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Vážení a milí čtenáři,
přesně před týdnem jsme se dočkali astro-
nomického jara. Začíná optimistické období, 
kdy se noci postupně krátí a dny prodlužují. 
Hřejivé paprsky jarního slunce pak dodávají 
potřebnou energii a dobrou náladu. K ní by 
mohly přispět i kulturní a společenské aktivity, 
jež šumperští pořadatelé v dubnu nabízejí. 
Již počtrnácté představí během dubna šum-
perská přehlídka ŠPEK umělce působící či 
pocházející z našeho kraje. Návštěvníci se 
mohou těšit na divadelní představení, hudbu, 
besedy, výstavu, módní přehlídku a mnohé 
další. Klášterní kostel rozezní začátkem mě-
síce hlásky zpěváčků během přehlídky dět-
ských pěveckých sborů Zlatá lyra a v parku 
u Vily Doris si malí i velcí připomenou Den 
Země. Kino Oko nabídne přímý přenos z bar-
celonského Gran Teatre del Liceu, muzeum 
tři nové výstavy, „Doriska“ turnaj ve cvrn-
kání kuliček… Do Šumperka zavítají Štefan 
Margita, Pokáč, duo Alejandro Soto Lacoste  
a Ernesto Villalobos s Martou Töpferovou… To 
je jen zlomek dubnových akcí, z nichž si každý 
může vybrat to, co je mu blízké. 
Inspirací vám může být právě toto vydání Živé 
brány. Přeji krásné nejen kulturní zážitky. 

Z. Kvapilová, redaktorka
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Ocenění Zlatá deska za debutové album Vlasy, 
nominace na Objev roku 2017 v cenách Anděl a an
ketě Český slavík, miliony zhlédnutí na youtube. 
Tím vším se může pyšnit písničkář Pokáč, který 
do domu kultury zavítá v pátek 12. dubna v rámci 
svého turné POKÁČOVO JARO 2019. 

Popularitu veřejnosti získal tento zpěvák díky 
svým mimořádně vtipným a nápaditým textům, jež 
zhudebňuje nejen pro své desky. Během koncertu 
zazní známé „hitovky“ Vymlácený Entry, Stereo

Již počtvrté zavítá do Knihovny T. G. Masaryka příro
dovědec a cestovatel Ivo Müller. Další setkání cyklu na
zvaného „Nejvyšší vrcholy (mého) světa aneb Proč na ty 
kopce vlastně lezu?“ je naplánováno na úterý 9. dubna.

Během přednášky, věnované tentokrát horám ne

V  pondělí 8. dubna čeká vyznavače vážné hudby 
opravdu výjimečný zážitek. Organizátoři koncert
ního cyklu Klasika Viva pozvali do Šumperka oper
ního pěvce, tenoristu Štefana Margitu. Ve velkém sále 
domu kultury vystoupí od 19.30 hodin spolu s Mo
ravským klavírním triem.

Nejlepšího českého tenoristu současnosti Štefana 
Margitu, jenž hostoval v nejslavnějších operních do
mech Evropy a v zámoří, není třeba sáhodlouze před
stavovat. Doslova celosvětový věhlas a obdiv kritiků 
a publika mu přinesly především role v Janáčkových 
operách Káťa Kabanová, Z  mrtvého domu a  Osud, 
role tambourmajora v  opeře Vojcek Albana Berga, 
kapitána Verea v  opeře Benjamina Brittena Billy 
Budd a boha ohně ve Wagnerově opeře Zlato Rýna. 
V současnosti je přitom považován za jednoho z nej
lepších představitelů této role na světě. Příští rok se 
pak v roli Tichona v Janáčkově Kátě Kabanové vrátí 
na scénu Metropolitní opery v New Yorku.

Šumperský galakoncert se uskuteční za doprovodu 
renomovaného brněnského ansámblu Moravské kla

Klášterní kostel rozezní v pátek 26. dubna od 
páté podvečerní autorské latinskoamerické 
písně v podání chilského dua Alejandro Soto 
Lacoste a Ernesto Villalobos, jehož hostem 
bude Marta Töpferová. Koncert se uskuteční 
v rámci projektu Poezie a hudba, jenž pořádá 
Knihovna T. G. Masaryka, tentokrát ve spolu-
práci s organizátory cyklu Klasika Viva.
Chilský písničkář a multiinstrumentalista 
Alejandro Soto Lacoste je předním hudební-
kem chilské hudební scény. Studoval hru na 
klavír, kytaru a akordeon, zpěv a také kon-
trapunkt, harmonii a kompozici. Intenzivně 
se rovněž věnuje latinskoamerické lidové 
hudbě a populární písni. Posledních dvanáct 
let žije v Německu a působí převážně na 
berlínské hudební scéně. Od roku 2012 pak 
vystupuje společně s dalším chilským mul-
tiinstrumentalistou Critianem Carvachem, 
kontrabasistou Tomášem Liškou a zpěvač-
kou Martou Töpferovou v kvartetu Trova.

