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Příští číslo vychází 24. října 2018 / Distribuce od 25. do 26. 10. 2018

Vážení a milí čtenáři,
nadcházející měsíc říjen se nese ve znamení 
nejvýznamnějšího osmičkového výročí, jež 
připomíná sto let od vzniku samostatného 
československého státu. V této souvislosti 
chystá město řadu akcí, počínaje odhale-
ním nové pamětní desky československým 
vojákům přes setkání u památníku Tomáše 
Garrigua Masaryka a tradiční koncert Mo-
ravské filharmonie Olomouc až po venkovní 
putovní výstavu a další koncerty. 
K oslavám se samostatnými akcemi a po-
řady připojí i knihovna T. G. Masaryka a další 
organizace. Svou troškou „do mlýna“ při-
spěje rovněž náš měsíčník – v říjnovém čísle 
se můžete těšit na mini komiks Takoví jsme 
byli s příběhy ze šumperské historie vztahují-
cími se právě ke stému výročí samostatného 
Československa. Přeji krásné podzimní dny.

Z. Kvapilová, redaktorka
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Pavel Kosatík 
zahájí 11. října v knihovně 

výstavu o Olze Havlové 
a bude besedovat nejen 

o své nové knize Jiný TGM.   
Foto: archiv P. Kosatíka
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Město Šumperk si 25. října symbolicky připomene 
významné výročí – sto let od založení samostatného 
československého státu. V rámci oslav proběhne od-
halení nové pamětní desky československým vojá-
kům, setkání u památníku T. G. Masaryka a tradiční 
koncert Moravské filharmonie Olomouc. Mezi do-
provodné akce se zařadí venkovní putovní výstava 
na tzv. Točáku, koncert cyklu Má vlast v klášterním 
kostele či komiksový příběh.

Sté výročí založení samostatného státu se ale ne-
bude připomínat jen 25. října. Již 18. října bude 
zahájena venkovní putovní výstava Republika čes-
koslovenská 1918–1939 na tzv. Točáku. „Výstava 
prostřednictvím čtrnácti panelů představí nejvý-
znamnější milníky Československa, okolnosti jeho 
vzniku, státního uspořádání, ale i  významné osob-
nosti a konstituující vize. Výstava vznikla s podporou 
vlády ve spolupráci Masarykova ústavu a  Archivu 
Akademie věd ČR, Střediska společných činností AV 
ČR a  pod záštitou Pavla Bělobrádka, bývalého mís-
topředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace,“ říká 
Olga Hajduková, tisková mluvčí šumperské radnice.

Ve čtvrtek 25. října bude v dopoledních hodinách 
slavnostně odhalena nová pamětní deska vojákům 
pěšího pluku 13, jenž v období první republiky síd-
lil v šumperských kasárnách. „Na návrh Petra Mož-
ného ze Šumperka a  se souhlasem Olomouckého 
kraje a ministerstva obrany bude pamětní deska vě-
nována všem členům pluku 13, zejména však jeho 
čtyřem vojákům, kteří padli v boji s německou armá-
dou u  Moravské Chrastové 31. října 1938,“ říká re-
ferent oddělení kultury a vnějších vztahů šumperské 
radnice Bohuslav Vondruška a  dodává, že pamětní 
deska bude umístěna na budově někdejšího velitelství 
pluku – dnešního sídla společnosti Pontis na náměstí 
Jana Zajíce.

Odpoledne pak proběhne setkání u  památníku 
Tomáše G. Masaryka, jenž se letos přemístil od gym-
názia ke vchodu sousední nové knihovny, která nese 
jméno prvního československého prezidenta. „Vedle 
tradičního vzpomínkového setkání připravujeme ve 
spolupráci s  knihovnou také doprovodný program, 
například koncert swingové kapely a vystoupení v pr-
vorepublikovém duchu,“ prozrazuje Hajduková.

Oslavné akce vyvrcholí 25. října koncertem Mo-
ravské filharmonie Olomouc pod taktovkou dirigenta 
Stanislava Vavřínka, který finančně podpořil zejména 
Olomoucký kraj a  jenž se uskuteční od 19 hodin ve 

Kromě upřímného zájmu a přízně váže Ja-
romíra Zeminu k Jílkově galerii už i několik 
výstav, které pro ni připravil, včetně té, kde 
veřejnosti ukázal své vlastní kresby z mládí 
a z doby studií i kresebné poznámky, jimiž 
prohlubuje své pronikání do jádra obrazu, 
kterým se právě zabývá. Po ní a po výsta-
vách malby Oldřicha Smutného, malby a lou-
tek Otakara Zeminy a kreseb Aléna Diviše 
je tato výstava v Jílkově galerii už pátá. Vě-
nována přátelům fotografům dává prostor 
i jemu samému. Občas nám pošle navenek 
nenápadnou a o to jiskrnější fotografii, ať 
doma z okna denně viděného a neustále 
se měnícího židovského hřbitova, ať z cest 
a cestiček nebo z jeho druhého domova 
v Arnoštově, přírody a světla v ní. Vždy je po-
hlazením, světlem, které je podstatou foto-
grafie a samo tu kreslí… Výstava nazvaná Co 
mi dává fotografie bude zahájena vernisáží 
ve středu 3. října v 18 hodin.
Autoři vystavených fotografií (darovaných 
J. Zeminovi): O. Hájek (1932–1996), M. Hák 
(1911–1978), D. Hochová (1926–2012), 
B. Holomíček (*1943), K. Kuklík (*1937), 
B. Lamrová (*1949), O. Smutný (1925–
2013), J. Svoboda (1934–1990), J. Štreit 
(*1946), J. Toman (1924–1972), J. Zemina 
(*1930).                                              M. Koval

Smyčcový YOLO kvartet představí v pre
miéře během koncertu ve velkém sále domu 
kultury známé skladby legendární skupiny 
The Beatles v aranžích, jak je neznáte. Vý-
jimečné vystoupení se odehraje ve středu 
10. října od 19 hodin. 
Speciální turné je jediné svého druhu v Ev-
ropě. Program je koncipován tak, aby se 
posluchači seznámili s hudbou The Beatles 
i jinak než formou revivalů. Lze ho rozdě-
lit do dvou částí – jak na klasické popové 
aranže, tak ty netradiční. Známé hity ang-
lických „Brouků“ se představí i tak, jak by 
byly hrány ve stoletích minulých, kdy tvořili 
hudební skladatelé Vivaldi, Händel a Corelli, 
zároveň však v kontrastu se současností.
YOLO kvartet vznikl jako projekt mladých 
profesionálních hudebníků se vztahem ne-
jen ke klasické hudbě, ale i k žánrům, které 
nejsou obvykle se smyčcovým kvartetem 
spojovány. Díky spolupráci s talentovanými 
aranžéry má v repertoáru i rock, pop, jazz 
nebo aranže filmové hudby.                      mh

Jaromír Zemina, Šumperk, květen 2018. 
Foto: H. Rysová

K říjnovému výročí připravilo muzeum výstavu Šumpersko v období první republiky (1918–1938). 
Foto: VM Šumperk

Páté oslavy 70. výročí Kameradschaftsvereinu u moro-
vého sloupu.                                 Foto: archiv VM Šumperk

 Jílkovu galerii zaplní snímky 
Jaromíra Zeminy a jeho přátel

Říjen se nese ve znamení stého výročí  
vzniku republiky

 Skladby The Beatles zazní 
v netradiční podobě

velkém sále domu kultury. Na programu je slavný 
cyklus šesti symfonických básní Bedřicha Smetany, 
inspirovaný českou historií, legendami a  krajinou – 
Má vlast.

