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Příští číslo vychází 19. prosince 2018 / Distribuce od 20. do 21. 12. 2018

Vážení a milí čtenáři,
Vánoce jsou jedním ze dvou nejvýznamněj-
ších svátků naší části světa. Ty letošní jsou 
téměř za dveřmi – vždyť už koncem příštího 
týdne se slavnostně rozsvítí vánoční strom 
na „Točáku“ i vyzdobené ulice, první prosin-
cové pondělí pak stříbrný smrk na náměstí 
u radnice. Blížící se adventní čas je letos 
v Šumperku přímo nabitý kulturními příle-
žitostmi, počínaje tradičními adventními 
koncerty, zpíváním vánočních koled v po-
dání nejrůznějších profesionálních i ama-
térských souborů či mikulášskou nadílkou 
u radnice přes vánočně laděné tvořivé dílny, 
adventní podvečery u divadla, výstavy a vá-
noční čtení až po adventní dny splněných 
přání, jež pořádá místní radnice. Najděte 
si tedy v předvánočním spěchu chvilku na 
návštěvu koncertu, divadla, výstavy, kina… 
Nebo se jen tak projděte městem, zastavte 
se na vánočních trzích, nasajte všechny 
předvánoční vůně… Ale především se setká-
vejte s vašimi blízkými a přáteli. Vy užijte ka-
ždou příležitost, kterou vám tato doba dává. 
Přeji krásné adventní dny.

Z. Kvapilová, redaktorka
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Předvánoční atmosféru ve městě umocní 
začátkem prosince kromě jiného  
i setkání se svatým Mikulášem  
na náměstí u radnice.
Foto: P. Kvapil
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Unikátní vánoční koncert folkrockových Javorů se 
sourozeneckou dvojicí Hanou a Petrem Ulrychovými 
chystají na úterý 4. prosince pořadatelé z domu kul-
tury. Klasické vánoční písničky, ale i hity jako Díky za 
každé nové ráno, Javory, Za vodou, za horou či Mod-
litba zazní ve velkém sále od sedmé večerní.

Hana a  Petr Ulrychovi rozhodně patří k  nejpo-
zoruhodnějším stálicím české hudební scény po-
sledních desetiletí, již od 60. let jsou považováni 
za výrazné osobnosti českého bigbeatu. Krásu mo-
ravského folkloru objevili v době normalizace, kdy 
nemohli vystupovat v médiích. Díky tomu se zrodila 
jedinečná skupina Javory s  originálním hudebním 

Třetí díl úspěšné edice šumperského historika 
Drahomíra Polácha nazvaný „Historické toulky 
Šumperskem III“ vychází v  polovině prosince. Bo-
hatě vypravenou publikaci s  mnoha fotografiemi, 
kresbami a  mapami opět vydává štítecké naklada-
telství Veduta. Čtenáři se s  ní poprvé seznámí ve 
čtvrtek 13.  prosince během besedy a  autogramiády 
v knihovně T. G. Masaryka.

Oba díly „toulek“, z nichž první vyšel v roce 2012 
a druhý loni, se u čtenářské veřejnosti setkaly s velkou 
odezvou. Stejně jako v nich i v díle třetím nabízí his-
torik Drahomír Polách na tři desítky nových historic-
kých zajímavostí napříč staletími ze Šumperska, tedy 
z  Branné, Kopřivné, Loučné nad Desnou, Velkých 
Losin, Rapotína, Šumperka, Nového Malína, Libiny 
a dalších obcí. 

Uvítání knihy „do dobré společnosti“ se odehraje 
ve čtvrtek 13. prosince od páté podvečerní ve velkém 
sále knihovny T. G. Masaryka v  ulici 28. října. Pří-
chozí se mohou těšit na besedu s jejím autorem Dra-
homírem Poláchem a budou si moci knihu koupit za 
zvýhodněných dvě stě padesát korun. Vstup na akci, 
spojenou s autogramiádou, je zdarma.               -kš, zk-

Výstavu prací manželů Běly a Jiřího Kolá-
řových chystá na poslední měsíc roku Ga-
lerie Jiřího Jílka. Zahájena bude ve středu 
5.  prosince v 18 hodin a potrvá do 6. ledna.
S poděkováním za vzácnou výstavu rád ne-
chávám slovo Jaroslavu Krbůškovi (*1952). 
Ten koncem sedmdesátých let odešel ze 
Šumperka do Prahy a během let v Galerii 
Opatov, v Galerii Ruce a v Galerii Václava 
Špály uspořádal bezmála tři sta autorských 
výstav. Od roku 1992 má svou galerii, do-
stupnou na adrese www.galeriejaroslavkr-
busek.cz.
Společná výstava manželů Kolářových je 
v Galerii Jiřího Jílka jeho druhou. První 
s názvem Za sklem, červen 2004, byla vý-
běrem prací na papíře autorů tří generací 
a obě tu patří k nejcennějším. Více v lis-
tech na adrese www.galerie-sumperk.cz.           

M. Koval 

Loňský sníh

Opatři si papír do stroje
ber list za listem
a pokryj celý stůl
židli
topení
podlahu
všechno
na čem může ležet kousek papíru
dokud nezbělá celá místnost
Potom ulehni na zbylé místo
pokryj i sebe
zavři oči
a v myšlenkách na loňský sníh
chvíli odpočívej

J. Kolář, ze sbírky Návod k upotřebení, 
Dialog 1969

Jiří Kolář, Kompozice s rybou, koláž na kartonu, 
1970

Běla Kolářová, Spirály, třetí variace, 1997. Dva 
reliéfní fotogramy, kresby světlem z roku 1969

Začátkem prosince se mohou příznivci folkrockových Javorů těšit na vánoční koncert Hany a Petra Ulrychových. 
Foto: archiv DK

 Jílkova galerie bude patřit Běle 
a Jiřímu Kolářovým

Drahomír Polách opět zve na toulky historií

Dům kultury rozezní nejen vánoční tóny 
„javorovských“ houslí a cimbálu

žánrem, který odborníci právem nazývají „morav-
skou world music“. Skladby v  sobě nesou prvky li-
dové písně i  bigbeatu, s  nímž sourozenci začínali, 
a jsou v nich i náznaky Petrovy filmové a divadelní 
hudební tvorby. 

