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Vážení a milí čtenáři,
držíte v rukou sice dubnové, ale obsahem 
májové číslo Živé brány Jeseníků. Titulní 
strana napovídá, že Slavnosti města Šum-
perka doslova „klepou“ na dveře. Nabídnou 
opět bohatý program a připomenou nejen 
tzv. šumperský sněm, ale i události v histo-
rii města spojené s letopočty zakončenými 
ne vždy šťastnou „magickou“ devítkou.
Letmý pohled do květnové nabídky kulturních 
a dalších akcí v našem městě pak napovídá, 
že na své by si mohl přijít každý. Nechybějí 
výstavy, filmová a divadelní představení, be-
sedy, tvoření, autorské čtení „čerstvé“ dr-
žitelky ceny Magnesia litera, balet a umění 
v kině, majáles, koncerty, ale také putování 
po sluneční soustavě s významným českým 
vědcem, degustace mikulovských vín, ZUŠ 
Open či velké psí „klání“ Šumperský hafan. 
Květen je ale i měsíc probouzející se přírody, 
kdy se všechno zelená, rozkvétá a voní. Ne-
zapomeňte se tedy první májový den políbit 
pod rozkvetlým stromem a užívejte si lásky-
plný čas nejen v květnu. Přeji vám všem máj  
v duši!                          Z. Kvapilová, redaktorka
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Jedna z nejlepších interpretek šansonu u nás, hudební 
stálice Hana Zagorová, přijala pozvání do Šumperka. 
Přijede spolu s excelentním Boom! Bandem Jiřího Dvo-
řáka a s Petrem Rezkem. 

Podle recenzentů a kritiků se naše česká „star“ odlivu 
fanoušků obávat nemusí. K tvorbě na svém posledním 

Do třetí dekády existence vstupují tento rok Slav-
nosti města Šumperka. Lidé se opět mohou těšit na 
divadelní představení, oslavu Mezinárodního dne dětí, 
vystoupení hudebních skupin a den s historií a roman-
tikou, připomínající významné události šumperských 
dějin. Největším lákadlem je bezesporu koncert sku-
piny Wohnout, novinkou pak běžecký závod historic-
kým centrem města ŠumpeRUN.

Slavnosti města zahájí ve čtvrtek 30. května v Pav-
línině dvoře šumperské divadlo odpolední pohádkou 
O  Honzovi a  zakleté princezně, dospělým pak večer 
nabídne komedii Jak je důležité mít Filipa od Oscara 
Wildea. Pátek bude tradičně patřit dětem. Odpoledne 
se v  Pavlínině dvoře ponese ve znamení oslavy Me-
zinárodního dne dětí, na něž tu budou čekat tvořivé 
dílničky, recyklační hry, Liščí stezka odvahy, skákací 
hrady a  skluzavky. Navazující večerní program na-
bídne největší páteční lákadlo, koncert známé roc-
kové skupiny Wohnout, která zahraje osvědčené hity 
i skladby z nového alba Miss Maringotka. Wohnouty 
doplní pražská skupina se šumperskými kořeny Late 
Harvest, místní parta SIOUX a  také šumperské trio 
Dub band.

Sobota 1. června proběhne v sadech 1. máje u vily 
Doris a ponese se v duchu historie a  romantiky. Při-
pomene nejen největší událost šumperských dějin, tzv. 
šumperský sněm, ale také první střet husitů s ozbro-
jenou mocí v roce 1419, připojení Moravy ke stavov-
skému povstání roku 1619, velký požár města v  roce 
1669 a rok 1679 spojený se začátkem čarodějnických 
procesů. 

Po celý den bude probíhat jarmark s tradičními ře-
mesly, dobovým zbožím a  výrobky certifikovanými 
jako JESENÍKY Originální produkt®. Děti se mohou 
těšit na atrakce a  chybět nebude bohaté občerstvení. 

Ojedinělý zážitek nabídne posluchačům 
květnový koncert cyklu Klasika Viva. Vy-
chutnat si budou moci vystoupení fenome-
nálního klarinetisty Karla Dohnala a jeho 
unikátní provedení avantgardní kompozice 
Harlekýn pro sólový klarinet Karlheinze 
Stockhausena. Dějištěm bude v pondělí 
20. května od 19 hodin klášterní kostel.
Je to asi nejextrémnější sólová podoba hraní 
na klarinet. Karel Dohnal patří k pouhé pě-
tici hudebníků na světě, kteří mají Harle-
kýna v repertoáru. Během padesátiminutové 
show, jež fascinuje i nejmenší diváky, hraje 
Dohnal v kostýmu harlekýna nepřetržitě na 
klarinet, tančí a vše ještě doprovází pantomi-
mou. Hudba Karlheinze Stockhausena v jeho 
mistrovském podání tak publikum zcela po-
hltí a vtáhne do neopakovatelné atmosféry 
plné humoru a vtipných scének.              -red-

Již popáté zavítá do Knihovny T. G. Masa-
ryka přírodovědec a cestovatel Ivo Müller. 
Další setkání cyklu nazvaného „Nejvyšší vr-
choly (mého) světa aneb Proč na ty kopce 
vlastně lezu?“ je naplánováno na čtvrtek 
2. května.
Během přednášky, věnované tentokrát ho-
rám malebným, pozve Ivo Müller přítomné 
do Albánie a Makedonie, do Srbska a Ma-
ďarska, ale i do země sladkého vína – Mol-
davska či mezi bludné kameny Litvy. Chybět 
nebude ani oblíbený bonus. Přednáška za-
číná v 17.30 hodin v malém sále knihovny.  