Oslavy budou pokračovat také v listopadu. „V ne-
děli 11. listopadu vystoupí v klášterním kostele Vác-
lav Hudeček, Jan Schulmeister ml., Martin Hroch 
a Wihanovo kvarteto v rámci cyklu koncertů k výročí 
republiky Má vlast. Koncert, který bude přístupný 
zdarma, odvysílá TV Noe,“ láká na akci Vondruška.

Velkému výročí se věnuje rovněž místní muzeum. 
Ve výstavní síni je k vidění výstava Šumpersko v ob-
dobí první republiky (1918–1938), k  níž byl vydán 
stejnojmenný katalog. 16. října pak proběhne před-
náška Meziválečné Šumpersko na dobových foto-
grafiích a  6. listopadu se uskuteční křest publikace 
Severomoraváci za Velké války. Vojáci skomírající 
monarchie, spojený s  besedou s  autorem Zdeňkem 
Doubravským.

A  aby se oslavy nenesly jen ve znamení hudby 
a  výstav, připravuje město spolu s  redakcí zpravo-
daje, kreslířem Lubomírem Hlavsou a  scenáristou 
Petrem Konupčíkem třídílnou komiksovou mini-
sérii. „V  říjnu, listopadu a  prosinci budou postupně 
v příloze zpravodaje Živá brána Jeseníků publikovány 
tři díly komiksu, které budou odkazovat na tzv. os-
mičková výročí – roky 1918, 1938 a 1968 v prostředí 
Šumperka,“ vysvětluje Vondruška a dodává, že pokud 
budou mít komiksy úspěch, bude seriál pokračovat 
i v příštím roce.                                                              -kv-
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Od 26. října do 5. listopadu proběhne 
již čtrnáctý ročník festivalu Město čte 
knihu. Prezentovat bude tvorbu Jiřího 
Brdečky, českého novináře, publicisty, 
spisovatele, scenáristy, výtvarníka, 
kreslíře, ilustrátora a  filmového reži-
séra hraných a animovaných filmů. 

„Číst se letos bude z  knihy nazvané 
Kresba slovem, slovo kresbou, na níž 
spolupracujeme s  dcerou Jiřího Br-
dečky, novinářkou, spisovatelkou, fil-
movou kritičkou a redaktorkou Terezou 
Brdečkovou,“ říká ředitelka knihovny 
Kamila Šeligová. Vzápětí dodává, že 
ilustrace pro knihu, kterou vydává na-
kladatelství Limonádový Joe, jež vlastní 
Tereza Brdečková s manželem Jiřím Dě-
dečkem, byly vybrány z bohaté výtvarné 
tvorby Jiřího Brdečky. 

Během festivalu proběhne již tra-
dičně řada doprovodných akcí. Festival 
odstartuje v pátek 26. října v informač-
ním centru vernisáž výstavy obrázků 
z  výtvarné soutěže pro děti, 
spojená s  vystoupením 
hudebního oddělení 
a  literárně-dramatic-
kého oboru místní 
„zušky“. V  úterý 
30.  října se bude 
číst v  klášterním 
kostele v rámci kon-
certu Šumperského 
dětského sboru – Mo-
týlů. „Na středu 31. října 
připravujeme v  kině Oko 
přednášku českého filmového 
historika Pavla Taussiga, který poté 
uvede film Vlčí jáma,“ nahlíží do pro-
gramu ředitelka knihovny. 

V  dalších dnech proběhne vernisáž 

Vstupní prostor do nové knihovny 
T. G. Masaryka v ulici 28. října zkrášlí 
v  říjnu lavička Václava Havla. Slav-
nostní odhalení je naplánováno na 
čtvrtek 4. října úderem čtvrté odpo-
lední. Lavičku, spojenou s  kulatým 
stolem, jehož středem bude prorůstat 
strom, navrhl architekt Bořek Šípek.

„Odhalení lavičky Václava Havla 
proběhne v předvečer jeho nedožitých 
dvaaosmdesátých narozenin,“ říká 
ředitelka knihovny Kamila Šeligová. 
Vzápětí dodává, že na tento slavnostní 
akt naváže v 17 hodin prohlídka nové 
knihovny s  průvodcem a  o  hodinu 
později koncert šumperského smíše-
ného pěveckého sboru Oculos meos, 
jenž nabídne skladby inspirující se 
díly české a světové literatury.

O  týden později, ve čtvrtek 
11.  října, bude v  knihovně zahájena 
výstava fotografií nazvaná Olga Hav-
lová a Výbor dobré vůle, která vznikla 
u příležitosti oslav 20. výročí založení 
této organizace a  jež veřejnosti při-
pomíná jeho zakladatelku. Třiatřicet 
fotografií umístěných na dvaceti šesti 
plakátech zobrazuje počátky čin-
nosti Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové, setkávání paní Olgy 
s  dětmi a  dospělými se zdravotním 
postižením, ale také se spřízněnými 
osobnostmi, například s  princeznou 
Dianou, hercem Alainem Delonem 
či španělskou princeznou Kristýnou. 
Další fotografie zachycují prostředí 
tehdejších psychiatrických léčeben 
a ústavů sociální péče. Snímky přitom 
pořídili známí fotografové Ondřej 

Legendární kapela s  hity, jež znají 
nazpaměť děti i  jejich prarodiče. Tak 
by se dalo charakterizovat Turbo. 
Tato rocková parta už téměř čtyři de-
sítky let dostává svými songy do varu 
fanoušky snad všech věkových kate-
gorií. Dvouhodinové šumperské vy-
stoupení odstartuje v  pátek 26. října 
ve 20 hodin ve velkém sále domu 
kultury.

Plzeňská skupina Turbo vznikla 
v  roce 1981 okolo kytaristy, zpěváka 
a  skladatele Richarda Kybice. Díky 
velkému úspěchu začala jezdit i do za-
hraničí a  zejména společné koncerty 
s  německými Puhdys měly nezapo-
menutelnou atmosféru. Turbo se do-
stalo mezi českou a slovenskou špičku 
a  v  letech 1987 a  1988 dosáhlo na 
druhé místo ankety Zlatý slavík. V létě 
1990 ohlásila kapela zánik, na scénu 
se nakonec vrátila po devíti letech 
koncertem s  britskými Uriah Heep 
a Slade. Nová éra Turba, která je spo-

výstavy Jiřího Brdečky v místním mu-
zeu za přítomnosti Terezy Brdečkové 
a Jiřího Dědečka, kteří vzápětí uvedou 
v  knihovně promítání animovaných 
filmů. Kino Oko chystá dokument 
Univerzum Brdečka, SVČ Doris pak 
dopolední happening určený rodičům 
a dětem. Chybět nebudou inscenované 
čtení místních herců v divadle, beseda 

s Terezou Brdečkovou, vyhod-
nocení dětské výtvarné a li-

terární soutěže a koncert 
písní z  filmu Limoná-
dový Joe. 