Se skupinou jsou samozřejmě také spojené ne-
zapomenutelné tóny houslí a  cimbálu, které během 
šumperského koncertu vytvoří tu správnou sváteční 
atmosféru. „Návštěvníci si budou moci poslechnout 
jak písně z  aktuální desky, tak i  známé ‚javorovské‘ 
skladby, které prověřil čas. Celý koncert se ponese ve 
vánočním duchu,“ uvedla produkční domu kultury 
Michaela Horáková.                                                     -red-

Loňský sníh

Opatři si papír do stroje
ber list za listem
a pokryj celý stůl
židli
topení
podlahu
všechno
na čem může ležet kousek papíru
dokud nezbělá celá místnost
Potom ulehni na zbylé místo
pokryj i sebe
zavři oči
a v myšlenkách na loňský sníh
chvíli odpočívej

1965, ze sbírky Návod k upotřebení, Dialog 1969

Běla Kolářová, Spirály, třetí variace, 1997. Dva reliéfní fotogramy,
kresby světlem z roku 1969

Jiří Kolář, 24. 9. 1914 – 11. 8. 2002               Běla Kolářová, 24. 3. 1923 – 12. 4. 2010

K O L Á Ř O V I
5.  12 .  2018 – 6 .  1.  2019

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA, SADY 1. MÁJE, ŠUMPERK
ZAHÁJENÍ VE STŘEDU 5. PROSINCE V 18.00 HODIN

OTEVŘENO DENNĚ OD 13.00 DO 18.00 HODIN 
NA ZAZVONĚNÍ V RECEPCI PENZIONU G

S PODPOROU GRANTU MINISTERSTVA KULTURY A OLOMOUCKÉHO KRAJE
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„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, 
ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to 
dopadne.“ Slova Václava Havla jsou mot tem letošního, 
jubilejního dvacátého ročníku cyklu šumperských ad-
ventních koncertů. Ty nabídnou nejen chvíle předvá-
noční pohody, ale také příležitost k pomoci a charitě.

První koncert bude v neděli 2. prosince hostit od 
16  hodin klášterní kostel v  Kladské ulici. „Koncert 
bude velmi netradiční. Šestnáct kontrabasů pohro-
madě je přece jen výjimečné seskupení, a  tak není 
divu, že Brněnský kontrabasový orchestr je u nás je-
diným souborem svého druhu,“ říká organizátorka 
adventních koncertů Hana Havlíčková. Vzápětí při-
pomíná, že orchestr vznikl v  roce 2005 na půdě Ja-
náčkovy akademie múzických umění, jeho členy jsou 
absolventi a  studenti z kontrabasové třídy profesora 
Miloslava Jelínka, který je zároveň zakladatelem 
a  uměleckým vedoucím souboru, a  od jeho zalo-
žení do současnosti v něm působily na čtyři desítky 

Kino Oko nabídne v  prosinci dva 
přímé přenosy. Diváci se tak přenesou 
do Royal Opera House v Londýně a do 
Gran Teatre del Liceu v Barceloně.

„Hned v  pondělí 3. prosince přená-
šíme živě od 20.15 hodin balet z  lon-
dýnského Royal Opera House. Na 
programu je vánoční klasika Louskáček 
Petra Iljiče Čajkovkého,“ zve do Oka 
Kamil Navrátil, ředitel kina. Neoby-
čejně populární hudba je podle něj jako 
stvořená pro dobu adventu, Wrightova 
choreografie zachovává ducha ruské 
baletní školy, takže diváky čekají pří-
jemně strávené chvíle v  jejich oblíbe-
ném biografu.

„Další přenos připravujeme z barce-
lonského Gran Teatre del Liceu. V úterý 
18. prosince se od 20 hodin diváci za-
poslouchají do Rossiniho árií, které slo-
žil v  jedenadvaceti letech a prý během 
pouhých třech měsíců,“ láká na další 
lahůdku sezony přímých přenosů Na-
vrátil. Vzápětí dodává, že vstupenky je 
možné rezervovat i koupit na stránkách 
kina www.kinosumperk.cz, kde je zve-
řejněn kompletní program.              -red-

Šumperský vánoční sbor s or-
chestrem pod vedením Víta 
Rozehnala se i letos podělí 
o tradiční součást místních Vá-
noc. Na úterý 25. prosince opět 
chystá Českou mši vánoční Ja-
kuba Jana Ryby, jež se stala tak-
řka neodmyslitelnou součástí 
českých Vánoc. Toto dílo v sobě 
spojuje prostou lidovou zbož-
nost s bytostným optimizmem, 
vyjádřeným pro všechny srozu-
mitelným, jasným hudebním 
jazykem. Vychutnat si jej mohou 
všichni, kteří přijdou v 16.30 ho-
din do klášterního kostela Zvěs-
tování Panny Marie.
Kromě koncertu v klášterním 
kostele čeká Šumperský vá-
noční sbor a orchestr ještě další, 
a to v sobotu 29. prosince v pol-
ském městečku Bolesławów, 
které leží pár kilometrů od Klad-
ského sedla.                            -zk-

Na jednom z adventních koncertů vystoupí písničkář, 
kytarista, zpěvák a  experimentální hudebník Oldřich 
Janota.                                                             Foto: archiv

Cyklus adventního koncertování uzavře již tradičně 
zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru na 
náměstí u morového sloupu.                    Foto: archiv ŠDS

Milovníci baletu se mohou první prosincové pondělí těšit na přímý přenos Louskáčka 
z londýnského Royal Opera House.                                                                 Foto: archiv

 V Šumperku opět zazní 
Česká mše vánoční

Diváci uvidí v Oku naživo Louskáčka a Italku z Alžíru

Vánoční Šumperk: koncerty, výstavy, svatý Mikuláš,  
adventní podvečery s divadlem…

kontrabasistů ze čtrnácti zemí. „Koncertem tradičně 
podpoříme místní speciální školu Pomněnka,“ do-
dává Havlíčková.