-zk-

Karel Dohnal coby harlekýn.          Foto: D. Havel

Ivo Müller přiblíží posluchačům hory malebné. 
Foto: -im-

Hana Zagorová vystoupí s Petrem Rezkem a s excelentním Boom! Bandem Jiřího Dvořáka.       Foto: V. Votrubová

Největším lákadlem pátečního programu Slavností 
města bude koncert skupiny Wohnout.          Foto: archiv

 Klarinetista Karel Dohnal přiveze 
unikátní projekt Harlekýn

 Do hor malebných pozve Ivo Müller

Slavnosti města vypuknou na přelomu 
května a června

Hana Zagorová přijede s Petrem Rezkem
albu „Já nemám strach“ se totiž nebála přizvat kolegy 
o generace mladší. V sobotu 18. května tak návštěvníci 
koncertu uslyší písničky z dílny Xindla X, Radůzy, Marka 
Ztraceného, Martina Chodúra a dalších skladatelů a tex-
tařů. Chybět nebudou ale ani léty prověřené hity. Koncert 
začíná v 19 hodin ve velkém sále domu kultury.         -red-

Rytířská ležení, dobové stany a různá nevšední zákoutí 
v celém parku pak budou připomínat jedno velké stře-
dověké městečko. Oslavy tradičně završí velký kostý-
movaný průvod městem, slavnostní ceremonie přijetí 
moravských a slezských stavů v Šumperku a ohňostroj.

Na třídenní oslavy naváže velká sportovní událost. 
V  neděli 2. června se poběží první ročník závodu 
ŠumpeRUN, jehož start a  cíl najdou závodníci i  fa-
noušci na náměstí Míru u  radnice. Závodu na deset 
kilometrů, který se poběží městskou památkovou zó-
nou, se zúčastní více než tři stovky již registrovaných 
závodníků a jeho součástí budou i závody pro děti. Na 
ně se lze registrovat na stránkách www.sumperun.cz. 
Vstup na Slavnosti města Šumperka, jejichž podrobný 
program je zveřejněn na www.slavnosti-mesta.cz, je  
zdarma.                                                                                 -bv, zk-
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Dvě nedávno vytvořená díla a jedna 
světová premiéra představí v  šumper-
ském kině Oko současnou tvář lon-
dýnského Královského baletu. V rámci 
cyklu Živě v  Oku si mohou v  úterý 
16.  května od 20.15 hodin diváci vy-
chutnat i  aktuální práci Sidi Larbiho 
Cherkaouie.

Dnešní tvář Královského baletu 
se představí v  dílech tří současných 
předních choreografů. Choreografie 
V průběhu zlaté hodiny Christophera 
Wheeldona je postavena na sedmi 

Další z řady autorských čtení pořádá 
v úterý 7. května Knihovna T. G. Ma-
saryka. Hostem tentokrát bude Pavla 
Horáková, jež se začte do svého ro-
mánu Teorie podivnosti, za který 
letos obdržela cenu Magnesia Litera 
v  oblasti prózy. Setkání se odehraje 
v 17.30 hodin v malém sále knihovny 
a vstupné je padesát korun. 

Spisovatelka, literární překlada-
telka, publicistka a  rozhlasová redak-
torka Pavla Horáková je mimo jiné 
autorkou dětské detektivní trilogie 
o Hrobařících, spolu s Jiřím Kamenem 
připravovala rozhlasový cyklus Polní 
pošta věnovaný českým účastníkům 
1. světové války, z něhož vzešly knihy 
Přišel befel od císaře pána a Zum Be-
fehl, pane lajtnant. Společně s Alenou 
Scheinostovou a Zuzanou Dostálovou 
pak vydala loni novelu Johana a  rov-
něž svůj první román pro dospělé Teo-
rie podivnosti. 

Jeho hrdinkou je moderní intelek-
tuálka Ada Sabová, mladá vědkyně 
z  Ústavu mezioborových studií člo-
věka, jež se pokouší vybalancovat 
osobní život a kariéru. Na pozadí pát-
rání po zmizelém synovi své kolegyně 
zaznamenává kolem sebe zdánlivé 
nahodilosti, za nimiž však tuší záko-
nitost a provázanost. Pro všechny tyto 

Šumperský hafan zve již více než 
deset let všechny milovníky psů a  je-
jich čtyřnohé kamarády k  přátel-
skému soutěžení o stejnojmenný hrdý 
titul. O  ten budou letos „bojovat“ 
v  neděli 19. května od jedné odpo-
lední již tradičně v  areálu Pavlínina 
dvora v  místním muzeu. Soutěže se 
mohou zúčastnit pejsci všech ras, bez 
ohledu na průkaz původu.

„Od letošního ročníku bude Šum-
perský hafan mnohem více pomáhat 
při umisťování pejsků, a  to jak chrtů 
a podenců, což jsou tradiční partneři 
soutěže, tak nově i  pejsků z  útulků 
v  našem regionu. Pokud se díky Ha-
fanovi podaří nějaké pejsky umístit 
do nových domovů, bude to obrov-
ský úspěch a  soutěž tím získá vyšší 
‚level‘,“ říká Marie Gronychová, ředi-
telka šumperského muzea, které akci 
pořádá. Stejně jako v minulých letech 
bude hlavním bodem programu sou-
těž o titul Šumperský hafan 2019, jež 
bude probíhat v několika kolech s tím, 
že vítěz každého dílčího kola postoupí 
do závěrečného posuzování ve finále. 
„Psa předvede handler ve výstavním 
postoji a v pohybu a jedno kolo bude 
věnováno i  dovednosti psů. Soutěž 
bude opět volně kopírovat klasické psí 
výstavy,“ podotýká Gronychová.