„Celý festival za-
končíme v  pondělí 
5. listopadu v klášter-
ním kostele koncer-

tem zpěvačky, textařky, 
skladatelky a pedagožky 

Ireny Budweiserové a čte-
ním z  knihy v  podání herců 

šumperského divadla,“ podotýká 
Šeligová a prozrazuje, že číst z knihy by 
letos měla kromě jiných i  šumperská 
rodačka, herečka Národního divadla 
Lucie Polišenská.                                    -kv-

Němec, Bohdan Holomíček, Přemysl 
Fialka, Gabriela Čapková, Zdeněk 
Chrapek a další.

Výstavu, kterou připravil Výbor 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 
zahájí v 17 hodin novinář, scenárista 
a spisovatel, nositel Ceny Ferdinanda 
Peroutky Pavel Kosatík. O  čtvrt ho-
diny později pak bude hostem besedy 
ke stému výročí vzniku republiky 
nazvané Jiný TGM, již bude mode-
rovat Petr Konupčík. Řeč bude nejen 
o jeho nové knize věnované osobnosti 
T. G. Masaryka, která vyjde 18. října 
v  nakladatelství Paseka. V  této sou-
vislosti Pavel Kosatík napsal: „I  my, 
kdo máme Masaryka rádi (o  nepřá-
telích nemluvě), se ho často bojíme: 
jeho autoritativnosti i celého toho ne-
smírného díla, které sahá od vědy přes 
novinařinu do politiky. Většinou vůči 
němu zaujímáme vztah úcty. Úcta je 
málo. Nezaručuje pochopení, sdílení. 
Úcta není vztahem mezi lidmi, často 
bývá spíš výsledkem snahy z  hrozí-
cího vztahu uniknout. Tím, že Ma-
saryka uctíváme (tím, že ho všichni 
politici mají neustále plná ústa atd.), 
před ním vlastně utíkáme. Uklidňu-
jeme si své špatné svědomí, že nejsme 
schopní dostát lidským nárokům, 
které on sám kdysi sobě i  ostatním 
Čechům uložil.“                              -kv, kš-

Napínavý a strašidelný příběh 
o prokletí rodu Baskervillů patří 
mezi nejoblíbenější díla o Sher-
locku Holmesovi a původní 
detektivní povídka byla mnoho-
krát adaptována pro divadlo. To 
šumperské připravilo pro letošní 
sezonu v české premiéře adap-
taci Kena Ludwiga, jednoho 
z nejhranějších současných svě-
tových dramatiků. S místními 
herci ji nastudoval Adam Dole-
žal, jenž v minulosti v Šumperku 
režíroval Strašidlo cantervillské. 
Pre miéra hry Sherlock Holmes 
a pes baskervillský je na pro-
gramu v sobotu 27. října v 19 ho-
din. Po představení je připraveno 
posezení s hudbou v Zrcadlovém 
sále a ve foyer.                        kv

Letošní ročník festivalu bude prezento-
vat tvorbu Jiřího Brdečky. 

Foto: V. Chochola

Během šumperského vystoupení zazní všechny zásadní hity, jako jsou Hráč, Chtěl 
jsem mít nebo Láska z pasáží.                                                                            Foto: archiv

 Do divadla „zavítá“ 
Sherlock Holmes a pes 
baskervillský

Legendární Turbo to „rozbalí“ v domě kultury

Koncem října se město začte  
do knihy Jiřího Brdečky

Před knihovnou odhalí lavičku 
Václava Havla, výstavu o Olze 
Havlové zahájí Pavel Kosatík

jená s nástupem Mirka Chrástky, jenž 
nahradil vážně nemocného Richarda 

Kybice, začala na turné s  legendární 
skupinou Nazareth.                         -red-
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Dlouhodobé výstavy
 Do 27. 1. Šumpersko v období první republiky 
(1918–1938), výstavní síň muzea

 Do 7. 10. Pozor, děti, poletíme!, Muzejíčko, muzeum
 Od 18. 10. do 18. 11. Sportovní herna, Muzejíčko, 
muzeum

 Do 28. 10. Divoká Evropa, tajemné Borneo, 
Rytířský sál, muzeum

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

 Do 7. 10. Století 1918–2018 v Olomouckém 
kraji, Galerie mladých, muzeum

 Od 11. 10. do 25. 11. Energie přírody, výstava fo-
tografií J. Pokorného, Galerie mladých, muzeum

 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

 Od 3. 10. do 4. 11. Jaromír Zemina: Co mi dává 
fotografie, Galerie J. Jílka

 Od 11. 10. do 7. 11. Olga Havlová a Výbor dobré 
vůle, knihovna

 Do 23. 10. Renáta Judita Komendová: Fotogra-
fie, divadlo

 Do 31. 12. Výtvarné práce umělecké školy VOŠ 
a SPŠ Šumperk, divadlo

 Do 4. 10. Anna Tichonova-Jordanova: Letmé 
doteky života, výstava grafiky, Eagle Gallery 

 Od 18. 10. do 22. 11. Vít John: Theatrum mundi, 
výstava malby a grafiky, Eagle Gallery 

 Od 3. 10. do 22. 10. Móda dnes a před sto lety, 
práce výtvarného oddělení SVČ Doris, infor-
mační centrum

 Od 18. 10. Republika československá 1918–
1939, venkovní putovní výstava, tzv. Točák

 Od 26. 10. Výstava obrázků z výtvarné soutěže 
pro děti v rámci festivalu Město čte knihu, 
informační centrum

 Do 30. 11. Velamos, sál okresního archivu
 Od 26. 10. do 1. 12. Věra Mark: Fotografka va-
šich příběhů, Kavárnička Lalala

 Od 4. 10. Historie turistiky, Muzeum silnic 
Vikýřovice

 Pondělí 1. října
 17.50 Predátor: Evoluce, USA, akční, dobr., 

horor, sci-fi, 15+, 
 20.00 Po čem muži touží, ČR, komedie 

Úterý 2. října
  9.00 Míša Kulička, školy, VK, divadlo

 17.00 Co změnit v životním stylu, abychom 
žili zdravý a spokojený život, přednáší V. Čajka, 
knihovna

 17.00 Letecké modelářství v průběhu času, před-
náší M. Dvořák a M. Vosika, Muzejíčko, muzeum

 18.00 Úsměvy smutných mužů, ČR, drama, 
komedie, 12+ 

 20.00 King skate, ČR, dokumentární 

Středa 3. října 
  10.00 O Honzovi a zakleté princezně, školy, 
VK, divadlo

 17.30 Móda dnes a před sto lety, vernisáž vý-
stavy prací výtvarného oddělení SVČ Doris, 
v rámci vernisáže módní přehlídka Promenáda 
stoletím, hudební doprovod spolek Galimatyáš, 
informační centrum 