O týden později, v neděli 9. prosince, rozezní od 
16 hodin evangelický kostel na náměstí Svobody pí-
sničkář, kytarista, zpěvák a experimentální hudebník 
Oldřich Janota. Výtěžek z koncertu obdrží sobotínské 
středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Dějištěm třetího adventního koncertu bude v ne-
děli 16. prosince od čtvrté odpolední kostel sv. Jana 
Křtitele na Kostelním náměstí. Vystoupí zde varhaník 
Jan Horníček, soubor Avonotaj a  jeho hosté. Peníze 
z koncertování půjdou na projekt Stolper steine – Ka-
meny zmizelých. „Konkrétně jde o zhotovení a umís-
tění pamětních kamenů, takzvaných Stolpersteine, 
připomínajících oběti holocaustu, které před válkou 
žily v  Šumperku,“ vysvětluje organizátorka advent-
ních koncertů a  podotýká, že myšlenka pokládat 
pamětní kameny před domy, odkud byly transporto-
vány oběti holocaustu, vznikla před lety v Německu. 
U nás se první kameny objevily v roce 2008 v Praze 

a v Kolíně, dnes jsou již v řadě dalších měst.
Cyklus adventního koncertování uzavře již tra-

dičně zpívání koled s  dětmi Šumperského dětského 
sboru. Uskuteční se v pondělí 17. prosince od 17 ho-
din u  morového sloupu na náměstí Míru. Výtěžek 
tohoto koncertu sbor každoročně věnuje místnímu 
Dětskému centru Ostrůvek. Vstupné na všechny kon-
certy je dobrovolné.

 Nechybějí výstavy, představení pro děti 
či vánoční koncert se čtením

 Adventní koncertování začíná v neděli 
2. prosince

Pokračování na str. 6     

Předvánoční atmosféru dokreslí nejen tradiční 
adventní koncertování, ale i další akce. Naladit se na 
blížící se nejkrásnější svátky v roce se mohou všichni, 
kteří zavítají do Muzejíčka, kde je od 27. listopadu 
k vidění výstava více než třiceti betlémů pocházejí-
cích z muzejních sbírek, jež byly vyrobeny v různých 
obdobích z rozmanitých materiálů a v různé velikosti. 
„Nejstarší vystavený betlém pochází z  19. století, je 
vyřezávaný ze dřeva a tvoří jej téměř sto figurek. Z ne-
tradičních materiálů je vyroben například korálkový 
betlém Marie Červinkové z Loštic a pozornost upoutá 
nepochybně betlém s figurami v životní velikosti od 
současné autorky Romany Krestýnové,“ láká na vý-
stavu Eva Šebestíková z  oddělení služeb veřejnosti 
místního muzea. V Galerii mladých pak vystavuje své 
šperky zhotovené náročnou technikou korálkové vý-
šivky a také vánoční dekorace Renata Fojtlová. 

U  příležitosti těchto a  dalších výstav proběhne 
v  muzeu ve čtvrtek 6. prosince od 9 do 16 hodin 
Mikulášský den. Pro malé i velké návštěvníky bude 
připraveno pečení a  zdobení perníčků, výroba vá-
nočních dekorací a  drobných dárků a  další akti-
vity. „Akce je spojená s  návštěvou výstavy betlémů 
a  výstavy představující jednu z  nejvýznamnějších 
osobností české kinematografie, Jiřího Brdečku.  
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Dlouhodobé výstavy
 Do 27. 1. Šumpersko v období první republiky 
(1918–1938), výstavní síň muzea

 Od 27. 11. do 20. 1. Betlémy, Muzejíčko, 
muzeum

 Do 3. 2. Jiří Brdečka a jeho svět, Rytířský sál, 
muzeum

 Do 10. 2. Les objektivem lesníků KŘ Šumperk – 
2017, Hollarova galerie, muzeum

 Od 29. 11. do 3. 2. Korálkové fantazie, Galerie 
mladých, muzeum

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

 Do 2. 12. Jitka Nesnídalová: Blues in Mind, 
malba, Galerie J. Jílka

 Od 5. 12. do 6. 1. Běla a Jiří Kolářovi, výstava 
manželů Běly a Jiřího Kolářových ze sbírky Jaro-
slava Krbůška, Galerie J. Jílka

 Do 2. 1. Jaromír Roller: Přesahy amatérské 
fotografie, knihovna

 Od 3. 12. do 20. 12. Vánoce v knihovně, tradiční 
prodej výrobků klientů Vincentina, pobočky 
Šumperk, a dětí z Dětského klíče, knihovna

 Od 3. 12. do 20. 12. Vánoce v knihovně, tradiční 
prodej výrobků klientů SONS, z. s., Šumperk, 
knihovna Sever

 Do 11. 12. Blanka Růžičková: Záznamy, koláže 
a asambláže, divadlo

 Od 15. 12. do 29. 1. Tomáš Limberk: Kouzlo 
barev, obrazy, divadlo

 Do 31. 1. Identita, portréty a fotografie umělecké 
školy VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo

 Od 6. 12. do 14. 2. Igor Piačka: Touha a bolest, 
grafika, Eagle Gallery 

 Od 26. 11. do 13. 1. Jiří Adam: Šumperk jinak, 
fotografické portréty lidí, jejichž život a umě-
lecká tvorba je spjata se Šumperkem, informační 
centrum

 Do 1. 12. Věra Mark: Fotografka vašich pří-
běhů, Kavárnička Lalala

 Od 15. 12. do 31. 1. Výstava Jarmily Krňávkové, 
Kavárnička Lalala

 Do 28. 2. Je to chůze po tom světě aneb turistika 
dříve a dnes, Muzeum silnic Vikýřovice

Vánoce na Točáku
vánoční trhy trvají od pátku 30. listopadu 

do pondělí 24. prosince, 
obvyklá provozní doba od 9 do 21 hod., 

5. 12., 7. 12., 14. 12. a  21. 12. do 23 hod., 
24. 12. do 14 hod.