Chybět ovšem nebudou ani junior-

Máte rádi hereckou impro-
vizaci? Pak si nenechejte 
ujít letošní Impru. V sobotu 
11. května bude divadelní 
Hrádek patřit od sedmé pod-
večerní hercům Hanny Firlovi 
a Ondřeji Královi, kteří spolu 
s kytarovým mágem Igorem 
Ochepovskym tvoří každé 
představení, včetně všech jeho 
složek, až přímo na jevišti.   -kv-

S nelítostnou komedií podle 
slavného Formanova filmu 
Hoří, má panenko!, líčící pe-
ripetie nepovedeného ha-
sičského bálu, přijede do 
Šumperka Východočeské di-
vadlo Pardubice. Diváky čeká 
řada dobových hitů, ale také 
sarkastický humor, odkrývající 
lidskou bezohlednost, zabed-
něnost, aroganci i prázdné 
fráze, kterými se kdekdo zašti-
ťuje. Představení se odehraje 
v divadle v sobotu 4. května od 
19 hodin.                              -red-

Knihovna přivítá Pavlu Horákovou, 
letošní držitelku ceny Magnesia Litera 
v oblasti prózy.                       Foto: archiv

Vzorce letu Crystal Piteové přinesou velký taneční ansámbl.                   Foto: T. Kenton

Šumperský hafan, to je i oblíbená soutěž v kostýmech.                          Foto: M. Jeřábek

 Na Hrádek zavítá Impra

 Pardubice přivezou 
Hoří, má panenko!

Psi všech ras se „utkají“ o Šumperského hafana

V Oku se představí současná tvář 
Královského baletu

Držitelka ceny Magnesia litera  
se začte do Teorie podivnosti

dvojicích, které se různě oddělují 
a  mísí mezi sebou a  na hudbu Vival-
diho a  Bossa vytvářejí bohaté barvy 
jako světlo zapadajícího slunce. Reprí-
zované Vzorce letu Crystal Piteové při-
nesou velký taneční ansámbl a známou 
hudbu Goreckého z  jeho Symfonie 
smutných písní jako hluboké a vášnivé 
zamyšlení nad migrací. Mezi oběma 
choreografiemi je zařazeno nové 
dílo, jež pro Královský balet vytvo-
řil jako svou aktuální práci Sidi Larbi  
Cherkaoui.                                                     -red-

jevy hledá zastřešující definici, svou 
„teorii podivnosti“, a zjišťuje, že neko-
nečnou spletitost světa pouhým rozu-
mem neuchopí. A zatímco společnost 
kolem ní čím dál více lpí na vyprázd-
něných pravidlech, Ada její struktury 
jednu po druhé opouští a  vydává se 
vstříc svobodě…                                 -kš-

handling, tedy psí výstava pro děti, 
oblíbená soutěž v  kostýmech a  pro 
zdatnější pejsky a  „pánečky“ i  pře-
kážková dráha. „Účast letos přislí-
bila Petra Macková Hrochová, která 
na Hafanovi představí svou knížku 
Psí tinder, jejímž hlavním hrdinou 
je francouzský buldoček. A  stejně 
jako loni se i  letos mohou návštěv-
níci poradit se znalkyní psích dušiček 

Michae lou Drabek,“ láká na akci ředi-
telka muzea. 

Patronkou akce je tradičně Karla 
Mornstein-Zierotin a  ceny pro psí 
vítěze opět obstará AkvaZoo Rataj. 
Přihlášky jsou dostupné na webu 
www.muzeum-sumperk.cz nebo na 
fb profilu https://www.facebook.com/
Sumpersky.hafan/, případě také v po-
kladně muzea.                                      -zk-
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Dlouhodobé výstavy
 Do 16. 6. Příběhy apoštolů a  evangelistů, vý-
stavní síň, muzeum
 Do 12. 5. Retrogaming, Muzejíčko, muzeum
 Od 17. 5. do 1. 9. Velká prázdninová herna, Mu-
zejíčko, muzeum
 Do 9. 6. České století v  komiksu, Rytířský sál, 
muzeum
 Do 30. 6. V rukou restaurátora, Hollarova gale-
rie, muzeum
 Od 2. 5. do 16. 6. Stezka života, výstava Evy Be-
nové, Galerie mladých, muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Od 1. 5. do 2. 6. Petr Šmaha: Opřenost, malba 
a kresba, Galerie J. Jílka

 Do 5. 6. Ladislav Netek: Obrazy a  kresby, půj-
čovna pro dospělé, knihovna

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

 Do 30. 6. Výstava výtvarných děl umělecké školy 
VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo
 Do 6. 6. Milan Bauer: Imaginace techniky, gra-
fika, Eagle Gallery

 Do 9. 5. Michal Bartoň: Uvolnění smyslů, Kavár-
nička Lalala

 Od 10. 5. do 30. 6. Eva Karásková: Malování svět
lem, Kavárnička Lalala

 Do 4. 9. Jan Burian: Stáří a jiné situace, výstava 
fotografií, Galerie Pod Sluncem, Centrum soc. 
služeb Pomněnka, Šumavská 13

 Do 1. 6. Jantarová stezka, Muzeum silnic 
Vikýřovice

 Do 21. 9. Dálnice Praha–Brno–Zlín v obrazech 
času (1938–1950), Muzeum silnic Vikýřovice

Středa 1. května
   10.00–17.00 Sportovní hry s  Doriskou, 
slack-line, lezecká stěna, parkouristická trampo-
lína, discgolf + kanjam, kin-ball, orientační běh, 
spikeball, kubb, badminton XXL, cornhole, ta-
lentové stanoviště – diabolo, žonglování, hakisák, 
lakros atd., dětský sportovní koutek s atrakcemi, 
vystoupení Tornáda, Folí de la fúl, parkouristů, 
park u vily Doris

  14.30 Hledá se Yetti, USA, anim., dobr., kome-
die, ČZ

 16.35 Avengers: Endgame 3D, USA, akční, sci-fi, ČZ
  18.00 Petr Šmaha: Opřenost, vernisáž výstavy 
malby a kresby, Galerie J. Jílka