 18.00 Jaromír Zemina: Co mi dává fotografie, 
vernisáž, Galerie J. Jílka

 18.00 Hokej muži: Draci Šumperk – SHK Ho-
donín, zimní stadion

 18.00 Sestra, USA, mysteriózní, thriller, horor, 
15+, 

 20.00 Artvečer – FK (festival Člověk v dějinách: 
retrospektiva filmů Andrzeje Wajdy): Březový 
háj, PL, drama, 12+

Čtvrtek 4. října 
 9.00–17.00 Burza práce a vzdělávání, velký sál, 
dům kultury

  10.00 Míša Kulička, školy, VK, divadlo
  15.30 Bella a Sebastián 3: Přátelé navždy, FR, 

rodinný, dobrodružný, ČZ
 16.00 Slavnostní odhalení lavičky Václava 
Havla, prostranství před knihovnou

 17.00 Prohlídka nové knihovny s průvodcem, 
knihovna

 17.30 Historie turistiky, vernisáž, Muzeum silnic 
Vikýřovice

 17.30 Venom 3D, USA, akční, sci-fi, thriller, 
horor, 12+, ČZ 

 18.00 Oculos meos, koncert u příležitosti odha-
lení lavičky Václava Havla, velký sál, knihovna

 20.00 Toman, ČR, SR, drama, historický, 12+

Pátek 5. října 
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
  15.30 Bella a Sebastián 3: Přátelé navždy, FR, 

rodinný, dobrodružný, ČZ
 17.30 Toman, ČR, SR, drama, historický, 12+
 18.15 Basketbal severomoravská liga ženy: 
TJ Šumperk – Krnov, hala, Tyršův stadion

 19.00 Rošáda, divadelní spolek Frída, B, VK, 
divadlo

 20.15 Venom, USA, akční, sci-fi, thriller, horor, 12+

Sobota 6. října 
 7.00–17.00 Po šumperském psaníčku (Memoriál 
J. Janků), Za toulavým kočárkem (Den rodinné 
turistiky), start SVČ Doris, cíl Muzeum silnic 
Vikýřovice, pořádá KČT Šumperk

 9.00–17.00 Keramika pro každého, volná tvorba 
z keramické hlíny pro děti i dospělé, artedílna, 
Komín

  15.30 Bella a Sebastián 3: Přátelé navždy, FR, 
rodinný, dobrodružný, ČZ

 17.30 Venom 3D, USA, akční, sci-fi, thriller, 
horor, 12+, ČZ 

 18.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk –  
Podolí, hala, Tyršův stadion

 19.00 Jak je důležité mít Filipa, VK, divadlo
 19.45 Toman, ČR, SR, drama, historický, 12+
 20.00 Řecká zábava, velký sál, dům kultury

Neděle 7. října
 11.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – 
SA Brno, hala, Tyršův stadion

 11.30 Fotbal dorost: Šumperk – 1. HFK Olo-
mouc, hřiště, Tyršův stadion

 13.45 Fotbal dorost: Šumperk – 1. HFK Olo-
mouc, hřiště, Tyršův stadion

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

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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 16.00 Fotbal muži: Šumperk – Havířov, hřiště, 
Tyršův stadion

 17.00 Motýli v Dolních Studénkách, kostel 
sv. Linharta, Dolní Studénky

 17.30 Venom, USA, akční, sci-fi, thriller, horor, 
12+, ČZ 

 19.45 Toman, ČR, SR, drama, historický, 12+

Pondělí 8. října 
 17.20 Toman, ČR, SR, drama, historický, 12+
 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál, ZUŠ
 20.00 Beze stop, USA, drama

Úterý 9. října 
  9.00 Míša Kulička, školy, VK, divadlo

 17.20 Zrodila se hvězda, USA, drama, romant., 
hudební, 12+, 

 18.00 Literární seminář: Imre Kertész, hlas svě-
domí nejen maďarského, přednáší M. Brožová, 
knihovna

 20.00 Venom, USA, akční, sci-fi, thriller, horor, 
12+,  

Středa 10. října 
  10.00 O Honzovi a zakleté princezně, školy, 
VK, divadlo

  15.00 Oko senior: Mamma mia! Here we go 
again, USA, muzikál, 

 17.00 Putování po Srí Lance se Sašou Ryvolo-
vou, Kavárnička Lalala

 17.20 Toman, ČR, SR, drama, historický, 12+
 19.00 Beatles ve fraku, koncert smyčcového 

YOLO kvarteta, velký sál, dům kultury
 20.00 Artvečer – FK (festival Člověk v dějinách: 

retrospektiva filmů Andrzeje Wajdy): Popel 
a démant, PL, drama, válečný

Čtvrtek 11. října 
 9.00 Energie přírody, otevření výstavy fotografií 
J. Pokorného, Galerie mladých, muzeum

 12.00–18.00 Podzimní festival ptactva 2018, 
odchyt a kroužkování ptáků, doprovodné aktivity, 
třemešské rybníky
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hraje Albatros, Kavárnička Lalala

  15.20 Vilík: Rychle a vesele, MAL, animovaný, ČZ
 17.00 Jak je důležité mít Filipa, C, VK, divadlo
 17.00 Olga Havlová a Výbor dobré vůle, vernisáž 
výstavy fotografií u příležitosti oslav 20. výročí 
založení VDV, kterou uvede P. Kosatík, knihovna

 17.15 Pavel Kosatík: Jiný TGM, beseda ke 
100. výročí republiky, knihovna

 17.20 První člověk, USA, drama, historický, 12+, 

 20.00 Beze stop, USA, drama

Pátek 12. října
 12.00–18.00 Podzimní festival ptactva 2018, 
odchyt a kroužkování ptáků, doprovodné aktivity, 
třemešské rybníky

  15.20 Vilík: Rychle a vesele, MAL, animovaný, ČZ
 17.20 První člověk, USA, drama, historický, 12+, 

 18.15 Basketbal středomoravská liga muži: 
TJ Šumperk B – Dukla Olomouc, hala, Tyršův 
stadion

 19.00 Romeo a Julie, VK, divadlo
 20.00 Zrodila se hvězda, USA, drama, romant., 

hudební, 12+, 

Sobota 13. října
 9.00 Den zdraví – vědomý život, prostory domu 
kultury

 10.00–18.00 Podzimní festival ptactva po-
kračuje na Krásném, monitoring ptactva, 

vědomostní a výtvarné aktivity, táborová zá-
kladna SVČ Doris na Krásném, Hraběšice