-kš, zk-

Autista – Moje zatracené nervy! je divadelní 
představení, se kterým do Šumperka při-
jede v sobotu 6. dubna úspěšné Slovácké 
divadlo z Uherského Hradiště. Představení 
se uskuteční v rámci osvětové mezinárodní 
kampaně „Light it up blue“ – „Rozsviťme se 
modře“, jejímž cílem je upozorňovat veřej-
nost na nutnost okamžité a stálé podpory 
lidí s autismem. Výtěžek z představení pod-
poří činnost místní obecně prospěšné spo-
lečnosti Dětský klíč, jež pomáhá právě lidem 
s autismem a jejich rodinám.
Hru napsala přímo pro Slovácké divadlo 
Alžběta Michalová, která se inspirovala pří-
během vlastního bratra. Se souborem ji na-
studoval režisér a současně ředitel divadla 
Michal Zetel. O jejím úspěchu svědčí desítky 
repríz. Josef Kubáník, jenž hraje autistu 
Kašpara, získal v roce 2015 za tuto roli oce-
nění Harlekýn. Představení bude předcházet 
vernisáž výstavy fotografií Andrey Nogové na-
zvaná „Autismus Autenticky III“. Odehraje se 
v sobotu 6. dubna v 17 hodin v divadle.    -zk-

Hostem chilského dua Alejandro Soto Lacoste 
a Ernesto Villalobos bude Marta Töpferová.   

Foto: archiv

Popularitu veřejnosti získal Pokáč díky svým mimořádně vtipným a nápaditým textům.                         Foto: archiv

Štefan Margita vystoupí v  domě kultury v  pondělí  
8. dubna.                                                         Foto: J. Zátorský

 Cyklus Poezie a hudba se ponese 
v latinskoamerickém duchu

 Představení a výstava přiblíží  
život s autismem

Klasika Viva láká na opravdovou lahůdku,  
na tenoristu Štefana Margitu

Pokáč přiveze známé hity i novinky

Do hor neodolatelných zavede Ivo Müller

typy nebo Zejtra je taky den, ale i novinky z právě 
připravovaného alba. Jako předskokan vystoupí 
písničkář Láska, který kromě láskyplných melodií 
zaujme svou neotřelou image hipstera. „Vzhledem 
k  obrovskému zájmu o  vstupenky se koncert pře
souvá z foyer přímo do velkého sálu. Již zakoupené 
vstupenky zůstávají v  platnosti,“ upřesňuje pro
dukční domu kultury Michaela Horáková a dodává, 
že koncert písničkářů Pokáče a  Lásky začne o  půl 
osmé večer.                                                                      zk

odolatelným, pozve Ivo Müller přítomné na rakouské 
sjezdovky, do Estonska, na Slovensko, ale i  do ulic 
Monaka, do černohorských Prokletých hor či do 
knížecího údolíčka v Lichtenštejnsku. Setkání se ode
hraje v 17.30 hodin v malém sále knihovny.            zk

vírní trio, které se řadí k souborům s nejrozsáhlejším 
repertoárem v  Evropě. V  programu zazní skladby 
proslulých autorů, jakými jsou například A. Dvořák, 
F. Schubert, B. Smetana či P. I. Čajkovskij. Posluchači 
se mohou rovněž těšit na slovenské národní a maďar
ské lidové písně, Schubertovo Ave Maria či na Šavlový 
tanec Arama Chačaturjana.                                       red
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Již počtrnácté představí během 
dubna šumperská přehlídka ŠPEK 
umělce působící či pocházející z  na
šeho kraje. Návštěvníci festivalu se 
mohou těšit na divadelní představení, 
hudbu, besedy, výstavu, módní pře
hlídku nebo také na promítání filmu.

„Veřejnost chceme seznámit 
s umělci, kteří mají blízký vztah k Olo
mouckému kraji. Představíme místní 
tvůrce nebo slavné rodáky, jež se prosa
dili na celorepublikové úrovni. Prostor 
samozřejmě dostanou i  ti, kteří odsud 
nepocházejí, ale v našem kraji odvedli 
kus poctivé umělecké práce,“ vysvět
luje produkční domu kultury Michaela 
Horáková.

Přehlídku odstartuje v  úterý 
2. dubna v 18 hodin v Gklubu beseda 

Přímý přenos opery La Gioconda z barce-
lonského Gran Teatre del Liceu chystá na 
středu 10. dubna šumperské kino Oko. 
Operu o čtyřech dějstvích, jež se odehrává 
v Benátkách 17. století, nastudoval se zpě-
váky v italštině režisér Pier Luigi Pizzi, diri-
gentem je Guillermo García Calvo a v hlavní 
roli se představí jedna z nejlepších divadel-
ních sopranistek současnosti Iréne Theori-
nová. Přenos, trvající 235 minut, začíná ve 
20 hodin.                                                      -red-

Opera La Gioconda se odehrává v  Benátkách 
17. století.                                             Foto: archiv

Festival zahájí beseda na téma Jak se žije 
na Haiti.                                    Foto: archiv

Režisér a dokumentarista Zdeněk No-
votný-Bričkovský přijede na ŠPEK fest 
spolu s Davidem Rotterem. 

Foto: M. Neuman
BG Nova se znovu zformovala v roce 2009, původně pouze pro jediné vystoupení 
na Šumperských Pomněnkách.                                                                            Foto: archiv

 Oko nabídne živě operu  
La Gioconda

Jílkova galerie ožije v dubnu  
Květy zahrad neviditelných

Duben se nese ve znamení ŠPEKu, přehlídky umění  
Olomouckého kraj

s olomouckou humanitární pracovnicí 
Klárou Löffelmannovou a šumperským 
lékařem Josefem Maradou, kteří při
blíží aktuální situaci v  nejchudší zemi 
západní polokoule – na Haiti. O týden 
později, v úterý 9. dubna, na sebe oblí
bená parta O5 a Radeček prozradí za
jímavosti ze zákulisního života kapely. 
V pořadu Radečkovy špeky bude členy 
kapely zpovídat od 19 hodin v Gklubu 
programový ředitel Rádia Haná a mo
derátor Marek Berger.