Sobota 1. prosince
 9.00–16.00 III. prodejní vánoční jarmark na 
Komíně, vstup zdarma, Komín

 12.00–16.00 Vánoční dílničky na jarmarku, 
výtvarný ateliér, Komín

  15.15 Čertí brko, ČR, SR, pohádka, komedie
  16.00 O Honzovi a zakleté princezně, po před-
stavení se na děti těší Mikuláš, VK, divadlo

 17.20 Bohemian Rhapsody, USA, VB, životop., 
drama, hudební, 12+, 

 20.00 Creed II, USA, drama, sportovní, 12+, 

Neděle 2. prosince
 10.00–17.00 Medvídek k Vánocům, nutné 

přihlásit se (tel. 731 186 053), výtvarný ateliér, 
Komín

  13.20 Grinch, USA, anim., rodinný, ČZ
  15.15 Čertí brko, ČR, SR, pohádka, komedie
 16.00 I. adventní koncert: Kontrabasový orche-

str Brno, klášterní kostel
 16.00–18.00 Čertoviny, hry, soutěže, tvoření, 

čertovská muzika, Mikuláš s dárky pro radost, 
Komín

 17.20 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy 
zločiny, USA, VB, dobr., rodinný, fantasy, 12+, 

 20.00 Po čem muži touží, ČR, komedie

Pondělí 3. prosince
 Vánoce v knihovně, zahájení tradičního prodeje 
výrobků klientů Vincentina, pobočky Šumperk, 
a dětí z Dětského klíče, knihovna

 Vánoce v knihovně, zahájení tradičního prodeje 
výrobků klientů SONS, z. s., Šumperk, knihovna 
Sever

  17.20 Čertí brko, ČR, SR, pohádka, komedie
 17.30 Strom splněných přání, charitativní akce, 
vystoupení ZUŠ Šumperk, informační centrum

 20.15 Živě v Oku: Louskáček, Londýn, balet

Úterý 4. prosince
  10.00 Míša Kulička, školy, VK, divadlo

 18.00 Literární seminář: Amélie Nothombová, 
přednáší M. Brožová, malý sál, knihovna

  18.00 Čertí brko, ČR, SR, pohádka, komedie
 19.00 Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Ja-

vory, velký sál, dům kultury
 19.00 Fleksible, VK, Hrádek, divadlo
 20.00 Bohemian Rhapsody, USA, VB, životop., 

drama, hudební, 12+, 

Středa 5. prosince
  15.00 Oko senior: Bohemian Rhapsody, 

USA, VB, životop., drama, hudební, 12+, 

 16.00 Mikuláš v Lalala, akce RC Vikýrek, Kavár-
nička Lalala

 18.00 Grinch, USA, anim., rodinný, ČZ
 18.00. Běla a Jiří Kolářovi, vernisáž výstavy 
manželů Běly a Jiřího Kolářových ze sbírky Jaro-
slava Krbůška, Galerie J. Jílka

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

 20.00 Artvečer – FK: Climax, FR, drama, horor, 
taneční, 18+

Čtvrtek 6. prosince
 9.00–16.00 Mikulášský den, výroba perníčků, 

vánočních dekorací a drobných dárků, muzeum
 10.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, 
školy, VK, divadlo

 14.30–18.00 … právě začínáme aneb Tvořivá 
párty na Komíně: pečení s Nel Foberovou, pro 
děti od 8 let i dospělé, kuchyňka, vila Doris

  17.55 Čertí brko, ČR, SR, pohádka, komedie
 19.00 Igor Piačka: Touha a bolest, grafika, verni-
sáž výstavy, Eagle Gallery 

 19.00 Kabaret Bukowski #1: Johana aneb Do-
stálová, Horáková, Scheinostová, literární večer 

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.
H-club: Rooseveltova 17, tel.: 777 017 097 
www.h-club.eu

 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
Geschaderův dům: Kladská 1, tel.: 583 213 721, 
www.sumperk.cz/cs/turista/atraktivity-mesta

 přednášky, besedy
Městská knihovna T. G. Masaryka 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 
volejbal: www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=OLK-M

 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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s hudbou, literární vinárna Bukowski, Starobran-
ská ulice

 20.00 Smrtelné stroje, USA, akční, fantasy, sci-fi, 
12+, 

Pátek 7. prosince
 10.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, 
školy, VK, divadlo

 14.00–18.00 Řemeslná dílnička pro děti: vá-
noční ozdoby z drátu a korálků, výtvarný ateliér, 
Komín
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hrají Staří kamarádi, Kavárnička Lalala

  16.00 Grinch 3D, USA, anim., rodinný, ČZ
 16.00 Adventní podvečer s divadlem: herci 

Divadla Šumperk, pěvecké sdružení TapTýda, 
Hl. třída u divadla

  17.55 Čertí brko, ČR, SR, pohádka, komedie
 18.15 Basketbal nadregionální liga muži: 
TJ Šumperk B – Prostějov, hala, Tyršův stadion

 19.00 Vánoční koncert: Pavel Šporcl, komorní 
orchestr Praga Camerata a Motýli Šumperk, 
vyprodáno, klášterní kostel

 20.00 Smrtelné stroje, USA, akční, fantasy, sci-fi, 
12+, 

Sobota 8. prosince
 9.00–17.00 Keramika pro každého, volná tvorba 

z keramické hlíny pro děti i dospělé, artedílna, 
Komín

 10.00 Basketbal nadregionální liga starší 
žákyně: TJ Šumperk – Bruntál, hala, Tyršův 
stadion

 10.00 Lidmila Pekařová: Partnerství a jeho 
úskalí, přednáška, Kavárnička Lalala

 12.00 Basketbal nadregionální liga starší žáci: 
TJ Šumperk – Nový Jičín, hala, Tyršův stadion

  13.45 Gordon a Paddy, SE, anim., fantasy, ČZ
  15.15 Čertí brko, ČR, SR, pohádka, komedie
 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC David 
Servis České Budějovice, zimní stadion

 17.20 Smrtelné stroje, USA, akční, fantasy, sci-fi, 12+
 19.00 Jak je důležité mít Filipa, B, VK, divadlo
 20.20–0.20 12. PechaKucha Night aneb vánoční 
besídka okrašlovacího spolku, pořádají Šumper-
ský Okrašlovací Spolek a kino Oko, kino 

