapelou 
Prototyp, velký sál, dům kultury

 20.00 Artvečer – FK: Pod jedním stromem, ISL, 
drama, komedie, 15+

 Klasika Viva přivítá Olgu 
Šroubkovou a Miroslava Sekeru

 Dům kultury zve do divoké 
a nespoutané Indie

 Šumperští včelaři pořádají  
Medový den

Olga Šroubková vystupovala například po boku 
předního českého houslisty Josefa Suka či jako 
hostující koncertní mistr České filharmonie. 

Foto: archiv

Tipy Živé brány
na září

Cyklus koncertů Klasika Viva vstupuje v září 
do své podzimní části a šumperský program 
opět nabídne nezapomenutelné umělecké 
zážitky. Během prvního koncertního večera 
v pondělí 24. září vystoupí od 19 hodin 
v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie 
houslistka Olga Šroubková a klavírista Miro-
slav Sekera, držitelé mnoha ocenění v rámci 
českých i zahraničních soutěží. V programu 
zazní skladby P. I. Čajkovského, H. Wieniaw-
skiho, S. Prokofjeva a E. Ysayeho.             -red-

Ti, kteří ve středu 12. září přijdou do šumper-
ského G-klubu, se budou moci vydat s ces-
tovatelem Michalem Štěpánkem do divoké 
a nespoutané Indie, jedné z nejlidnatějších 
zemí planety. Jde o pozoruhodný svět, v němž 
platí jiné zákony, než na jaké jsme zvyklí. 
Posluchači nejprve na chvíli zůstanou 
v hlavní metropoli Dillí, aby vzápětí mohli 
uniknout do ticha majestátní Himálaje. Na-
vštíví také další známá města a vrátí se zpět 
na ulici mezi místní, jejichž naprostá bezpro-
střednost je nepřestane fascinovat. Před-
náška spojená s promítáním snímků a video 
nahrávek proběhne od 17 hodin.               -mh-

Šumperští včelaři chystají na září pro širokou 
veřejnost Medový den. Jeho dějištěm bude 
v sobotu 15. září od 9 hodin areál Střední 
odborné školy v Zemědělské ulici. 
Tak jako každý rok čeká návštěvníky ochut-
návka exotických medů a různých druhů 
medovin. Studenti SOŠ přichystají ochut-
návkové medové menu a pro nejmenší ná-
vštěvníky budou připraveny medová stezka 
a tvořivá dílna. Na medovém jarmarku bu-
dou k dostání jak medy od místních včelařů, 
tak i různé výrobky a regionální potraviny. 
Příchozí budou moci nahlédnout do zázemí 
včelařů nebo přímo do úlu a po celý den 
bude probíhat bohatý kulturní program.  -red-
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Čtvrtek 20. září
 10.00 Sportovní hry pro seniory, areál knihovny 
v ul. 17. listopadu 6

 17.00 Přednáška psychologa Svatopluka 
Morávka, malý sál, knihovna

 18.00 Ten pravý, ta pravá?, USA, komedie, 
drama, romantický, 15+

 20.00 Po čem muži touží, ČR, komedie

Pátek 21. září
 13.00–18.00 Den otevřených dveří na Komíně, 
ukázky a prezentace zájmových útvarů, dopro-
vodné akce – soutěže a vyrábění, Komín

  16.15 Kubík hrdina, ISL, BEL, anim., dobrodr., ČZ
 18.10 King skate, ČR, dokumentární
 18.15 Basketbal liga střední Morava muži: TJ 
Šumperk B – SK UP Olomouc B, hala, Tyršův 
stadion

 19.00 Divotvorný hrnec, VK, divadlo
 20.00 Po čem muži touží, ČR, komedie

Sobota 22. září
 9.00–17.00 Keramika pro každého, volná tvorba 

z keramické hlíny pro děti i dospělé, artedílna, 
Komín

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

 14.30 Festival Future gate: Sci-fi kraťasy od 
Ishorts

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

 16.20 Festival Future gate: Jak balit holky na mejda-
nech, GB, USA, komedie, romant., sci-fi, 12+

 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC Bobři 
Valašské Meziříčí, zimní stadion