„Myslíme i na příznivce výtvarného 
umění. Ve středu 17. dubna by si v již
ním křídle domu kultury neměli nechat 
ujít jedinečnou výstavu ŠPEK Art Blok 
spojenou s  hudebním vystoupením 
a módní přehlídkou,“ láká na akci Ho
ráková. „Artový“ večer zahájí beseda, 

na kterou přijali pozvání malířka Mar
kéta Dočkalová, herec Kryštof Grygar, 
sklář Josef Bittner a  módní návrhářka 
Yvona Leitnerová. Chybět nebudou 
ani výstava sklářských a designerských 
výrobků, autorská módní přehlídka 
a vystoupení skupiny Hills on Skies. Ve 
stejný den se navíc v kavárně Předměstí 
uskuteční vernisáž výstavy objektů, 
kreseb a grafiky žáků výtvarného oboru 
místní „ZUŠky“.

Hned tři akce jsou naplánovány 
na sobotu 27. dubna. V 9 hodin začíná 
ve škole v Sluneční ulici celodenní pře
hlídka ochotnických souborů z  Olo
mouckého kraje, nazvaná ŠPEK na 
prknech, během níž se vedle známých 
a úspěšných ansámblů představí i dět
ské a  studentské soubory divadelních 
nadšenců. Od 12.30 hodin bude ve 
velkém sále domu kultury probíhat 
oblastní kolo dětské hudební soutěžní 

přehlídky Brána 2019, která je sou
částí festivalu Šumperské Pomněnky. 
Akce, jež je vzpomínkou na hudebníka 
a  skladatele Milana Žourka, „startuje“ 
ve velkém sále úderem sedmé večerní 
a vystoupí na ní kapely BG Nova, My 
Run Country, Sem Tam a Nová Sekce.

Tečkou za celým ŠPEKem bude 
v  úterý 30. dubna setkání s  hudebním 
skladatelem Davidem Rotterem a  re
žisérem a  dokumentaristou Zdeňkem 
NovotnýmBričkovským, kteří spo
lečně uvedou snímek V  krajinách ti
cha – Nikolaj a Ludmila. Na promítání, 
jež proběhne od 19.30 hodin v Gklubu, 
naváže beseda a další překvapení.     zk

Výstavu prací Anny Zemánkové, nazvanou 
Květy zahrad neviditelných, chystá na duben Gale
rie Jiřího Jílka. Zahájena bude ve středu 3. dubna 
v 18 hodin.

Divotvorné malířce Anně Zemánkové patří vý
znamné místo v širém proudu, který Jean Dubuffet 
pojmenoval uměním v syrovém stavu. V jeho roz
pětí od mediumních kreseb spiritistů přes autory 
čistého srdce typu Zbyňka Semeráka po pravěké 
idoly výsostného sochaře Jana Křížka. V  živém 
proudu, jenž se pak ale potkává s  celou šíří pro
středků a cílů veškeré výtvarné výpovědi.

Kdysi v mládí začala krajinou, aby na dlouhá léta 
malování odložila a vrátila se k němu na přímluvu 
synů, k  radosti všech, kdo se kdy těšili z  jejích ba
revných variací svobodných forem květů přírodě 
neznámých, a přece tu ve své možnosti od počátku 
přítomných. Potvrzují plnou jednotu všeho bytí 
a v ní prapříčinu naší lásky k ní, protože jsme všichni 
z jedné látky, z té, co byla dřív rybou, ptákem, kame
nem i květem a na svá vtělení se rozpomíná.

Všechny její jemné práce rodily se s přirozenou 
lehkostí v  každodenním bdělém snění někdy po 
třetí hodině ranní, v naslouchání hudbě a jejím vi

Sedmdesátá léta, pastel a propiska na protlačovaném 
papíře, 7 × 10,5 cm

bracím. Nořily se z prázdné plochy papíru jako uta
jené rostliny ze zahrad neviditelných a jejich květy 
měnily se v  motýly a  ptáky. Jsou tak věrohodné, 
jako ty ze semene v hlíně země vyrostlé. 

Díky za ně malířce i  její vnučce Terezii, která 
vzácný soubor z rodinné sbírky pro výstavu půjčila.  

M. Koval
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Dlouhodobé výstavy
Od 11. 4. do 16. 6. Příběhy apoštolů a evangelistů, 
výstavní síň, muzeum
Do 12. 5. Retrogaming, Muzejíčko, muzeum
Od 4. 4. do 9. 6. České století v komiksu, Rytíř
ský sál, muzeum
Od 2. 4. do 30. 6. V rukou restaurátora, Holla
rova galerie, muzeum
Do 28. 4. Napříč říší magie, výstava obrazů Mi
roslava Mlynáře, Galerie mladých, muzeum
Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Od 3. 4. do 28. 4. Anna Zemánková: Květy za
hrad neviditelných, Galerie J. Jílka

 Do 24. 4. Jindřich Štreit: Mobilní hospic Nejste 
sami, výstava fotografií, půjčovna pro dospělé, 
knihovna

 Od 25. 4. do 5. 6. Ladislav Netek: Obrazy 
a kresby, půjčovna pro dospělé, knihovna

 Do 9. 9. Barevné proměny, malby a fotografie 
společenství výtvarníků NASLISE, divadlo

 Od 6. 4. do 30. 4. Autismus autenticky III, vý
stava fotografií Andrey Nogové, divadlo

 Do 30. 6. Obraz – znak, výstava umělecké školy 
VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo
 Do 11. 4. Alena Antonová: Metamorfóza pů
vabu, malba, grafika, Eagle Gallery 

  Od 2. 4. do 30. 4., Šumperk jinýma očima, vý
stava kreseb, koláží a prací z kašírovaného papíru 
dětí z družiny ZŠ v Šumavské ul., informační 
centrum