Neděle 9. prosince
 10.00 Basketbal nadregionální liga starší žá-
kyně: TJ Šumperk – Krnov, hala, Tyršův stadion

  10.00 Vánoční pohádka, hraje Divadlo Kejkle 
Brno, velký sál, dům kultury

  14.05 Mimi a Líza: Záhada vánočního světla, 
ČR, SR, anim., rodinný, povídkový 

  15.40 Pat a Mat: Zimní radovánky, ČR, anim., 
rodinný

 16.00 II. adventní koncert: Oldřich Janota, 
evangelický kostel

 17.30 Smrtelné stroje 3D, USA, akční, fantasy, 
sci-fi, 12+, ČZ

 20.00 Black Sabbath: The End of the End, VB, 
dokumentární, hudební, 15+

Pondělí 10. prosince
 17.20 Bohemian Rhapsody, USA, VB, životop., 

drama, hudební, 12+, 
 17.30 Benefice s Pontisem, veřejná aukce,  
Loučňáček ZŠ Loučná nad Desnou, folkl. soubor 
Seniorky Šumperk, Kavárnička Lalala

 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 
 19.00 Klasika Viva: Eva Garajová (mezzoso-

prán), Kateřina Englichová (harfa), klášterní 
kostel

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

Úterý 11. prosince
 10.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, 
školy, VK, divadlo

 17.30 Smrtelné stroje, USA, akční, fantasy, sci-fi, 
12+, 

 18.00 Koncert kytarového orchestru, koncert 
ZUŠ, kaple klášterního kostela 

 19.00 Vánoční koncert se čtením: Oculos meos, 
Pavel Mareš a studenti VOŠ a SPŠ Šumperk, 
velký sál, knihovna

 20.00 Ve spárech ďábla, USA, horor, 15+

Středa 12. prosince
 14.00–18.00 Den hor, zábavné odpoledne plné 

her, vzdělávacích aktivit a výrobních stanovišť, 
vila Doris
 16.00 Filatelisté, Kavárnička Lalala

 17.30 Smrtelné stroje, USA, akční, fantasy, sci-fi, 
12+, 

 17.30 Vánoční koncert Ptáčat (ZŠ Šumavská) 
a klarinetového dua A. Kouřil a V. Marešová 
(ZUŠ), informační centrum

 18.00 „Českému národu“, koncert učitelů ZUŠ, 
klášterní kostel

 18.00 Česko zpívá koledy, před divadlem
 20.00 Artvečer – FK: ... a dělo bylo ještě žhavé, 

SRB, BiH, drama, válečný, 12+

Čtvrtek 13. prosince
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hraje Albatros, Kavárnička Lalala

  15.30 Čertí brko, ČR, SR, pohádka, komedie
 17.00 Zpívání u stromečku, ZUŠ
 17.00 D. Polách: Historické toulky Šumper-

skem III, uvítání knihy, velký sál, knihovna
 17.30 Spider-man: Paralelní světy, USA, anim., 

akční, dobr., ČZ
 20.00 Aquaman, USA, akční, fantasy, dobr., 12+, 

Pátek 14. prosince
 9.00–16.00 Šumperské vánoční farmářské trhy, 
Hlavní třída mezi OD Jednota a hotelem Grand 

 14.00–19.00 Vánočník, tvořivé dílny – vánoční de-
korace, originální vánoční dárek, artedílna, Komín

 15.15 Spider-man: Paralelní světy, USA, anim., 
akční, dobr., ČZ

 16.00–18.00 … právě začínáme aneb Tvořivá 
párty na Komíně: vánoční přání, výtvarná dílna 
s Magdou Gieslovou, pro děti od 8 let i dospělé, 
kreslírna, Komín

 17.40 Aquaman, USA, akční, fantasy, dobr., 12+, 
ČZ, 

 20.30 Ve spárech ďábla, USA, horor, 15+

Sobota 15. prosince
 9.00–14.00 Šumperské vánoční farmářské trhy, 
Hl. třída mezi OD Jednota a hotelem Grand 

 9.30 Florbal 2. liga dorostenky: FbC Asper 
Šumperk – FBC ČPP Bystroň Group Ostrava, 
hala, gymnázium

 15.20 Florbal 2. liga dorostenky: FbC Asper 
Šumperk – 1. SC Tempish Vítkovice, hala, 
gymnázium

  15.25 Čertí brko, ČR, SR, pohádka, komedie
 16.00 Vánoční koncert Šumperského dětského 

sboru, velký sál, dům kultury
 17.00 Výstava Jarmily Krňávkové, vernisáž, 
Kavárnička Lalala

 17.00 Tomáš Limberk: Kouzlo barev, – obrazy, 
vernisáž, divadlo

 17.30 Spider-man: Paralelní světy, USA, anim., 
akční, dobrodružný, 

 18.00 Florbal divize muži: FbC Asper  
Šumperk – Lions Zlín, hala, gymnázium

 19.00 Prachy? Prachy!, P, VK, divadlo
 20.00 Aquaman, USA, akční, fantasy, dobr., 12+, 

Neděle 16. prosince
 11.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk –  
Krnov, hala, Tyršův stadion 

 14.00 Vánoce u radnice: stylové dioráma, pro-
gram na pódiu, nám. Míru

 14.00 Florbal divize muži: FbC Asper Šum-
perk – Florbal Vsetín, hala, gymnázium

 14.40 Spider-man: Paralelní světy, USA, anim., 
akční, dobr., ČZ

 16.00 III. adventní koncert: Jan Horníček (var-
hany), soubor Avonotaj a hosté, kostel sv. Jana 
Křtitele

 17.00 Vánoce u radnice: Oculos meos, Trocha 
klidu, nám. Míru

 17.10 Aquaman 3D, USA, akč., fantas., dobr., 
12+, ČZ

 20.00 Ve spárech ďábla, USA, horor, 15+

Pondělí 17. prosince
 10.00–18.00 Vánoční zabijačkové trhy u rad-
nice, nám. Míru