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

 17.00 Florbal divize muži: FbC Asper Šumperk – 
FBS Olomouc, sport. hala, gymnázium 

 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC Orlová, 
zimní stadion

 17.45 Venom, USA, akční, sci-fi, thriller, horor, 
12+, 

 19.00 Zlaté prase, Studio D 123, VK, Hrádek, divadlo
 20.00 První člověk, USA, drama, historický, 12+, 

Neděle 14. října
  10.00 O křišťálovém srdci, hraje CziDivadlo 
Praha, velký sál, dům kultury

 14.00 Florbal divize muži: FbC Asper Šumperk – 
SK K2 Prostějov, sport. hala, gymnázium

  15.45 Vilík: Rychle a vesele, MAL, animovaný, ČZ
 17.45 Venom, USA, akční, sci-fi, thriller, horor, 

12+, ČZ 
 20.00 Zrodila se hvězda, USA, drama, romant., 

hudební, 12+, 

Pondělí 15. října 
 20.15 Živě v Oku: Royal Opera House: Mayerling, 

VB, balet, přímý přenos 

Úterý 16. října 
 17.00 Meziválečné Šumpersko na dobových 

fotografiích, přednáší M. Kollerová, přednáškový 
sál, muzeum

 17.20 První člověk, USA, drama, historický, 12+, 

 20.00 Džemfest: Rocky horror picture show, 
VB, USA, muzikál, sci-fi, komedie, 15+

Středa 17. října 
  15.15 Oko senior: Hastrman, ČR, romantický, 

thriller, 15+
 16.00 Filatelisté, Kavárnička Lalala

 17.20 Venom, USA, akční, sci-fi, thriller, horor, 
12+, 

 19.30 Artvečer – FK (festival Člověk v dějinách: 
retrospektiva filmů Andrzeje Wajdy): Země 
zaslíbená, PL, drama

Čtvrtek 18. října
  9.00 Sportovní herna, zahájení výstavy – 
herny, Muzejíčko, muzeum

 Republika československá 1918–1939, zahájení 
venkovní putovní výstavy, tzv. Točák

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

 14.00–18.00 Den stromů, vzdělávací a výtvarné 
aktivity zaměřené na stromy a lesy, vila Doris

  15.50 Vilík: Rychle a vesele, MAL, animovaný, ČZ
 17.00 Džemfest: Andrzej Wajda: Člověk filmu 

a naděje (nejen o historických filmech z bu-
doucnosti), přednáší P. Vlček, v rámci festivalu 
Člověk v dějinách: retrospektiva filmů Andrzeje 
Wajdy, knihovna

 17.45 Čarodějovy hodiny, USA, fantasy, myste-
riózní, thriller, rodinný

 19.00 Vít John: Theatrum mundi, vernisáž vý-
stavy malby a grafiky, Eagle Gallery 

 20.00 Zlý časy v El Royal, USA, krimi, thriller, 15+
 20.00 Džemfest: Kabaret Bukowski Nr. 1, drama-
ticky komponovaný filmovo-hudebně-literární večer, 
literární vinárna Bukowski ve Starobranské ul.

Pátek 19. října
  15.40 Yeti: Ledové dobrodružství 3D, USA, 

anim., rodinný, komedie, ČZ

 Via Lucis přivítá dálkovou plavkyni  
Abhejali Bernardovou

 LiStOVáNí.cz přijede s Nejlepší 
knihou o fake news

Abhejali Bernardová bude hostem Via Lucis. 
Foto: archiv

Tipy Živé brány
na říjen

Utkává se se silnými vodními proudy, čí-
hají na ni medúzy, hrozí jí setkání se žra-
loky. Hlavně však ve svých výzvách zdolává 
dlouhé kilometry. Řeč je o dálkové plavkyni 
Abhejali Bernardové. Ve čtvrtek 25. října 
bude hostem pořadu z cyklu Via Lucis, jenž 
pořádá místní „Doriska“. 
Narodila se jako Petra Bernardová. Křestní 
jméno Abhejali, v překladu Čistá voda, zís-
kala od svého učitele Šrí Činmoje, pod 
jehož vedením se začala věnovat medi-
taci a doplnila ji plaváním a během. Letos 
v únoru přeplavala Cookovu úžinu, a stala 
se tak desátým člověkem na světě, který 
absolvoval výzvu Oceans Seven. Ta obnáší 
zdolání sedmi obtížných dálkových plaveb: 
Lamanšského kanálu, Severního kanálu 
mezi Skotskem a Irskem, kalifornské Cata-
liny, Gibraltarské úžiny, Cugarského průlivu 
mezi japonskými ostrovy, havajského kanálu 
Kaiwi a Cookovy úžiny na Novém Zélandu. 
Ve vytrvalostních sportech i v životě obecně 
ji láká hlavně sebepoznání, prozkoumávání 
vlastních hranic, touha být tím nejlepším člo-
věkem, jakým lze být. Setkání nazvané Sed-
mička oceánů, doplněné projekcí, začíná 
v 18 hodin v sále vily Doris.                       kv

Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto 
zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, 
kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. 
Co ale často opakovaná spojení fake news, 
dezinformace a alternativní fakta zahrnují? 
Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vy-
pouští? Jak se proti nim můžeme bránit? 
Odpovědi na mnohé otázky zazní během 
scénického čtení v úterý 30. října od 18 ho-
din v šumperském divadle. Odehraje se 
zde další pořad v rámci projektu LiStOVáNí, 
jenž představí Nejlepší knihu o fake news, 
pod níž jsou podepsáni Miloš Gregor, Petra 
Vejvodová a Zvol si info a kterou letos vy-
dalo nakladatelství CPress/Albatrosmedia. 
Kromě Jiřího Resslera a Alana Novotného 
(alt. Jan Brožek, Petra Bučková) přijede i au-
tor Miloš Gregor.                                          red
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Nakladatelství Pavel Ševčík – VEDUTA Štíty vydalo 
krásnou obrazovou publikaci „Podesní na Šumpersku 
na starých pohlednicích a fotografiích“. Prostřednic-
tvím historických snímků jsou v  knize představeny 
jednotlivé obce a  jejich části v  povodí řeky Desné 
a přilehlém údolí řeky Merty. 

Některé snímky pocházejí z konce 19. století a jsou pu-
blikovány poprvé. Velice zajímavé jsou například snímky 
dřevěné kaple a chalup ze zaniklé horské osady Svobo-
dín, jež se nacházela mezi Vernířovicemi a Klepáčovem.

Putování Podesním zahajuje kniha v  Bratrušově, 
dále následují Rejchartice, Nový Malín, Třemešek, 
Hraběšice a  osada Krásné. Na levém břehu řeky 
Desné zavedou fotografie a  pohlednice čtenáře do 
Vikýřovic a na druhém břehu navštíví Rapotín, Pet-
rov nad Desnou, Sobotín, Rudoltice a Klepáčov. Poté 

se přemístí do Vernířovic, odkud vystoupá k zaniklé 
osadě Svobodín. Další pomyslná trasa směřuje do 
Maršíkova, Velkých Losin a  Bukovic. Odtud cestou 
ve stoupání lákají k prohlídce Žárová, Horní Bohdí-
kov a  Pekařov. Putování dále pokračuje do Loučné 
nad Desnou, osady Přemyslov a končí v Koutech nad 
Desnou.