 Od 6. 4. do 9. 5. Michal Bartoň: Uvolnění smy
slů, Kavárnička Lalala

 Od 18. 4. Výstava objektů, kreseb a grafiky 
žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk, kavárna 
Předměstí

Pondělí 1. dubna
 Rozsviťme se modře 2019: Modré nasvícení 
morového sloupu u radnice, nám. Míru

 18.00 Ženy v běhu, ČR, komedie
 20.00 Arctic: Ledové peklo, ISL, drama, 12+

Úterý 2. dubna
  V rukou restaurátora, zahájení výstavy, 

Hollarova galerie, muzeum
  9.00 O Honzovi a zakleté princezně, školy, 
VK, divadlo

 10.00 Rozsviťme se modře 2019: Tradiční focení 
v modrém v parku „u sovy“, sady 1. máje

  17.00 Šumperk jinýma očima, vernisáž výstavy 
kreseb, koláží a prací z kašírovaného papíru dětí 
z družiny ZŠ v Šumavské ul., informační centrum

 17.55 Arctic: Ledové peklo, ISL, drama, 12+
  18.00 ŠPEK: Jak se žije na Haiti, beseda  

s K. Löffelmannovou a J. Maradou, Gklub, dům 
kultury

  18.00 Literární seminář: Jáchym Topol, před
náší M. Brožová, malý sál, knihovna

 20.00 Ženy v běhu, ČR, komedie

Středa 3. dubna
  15.00 Oko senior: Ženy v běhu, ČR, komedie
 16.00 Fotbal SpSM žáci U13 + U12: Šumperk – 
Přerov, hřiště, Tyršův stadion

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

  18.00 Anna Zemánková: Květy zahrad nevidi
telných, vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka

 20.00 Artvečer – FK: Westwood: Punk, Icon, 
Activist, VB, dokumentární, 12+

Čtvrtek 4. dubna
  15.30 Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR, 

anim., dobr., rodinný 
  17.00 České století v komiksu, vernisáž vý
stavy spojená s komentovanou prohlídkou spiso
vatele P. Kosatíka, Rytířský sál, muzeum

 17.00 Grand hotel Berlín, C, VK, divadlo
  17.00 Klasika Viva slovem: P. I. Čajkovskij: 

Evžen Oněgin, G. Gershwin: Porgy a Bess, 
povídání o opeře, přednáší R. Janků, malý sál, 
knihovna

 17.20 Shazam!, USA, akční, fantasy, 
 20.00 Teroristka, ČR, komedie, drama, 12+

Pátek 5. dubna
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
 10.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, 
školy, VK, divadlo

  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se
niory, hrají Senioři Šumperk, Kavárnička Lalala

  15.30 Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR, 
anim., dobr., rodinný 

 17.20 Teroristka, ČR, komedie, drama, 12+
 19.30 Expediční kamera 2019, ČR, outdoor

Sobota 6. dubna
  9.00–18.30 Zlatá lyra 2019, nesoutěžní pře

hlídka dětských pěveckých sborů, klášterní 
kostel

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

  13.30 Jak vycvičit draka 3 3D, USA, animo
vaný, dobrodružný, ČZ

  15.40 Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR, 
anim., dobr., rodinný 

 17.00 Michal Bartoň: Uvolnění smyslů, vernisáž 
výstavy, Kavárnička Lalala

 17.00 Rozsviťme se modře 2019: Autismus 
autenticky III, vernisáž výstavy fotografií Andrey 
Nogové, divadlo

 17.25 Shazam!, USA, akční, fantasy, 
 18.00 Rozsviťme se modře 2019: Autista – Moje 
zatracené nervy!, Slovácké divadlo Uherské 
Hradiště, ve spol. s Dětským klíčem, VK, divadlo

 20.05 Teroristka, ČR, komedie, drama, 12+

Neděle 7. dubna
 10.00, 12.15 Fotbal Moravskoslezská divize 
dorostu st.: Šumperk – Bílovec, hřiště, Tyršův 
stadion

  15.30 Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR, 
anim., dobr., rodinný 

 15.30 Fotbal Moravskoslezská divize muži: 
Šumperk – Frýdlant n. O., hřiště, Tyršův stadion

 17.15 Teroristka, ČR, komedie, drama, 12+
 19.20 Shazam! 3D, USA, akční, fantasy 

Pondělí 8. dubna
 17.20 Shazam!, USA, akční, fantasy,  
  19.30 Klasika Viva: Štefan Margita, Moravské 

klavírní trio, velký sál, dům kultury
 20.00 Teroristka, ČR, komedie, drama, 12+

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

 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
basketbal: www.basketbalsumperk.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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Úterý 9. dubna
  9.00 O Honzovi a zakleté princezně, školy, 
VK, divadlo

 17.20 Shazam!, USA, akční, fantasy,  
  17.30 Cyklus Nejvyšší vrcholy (mého) světa 

aneb Proč na ty kopce vlastně lezu?: Hory ne
odolatelné, přednáší I. Müller, malý sál, knihovna

 18.00 Absolventský koncert žáků F. Havelky 
a J. Macka, koncertní sál ZUŠ 

  19.00 ŠPEK: Radečkovy špeky, beseda s kape
lou O5 a Radeček, Gklub, dům kultury

 20.00 Teroristka, ČR, komedie, drama, 12+

Středa 10. dubna
  15.20 Oko senior: Skleněný pokoj, ČR, SR, 

drama, 12+
 16.30 Fotbal SpSM žáci U13 + U12: Šumperk – 
Uničov, hřiště, Tyršův stadion