 17.00 IV. adventní koncert: Tradiční zpívání 
koled s dětmi Šumperského dětského sboru, 
náměstí Míru u radnice

 17.10 Aquaman, USA, akční, fantasy, dobr., 12+, 
ČZ, 

 20.00 Creed II, USA, drama, sportovní, 12+, 

Úterý 18. prosince
 9.00–18.00 Vánoční zabijačkové trhy u radnice, 
nám. Míru

 10.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, 
školy, VK, divadlo

 14.00–17.00 Vánoční dílničky u radnice, pořádá 
SVČ Doris, nám. Míru

 17.00 Vánoce u radnice: Haleluja band, nám. 
Míru

  17.20 Vánoce a spol., FR, komedie, rodinný, ČZ
 20.00 Živě v Oku: Italka v Alžíru, Teatre del 

Liceu de Barcelona, opera

Středa 19. prosince
 9.00–18.00 Vánoční zabijačkové trhy u radnice, 
nám. Míru
 16.00 Filatelisté, Kavárnička Lalala

  17.00 Čertí brko, ČR, SR, pohádka, komedie
 17.00 Prachy? Prachy!, G, VK, divadlo

 18.00 Vánoční koncert komorního smyčcového 
orchestru, koncert ZUŠ, klášterní kostel

 19.00 Artvečer – FK: Oni a Silvio, IT, drama, 
komedie, 15+

Čtvrtek 20. prosince
 10.00 Jak je důležité mít Filipa, školy, VK, divadlo

  15.45 Pat a Mat: Zimní radovánky, ČR, anim., 
rodinný

 17.35 Bumblebee, USA, anim., akční, sci-fi, 
dobr., ČZ

 18.00 Koncert dechového oddělení, koncert 
ZUŠ, kaple klášterního kostela 

 20.20 Spider-man: Paralelní světy, USA, anim., 
akční, dobrodružný, 

Pátek 21. prosince
  15.20 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru, 

FR, animovaný, ČZ
 17.35 Bumblebee 3D, USA, anim., akční, sci-fi, 

dobr., ČZ
 20.00 Aquaman, USA, akční, fantasy, dobr., 12+, 
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Na obou budou přichystány různé interaktivní prvky, 
které zabaví i ty nejmenší,“ prozrazuje Šebestíková.

Zimní radovánky a  Vánoce jsou magické období, 
zvláště pro děti. Právě pro ně připravilo v  sobotu 
1.  prosince místní divadlo pohádku O  Honzovi 
a princezně. Začíná v 16 hodin a chybět nebude se-
tkání s Mikulášem. O týden později, v neděli 9. pro-
since, se pak mohou těšit na Vánoční pohádku 
o  rozpustilém andílkovi. Ve velkém sále domu kul-
tury ji od 10 hodin zahraje brněnské Divadlo Kejkle.

Vánoční koncert se čtením chystá na prosinec 
knihovna TGM. Ve velkém sále nabídne v  úterý 
11.  prosince od 19 hodin adventní hudební zasta-
vení nad knihou „Anděl v kulichu“, která posluchače 
zavede do pozapomenutého světa pohorských měs-
teček, osad a  lesních samot libereckého spisovatele 
Otfrieda Preusslera. „Během čtení budeme svědky 
prožitku tajemství Štědrého večera očima malého 
chlapce a společně s mudrci budeme cestovat zasně-
ženou zimní krajinou Království českého po stopách 
svaté rodiny,“ prozrazuje ředitelka knihovny Kamila 
Šeligová. Pořad uvedou Vít Rozehnal a Pavel Mareš, 
zpěvy doprovodí smíšený sbor Oculos meos a  texty 
přednesou žáci VOŠ a SPŠ Šumperk. 

 Advent zpříjemní koncerty a další akce

Javory zavítají v úterý 4. prosince do domu kultury. 
Dějištěm koncertu bude od 19 hodin velký sál.

Atmosférou mikulášské nadílky ožije ve středu 
5. prosince šumperské náměstí Míru. Do města zavítá 
svatý Mikuláš doprovázený andílky a  anděly a  také 
zlobivými čertíky a čerty. Neobvyklý průvod s bryč-
kou taženou čerty vyrazí úderem sedmnácté hodiny 
od obchodní akademie a vydá se pěší zónou na ná-
městí u radnice. Zde čeká ty „hodné“ sladká odměna 
a „zlobivé“ pokárání, chybět nebudou čertovský rej, 
andělské melodie a  další překvapení, jež připravila 
Charita ve spolupráci s římskokatolickou farností.

Poslední koncert podzimní části cyklu Klasika 
Viva, který v  Šumperku pořádá Agentura J+D Ro-
mana Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 
10.  prosince. V  tento den bude od 19 hodin patřit 
klášterní kostel mezzosopranistce Evě Garajové, která 
patří mezi nejvýznamnější interprety písňové litera-
tury své generace v Česku i na Slovensku a svou au-
tentičností vzbuzuje pozornost také na mezinárodní 
hudební scéně. V doprovodu významné české harfis-
tky Kateřiny Englichové se mohou posluchači těšit na 
speciální vánoční program.

Ve středu 12. prosince se pak všichni zájemci mo-
hou zaposlouchat do tradičních vánočních koled 
v rámci vánočního koncertu, který rozezní prostory 
informačního centra od 17.30 hodin. Vystoupí pě-
vecký sbor Ptáčata pod vedením Pavly Zerzáňové 
Hilšerové, jenž působí při ZŠ v Šumavské ulici, a kla-
rinetové duo Antonín Kouřil a Valentýna Marešová 
ze třídy Jiřího Hlocha při místní ZUŠ. O půl hodiny 
později si mohou zájemci zazpívat u divadla a u Slu-

Řadu akcí chystá na adventní dny i místní radnice. 
Ve spolupráci s  divadlem proběhnou dva adventní 
podvečery s divadlem. Ve středu 28. listopadu se na 
Hlavní třídě u budovy divadla od 16 hodin představí 
hudební skupina Micash, kterou o  půl hodiny poz-
ději vystřídá kapela Tři vykřičníky. V  pátek 7.  pro-
since zahájí podvečer v  16 hodin šumperští herci 
a  v  16.30  hodin obsadí prostranství před divadlem 
pěvecké sdružení TapTýda. 