Jedná se již o pátou publikaci, jejíž vydání inicio-
val šumperský filokartista a badatel Petr Možný, který 
také vybral a  uspořádal snímky ze svého archivu. 
Autorem textu je historik Zdeněk Doubravský, dlou-
holetý pracovník Vlastivědného muzea v Šumperku, 
zabývající se dějinami severozápadní Moravy.

Křest uvedené publikace se uskuteční ve středu 
26. září v 17.30 hodin v zasedací místnosti KKC Ra-
potín.                                                                        P. Možný

  16.30 Festival pohádek: Kocourek Modro-
očko, Divadlo loutek Ostrava, VK, divadlo

 17.30 Džemfest, Chinaski, O5 a Radeček, 
Jakub Děkan, Vlny, Hra’n’ice, velký sál, dům 
kultury

 17.45 Čarodějovy hodiny, USA, fantasy, myste-
riózní, thriller, rodinný, ČZ
 18.00 Eurytmie, propojení pohybu, hudby a řeči 
vycházející z antroposofické nauky R. Steinera, 
vede Z. Zbořilová, Kavárnička Lalala

 20.00 Halloween, USA, horor, 15+

Sobota 20. října 
 15.00 Artvečer – FK (festival Člověk v ději-

nách: retrospektiva filmů Andrzeje Wajdy): 
Wałęsa: Člověk naděje, PL, životopisný, 
drama 

  16.30 Festival pohádek: Maxipes Fík, Divadlo 
Krapet Praha, VK, divadlo

 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HK Nový 
Jičín, zimní stadion

 18.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk –  
Ostrava Hladnov, hala, Tyršův stadion

 18.00 Artvečer – FK (festival Člověk v dějinách: 
retrospektiva filmů Andrzeje Wajdy): Tvář, PL, 
drama, 15+

 20.00 Artvečer – FK (festival Člověk v dějinách: 
retrospektiva filmů Andrzeje Wajdy): Kanály, 
PL, drama, válečný, 12+

Neděle 21. října 
 10.00 Fotbal dorost: Šumperk – Prostějov B, 
hřiště, Tyršův stadion

 11.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk –  
Ostrava VŠB, hala, Tyršův stadion

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

 15.00 Fotbal muži: Šumperk – Slavičín, hřiště, 
Tyršův stadion

  15.45 Bella a Sebastián 3: Přátelé navždy, FR, 
rodinný, dobrodružný, ČZ

  16.30 Festival pohádek: Krkonošské po-
hádky 2 (Anče a Kuba mají Kubíčka), Divadlo 
pohádek Praha, VK, divadlo

 17.45 Čarodějovy hodiny, USA, fantasy, myste-
riózní, thriller, rodinný, ČZ

 20.00 Halloween, USA, horor, 15+

Pondělí 22. října 
 17.20 Venom, USA, akční, sci-fi, thriller, horor, 

12+, 
 20.00 Hovory s TGM, ČR, drama, historický

Úterý 23. října 
 10.00 Jak je důležité mít Filipa, školy, VK, 
divadlo

 17.00 Hledání divočiny aneb za divočinou v ČR 
i na daleké Borneo a Kamčatku, přednáší Š. Mi-
kulka a L. Kovár, přednáškový sál, muzeum

 18.00 Mars, ČR, komedie,  
 20.00 Aida, ESP, opera, záznam z Teatro Real Madrid 

Středa 24. října
 17.45 Čarodějovy hodiny, USA, fantasy, myste-

riózní, thriller, rodinný, ČZ
 20.00 Artvečer – FK (festival Člověk v dějinách: 

retrospektiva filmů Andrzeje Wajdy): Člověk 
z mramoru, PL, drama, 12+

Čtvrtek 25. října
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hraje V + H Retro, Kavárnička Lalala

  16.00 Když draka bolí hlava, ČR, SR, pohádka
 18.00 Via Lucis: Sedmička oceánů, host Abhejali 

Bernardová, sál, vila Doris
 18.05 Johnny English znovu zasahuje, VB, 

akční, dobrodružný, komedie,  
 19.00 Klasika Viva: Koncert k výročí republiky, 

Moravská filharmonie Olomouc, velký sál, dům 
kultury

 20.00 Zlatý podraz, ČR, drama, romantický, 12+

Pátek 26. října 
  16.00 Když draka bolí hlava, ČR, SR, pohádka
 17.00 Město čte knihu 2018: Zahájení výstavy 
obrázků z výtvarné soutěže pro děti, vernisáž 
spojená s vystoupením hudebního oddělení a li-
terárně dramatického oboru ZUŠ, informační 
centrum

 18.00 Věra Mark: Fotografka vašich příběhů, 
vernisáž výstavy, Kavárnička Lalala

 18.05 Johnny English znovu zasahuje, VB, 
akční, dobrodružný, komedie,  

 18.15 Basketbal středomoravská liga muži: 
TJ Šumperk B – Postřelmov, hala, Tyršův stadion

 20.00 Turbo, velký sál, dům kultury
 20.00 Hovory s TGM, ČR, drama, historický

Sobota 27. října 
 9.00–16.00 Když rozkvete mandala, výtvarný 
kurz Z. Krulové, Kavárnička Lalala

 9.00 Florbal junioři 3. liga: FbC Asper Šumperk – 
TJ Postřelmov, sport. hala, gymnázium

  14.00 Když draka bolí hlava, ČR, SR, pohádka
 14.50 Florbal junioři 3. liga: FbC Asper 

Šumperk – FBC Playmakers Prostějov, sport. 
hala, gymnázium

 16.05 Johnny English znovu zasahuje, VB, 
akční, dobrodružný, komedie, ČZ,  

 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC Kop-
řivnice, zimní stadion

 18.00 Zlatý podraz, ČR, drama, romantický, 12+
 19.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, P, 
VK, divadlo

 20.15 Halloween, USA, horor, 15+

Neděle 28. října 
  14.15 Když draka bolí hlava, ČR, SR, pohádka
 16.20 Johnny English znovu zasahuje, VB, 

akční, dobrodružný, komedie, ČZ, 
 18.15 Hovory s TGM, ČR, drama, historický
 20.00 Zlatý podraz, ČR, drama, romantický, 12+

Pondělí 29. října 
 15.30 Čarodějovy hodiny, USA, fantasy, myste-

riózní, thriller, rodinný, ČZ
 17.45 Zlatý podraz, ČR, drama, romantický, 12+
 20.00 Ticho před bouří, USA, drama, thriller 