 17.30 Teroristka, ČR, komedie, drama, 12+
 18.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ ze třídy 

A. Blaťákové a H. Štědroňové, kaple klášterního 
kostela 

 19.00 Prachy? Prachy!, A, VK, divadlo
 20.00 Živě v Oku: La Gioconda, ESP, přímý 

přenos z Gran Teatre del Liceu, Barcelona, opera

Čtvrtek 11. dubna
 10.00 Jak je důležité mít Filipa, školy, VK, 
divadlo
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro 
seniory, hraje V+H Retro, Kavárnička Lalala

  16.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR, 
anim., dobr., rodinný 

  17.00 Za tajemstvím hradu Rabštejna u Bed
řichova, přednáší R. Vrla a J. Štáblová, malý sál, 
knihovna

  17.00 Příběhy apoštolů a evangelistů, verni
sáž výstavy, výstavní síň, muzeum

 17.45 After: Polibek, USA, drama, romantický, 12+
 20.00 Řbitov zviřátek, USA, horor, 15+

Pátek 12. dubna
  8.00–14.00 Ukliďme svět, ukliďme Česko, 
pytle na sběr odpadu k vyzvednutí v SEV ve vile 
Doris, inf. J. Kamp, tel. č. 774 908 122 

   10.00 Míša Kulička, školy, VK, divadlo
   14.00–18.00 Řemeslná dílnička pro děti: 

Pletení z pedigu, výtvarný ateliér, Komín
   15.00–18.00 Kuličkiáda 2019 – Turnaj 
ve cvrnkání kuliček, kuličky k dispozici, 
registrace hráčů od 15 hod., společná tvorba 
nejdelší kuličkové dráhy v Šumperku, hřiště, 
Komín

  16.10 Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR, 
anim., dobr., rodinný 

 17.55 Teroristka, ČR, komedie, drama, 12+
 18.15 Basketbal středomoravská liga muži: 
TJ Šumperk B – TJ Sigma Hranice, hala, Tyršův 
stadion

  19.30 Pokáč, velký sál, dům kultury
 20.00 Řbitov zviřátek, USA, horor, 15+

Sobota 13. dubna
  9.00–17.00 Otevřená keramická a hrnčířská 

dílna, práce s keramickou hlínou, modelování, 
točení na kruhu, kachle, artedílna, Komín

 10.00, 11.45 Fotbal SpSM žáci U15 + U14: Šum
perk B – Ostrava B, hřiště, Tyršův stadion

  13.30 Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR, 
anim., dobr., rodinný 

 15.15 After: Polibek, USA, drama, romantický, 12+
 17.30 Hellboy, USA, akční, fantasy, scifi, 15+
 19.00 Ceny města Šumperka za rok 2018, VK, 
divadlo

 20.00 Teroristka, ČR, komedie, drama, 12+

Neděle 14. dubna
  10.00 O drakovi, hraje Divadýlko z pytlíčku 
Praha, velký sál, dům kultury

  13.50 Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR, 
anim., dobr., rodinný 

 15.35 Teroristka, ČR, komedie, drama, 12+
 17.40 Trabantem tam a zase zpátky, ČR, doku

mentární, road movie, 15+
 19.55 Řbitov zviřátek, USA, horor, 15+

Pondělí 15. dubna
 18.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ ze třídy 

S. Akritidu a J. Ristovské, klášterní kostel 
 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 
 19.00 Tomík na cestách – Tuktukem z Thajska 

až na Moravu, ČR, digitální diashow road movie, 
kino Oko

Úterý 16. dubna
  15.45 Oko senior: Co jsme komu zase udě

lali?, FR, komedie, 12+, ČZ
  17.00 Anna Strnadová: Nebeské komando, 
autorské čtení, malý sál, knihovna

 17.50 Řbitov zviřátek, USA, horor, 15+
 18.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ ze třídy 

P. Juřičky, R. Sekyry, J. Slavíčkové a E. Stracho
tové, kaple klášterního kostela 

 20.00 Trabantem tam a zase zpátky, ČR, doku
mentární, road movie, 15+

Středa 17. dubna
 10.00 Prachy? Prachy!, školy, VK, divadlo
 16.30 Fotbal SpSM žáci U13 + U12: Šumperk – 
1. HFK, hřiště, Tyršův stadion

 16.30 Teroristka, ČR, komedie, drama, 12+
  17.30–20.30 Sedánky pro mamky, řemeslné 

tvoření pro ženy každého věku, výtvarný ateliér, 
Komín

 18.00 Koncert pěveckého oddělení ZUŠ, kláš
terní kostel

 18.30 Cesta vede do Tibetu, ČSSR, Čína, doku
mentární, 1954

  19.00 ŠPEK: ŠPEK Art Blok, artový večer, be
seda s M. Dočkalovou, K. Grygarem, J. Bittnerem 
a Y. Leitnerovou, výstava sklářských a desig
nérských výrobků, autorská módní přehlídka, 
vystoupení Hills on Skies, jižní křídlo, dům 
kultury

 20.00 Artvečer – FK: Ivan, SLO, thriller, drama, 15+

Čtvrtek 18. dubna
  9.00–16.00 Velikonoce v muzeu, tradiční 
zvyky a tvoření, prohlídka výstavy Retrogaming, 
muzeum

 14.00, 16.15 Fotbal Moravskoslezská divize 
dorostu st.: Šumperk – Vyškov, hřiště, Tyršův 
stadion

  15.40 Hledá se Yetti, USA, anim., dobr., kome
die, ČZ

 17.00 Prachy? Prachy!, D, VK, divadlo
 17.00 Přednáška psychologa a psychoterapeuta 

M. Studničky, pořádá RC Vikýrek, Kavárnička 
Lalala

 Výstava objektů, kreseb a grafiky žáků výtvar
ného oboru ZUŠ Šumperk, kavárna Předměstí