 20.00 Artvečer – FK: Kapela, ČR, SK, dokumen-
tární, 12+

Čtvrtek 2. května
  Stezka života, zahájení výstavy E. Benové, Ga-
lerie mladých, muzeum

  8.00–18.00 Vítání ptačího zpěvu, odchyt, 
kroužkování, určování ptáků, Třemešské rybníky 
u Šumperka 

 11.00 Prachy? Prachy!, školy, VK, divadlo
  15.50 Uglydolls, USA, anim., dobr., ČZ
  17.30 Cyklus Nejvyšší vrcholy (mého) světa 

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

 17.45 After: Polibek, USA, drama, romantický, 12+
 20.00 Avengers: Endgame, USA, akční, sci-fi, 

Pátek 3. května
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
  8.00–18.00 Vítání ptačího zpěvu, odchyt, 
kroužkování, určování ptáků, Třemešské rybníky 
u Šumperka 

 9.00 Prachy? Prachy!, školy, VK, divadlo
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seni
ory, hrají Senioři Šumperk, Kavárnička Lalala

   14.00–18.00 Řemeslná dílnička pro děti – 
malování na porcelán, výtvarný ateliér, Komín

  15.30 Uglydolls, USA, anim., dobr., ČZ
 17.30 Avengers: Endgame, USA, akční, sci-fi, ČZ
  19.00 Dagmar Pecková, Hradišťan, Spirituál 

kvintet, velký sál, dům kultury
 19.00 na3kusy, Studio D123, VK, Hrádek, divadlo

 21.00 The Beach Bum, USA, FR, VB, komedie, 15+

Sobota 4. května
  9.00–17.00 Keramika pro každého, volná 

tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé, arte-
dílna, Komín

  15.30 Uglydolls, USA, anim., dobr., ČZ

 17.30 Láska na druhý pohled, FR, komedie, 12+
 19.00 Hoří, má panenko!, Východočeské divadlo 
Pardubice, P, VK, divadlo

 20.00 Avengers: Endgame, USA, akční, sci-fi, 

Neděle 5. května
  14.30 Uglydolls, USA, anim., dobr., ČZ
 16.30 Avengers: Endgame 3D, USA, akční, sci-fi, ČZ
 20.00 Nikdy neodvracej zrak, SRN, IT, drama, 

thriller, historický, 15+

Pondělí 6. května
 17.00 Avengers: Endgame, USA, akční, sci-fi, 

 20.30 Láska na druhý pohled, FR, komedie, 12+

Úterý 7. května
 10.00 Divotvorný hrnec, školy, VK, divadlo

  15.20 Oko senior: Ženy v běhu, ČR, komedie
 17.20 Všechno bude, ČR, SLO, PL, SK, road mo-

vie, drama, komedie, 12+
  17.30 Pavla Horáková: Teorie podivnosti, au-

torské čtení držitelky ocenění Magnesia Litera za 
prózu, malý sál, knihovna

 19.15 Avengers: Endgame, USA, akční, sci-fi, ČZ

Středa 8. května
 12.00, 14.15 Fotbal Moravskoslezská divize do
rostu st.: Šumperk – Třinec B, hřiště, Tyršův 
stadion

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

 16.30 Fotbal Moravskoslezská divize muži: 
Šumperk – Dětmarovice, hřiště, Tyršův stadion

 16.30 Avengers: Endgame, USA, akční, sci-fi, 

 20.00 Artvečer – FK: Humorista, RUS, LV, ČR, 
drama, životopisný, 12+

Čtvrtek 9. května
  15.10 Pokémon: Detektiv Pikachu, USA, JPN, 

akční, dobr., rodinný, ČZ
 17.20 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 

drama, hudební, 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, autorská čtení
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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 19.00 Sex na vlnách, VK, divadlo
 20.00 Avengers: Endgame, USA, akční, sci-fi, 

Pátek 10. května
  14.50 Pokémon: Detektiv Pikachu 3D, USA, 

JPN, akční, dobr., rodinný, ČZ
 17.00 Avengers: Endgame, USA, akční, sci-fi, ČZ
 18.00 Mikulov baví Šumperk, degustační pře-
hlídka mikulovských vín, Zrcadlový sál a  další 
prostory, divadlo

 18.00 Eva Karásková: Malování světlem, verni-
sáž výstavy, Kavárnička Lalala

  19.00 Michal Šindelář & Jakub Kořínek, foyer, 
dům kultury

 20.30 Láska na druhý pohled, FR, komedie, 12+

Sobota 11. května
  9.30 Slečna Barevná a její narozeninová přání 

všech vůní a barev, cyklus hudebně-divadelních 
setkání pro rodiče s  dětmi předškolního věku,  
1. a 2. tříd, velký sál, knihovna

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

  13.55 Uglydolls, USA, anim., dobr., ČZ
  15.50 Pokémon: Detektiv Pikachu, USA, JPN, 

akční, dobr., rodinný, ČZ
 18.00 The Beach Bum, USA, FR, VB, komedie, 15+
 19.00 IMPRA, herecká improvizace, VK, divadlo

 20.00 Avengers: Endgame, USA, akční, sci-fi, 

Neděle 12. května
   10.00 Šípková Růženka, hrají E. Hrušková 
a J. Přeučil, velký sál, dům kultury

 10.00, 12.15 Fotbal Moravskoslezská divize 
dorostu st.: Šumperk – N. Jičín, hřiště, Tyršův 
stadion

 14.00 Fotbal SpSM žáci U13 + U12: Šumperk – 
Vsetín, hřiště, Tyršův stadion

  14.20 Pokémon: Detektiv Pikachu 3D, USA, 
JPN, akční, dobr., rodinný, ČZ

 16.30 Avengers: Endgame 3D, USA, akční, sci-fi
 17.00 Fotbal Moravskoslezská divize muži: 
Šumperk – Ol. Bruntál, hřiště, Tyršův stadion