Úterý 30. října 
  16.00 Když draka bolí hlava, ČR, SR, pohádka
 17.00 Lichtenštejnské jubilejní památníky 

a hraniční kameny, přednáší M. Jirák, přednáš-
kový sál, muzeum

 18.00 Město čte knihu 2018: T. Motýl čte 
z knihy Kresba slovem, slovo kresbou, zpívají 
Motýli, klášterní kostel

 18.00 LiStOVáNí: Nejlepší kniha o fake news, 
scénické čtení na jevišti, VK, divadlo

 18.05 Johnny English znovu zasahuje, VB, 
akční, dobrodružný, komedie, 

 20.00 Zlatý podraz, ČR, drama, romantický, 12+

Středa 31. října
 16.00 Filatelisté, Kavárnička Lalala

 16.00 Město čte knihu 2018: Setkání s filmovým 
historikem Pavlem Taussigem, kino Oko

 16.00 Město čte knihu 2018: Vlčí jáma, úvod 
k filmu P. Taussig, kino Oko

 17.45 Halloween, USA, horor, 15+
 17.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, G, 
VK, divadlo

 18.00 Město čte knihu 2018: studenti SPŠ čtou 
z knihy Kresba slovem, slovo kresbou, kino Oko

 20.00 Artvečer – FK (festival Člověk v dějinách: 
retrospektiva filmů Andrzeje Wajdy): Mžitky, 
PL, drama, histor., životop., 12+

Právě vychází obrazová publikace Podesní na Šumpersku  
na starých pohlednicích a fotografiích
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Návštěvníky Džemfestu zaplaví lavina hitů

Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku
Pozdně barokní socha mezi Vysokou a Vysokými Žibřidovicemi

Pokud budete chtít na vlastní oči spatřit sochařské 
dílo, o němž bude v  tomto článku řeč, budete muset 
trošku „šlápnout do bot“ a  vyrazit na procházku po 
žluté turistické značce z Vysokých Žibřidovic do ves-
ničky Vysoká, nebo naopak. Vzdušnou čarou upro-
střed této trasy se nachází pozdně barokní sochařská 
realizace zachycující výjev Krista na hoře Olivetské, 
kolem které kdysi lidé z Vysoké chodívali dennodenně. 

Tato pískovcová socha v mírně nadživotní velikosti 
stojí na podstavci, jenž je vestavěn do nízké obdélní-
kové zídky nahrazující klekátko pro příchozí věřící. 
Ta je zdobena na čelní a boční straně akantovými kar-
tušemi s texty. Podstavec sochy je tvořen hranolovým 
soklem a masivním dříkem s volutami. Ze všech stran 
dříku jsou vytesány další nápisy, o  kterých bude řeč 
za chvíli. Zakončen je profilovanou římsou, na níž je 
osazena socha. Samotná sochařská práce zachycuje kle-
čícího Krista oděného do bohatě řaseného pláště, jenž 
vlaje kolem Kristovy postavy a dynamicky plastiku mo-
deluje. Vyobrazení Krista na hoře Olivetské patří k dů-
ležitým devočním motivům, které sloužily především 
k  hluboké kontemplaci. Většinou je Kristus zachycen 
na hoře Olivetské i s apoštoly, kteří ho na horu, respek-
tive do Getsemanské zahrady doprovázeli, tedy se sv. 
Petrem, Jakubem Větším a Janem. V tomto případě je 
Kristus vyobrazen sám, klečí směrem k východu a  se 
sepjatýma rukama vzhlíží vzhůru k nebesům. 

Na zadní straně podstavce se můžeme dočíst: 
„Augerichtet von einem unwürdigen Liebhaber Carl 
Schubert aus Neudorf Nr. 41 anno 1780“, tedy že 
tuto sochařskou práci nechal zhotovit Carl Schubert 

Oblíbený festival Džemfest si letos užijí hlavně ti, 
kteří si rádi zpívají refrény známých písní. Zveřej-
něný program totiž nabízí hitové kapely Chinaski, 
O5 a  Radeček a  zpěváka Jakuba Děkana. Všechny 
tři hlavní hvězdy patří aktuálně k nejhranějším in-
terpretům v  českém éteru. Džemfest se uskuteční 
v  pátek 19. října ve velkém sále domu kultury od 
půl šesté večer.

Populární kapelu Chinaski uslyší fanoušci na 
Džemfestu ve zbrusu nové sestavě. „I  přes per-
sonální změny zažívá parta kolem Michala Ma-
látného úspěšné období. Do Šumperka zavítají 
v  rámci aktuálního turné, které je na mnoha mís-
tech již vyprodané. Koncert Chinaski na Džemfestu 
bude mimořádnou událostí,“ slibuje za pořadatele  
Ondřej Polák.

z Nové Vsi (dnešní Vysoká) v roce 1780. Ve své době 
to byla jistě výrazná osobnost ve vsi, nicméně dnes je 
připomínán především jako dědeček známého sklada-
tele Franze Schuberta. Koho tehdy oslovil a kým byla 
socha vytesána, se doposud nepodařilo dohledat. Text 
na zadní straně podstavce více neprozrazuje a signa-
tura, pokud nějakou sochař zanechal budoucím ge-
neracím, se nedochovala. Proto bude potřeba ještě 
hlubšího bádání a  pečlivého porovnání sochy s  pra-
cemi sochařů, kteří byli na severní Moravě v  druhé 
polovině 18. století aktivně činní.

A  teď už ke správnému znění nápisů. Kvůli pově-
trnostním podmínkám se staly texty po čase špatně 

Známé písně budou znít velkým sálem domu kul-
tury také při koncertech zpěváka Jakuba Děkana, 
jehož videoklipy provází na internetu mnohami-
lionová sledovanost, nebo při vystoupení domácích 
oblíbenců O5 a Radeček, kteří v poslední době na 
sebe upozornili filmovou hudbou k úspěšné kome-
dii Špindl či záštitou nad charitativním projektem 
České televize Pomozte dětem. 

Džemfest dá prostor také vynikajícím kapelám 
z  regionu. Posluchačům se představí kapela Vlny 
ze Zábřehu a také aktuální vítěz soutěže Objev roku 
Radia Haná skupina Hra’n’ice. 

Džemfest kromě hlavního večírku v  pátek 
19. října chystá nabitý doprovodný program. Ten se 
uskuteční například v kině Oko, městské knihovně, 
literární vinárně Bukowski a  dokonce také ve vý-
chovném zařízení na Vyhlídce, kde bez nároku na 
honorář zahrají Jakub Děkan s O5 a Radeček. Více 
informací na www.dzemfest.cz.                            -mh-

Sochařská práce mezi Vysokou a Vysokými Žibřidovi-
cemi vznikla v 80. letech 18. století z  iniciativy Carla 
Schuberta. Na fotografii je její stav ve 20. letech 20. sto-
letí.                                              Foto: sbírky VM Šumperk

Populární kapelu Chinaski uslyší fanoušci na Džem-
festu ve zbrusu nové sestavě.                       Foto: T. Beran

Videoklipy Jakuba Děkana provází na internetu mno-
hamilionová sledovanost.                        Foto: D. Sklenář

čitelnými a při renovaci v  šedesátých a osmdesátých 
letech minulého století byly obnoveny nepřesně. Díky 
příspěvku Gustava Buhla v Unsere Heimat (G. Buhl: 
Das Standbild „Christus am Oelberg“ zwischen Ho-
henseibersdorf und Neudorf. In: Unsere Heimat 
(Zöptau), 1/1932, s. 13), který v  roce 1932 tuto so-
chařskou práci zdokumentoval, je můžeme číst ve 
správném znění. 