 17.45 After: Polibek, USA, drama, romantický, 12+
 20.00 La Llorona, USA, horor, thriller, 15+, 

Pátek 19. dubna
  14.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR, 

anim., dobr., rodinný 
  15.45 Hledá se Yetti, USA, anim., dobr., komed., ČZ
 17.50 Trabantem tam a zase zpátky, ČR, doku

mentární, road movie, 15+

 Cyklus Klasika Viva slovem 
pokračuje

 Výstavu Netkových děl uvede 
František „Čuňas“ Stárek

L. Netek, Zátiší

Tipy Živé brány
na duben

Nový cyklus setkávání, zaměřený na „váž-
nou“ hudbu, který pořádá Knihovna T. G. Ma-
saryka ve spolupráci s Romanem Janků, 
duchovním otcem projektu Klasika Viva, 
v dubnu pokračuje. Tentokrát se tematicky 
vztahuje k programu koncertu Štefana Mar-
gity, jenž je naplánován na pondělí 8. dubna.
Přednáška proběhne před koncertem ve čtvr-
tek 4. dubna a Roman Janků na ní pohovoří 
o Čajkovského opeře Evžen Oněgin a o opeře 
Porgy a Bess George Gershwina. Povídání do-
plní zvukové a obrazové ukázky. Začátek je 
v 17 hodin v malém sále knihovny.             -zk-

Obrazy a kresby Ladislava Netka budou od 
čtvrtka 25. dubna k vidění v půjčovně pro 
dospělé v Knihovně T. G. Masaryka. Výstavu 
zahájí vernisáž v 17 hodin.
Ladislav Netek, rodák ze Šumperka, prožil 
převážnou část svého života v Lanškrouně. 
Od dětství miloval tužky, pastelky a pokres-
lil, co se dalo. V tehdejší lidové škole umění 
se věnoval hře na violoncello a docházel do 
různých výtvarných kroužků a kurzů. Stýkal 
se s místními amatérskými malíři, později 
i s mladými umělci z undergroundu z Ústec-
koorlicka, Kolínska i Prahy. Své kresby, malby 
a koláže veřejně nevystavoval, vyjma Ústec-
kých salonů na přelomu 60. a 70. let. Přáte-
lům a známým je buď daroval, nebo prodával.
Výstavu obrazů a kreseb připravila pro 
šumperskou knihovnu z pozůstalosti svého 
bratra sestra Jarmila Netková. Uvede ji Fran-
tišek „Čuňas“ Stárek, bývalý šéfredaktor 
časopisu Vokno, který pracuje v Ústavu pro 
výzkum totalitních režimů.                   -kš, zk-
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Pavel Kosatík napsal scénáře k  seriálu 
České století.

V  muzeu budou k  vidění Příběhy apo-
štolů a evangelistů.           Foto: archiv VM

Muzeum chystá tři nové výstavy

 20.00 La Llorona, USA, horor, thriller, 15+, 

Sobota 20. dubna
   10.00–17.00 Velikonoce na Švagrově, pletení 

pomlázky, výroba píšťalky, zdobení vyfouknutých 
vajíček, pečení jidášů, hledání velikonočního po
kladu, Švagrov, odvoz autobusem zajištěn

  14.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR, 
anim., dobr., rodinný 

  15.45 Hledá se Yetti, USA, anim., dobr., komed., ČZ
 17.50 Teroristka, ČR, komedie, drama, 12+
 19.55 Hellboy, USA, akční, fantasy, scifi, 15+

Neděle 21. dubna
  13.50 Hledá se Yetti, USA, anim., dobr., kome

die, ČZ
  15.55 Mrňouskové: Daleko od domova, FR, 

anim., dobr., rodinný, ČZ
 16.00 Fotbal Moravskoslezská divize muži: 
Šumperk – Opava B, hřiště, Tyršův stadion

 18.00 Teroristka, ČR, komedie, drama, 12+
 20.00 La Llorona, USA, horor, thriller, 15+, 

Pondělí 22. dubna
 13.50 Mirai, dívka budoucnosti, JAP, anim., 

dobr., ČZ
  16.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR, 

anim., dobr., rodinný 
 17.45 After: Polibek, USA, drama, romantický, 12+
 20.00 Řbitov zviřátek, USA, horor, 15+

Úterý 23. dubna
  10.00 O Honzovi a zakleté princezně, školy, 
VK, divadlo

 18.00 Teroristka, ČR, komedie, drama, 12+
 18.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – Bas
ket Opava 2010, hala, Tyršův stadion

 20.00 La Llorona, USA, horor, thriller, 15+, 

Středa 24. dubna
  15.20 Oko senior: LOVEní, ČR, komedie, 

romantický, 12+
 17.30 Hellboy, USA, akční, fantasy, scifi, 15+
 20.00 Artvečer – FK: Mirai, dívka budoucnosti, 

JAP, anim., dobrodružný

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

  15.50 Hledá se Yetti, USA, anim., dobr., kome
die, ČZ

  17.00 Ladislav Netek: Obrazy a kresby, ver
nisáž výstavy šumperského rodáka, půjčovna pro 
dospělé, knihovna

 17.55 Teroristka, ČR, komedie, drama, 12+
 20.00 Avengers: Endgame, USA, akční, scifi, 

Pátek 26. dubna
   9.00–17.00 Den Země 2019: Možná bylo, 

možná nebylo v zemi děda Praděda, ve znamení 
50 let od vyhlášení CHKO Jeseníky, bohatý pro
gram pro školy a pro rodiče s dětmi, park za vilou 
Doris