Tradiční Vánoce na Točáku, jež potrvají až do 
Štědrého dne, zahájí slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu v pátek 30. listopadu po páté podvečerní. Ku-
lisou budou písně v podání dětí z mateřské školky Bo-
růvka a vystoupení oblíbené kapely Fleksible. 

V pondělí 3. prosince pak „vyroste“ v informačním 
centru na Hlavní třídě strom splněných přání. Jeho 
slavnostní rozsvícení je naplánováno na 17.30 hodin, 
kdy proběhne i doprovodný kulturní program.

Klasické vánoční písničky, ale i  hity jako Díky za 
každé nové ráno, Javory, Za vodou, za horou a Mod-
litba. To je program, se kterým oblíbená sourozenecká 
dvojice Hana a Petr Ulrychovi společně se skupinou 

Do města zavítá svatý Mikuláš doprovázený andílky 
a anděly a také zlobivými čertíky a čerty.         Foto: -pk-

Klasika Viva nabídne vánočně laděný koncert mezzo-
sopranistky Evy Garajové. Na harfu ji doprovodí Kate-
řina Englichová.                                        Foto: archiv EG

Sobota 22. prosince
  15.25 Vánoce a spol., FR, komedie, rodinný, ČZ
 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – IHC Písek, 
zimní stadion

 17.30 Mary Poppins se vrací, USA, rodinný, 
fantasy, muzikál 

 20.00 Bumblebee, USA, anim., akční, sci-fi, 
dobrodružný

Neděle 23. prosince
  15.00 Grinch 3D, USA, anim. rodinný, ČZ
  16.55 Čertí brko, ČR, SR, pohádka, komedie
 19.00 Mary Poppins se vrací, USA, rodinný, 

fantasy, muzikál 

Úterý 25. prosince
 16.30 J. J. Ryba: Česká mše vánoční, šumperský 

vánoční sbor a orchestr, klášterní kostel

Čtvrtek 27. prosince
 15.05 Mary Poppins se vrací, USA, rodinný, 

fantasy, muzikál 
 17.00 Sex na vlnách, VK, divadlo

 17.35 Bumblebee 3D, USA, anim., akč., sci-fi, dobr., ČZ
 20.00 Znovu ve hře, USA, komedie, romant., 12+

Pátek 28. prosince
  15.40 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru, 

FR, animovaný, ČZ
 17.00 Divotvorný hrnec, VK, divadlo

 17.55 Znovu ve hře, USA, komedie, romant., 12+
 20.00 Bumblebee, USA, anim., akční, sci-fi, dob-

rodružný, 

Sobota 29. prosince
 15.05 Spider-man: Paralelní světy 3D, USA, 

anim., akční, dobr., ČZ

 17.35 Bumblebee 3D, USA, anim., akční, sci-fi, 
dobr., ČZ

 20.00 Aquaman, USA, akční, fantasy, dobr., 12+, 

Neděle 30. prosince
 15.25 Bumblebee, USA, anim., akční, sci-fi, 

dobr., ČZ
  17.50 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru, 

FR, animovaný, ČZ
 20.00 Zrodila se hvězda, USA, drama, roman-

tický, hudební, 12+, 

Pondělí 31. prosince
  11.00 Čertí brko, ČR, SR, pohádka, komedie
 13.00 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 

drama, hudební, 12+, 
 18.00 Silvestrovský ples 2018, VK, divadlo

Vánoční Šumperk: koncerty, výstavy, svatý Mikuláš,  
adventní podvečery s divadlem…

   Pokračování ze str. 3    neční školy v rámci akce Česko zpívá koledy.
Další koncertování nabídnou rovněž šumperské 

mateřské a základní školy a také základní umělecká 
škola. Ta připravuje kromě vystoupení svých oddělení 
v klášterním kostele i zpívání u stromečku a vánoční 
koncert komorního smyčcového orchestru. První 
akce proběhne ve čtvrtek 13. prosince od 17 hodin 
v budově „ZUŠky“, druhá se pak odehraje ve středu  
19. prosince od 18 hodin v klášterním kostele.

A blížící se svátky připomenou také zpěváci Šum-
perského dětského sboru. Vánoční koncert, během 
něhož vystoupí Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci 
a  Motýli, je na programu v  sobotu 15. prosince od 
16 hodin ve velkém sále domu kultury.

Sváteční atmosféru ve městě umocní u radnice tři 
prosincová odpoledne. Akce nazvaná Adventní dny 
splněných přání proběhne od neděle 16. do úterý 
18. prosince. Více v aktuálním čísle zpravodaje.

Zpracovala –zk-
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Prachy? Prachy! jsou další 
premiérou divadelní sezony

Touhu a bolest nabídne  
v Eagle Gallery Igor Piačka

S  prezentací barokního výtvarného 
umění na Šumpersku se v tomto čísle 
loučíme. Po jedenadvaceti příspěv-
cích, které postupně představovaly 
nejvýznamnější barokní památky 
v Šumperku a několik dalších význač-
ných uměleckých počinů v  okolí, si 
na závěr stručně připomeňme, jaké 
doklady tohoto uměleckého směru lze 
v šumperském regionu spatřit.

Barokní architektura, stejně jako 
sochařství a malířství, se v tomto kraji 
začala prosazovat velmi pozvolna, 
až v druhé polovině 17. století, avšak 
s klasicizujícími tendencemi prolínala 
až do konce 18. století. Po třicetileté 
válce byla řada staveb renovována 
a rozšiřována. Vedle sakrální architek-
tury byly přestavovány zámecké rezi-
dence a  měšťanské domy. Rozsáhlou 
proměnou prošel například klášterní 
kostel v Šumperku, venkovské kostely 
v  Novém Malíně či v Rejcharticích. 
Za profánní architekturu uveďme 
stavební úpravy zámeckých objektů 
v Loučné a v Bludově. 

Nicméně možnost realizovat kvalitní 

architektonický počin se na Šumper-
sku nabízela v  průběhu 17.  a  18.  sto-
letí spíše prostřednictvím církevních 
zakázek. Význačnou stavbou je kostel 
v  Jakubovicích, vyprojektovaný Do-
menicem Martinellim, za zmínku stojí 
i  kostel v  Nové Senince či v  Podlesí. 
Pokud budete vyhledávat vrcholně 
barokní stavby na Šumpersku, zamiřte 
do Velkých Losin, Kopřivné a  Vyso-
kých Žibřidovic. 