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

Pondělí 13. května
  9.00, 10.30 Hudební pohádky pro MŠ a  ZŠ, 

koncertní sál ZUŠ 
 17.30 Ženy v běhu, ČR, komedie
 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 
 18.00 Via Lucis: Jak Češi objevují vesmír?, host 

Jan Lukačevič, sál, vila Doris
  19.30 Vše o životě po životě, ČR, SK, USA, RUS, 

dokument, projekce s besedou, kino Oko

Úterý 14. května
  9.00, 10.30 Hudební pohádky pro MŠ a  ZŠ, 

koncertní sál ZUŠ 
 10.00 Vojnarka, školy, VK, divadlo

  15.30 Oko senior: Bohemian Rhapsody, VB, 
USA, životop., drama, hudební, 12+, 

 16.00, 17.45 Fotbal SpSM žáci U15 + U14: Šum
perk – Uničov, hřiště, Tyršův stadion

  17.00 Doma až do konce, beseda s  V. Iva-
novovou, koordinátorkou vzdělávání centra 
paliativní péče, lektorkou, zdravotní sestrou 
a  sociální pracovnicí, a  D. Remešovou, vrchní 
sestrou Charitní ošetřovatelské služby, malý sál, 
knihovna

 18.10 Umění v kině: Monetovy lekníny – magie 
vody a světla, IT, putování po mistrovských dílech 
C. Moneta, dokumentární

 20.00 Pokémon: Detektiv Pikachu, USA, JPN, 
akční, dobr., rodinný, 

Středa 15. května
  9.00, 10.30 Hudební pohádky pro MŠ a  ZŠ, 

koncertní sál ZUŠ 
  15.30 Oko senior: Zelená kniha, USA, road 

movie, drama, komedie, 12+
 18.00 Koncert dechového oddělení ZUŠ, kaple 

klášterního kostela 
 18.10 Umění v  kině: Klimt & Schiele – Éros 

a Psyché, IT, dokumentární
  19.00 Screamers, velký sál, dům kultury
 19.00 Vojnarka, A, VK, divadlo

 20.00 Artvečer – FK: Je mi jedno, že se zapíšeme 
do dějin jako barbaři, RO, ČR, FR, BUL, SRN, 
drama, komedie, 15+

Čtvrtek 16. května
  9.00, 10.30 Hudební pohádky pro MŠ a  ZŠ, 

koncertní sál, ZUŠ 
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se
niory, hraje Albatros, Kavárnička Lalala

  15.00 Pokémon: Detektiv Pikachu 3D, USA, 
JPN, akční, dobr., rodinný, ČZ

  17.00 Klasika Viva slovem, beseda s R. Janků 
o projektu Harlekýn (K. Stockhausen) K. Dohnala 
a zahajovacím koncertu festivalu KHS (Beethove-
nova 9. symfonie), malý sál, knihovna

 17.00 Vojnarka, D, VK, divadlo
 17.15 John Wick 3, USA, akční, krimi, thriller, 15+
 20.15 Živě v Oku: V průběhu zlaté hodiny, Nový 

Sidi Larbi Cherkaoui, tři balety s jednou světovou 
premiérou, Royal Opera House Londýn, živě

Pátek 17. května
   Velká prázdninová herna, zahájení výstavy, 
Muzejíčko, muzeum

  9.00, 10.30 Hudební pohádky pro MŠ a  ZŠ, 
koncertní sál ZUŠ 

  15.30 V oblacích, SRN, anim., dobrodružný, ro-
dinný, rodinný, ČZ

 17.25 John Wick 3, USA, akční, krimi, thriller, 15+
 20.00 Trhlina, SK, thriller, horor, mysteriózní, 12+

Sobota 18. května
  Vycházka za lišejníky a mechorosty na Kle
páč, exkurzi povedou J. Halda (Univerzita Hradec 
Králové) a  M. Zmrhalová (Vlastivědné muzeum 
Šumperk), sraz v 10 hod. na parkovišti pod Kle-
páčem, nutné přihlásit se na halda@jjh.cz, magda.
zmrhalova@muzeum-sumperk.cz

   9.00–13.00 Den pro rodinu, soutěže, tvo-
ření, vaření a hraní pro rodiče s dětmi, pouze pro 
přihlášené, Komín

  10.00 Festival Být ženou, více na www.bytze-
nousumperk.cz, Pavlínin dvůr, muzeum

  15.00 V oblacích, SRN, anim., dobrodružný, ro-
dinný, rodinný, ČZ

  15.30 Rarášek Nový Jičín a Barevné děti Šum
perk, vystoupení přípr. oddělení dětských sborů, 
velký sál, knihovna

 17.00 Divotvorný hrnec, derniéra, VK, divadlo
 17.00 Avengers: Endgame, USA, akční, sci-fi,, 

  19.00 Hana Zagorová, Petr Rezek a  Boom! 
Band Jiřího Dvořáka, velký sál, dům kultury

 20.30 John Wick 3, USA, akční, krimi, thriller, 15+

Neděle 19. května
  13.00 Šumperský hafan 2019, 11. ročník sou-
těže psů, Pavlínin dvůr, muzeum 

  15.30 Uglydolls, USA, anim., dobr., ČZ
 17.25 John Wick 3, USA, akční, krimi, thriller, 15+
 20.00 Ženy v běhu, ČR, komedie