 18.30 Festival Future gate: Space X – historie, 
současnost i budoucnost, přednáší D. Majer, 
kino Oko

 19.00 Zlaté prase, Studio D 123, VK, Hrádek, divadlo
 20.00 Festival Future gate: Pátý element, FR, 

sci-fi, akční, komedie, 12+

Neděle 23. září
 15.30 Fotbal muži: Šumperk – Ústí, hřiště, Tyr-
šův stadion

  15.45 Malá čarodějnice, SRN, CH, pohádka, 
rodinný, fantasy, ČZ

 17.55 Po čem muži touží, ČR, komedie
 20.00 Vary v oku: Studená válka, PL, FR, GB, 

drama, 12+

Pondělí 24. září
 17.55 Po čem muži touží, ČR, komedie
 19.00 Klasika Viva: Olga Šroubková – housle, 

Miroslav Sekera – klavír, klášterní kostel
 20.00 Úsměvy smutných mužů, ČR, drama, ko-

medie, 12+

Úterý 25. září
 17.00 Meziválečná architektura v Šumperku, 

přednáší L. Müllerová, přednáškový sál, muzeum
 17.30 Jan Palach, ČR, drama, 12+
 19.00 Vilma Cibulková v divadelním předsta-
vení Magická hodina, velký sál, dům kultury

 20.00 Po čem muži touží, ČR, komedie

Středa 26. září
 16.00 Filatelisté, Kavárnička Lalala
 17.00 Jak je důležité mít Filipa, G, VK, divadlo

 17.55 Po čem muži touží, ČR, komedie
 20.00 Artvečer – FK: Tvář, PL, drama, 15+

Čtvrtek 27. září
 9.00–13.00 Cyklus celostní muzikotera-

pie: Kořeny muzikoterapie, muzikopohádka 
+ workshop pro děti, L. Holzer, malý sál, 
knihovna

  13.00 O Honzovi a zakleté princezně, školy, 
VK, divadlo

 13.00 Cyklus celostní muzikoterapie: Kořeny 
muzikoterapie, workshop, povídání o nástrojích, 
V. Kašpařík, malý sál, knihovna
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 

hraje V+H Retro, Kavárnička Lalala
  15.50 Yeti: Ledové dobrodružství, USA, anim., 

rodinný, komedie, 3D, ČZ
 16.00 Cyklus celostní muzikoterapie: Kořeny 
muzikoterapie, přednáška + relaxace, L. Holzer, 
malý sál, knihovna

 17.55 Po čem muži touží, ČR, komedie
 20.00 Hell fest: Park hrůzy, USA, horor, 15+

Pátek 28. září
 10.00–17.00 Medový den, sportovní, herní, vě-
domostní a výrobní stanoviště s tematikou života 
včel, sady 1. máje 

  15.45 Yeti: Ledové dobrodružství, USA, anim., 
rodinný, komedie, 3D, ČZ

 17.50 Hell fest: Park hrůzy, USA, horor, 15+
 20.00 Po čem muži touží, ČR, komedie

Sobota 29. září
 10.00 Basketbal nadregionální soutěž ČBF 
dívky U15: TJ Šumperk – BK Lipník, hala, Tyr-
šův stadion

 12.00 Basketbal nadregionální soutěž ČBF 
chlapci U15: TJ Šumperk – Basket Valmez A, 
hala, Tyršův stadion

  15.50 Yeti: Ledové dobrodružství, USA, anim., 
rodinný, komedie, 3D, ČZ

 17.55 Po čem muži touží, ČR, komedie
 20.00 Hell fest: Park hrůzy, USA, horor, 15+

Neděle 30. září
 10.00 Basketbal nadregionální soutěž ČBF 
dívky U15: TJ Šumperk – TBS Přerov, hala, Tyr-
šův stadion

 12.00 Basketbal nadregionální soutěž ČBF 
chlapci U15: TJ Šumperk – SKB Zlín, hala, Tyr-
šův stadion

  15.45 Yeti: Ledové dobrodružství, USA, anim., 
rodinný, komedie, 3D, ČZ

 17.50 Hell fest: Park hrůzy, USA, horor, 15+
 20.00 Artvečer – FK: Domestik, ČR, SR, drama, 12+

Tři nové výstavy připravují na září 
šumperští muzejníci. První z nich, na-
zvaná Století 1918‒2018 v  Olomouc-
kém kraji, bude k  vidění od soboty 
1.  září v Galerii mladých. Putovní vý-
stava seznamuje s historickým vývojem 
Olomouckého kraje a  krajské metro-
pole, s  jednotlivými regiony, s promě-
nami společnosti v období sta let a  se 
současností Olomouckého kraje.