  10.00 O rybáři a jeho ženě, školy, VK, divadlo
  15.30 Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR, 

anim., dobr., rodinný 
  17.00 Poezie a hudba: Alejandro Soto Lacoste 

duo (Chile) + host Marta Töpferová, autorské 
a latinskoamerické písně, ve spolupráci s Klasika 
Viva, klášterní kostel

 17.15 Avengers: Endgame 3D, USA, akční, scifi, ČZ
 19.00 na3kusy, Studio D123, VK, Hrádek, 
divadlo

 20.45 Avengers: Endgame, USA, akční, scifi, 

Sobota 27. dubna
  9.00 ŠPEK: ŠPEK na prknech, celodenní pře
hlídka ochotnických souborů z Olomouckého 
kraje, divadelní sálek, 4. ZŠ

 10.00, 11.45 Fotbal SpSM žáci U15 + U14: Šum
perk – Bílovec, hřiště, Tyršův stadion

  12.30 ŠPEK: Šumperské Pomněnky – Brána 
2019, oblastní kolo dětské hudební soutěžní 
přehlídky, velký sál, dům kultury

  13.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR, 
anim., dobr., rodinný 

  14.15 Mia a bílý lev, FR, SRN, rodinný, dobro
družný, ČZ

 16.55 Avengers: Endgame 3D, USA, akční, scifi, ČZ
  17.00 Červánek Dačice a Plameňáci Šum

perk, klášterní kostel
  19.00 ŠPEK: Šumperské Pomněnky – My Run 

Country, Sem Tam, BG Nova, Nová sekce, pře
hlídka folkové, blue grassové a country muziky, 
velký sál, dům kultury

 19.00 Vojnarka, VK, divadlo
 20.30 Avengers: Endgame, USA, akční, scifi, 

Neděle 28. dubna
   10.00 Rozpustilý kabaret, hraje Liduščino 
divadlo Praha, velký sál, dům kultury

  12.30 Mrňouskové: Daleko od domova, FR, 
anim., dobr., rodinný, ČZ

  14.30 Mia a bílý lev, FR, SRN, rodinný, dobro
družný, ČZ

   15.00 Pálení čarodějnic, soutěže, hry, tvoření, 
čarodějnický rej, vatra, za nepříznivého počasí se 
akce nekoná, muzeum

 16.35 Avengers: Endgame, USA, akční, scifi, ČZ
 20.05 Trabantem tam a zase zpátky, ČR, doku

mentární, road movie, 15+

Pondělí 29. dubna
 17.30 Projekt Babička (Jak rodinná historie 

ovlivňuje náš přístup k sobě, k druhým i k sobě 
samým?), VB, 93 min., Kavárnička Lalala

 17.30 La Llorona, USA, horor, thriller, 15+, 

 19.30 Avengers: Endgame, USA, akční, scifi, 

Úterý 30. dubna
  10.00 Míša Kulička, školy, VK, divadlo
 10.00–17.00 Rozsviťme se modře 2019: Den 
otevřených dveří v prostorách Dětského klíče, 
Kozinova 5, místnost pro terapii snoezelen 
v Knihovně TGM, klubovna na „Zámečku“ 
v Bulharské 8 – prohlídky v 15, 16 a 17 hod.

 16.30 Avengers: Endgame, USA, akční, scifi, ČZ
 18.00 Koncert klavírní korepetice ZUŠ, klášterní 

kostel
 19.00 Pochodeň č. II, scénický koncert, školy, 
VK, Hrádek, divadlo

  19.30 ŠPEK: David Rotter & Zdeněk Novotný
Bričkovský, setkání s hudebním skladatelem 
a režisérem a dokumentaristou, promítání filmu 
V krajinách ticha – Nikolaj a Ludmila, Gklub, 
dům kultury

 20.00 Teroristka, ČR, komedie, drama, 12+

Kuličkiádu 2019 aneb Turnaj 
ve cvrnkání kuliček chystá na 
pátek 12. dubna místní „Do-
riska“. Odehraje se odpoledne 
na hřišti s umělým povrchem 
na „Komíně“. Registrace hráčů 
bude probíhat od 15 hodin.
„Společně si zkusíme tradiční 
jarní hru – cvrnkání kuliček. 
Zahrajeme si premiérový turnaj, 
v němž má každý šanci vyhrát. 
Zvány jsou děti školkové i ško-
lou povinné,“ říká ředitelka SVČ 
Doris Petra Müllerová. Kuličky 
budou k dispozici na místě, děti 
si ale mohou přinést i vlastní. 
Organizátoři připravili také spo-
lečnou tvorbu nejdelší kuličkové 
dráhy v Šumperku.               -red-

 „Doriska“ pořádá turnaj 
ve cvrnkání kuliček

V Rytířském sále se na výstavě České 
století v  komiksu představí devět vý
tvarníků, kteří originálním způsobem 
zpracovali jednotlivé historické udá
losti od vzniku Československé repub
liky až po rozdělení Československa. 
Projekt navazuje na úspěch televizního 
seriálu České století, k  němuž napsal 
scénáře spisovatel Pavel Kosatík, a  je 
jeho volnou adaptací. Během vernisáže 
ve čtvrtek 4. dubna v 17 hodin mohou 
zájemci absolvovat komentovanou pro
hlídku výstavy s Pavlem Kosatíkem.