 Michal Šindelář a Jakub Kořínek 
zahrají i hity Katapultu

 Do Oka míří cyklus Umění v kinech

C. Monet: Ve člunu, 1889

Tipy Živé brány
na květen

Michala Šindeláře znají hudební fanoušci 
především jako bývalého bubeníka legen-
dárního Katapultu, v němž působil po boku 
svého otce Jiřího „Dědka“. Společně s bri-
lantním kytaristou Jakubem Kořínkem, který 
v roce 2005 zazářil jako velký hudební ob-
jev na festivalu Blues Alive, zavítá v pátek 
10. května do Šumperka. Během koncertu 
publiku připomenou nejen zásadní hity této 
legendární rockové kapely, ale nabídnou 
i vlastní autorské skladby Hledám ráj, První 
ani poslední nebo Hořely, padaly hvězdy, jež 
je titulní písní úspěšného filmu Bába z ledu. 
Klubový koncert začíná o sedmé podvečerní 
ve foyer domu kultury.                                -red-

Filmový cyklus Umění v kině zachycuje tvorbu 
mimořádných umělců Gustava Klimta, Egona 
Schieleho nebo Claudea Moneta. Fascinu-
jící putování po mistrovských dílech nabídne 
návštěvníkům šumperského Oka nevšední 
zážitek.
V úterý 14. května promítne kino v 18.10 ho-
din snímek Monetovy lekníny – magie vody 
a světla. Co inspirovalo génia a bezpochyby 
největší jméno impresionizmu k sérii obrazů 
leknínů? Cestu za dokonalým zachycením 
neopakovatelného okamžiku přibližuje Ross 
King, jeden z předních odborníků na Monetovo 
dílo a autor bestselleru Mad Enchantment: 
Claude Monet and the Painting of the Water 
Lilies. K dokumentu se vrátí ještě filmový klub 
ve středu 22. května ve 20 hodin.
Ve středu 15. května v 18.10 hodin přiblíží ne-
všední talent, sny, ale i skandály snímek Klimt 
& Schiele – Eros a Psyché. „Rok 1918 nepřinesl 
jen konec světové války, ale také úmrtí proslu-
lých malířů Gustava Klimta a Egona Schieleho. 
Oba dva jsou synonymem ‚zlaté éry‘ Vídně 
a oba dva způsobili ve výtvarném světě revo-
luci,“ říká ředitel kina Oko Kamil Navrátil a do-
dává, že snímek provede diváky nejslavnějšími 
kulturními prostory rakouské metropole – ga-
leriemi Albertina, Belvedere, Uměleckohisto-
rickým muzeem, Muzeem Leopoldovým nebo 
Muzeem Sigmunda Freuda.                               -zk-
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1964-70 AVU v  Praze. V  roce 1974 odešel do emi-
grace. Žil ve Venezuele, byl členem tamní české ko-
munity, cestoval po Amazonii a je autorem pomníku 
hudebníka Emila Friedmana. Zemřel v  roce 2016 
v Caracasu za nejasných okolností. 

Do galerie se Petr vrací po osmnácti letech, oproti 
předchozí výstavě kreseb tentokrát i  svou malbou. 
Jste zváni…                                                          M. Koval

Výstavu prací Petra Šmahy, nazvanou Opřenost, 
chystá Galerie Jiřího Jílka. Zahájena bude ve středu 
1. května v 18 hodin.

Petrovy obrazy prostoupené soucitem, zraněné 
i zraňující tříští ostrých střepů, vypovídají ryzí kres-
bou a hmotou barvy, ohnisky a shluky jejích hutných 
ploch. Výbušná síla rukopisu a  navzdory obsahu 
i  hlubinná spoluúčast, úplná a  bez odstupu, je mu 
vlastní. Je potvrzením pevného bodu v  „opřenosti“, 
darované mu do vínku už na dvorku dětství. Sama 
malba je mu příběhem prolínání viděného s niternou 
prapamětí tam kdesi na vrakovištích světa pohoze-
ných věcí. Je zaostřena do ohniska uzlových bodů je-
jich rozpadání a našich zmarněných snů, tužeb a cílů, 
nálezů a ztrát. Do záznamů živé a bolestně dotýkané 
zkušenosti zvnitřnělých a silně prožívaných událostí. 

Petr maluje, protože musí. S  ryzí upřímností bez 
zábran čerpá z pramenů až na dřeň obnažené výpo-
vědi v její naléhavosti. Malbou se ptá a malba mu od-
povídá. V ní ponořený, sám stává se malbou. Věnuje 
ji památce sochaře, malíře a  ekologického aktivisty 
Milana Kříže, který absolvoval ŠUŘ v Brně a v letech 

Nedořečenosti, 2011, olej, plátno, 120 × 145 cm

Pondělí 20. května
 14.00 Šumperský majáles 2019: Chill na Pikole + 

DJs, kavárna Pikola
 17.25 John Wick 3, USA, akční, krimi, thriller, 15+
  19.00 Klasika Viva: Karel Dohnal – Harlekýn, 

klášterní kostel
 20.00 Metallica: Koncert v Nimes, USA, FR, kon-

cert 2009

Úterý 21. května
  15.00 Oko senior: Zrodila se hvězda, USA, 

drama, romant. hudební, 12+, 
 17.45 Pokémon: Detektiv Pikachu, USA, JPN, 

akční, dobr., rodinný, 
 19.00 Šumperský majáles 2019: Divadelní den  – 
Prachy? Prachy!, VK, divadlo

 20.00 John Wick 3, USA, akční, krimi, thriller, 15+

Středa 22. května
 14.00 Fotbal SpSM žáci U13 + U12: Šumperk – 
Třinec, hřiště, Tyršův stadion

  15.20 Oko senior: Teroristka, ČR, komedie, 
drama, 12+

 16.00, 17.45 Fotbal SpSM žáci U15 + U14: Šum
perk – Přerov, hřiště, Tyršův stadion