Šumpersko v období první republiky 
(1918–1938) přiblíží návštěvníkům 
muzea výstava zahájená ve výstavní 
síni vernisáží ve čtvrtek 6. září v 17 ho-
din. Její úvod připomene poslední rok 
první světové války a  místní události 
následující bezprostředně po 28. říjnu 
1918. Návštěvníci uvidí četné dobové 
exponáty dokládající hospodářský, 
politický, společenský i  každodenní 
život regionu a  jeho obyvatel. Množ-
ství fotografií zachycujících tehdejší 
události i podobu měst a obcí přitom 
bude zpřístupněno formou promítání 
digitálních kopií. Závěr výstavy je pak 
zaměřen na okolnosti mnichovské 
dohody a  odstupu pohraničí českých 

Vernisáž v pondělí 3. září v 19 hodin 
otevře v  Eagle Gallery výstavu nazva-
nou Letmé doteky života. Představí se 
na ní Anna Tichonova-Jordanova po-
cházející z  běloruského Minsku, kde 
absolvovala Školu výtvarných umění 
a  Běloruskou státní akademii grafic-
kého umění.

Ve své grafické tvorbě se zaměřuje 
hlavně na techniku leptu. Zajímavě 
působí jemná až lyrická linka kresby, 
která splývá s  prostorem kompozice. 
Její díla jsou dalším pokračováním my-
šlenkového rámce, jenž už představila 
ve své diplomové práci s  názvem Sny 
o dialogu. Tuto skutečnost poznáváme 
téměř na všech motivech, kde Anna 
klade důraz na symboliku, kterou 
můžeme přijímat jedině za vlastním 
obzorem vědomí. Nelze racionálně po-
stihnout představovanou skutečnost. 
Vše, co vidíme, pak projektujeme ve 
svých snech a zážitcích, což nabízí mož-
nost zařadit tyto pocity do perspektivy 
vlastních myšlenek. Své umění ráda 
prezentuje formou ex libris, protože jí 
tato forma poskytuje možnost spojit 

zemí Německu v roce 1938. 
Divoká Evropa, tajemné Borneo je 

název výstavy, jejíž vernisáž proběhne 
v úterý 18. září v 17 hodin v Rytířském 
sále. Zástupci evropské fauny v  jejich 
přirozeném prostředí a  živočichové 
Bornea jsou zachyceni na velkoformáto-
vých fotoobrazech dvou autorů, Štěpána 
Mikulky a Lukáše Kovára.                -red-

literární slovo a výtvarné umění. Sama 
umělkyně říká: „… umělecký proces je 
hra linie a  textury, bílé a  černé, světla 
a stínu, miniaturní a monumentální.“

  Z. Přikryl, kurátor galerie

V Eagle Gallery vystaví své práce Anna 
Tichonova-Jordanova.

Šumpersko v  období první republiky: 
4.  hospodářská výstava v  Šumperku 
v roce 1935.                       Foto: archiv VM

Muzeum chystá na září  
tři nové výstavy

Letmé doteky života nabídne 
Anna Tichonova-Jordanova
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Nové posily šumperského souboru, Nela Cikánová Štefanová Martin Zahálka ml. 
a Jan Hönig, při zkoušce hry Jak je důležité mít Filipa.                               Foto: P. Veselý

Divadlo startuje novou sezonu, přivítá v ní tři nové herce
Letošní první premiérou v šumperském divadle je komedie Oscara Wilda Jak je důležité mít Filipa v režii Petra Veselého. Odehraje se na prknech šum-
perského divadla v sobotu 15. září od 19 hodin. Kromě známých tváří uvidí diváci v inscenaci i tři nové. Herecký soubor totiž prošel obměnou. Odešli Ka-
rolína Hýsková a Marek Šenkyřík a po delší pauze se do něj vrací Petr Komínek. Novými posilami pak jsou Nela Cikánová Štefanová, Jan Hönig a Martin 
Zahálka ml. V této souvislosti je redakce Živé brány požádala o odpověď na následující otázky.