Architektonická aktivita s  sebou 
logicky nesla i  zvýšenou poptávku 
po sochařských a  malířských realiza-
cích. Umělci byli vyhledáváni přede-
vším pro výzdobu sakrálních objektů, 
nicméně zakázky se týkaly rovněž 
světské tematiky. Prostor byl dán ná-
stěnným a  závěsným malbám, stejně 
tak sochám určeným k  výzdobě kos-
telů. V průběhu 18. století se rozvíjela 
obliba exteriérových realizací, mo-
rových sloupů, které neodmyslitelně 
patří k  baroknímu umění, i  volné 
plastiky. 

Dokladů regionálního barokního 
sochařství ze 17. století se nedocho-

I. Piačka, Objetí, grafika

Olejomalba P. Marie s Ježíškem a sv. Jo-
sefem datovaná do konce 17. století 
pochází z  bývalého klášterního kostela 
v Šumperku.    Foto: sbírky VM Šumperk

valo mnoho. K  intenzivnímu rozvoji 
sochařské produkce došlo až v  první 
polovině 18. století, kterou utvářeli 
především umělci působící na Olo-
moucku, v západní části Českého Slez-
ska, ve slezské Vratislavi, výjimečně 
v  Čechách. Připomeňme si alespoň 
J. M. Scherhaufa a kolekci soch evange-
listů v Šumperku, J. A. Heinze a sochu 
sv. Jana Nepomuckého, M.  Kösslera 
a  šumperský morový sloup, O. Zah-
nera a  jeho monumentální koncept 
hlavního oltáře v  klášterním kostele, 
J. J. Lehnera a  S. Kapplera pracující 
na výzdobě barokní velkolosinské za-
hrady a v neposlední řadě S. Tischlera 
a jeho dochované dílo v Branné. 

Malířskou regionální produkci 
utvářeli především olomoucký malíř 
J. K. Handke a uničovský I. Oderlický, 
z místních řad F. Helwig a J. Keil. Řada 
barokních obrazů pocházejících z ru-
kou významných evropských umělců 
je k  vidění i  v  prostorách velkolosin-
ského zámku. O  nich a  řadě dalších 
zase třeba někdy příště. 

L. Müllerová, VM Šumperk

Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku

Současný anglický dramatik Ray 
Cooney je šumperským divákům dů-
věrně známý díky úspěšné komedii 
„1+1=3“. Ale zatímco v  této komedii 
šlo o zálety a nevěru, v titulu „Prachy? 
Prachy!“ roztáčí děj kufřík s  neoby-
čejně obrovskou částkou 735 000  li-
ber, tedy zhruba 22 milionů korun. 
Uf. Vidina takových peněz rozmetá 
poklidný život spořádaného manžel-
ského páru. 

Uťápnutý účetní Henry cestou 
domů na oslavu svých narozenin 
v  metru omylem sebere cizí kufřík. 
A  je to tady. Geometrickou řadou 
narůstá řetězec lží, úskoků, výmluv 

Vernisáž ve čtvrtek 6. prosince 
v  19  hodin otevře v  Eagle Gallery vý-
stavu nazvanou Touha a  bolest. Před-
staví se na ní třebíčský rodák Igor Piačka 
(1962). Výstava potrvá do 14. února.

Igor Piačka vystudoval Vysokou 
školu výtvarných umění v  Bratislavě 
(oddělení volné grafiky a  knižní 
tvorby) pod vedením profesora Al-
bína Brunovského. Během tohoto 
studia absolvoval roční stáž na Aca-
démie Royale des Beaux v  Bruselu 
u profesora Philippe Maese. V  letech 
1990–2003 vedl kurz figurální kresby 
na katedře grafiky Vysoké školy vý-
tvarných umění v Bratislavě.

Ve své grafice uplatňuje techniku 
kombinovaného hlubotisku, suché 
jehly a mezzotintu. Jeho hlavním mo-
tivem vyjadřovaným v díle je člověk, 
zejména žena zobrazující symboliku 
lidskosti ve všech jejích formách. Sa-
mozřejmě, že nezapomíná i na muže, 
jehož symbolický výraz uzavírá kom-
paktní kruh vyjadřovacího jazyka sa-
motného umělce. Nelze přehlédnout 
zobrazení dynamického vyjádření 
citu v  temperamentní poloze, jsme 
svědky zobrazené vášně, energie, 

a  vydírání, protože nikoho z  aktérů 
ani nenapadne takové peníze poctivě 
vrátit. Napětí se stupňuje a s ním gra-
duje i humor. Lidé, kteří se na začátku 
zdáli být normální a  předvídatelní, 
začínají pod vlivem peněz dělat ne-
skutečné věci. Jeden druhého pomalu 
nepoznává. Jeden druhým si jen těžko 
může být jistý, protože peníze získá-
vají převahu nade vším. Může mít 
taková komedie vůbec happy-end? 
Odpověď nabídne divadlo v  sobotu 
15. prosince, kdy se od 19 hodin ode-
hraje premiéra tohoto titulu. Se šum-
perskými herci ho nastudoval režisér 
Roman Groszmann.                M. Kašík

touhy, bolesti. Pojetí člověka jako 
takového ponechává Igor Piačka ve 
volném prostoru myšlenek každého 
z nás. Jakoby nabádal uvědomit si, že 
člověk je silný organizmus celého ves-
míru kolem nás.

Umělcova účast na samostatných 
výstavách a  kolektivních výstavách 
tvoří rozsáhlý seznam. Kromě výstav 
v  České republice a  na Slovensku se 
představil v zahraničí na samostatných 
výstavách v  USA, Indonesii, Číně, 
Švýcarsku, Polsku, Rusku, Rumunsku, 
Moldavsku, Bulharsku, Velké Británii, 
Dánsku, Belgii, Japonsku, Norsku.     

Z. Přikryl, kurátor galerie