Informaci o donátorovi a vzniku sochy jsme si už 
výše prozradili. Na čelní straně soklu je zaznamenán 
úryvek z  Lukášova a  Matoušova svědectví z  Getse-
manské zahrady: „Er ging nach seiner Gewohnheit an 
den Oelberg. Luc C. 22. V 39.“ (v překladu: „Potom se 
jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho 
následovali.“) a „Mein Seel ist betrübt bis in den Tod. 
Mat. C. 26 V. 38.“ (v překladu: „Tehdy jim řekl: „Má 
duše je smutná až k smrti.“). Jak uvádí G. Buhl, nápisy 
na levé straně „N.I: Wen zeigt die Statue an, wer bist 
angstvoller Mann“ a pravé straně soklu „N. II: Ich bin 
vom höchsten Tron, die andere Person“ přidal nejspíš 
donátor sám. Stejně tak na kamenném klekátku je vy-
brán pouze jeden úryvek z Bible: „Ich hab die Kelter 
allein getreten und es war niemand aus dem Volke bei 
mir. Isaias C. 63 V. 3.“ Zbylé úryvky jsou zřejmě ini-
ciativou samotného Carla Schuberta. Zleva je lze číst 
takto: „N. III. Aus Lieb und Leid um dich, siehst so in 
aengsten mich.“, „N. IV. Die Leidensinstrument drohn 
mir ein schrecklich End.“, „N. V. Doch deiner Sünden 
Gift mein Seel noch herber trifft.“, „N.VI. Ei üb doch 
Reu und Buss, dann gebe Dir Liebeskuss.“  

L. Müllerová, VM Šumperk

Vernisáž ve čtvrtek 18. října v 19 hodin ote-
vře v Eagle Gallery výstavu nazvanou Thea-
trum mundi. Představí se na ní olomoucký 
rodák Vít John.
Vít John, absolvent Střední školy umělec-
kých řemesel v Praze v oboru umělecký 
pasíř, dospěl během své kariéry až k pro-
fesionálnímu přednesu v malbě a gra-
fice. Svým dílem nás provází opravdovým 
Divadlem světa, tedy Theatrem mundi, 
transformovaným na člověka současnosti. 
Zaměřuje se hlavně na symbolickou rovinu 
povahy a duše člověka. Pravý význam ter-
mínu Theatrum mundi představuje lidský 
život jako hru napsanou a řízenou bohem, 
štěstím a osudem.
Ovšem Vít John nehledá vyšší mocnost, 
která hraje s člověkem divadlo, zůstává 
na pozici lidské společnosti s lehkou kari-
katurní rovinou. V některých detailech se 
přibližuje surrealistickému pojetí, kde jed-
notlivé postavy jsou tvarovány do bizarních 
nerealistických tvarů a kombinací, čímž 
podněcují tvůrčí fantazii diváka. Výpověď 
jeho díla však vždy zůstává v logickém a ra-
cionálním poznání myšlenky. V neposlední 
řadě je nutné upozornit také na hravost, jež 
prosvítá v každém námětu, snad je to pod-
níceno ironií nebo nastavením pomyslného 
zrcadla samotnému člověku.  

Z. Přikryl, kurátor galerie

 Eagle Gallery chystá výstavu 
Theatrum mundi
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Filmový klub nabídne retrospektivu filmů 
Andrzeje Wajdy Člověk v dějinách

Na programu přehlídky je i snímek Wałęsa: člověk na-
děje.                                                                  Foto: archiv

Ve znamení filmů Andrzeje Wajdy se nese říjnový 
filmový klub v  kině Oko. Festival nazvaný Člověk 
v dějinách: retrospektiva filmů Andrzeje Wajdy na-
bídne přehlídku sedmi filmů tohoto světoznámého 
polského režiséra a ukáže rozmanité spektrum jeho 
tvorby. V  této souvislosti se diváci mohou těšit na 
přednášku Petra Vlčka. 

„Všechny středy, které patří v Oku tradičně filmo-
vému klubu, budou v říjnu věnované tvorbě Andrzeje  
Wajdy. Kromě klubových střed jsme připravili na 

20. října od 15 hodin jednodenní přehlídku s  fil-
movými úvody. Pro fajnšmekry pak chystáme před-
nášku Člověk filmu a  naděje,“ přibližuje říjnový 
program vedoucí šumperského filmového klubu 
Kamila Šeligová. Diváci se podle ní mohou těšit ne-
jen na Wajdova klasická díla, jako jsou Kanály, Popel 
a démant nebo Člověk z mramoru, jež tvoří základ 
nejvýznamnějších kapitol polské kinematografie, ale 
rovněž na jeho zdařilé filmové adaptace Březový háj 
a  Země zaslíbená. Přehlídku uzavřou poslední dva 
Wajdovy snímky Wałęsa: člověk naděje a  Mžitky, 
které i přesto, že je natočil v pozdním věku, kvalitou 
hravě konkurují jeho předchozím počinům. 

„Během října si tak mohou diváci plně vychutnat 
některá Wajdova mistrovská díla, i  když to budou 
právě dva roky, kdy svoji režisérskou židli navždy 
opustil. Přehlídku navíc doplní svérázné drama 
Tvář polské režisérky Małgorzaty Szumowské, jež 
bylo oceněno na letošním Berlinale a  které vstou-
pilo i  do české distribuce,“ podotýká Šeligová. 
Vzápětí dodává, že v  rámci festivalu proběhne 
v  nové knihovně ve čtvrtek 18. října od 17 hodin 
přednáška Petra Vlčka nazvaná Andrzej Wajda: 
člověk filmu a naděje (nejen o historických filmech 
z  budoucnosti), jež přiblíží bezmála sedmdesátile-
tou tvůrčí dráhu tohoto významného evropského  
filmaře.                                                                     -red-

V  komedii Rošáda hrají Bára Munzarová 
a Martin Trnavský.                                  Foto: archiv

Laura žije se svým manželem Viktorem ve šťast-
ném vztahu. Viktor má dobrou práci, vždy se 
o všechno postará, ale poslední dny se začíná 
chovat divně. V noci chodí po bytě... 
To je jen začátek komedie ze života o rodin-
ných peripetiích manželského páru nazvané 
Rošáda, k níž napsal scénář Jakub Nvota, který 
je současně režisérem. Do Šumperka ji přiveze 
v pátek 5. října brněnský divadelní spolek Frída. 
Diváci se mohou těšit na Báru Munzarovou v roli 
Laury a Martina Trnavského coby Viktora. Jeho 
staršího bratra Artura hraje Radim Novák a tři 
charakterově rozdílné sestry Marika Procház-
ková. Představení je na programu od sedmé  
podvečerní.                                                       kv

 Na divadelních prknech  
se odehraje Rošáda