Budějovicích, kde jsem zůstal celých 
šestnáct let. A že byly plodné… Malé 
divadlo pro děti a  mládež se během 
let postupně krystalizovalo do nejlepší 
české alterny. Hrál jsem vše a všechno. 
Střihnul jsem si Jacka Londona a zaví-
tal do všech krajů divadelního světa – 
„otáčko“ v Českém Krumlově, festival 
v  Tallinu, v  Omsku a  téměř všechny 
štace v  naší zemi. Je zvláštní, že teď, 
ve svých čtyřiceti, mám chuť hrát kla-
sické autory v  tak krásném divadle. 
Těším se.
MZ: Zcela jednoznačně postava Wi-
liama Carlislea ze hry Punkrock od Si-
mona Stephense. Dělali jsme tuto hru 
na škole a později i mimo ni. Bylo to 
nevídané. Půl roku jsme tím společně 
žili. Je výborně napsaná, a tak nám šly 
role krásně ohýbat a stále zahušťovat. 

V jakých rolích Vás šumperští diváci 
uvidí? Na kterou se nejvíc těšíte?
NCŠ: Určitě na tu svou první, a  to na 
roli Cecilie ve hře Jak je důležité mít 
Filipa. Premiéra bude 15 září, takže 
všechny srdečně zvu. Co se týče dalších 
rolí, nechám se překvapit. 
JH: Zatím vím stoprocentně jen o roli 
Algernona v Jak je důležité mít Filipa. 
Baví mě lehce minimalistické pojetí 
pana režiséra, s akcentem na hereckou 
barevnost. Rozhodně si to nenechte 
ujít. Už jen kvůli mým květovaným 
dámským kalhotám.
MZ: První role bude farář z anglického 
venkova Oscara Wilda. Další role při-
jdou později a  jaké budou, tak to ne-
vím, ale už se těším.           

Děkuji za rozhovor.            Z. Kvapilová

v ochotnickém souboru Racek zahrát 
v Karafiátových Broučcích, scházel jim 
kmotříček… Nu, a  autobus mi ujel. 
První krok nebyla touha po herectví, 
ale obyčejná pomoc kamarádům, přá-
telská výpomoc se vyplácí…
MZ: Pocházím z herecké rodiny, takže 
v divadle jsem v podstatě vyrostl. Když 
jsem zvažoval, kam jít na střední, roz-
hodly mé průměrné studijní výkony 
společně s  tím, že jsem rád četl a  re-
citoval. Přihlásil jsem se tedy na kon-
zervatoř. Bylo mi čtrnáct. Věděl jsem 
o  hloubce svého rozhodnutí úplnou 
„tužku“. Později jsem se snažil věnovat 
spíše režii či produkci. Štěstí mi však 
doválo několik menších rolí a  zájez-
dových představení, tak jsem u  toho 
zůstal. 

Prozradíte svá dosavadní působení 
a postavy, které Vás nejvíc oslovily?
NCŠ: Během studií na škole mne 
oslovila postava Hermie ze Snu noci 
svatojánské od Shakespeara, mnoho 
jsem se díky této roli naučila. Po škole 
jsem společně s  Terezou Březinovou 
založila divadelní soubor Crossroads, 
na který vzpomínám moc ráda. Mé 
poslední působení se však nedá do 
žádného divadla zařadit, občas jsem si 
zahrála v nějakém tom seriálu nebo ve 
studentském filmu, ale to mi platit ná-
jem pravidelně nemohlo. Posledního 
půldruhého roku jsem pracovala na 
plný úvazek jako reportérka.
JH: Racek mě nasměroval do zlín-
ského divadla, kde právě vznikala 
výborná škola umění. Tam jsem strá-
vil překrásné tři roky a v nultém roce 
rovnou zamířil do angažmá v Českých 