 17.25 John Wick 3, USA, akční, krimi, thriller, 15+
  17.30–20.30 Sedánky pro mamky, řemeslné tvo-

ření pro ženy každého věku, výtvarný ateliér, Komín
 18.00 Koncert kytarového orchestru ZUŠ, kláš-

terní kostel 
 20.00 Artvečer – FK / Umění v kině: Monetovy 

lekníny – magie vody a světla, IT, dokumentární
 21.00 Šumperský majáles 2019: Biograf Láska, 

tzv. Točák

Čtvrtek 23. května
 9.00, 10.30 Šumperský majáles 2019: Voxel – 

Talk & Talk Koncert, zábavná show pod taktov-
kou šumperského rodáka Hannyho Firly, pro žáky 
a studenty, velký sál, dům kultury

  14.00–18.00 Kávový dýchánek, soutěž „O nej-
lepší bábovku“, představení kaváren, kulturní pro-
gram, výstavka výrobků zrakově postižených osob 
a klientů Pomněnky, zahrada staré knihovny v ul. 
17. listopadu 6

  15.30 Aladin 3D, USA, dobr., fantasy, muzikál, ČZ
 17.00 Prachy? Prachy!, C, VK, divadlo

 17.55 Syn temnoty, USA, horor, mysteriózní, sci-fi, 15+
 18.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ ze třídy D. Da

vidové, M. Novákové, P. Kocůrka, klášterní kostel 
 20.00 Zlo s  lidskou tváří, USA, drama, krimi, 

thriller, 15+

Pátek 24. května
  10.00 O  Honzovi a  zakleté princezně, školy, 
VK, divadlo

  15.00 Aladin, USA, dobr., fantasy, muzikál, ČZ
 17.30 Avengers: Endgame 3D, USA, akční, sci-fi, ČZ
 19.00 na3kusy, Studio D123, VK, Hrádek, divadlo

 19.00 Šumperský majáles 2019: Hlavní kon
certní den, areál SŠŽTS, Gen. Krátkého 

 21.00 Syn temnoty, USA, horor, mysteriózní, sci-fi, 15+

Sobota 25. května
   9.00–13.00 Streetball 2019, turnaj smíše-
ných tříčlenných týmů pro věk. kat. 10–15  let, 
přihlášky do 20. 5., inf. na tel. 731 186 059, basket-
balová hala, Tyršův stadion

 10.00, 12.15 Fotbal Moravskoslezská divize do
rostu st.: Šumperk – Uničov, hřiště, Tyršův stadion

  15.30 Uglydolls, USA, anim., dobr., ČZ
  17.30 Aladin, USA, dobr., fantasy, muzikál
 19.00 Grand hotel Berlín, B, VK, divadlo

 19.00 Šumperský majáles 2019: Hlavní kon
certní den, areál SŠŽTS, Gen. Krátkého 

 20.00 Syn temnoty, USA, horor, mysteriózní, sci-fi, 15+

Neděle 26. května
   10.00 Jak princezna Máňa zachraňovala 
Martina z  pekla, hraje Divadlo Andromeda 
Praha – D. Slávik a A. Sousedíková, velký sál, dům 
kultury

  15.20 Pokémon: Detektiv Pikachu, USA, JPN, 
akční, dobr., rodinný, ČZ

 16.00 Šumperský majáles 2019: Chill na 
Johnovi + DJs, JohnBar Club

 17.00 Fotbal Moravskoslezská divize muži: 
Šumperk – Přerov, hřiště, Tyršův stadion

  17.30 Aladin, USA, dobr., fantasy, muzikál, ČZ
 20.00 Bolest a sláva, ESP, drama, 12+

Pondělí 27. května
 17.30 Syn temnoty, USA, horor, mysteriózní, sci-

-fi, 15+

 19.30 Zlo s  lidskou tváří, USA, drama, krimi, 
thriller, 15+

Úterý 28. května
 10.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, školy, 
VK, divadlo

 17.45 Bolest a sláva, ESP, drama, 12+
 20.00 Syn temnoty, USA, horor, mysteriózní, sci-

-fi, 15+

Středa 29. května
  15.30 Oko senior: Všechno bude, ČR, SLO, PL, 

SK, road movie, komedie, drama, 12+
  17.30 Aladin, USA, dobr., fantasy, muzikál
 20.00 Artvečer – FK: Milost, PL, ČR, SK, drama, 15+

Čtvrtek 30. května
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se
niory, hraje V + H Retro, Kavárnička Lalala

  14.50 Aladin, USA, dobr., fantasy, muzikál, ČZ
  17.00 Slavnosti města Šumperka: O  Hon
zovi a zakleté princezně, vstup volný, Pavlínin 
dvůr

 17.20 Godzilla II: Král monster, USA, akční, 
dobr., thriller, 12+, 

 20.00 Rocketman, VB, USA, životopisný, drama, 
hudební, 12+, 

 21.00 Slavnosti města Šumperka: Jak je důležité 
mít Filipa, vstup volný, Pavlínin dvůr

Pátek 31. května
 10.00 Slavnosti města Šumperka: Den dětí s pří

šerkami 2019, Hlavní třída
 14.00 Slavnosti města Šumperka: Odpoledne 

pro děti, vstup volný, Pavlínin dvůr
 14.00 ZUŠ Open, v  rámci celostátního happe-

ningu základních uměleckých škol, Hlavní třída 
  14.50 Aladin, USA, dobr., fantasy, muzikál, ČZ
 17.20 Godzilla II: Král monster, USA, akční, 

dobr., thriller, 12+, 
  19.00 Šťastný vyvolený, Divadlo Verze, velký 
sál, dům kultury