Pod názvem Příběhy apoštolů 
a  evangelistů se skrývá výstava, která 
bude ve výstavní síni během velikonoč
ních svátků vyprávět o  legendárních 
životech autorů evangelií a nejbližších 
Kristových učedníků, a to prostřednic
tvím cenné pozdně barokní sochařské 
kolekce, jež byla vytvořena v  druhé 
polovině 18. století pro králický kostel 

sv. Michaela Archanděla. Vernisáž je 
naplánována na čtvrtek 11. dubna na 
pátou odpolední.                                    zk

Tři nové výstavy budou v dubnu k vi
dění v  šumperském muzeu. První, na
zvaná V  rukou restaurátora, se otevře 
v úterý 2. dubna v Hollarově galerii a ná
vštěvníkům přiblíží, co vše obnáší práce 
muzejního konzervátora a kde všude mo
hou vidět nebo vnímat stopy jeho zásahů.
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V  den slavnostního otevření šumperské radnice  
9. září 1911 bylo veřejnosti umožněno nahlédnout 
do reprezentačních prostor budovy a kanceláří před
stavitelů města. Pozornost návštěvníků poutala pře
devším slavnostní síň (Festsaal), dnešní obřadní síň 
radnice. Její původní štuková výzdoba se dochovala 
dodnes. Kromě několika málo zásahů neprodělal in
teriér sálu mnoho změn. Ty se týkaly především jeho 
vybavení nábytkem a doplňky, jak dokumentují při
ložené fotografie.

Ještě v prvních měsících roku 1912 byla v sále pod 
znakem města, vytvořeným ve štuku nad velkým 
obloukem, ponechána výzdoba ze dne slavnostního 
otevření radnice. Ozdoben květinami a palmami vi
sel zde obraz císaře Františka Josefa I. Poté už inte
riér sloužil zasedání městské rady a odehrávaly se tu 
významné události v životě města. Po druhé světové 
válce byl využit jako obřadní síň.

Větším zásahem do vzhledu sálu bylo umístění 
plastiky kráčejících partyzánů, jejíž námět a prove
dení připomínaly novomanželům přinesené oběti za 
války a  naplňovaly tehdejší představy o  ideologic
kém obsahu díla, avšak neodpovídaly původnímu 
výzdobnému pojetí interiéru. Plastika vikýřovického 
rodáka, významného sochaře Juraje Hovorky, insta
lovaná pod velkým obloukem někdy v  padesátých 
letech minulého století, byla odstraněna počátkem 
devadesátých let. Nahradil ji triptych dřevěných 

Seriál Šumperské proměny: Obřadní síň radnice

Sál v  meziválečném období, kdy sloužil k  zasedání 
představitelů města.                  Foto: archiv VM Šumperk

Plastika sochaře Juraje Hovorky zobrazující pochod 
partyzánů horami.                     Foto: archiv VM Šumperk

Obřadní síň v 70. letech minulého století. 
Foto: archiv VM Šumperk

Partyzány nahradil triptych dřevěných plastik sochaře 
Jiřího Jílka, barevně dotvořený jeho dcerou Anežkou 
Kovalovou.                                                                  Foto: -pk-

Poslední úpravy obřadní síně byly realizovány v letech 
2017 a 2018.                                                    Foto: P. Kvapil

Slavnostní sál radnice ještě s  výzdobou ze dne jejího 
slavnostního otevření.             Foto: archiv VM Šumperk

námětem příštích Šumperských proměn.
V  minulém čísle Živé brány Jeseníků bylo jen 

stručně pojednáno o rozsáhlé rekonstrukci podkroví. 
Jelikož se jednalo o zásadní přeměnu, věnujme jí více 
pozornosti. Jak již víme, v prostoru pod střechou rad
nice vznikla serverovna, několik kanceláří a  sklado
vých prostor. Nosné trámové konstrukce, jež zasahují 
do jejich interiérů, byly očištěny, vadné kusy vymě
něny a  dřevo přemořeno. S  bílou omítkou stěn tak 
vznikl příjemný kontrast připomínající obytná pod
kroví starých domů. Pod zvýšenými podlahami dnes 
vedou kabeláže. Vyměněna byla také okna a osazena 
termosklem. Stavbaři se úspěšně vyrovnali s  neleh
kým vsazením nových rámů do okenních otvorů. 
Zcela nový pohled odtud na Šumperk a  zvláště na 
horní partie morového sloupu je přinejmenším zají
mavý.

Společně s úpravami podkroví byla na střeše zho
tovena nová prosklená konstrukce nad hlavním scho
dištěm, která zvýšila jeho prosvětlení. Tak jako její 
předchůdkyně chrání skleněný kryt s drobnými vitrá
žemi nad schodištěm, který může návštěvník radnice 
spatřit jedině zevnitř. Také tento kryt prošel rukama 
restaurátorů.                                                        Ve spolupráci 

s Vlastivědným muzeem Šumperk Z. Doubravský

plastik sochaře Jiřího Jílka, barevně dotvořený auto
rovou dcerou Anežkou Kovalovou.

Instalování klimatizační jednotky do bočního ob
louku v roce 2008 zvýšilo komfort při pobytu v ob
řadní síni. Poslední úpravy, které byly realizovány 
v letech 2017 a 2018, se týkaly jak interiéru sálu, tak 
také předsálí, v  němž bylo restaurováno zrcadlo se 
zlaceným rámem, zavedena klimatizace a instalováno 
nové osvětlení ve tvaru dvou kruhů symbolizujících 
novomanželské prsteny. Předsálí, obdobně jako ob
řadní síň, bylo vybaveno novým nábytkem. V samot
ném sálu byl do čela umístěn nový pult a  podlahu 
pokryl světle šedý koberec. Celý prostor obřadní síně 
dostal čistou bílou barvu. Modernizována byla také 
klimatizační jednotka. Nejnáročnější opravy se týkaly 
okna sálu, jehož dřevěné konstrukce i sklo zastaraly. 
Vitráže se v  něm dochovaly jen v  horním oblouku 
a  jejich obnovení vyžadovalo citlivý restaurátorský 
zásah. Náročná oprava slavnostního okna sálu bude 