Po deseti letech od chvíle, kdy byla vila dosluhující 
šumperské knihovny převedena do majetku města, 
dostávají knihovní služby nové prostory v  bývalé 
obecné a měšťanské škole, pozdější II. základní škole. 
Milovníci knižní četby najdou v  nových krásných 
interiérech budovy moderně zařízenou půjčovnu, 
včetně selfchecku, umožňujícímu půjčování a  vra-
cení knih bez kontaktu s personálem. Kromě toho je 
objekt vybaven moderními technologiemi pro spra-
vování knihovních fondů. Zadavatelé projektu ne-
zapomněli na čítárnu a  interiéry pro přednáškovou 
a společenskou činnost. V budově bude provozována 
také kavárna. Nejvyšší patro poslouží Centru baka-
lářských studií Vysoké školy báňské – Technické uni-
verzity Ostrava.

Cesta k  nové městské knihovně byla nelehká 
a  vedla přes snahy o  přístavbu bývalé knihovny 
a adaptaci jejích prostorů s využitím financí z fondů 
EU až k  rekonstrukci budovy bývalé Masarykovy 
školy plně hrazené z  rozpočtu města Šumperka. 
Vzdělávání a  poznávání tak vrací „Masaryčce“ její 

Seriál Šumperské proměny: Devadesát let šumperské „Masaryčky“
původní poslání. Za čtenáře a  milovníky knih ne-
zbývá než vedení města a vedení knihovny vyslovit 
velký dík.

Prostory nové městské knihovny nejsou umístěny 
v  ledajaké budově. Jedná se o  stavbu z  druhé polo-
viny dvacátých let 20. století v  klasicizujícím slohu. 
Jejím autorem je profesor uměleckoprůmyslové 
školy, architekt Alois Dryák, který projektoval řadu 
významných veřejných budov v tehdejším Českoslo-
vensku. Po kubistickém a funkcionalistickém období 
se Alois Dryák přiklonil ke klasicistním formám, aniž 
by prvky kubismu a  zvláště funkcionalismu vylou-
čil. Šumperskému školnímu komplexu předcházely 
například stavby Radiopaláce na Vinohradské třídě 
a Odborového domu na Perštýně v Praze, ale i budovy 
gymnázií v Kladně a České Třebové. Podílel se na ar-
chitektonickém řešení řady hotelů, včetně dnešního 
hotelu Evropa v  Praze. Po šumperských realizacích 
následovala dodnes obdivovaná budova právnické 
fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Komplex šumperských školních objektů byl předán 

Budova české školy v  Šumperku s  vchodem pro žáky 
měšťanské školy, 30. léta 20. století.  Foto: VM Šumperk

Co rozhodlo, že se stanete členkou/ 
členem šumperského souboru?
NCŠ: Zvonící telefon v pátek odpole-
dne, kdy mi pan ředitel Matěj Kašík 
oznámil, že si mne vybral. Jo! A  taky 
podpora mého manžela. 
JH: Potřeboval jsem soubor skvělých 
lidí a  soubor skvělých lidí potřebo-
val mě. A  nesmíme opomenout Jese-
níky…
MZ: Již delší dobu jsem hledal an-
gažmá, absolvoval jsem konkurz a byl 
jsem vybrán. Proč zrovna já, netuším. 
Ostatní uchazeče jsem neviděl a  do 
hlavy pana ředitele jakbysmet.

Můžete stručně zrekapitulovat Vaši 
cestu k divadlu, vzpomenout okamžik, 
kdy jste se rozhodl/a  věnovat nároč-
nému hereckému povolání a proč?
NCŠ: Velmi silným zážitkem pro mne 
byl den, kdy mě táta jako pětiletou po-
prvé vzal do žateckého divadla na po-
hádku Tři veteráni. Po příchodu domů 
jsem se neustále vyptávala na herecké 
povolání a  dá se říct, že od té doby 
mě to nějak chytlo. Jako snad každé 
dítě i já jsem měla hodně bujnou fan-
tazii, v  mém pokoji jsem si společně 
s  plyšáky budovala svoje světy, před 
zrcadlem vymýšlela a ztvárňovala své 
příběhy, a když se narodil mladší bratr, 
neustále jsem s ním vymýšlela nějaké 
scénky, které jsme si nahrávali na ka-
meru. Moje máma mě naopak od mala 
zasvěcovala do světa filmu… Stát se 
herečkou, byl můj životní sen. 
JH: Cesta k  divadlu vedla z  otroko-
vického gymnázia na autobusovou 
zastávku, před kterou mě oslovila 
spolužačka, zda bych si nechtěl 