 19.00 Slavnosti města Šumperka: Koncerty ka
pel Wohnout, Sioux, Late Harvest, Dub Band, 
vstup volný, Pavlínin dvůr

 20.00 Rocketman, VB, USA, životopisný, drama, 
hudební, 12+, 

Petr Šmaha se představí v Jílkově galerii
Již potřetí budou v pátek 10. května hostit 
prostory místního divadla tradiční ochut-
návku mikulovských vín nazvanou Mikulov 
baví Šumperk, kterou pořádají tato dvě 
partnerská města spolu s divadlem. 
Pro návštěvníky bude nachystáno na sto 
padesát vzorků vína od tří desítek produ-
centů z mikulovské vinařské podoblasti 
a případně i z vybraných vinařství rakous-
kého příhraničí, a to zejména z ročníku 
2018. Přítomní vinaři zde pak zhodnotí 
uplynulý rok. 
Vedle toho nejlepšího, co se na mikulov-
ských vinicích urodilo, představí letošní 
ročník zástupce současné mikulovské 
hudební scény – kapelu MECH, jež se za-
měřuje zejména na pop-folk, ale otevřená 
je i dalším žánrům. Akce začíná o šesté 
podvečerní a vstupenky, v jejichž ceně je 
zahrnuta ochutnávka vzorků, se prodávají 
přímo na místě.                                      -red-

 Mikulov opět pobaví Šumperk
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Jakou stopu zanechávají Češi při 
objevování sluneční soustavy? Obrov-
skou! Čeští vědci se podílejí na vývoji 
přístrojů, které posouvají hranice lid-
ského poznání v  rámci kosmického 
výzkumu. Ale nejen v něm – například 
za poznatkem, že na ledových měsících 
naší soustavy je voda v tekutém stavu, 

V poslední fázi oprav a modernizací 
radniční budovy v  letech 2017 a  2018 
byla pozornost věnována také repre-
zentačním interiérům. O  nich bylo 
pojednáno v  minulých Šumperských 
proměnách. Jak jsme zmínili, nejná-
ročnější opravy v obřadní síni se týkaly 
velkého okna sálu. Jeho provedení, 
rámy a  skla zastaraly a  původní vit-
ráže se dochovaly jen v  horním svisle 
děleném oblouku. Opravy okna byly 
příležitostí k jeho celkové obnově i mo-
dernizaci.

Aby byl zvýšen tepelný komfort sálu, 
bylo do nových dřevěných nosných 
rámů vsazeno ditermální sklo, které 
současně chrání i novou vitráž. Výzvou 
bylo restaurování vitráží. Ujala se jí Iveta 
Strnadová z Vrbna pod Pradědem.

bychom také nacházeli česká jména. 
Jak konkrétně vývoj takových přístrojů 
probíhá? Jakým způsobem mohou při-
spět k  budoucí kolonizaci mimozem-
ských těles? A  jaké technologie ještě 
musí lidstvo vyvinout, aby se mohlo 
vydat na odvážné cesty vesmírem? 

Na putování po sluneční soustavě, 

Bylo rozhodnuto, že u dveří vedou-
cích na balkon bude upraveno členění 
jejich plochy a  budou ponechány bez 
vitráže. Ta bude obnovena jen na třech 
vysokých oknech nad nimi a na oknech 
po stranách dveří. Rozmístění původ-
ních vitráží a  jejich provedení bylo 
zjištěno z historické fotografie pořízené 
v  roce 1912. Barevnost vitráže byla 
odvozena od zachované části původní 
výzdoby v  horním svisle děleném ob-
louku.

Do nového kovového rámu, tvoří-
cího základní členění ploch oken, byla 
podle historického snímku zhotovena 
nová vitrážová výplň s  klasickou nos-
nou olověnou sítí. Aby se restaurátorka 
co nejvíce přiblížila původní barev-
nosti, využila technologie opálového 

Detail nové vitrážové výplně zhotovené 
technologií opálového skla.       Foto: odd.

 státní památkové péče MěÚ Šumperk

od Měsíce až k ledovým měsícům Jupi-
teru, se můžete vydat spolu s Janem Lu-
kačevičem, hostem květnového pořadu 
nazvaného Jak Češi objevují vesmír?, 
který pořádá v  rámci cyklu Via Lucis 
místní „Doriska“. Výjimečné setkání 
s  vědcem z  oddělení kosmické fyziky 
ÚFA AVČR, který konstruuje zařízení 

skla, jež umožňuje, aby se při výrobě 
skleněných tabulí prolnulo více zvo-
lených barev. Z  takovéto tabule jsou 
poté vyřezávány jednotlivé kusy vitráže 
podle jejich tvaru v  olověné síti. Re-
staurátorka při tom z různě se prolína-
jících barev skla vybírá tu nejvhodnější 
kombinaci barev pro zvolený kus, který 
následně vkládá do příslušného tvaru 
v olověné síti. Tato práce vyžaduje přes-
nost a trpělivost. Využitím technologie 
opálového skla mohlo být dosaženo 
věrnější podoby s dochovanými částmi 
původní vitráže.

Modernizované a restaurované okno 
obřadní síně je nyní důstojným doplň-
kem původní výzdoby tohoto interiéru.
Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem  

Šumperk Z. Doubravský

Via Lucis láká na putování po sluneční soustavě

Seriál Šumperské proměny: rekonstrukce okna obřadní síně

Okno slavnostního sálu radnice v roce 1912. 
Foto: sbírky VM Šumperk

Okno obřadní síně před modernizací a restaurováním. 
Foto: odd. státní památkové péče MěÚ Šumperk

Zrestaurované okno zdobí nově zařízenou obřadní síň. 
Foto: P. Kvapil

detekující atmosférické elektrické vý-
boje na Marsu pro misi ExoMars 2020 
a jenž za svůj výzkum a přístup k vědec-
kému bádání obdržel prestižní ocenění 
British Interplanetary Society Award, 
se odehraje v  pondělí 13. května od 
18 hodin v sále vily Doris v ulici 17. lis-
topadu.                                                          -zk-