k  užívání v  roce 1928. V  hlavní dvoupatrové budově 
byla v přízemí umístěna obecná škola s vchodem z ná-
roží dnešní ulice M. R. Štefánika a ulice 28. října, v pat-
rech pak našla prostory měšťanská škola s vchodem na 
opačné straně stavby. K hlavní budově přiléhala, dnes 
již zbořená, tělocvična a při Štefánikově ulici mateřská 
škola stavebně propojená s hlavní budovou. 



Šumperk | Živá brána Jeseníků    8/20188

Šumperk – Živá brána Jeseníků, periodický tisk územního samosprávného celku. Informační servis s  kulturní, sportovní a  společenskou nabídkou města,  
www.sumperk.cz. Vychází jednou měsíčně. Zdarma. Náklad 15 000 výtisků. Vydavatel: město Šumperk, nám. Míru 1. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová,  
tel. č.: 724 521 552, 583 214 193, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Redakční rada: Z. Daňková (předseda), O. Hajduková, Z. Doubravský, K. Navrátil, M. Kašík, 
M. Horáková, D. Tempírová-Kotrlá, E. Šebestíková, P. Müllerová, K. Šeligová, J. Průša. Grafické zpracování: FTV - production. Tisk: TG TISK s.r.o., Lanškroun. 
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Proměnou prošel exteriér budovy v části směrem do dvora. Kromě výměny oken, dveří a zateplení se zde osadilo 
venkovní únikové ocelové požární schodiště.                                                                                               Foto: P. Kvapil

Vchod na nároží do prostor české obecné školy v Šum-
perku, v pozadí objekt mateřské školy, 30. léta 20. sto-
letí.                                                       Foto: VM Šumperk

Budova bývalé Masarykovy školy v době před zahájením rekonstrukce a po jejím dokončení. Citlivě provedená 
rekonstrukce uchovala výrazné prvky Dryákova stylu, především dekorativně řešené druhé poschodí s výraznou 
korunní římsou.                                                                                                                                             Foto: P. Kvapil

Také ve třetím nadzemním podlaží nezůstal kámen na 
kameni.                                                    Foto: MK Šumperk

Původní třídy v prvním podlaží vzaly zasvé. V části prostor vznikla půjčovna pro děti a mládež s dostatkem místa 
pro pořádání knihovnických lekcí a besed pro mateřské a základní školy.                                                 Foto: P. Kvapil

Do objektu knihovny budou návštěvníci i studenti vstupovat hlavním vchodem ze strany od Masarykova náměstí. 
Jeho zádveří se změnilo k nepoznání.                                                                                   Foto: MK Šumperk, P. Kvapil

Ve třetím nadzemním podlaží vznikl kromě vysoko-
školských učeben rovněž velký víceúčelový sál s kapaci-
tou sto padesáti až sto osmdesáti míst.      Foto: P. Kvapil

  V průběhu desetiletí došlo ve školních objek-
tech k řadě modernizací, včetně zavedení nové elekt-
roinstalace, vodoinstalace, topení a podobně, přičemž 
hlavní budova, v  níž je nová knihovna umístěna, si 
dodnes zachovala vzhled, který jí vtiskl Alois Dryák. 
Citlivě provedená rekonstrukce exteriéru stavby v le-
tech 2016 až 2017 uchovala výrazné prvky Dryákova 
stylu, především dekorativně řešené druhé poschodí 
s výraznou korunní římsou.

Zájemce o historii nelehké cesty k výstavbě první 
české obecné a měšťanské školy v Šumperku a škol-
ního vyučování v  jejích prostorách odkazuji na 
almanach vydaný u  příležitosti devadesáti let exis-
tence budovy a  současně zahájení provozu Městské 
knihovny T. G. Masaryka v nových interiérech.

Z. Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk


