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Vážení a milí čtenáři,
prázdniny doslova „klepou na dveře“ a s nimi 
přichází i tradiční letní „okurková“ sezona. 
Červnové číslo Živé brány s nabídkou akcí na 
první prázdninový měsíc je ale důkazem, že 
to nemusí být tak úplně pravda. Zkuste tedy 
do „Brány“ nahlédnout. Zaujmout by vás 
mohly koncerty špičkových interpretů nejen 
vážné hudby, které se uskuteční v rámci fes-
tivalu Klášterní hudební slavnosti, či nové 
výstavy, tradiční Prázdninový den v muzeu 
nebo pětidenní sympozium nazvané An-
dělárium, jež proběhne na louce nedaleko 
kostela v Rejcharticích. Zajímavý program 
chystá rovněž kino Oko – kromě záznamu 
koncertu The Cure z Hyde Parku nabídne 
v rámci přehlídky Vary ve vašem kině i tři vý-
razné snímky z 54. ročníku Mezinárodního 
filmového festivalu Karlovy Vary. Především 
si ale užívejte dovolené, sluníčka, koupání, 
procházek… Přeji krásné červencové dny.

Z. Kvapilová, redaktorka
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Významné životní jubileum oslaví 1. července aka-
demická malířka Anežka Kovalová. Ač žije spolu se 
svým manželem Miroslavem v Sobotíně, oba jsou se 
Šumperkem nerozlučně spojeni, především prostřed-
nictvím galerie nesoucí jméno Anežčina otce Jiřího 
Jílka, u  jejíhož zrodu v roce 1993 stáli a o kterou se 
společně starají. Nejen o  galerii, ale také o  dětství 
v  Sobotíně, o  pražských studiích na Akademii na 
sklonku šedesátých let, o  vlivu otce Jiřího a  jejich 
společné práci, o  vlastní tvorbě a  umělecké cestě, 
o  sepětí s  přírodou a  inspiraci nalézané ve zdánlivě 
„obyčejných“ věcech a  o  mnohém dalším byla řeč 
během mé návštěvy v  Sobotíně koncem letošního 
května. Rozhovor s  Anežkou Kovalovou přineseme 
v příštím vydání Živé brány, jež vyjde 24. července. 
Zákon schválnosti totiž „zapracoval“ a technické pro-
blémy „uvěznily“ naše povídání v diktafonu, který se 
umoudřil až po uzávěrce tohoto čísla. Naštěstí se po-
tvrdilo i rčení, že v nouzi poznáš přítele, když mi po-
mocnou ruku podal pan Miroslav. Patří mu mé velké 
poděkování, stejně jako paní Anežce, která celou věc 
vzala s  nadhledem sobě vlastním. Všechno nejlepší 
k narozeninám, paní Anežko.                     Z. Kvapilová

 
Anežce k narozeninám 

Umění je ve ztišení, učí nás ctnosti stromu. Zemi 
je věrný, slunce, voda a vítr přichází za ním. Člověk 
si může místo vybrat, v  něm ale zakořeněný stává 
se pomalu jeho součástí. Stačí málo, zahrada, potok, 
topol, kopec za ním. Není v tom nic „regionálního“, 
jen věrnost zvolenému místu…

Potkali jsme se v  prosinci roku 1968 v  Praze na 
Akademii a od té doby jsme spolu. Žijeme na ves-
nici a  i  v ní na okraji, na dotyk úplnosti, které nic 
nechybí. Anežka se tu narodila a kromě studia ne-
žila jinde. Bydlíme v krajině zvlněné trávy a větrem 
probouzených korun stromů, kde nejde ani tolik 
o  umění, jako o  přiblížení se obrazem či kresbou 
její úplnosti v souznění s přirozeným řádem v jeho 
prapůvodní podobě. O  každodenní sebepotvrzení 
nezávisle na vratkosti společenských dějů. 

Anežka je věcnější než já; s malbou a kresbou se 
jí pojí i vzpomínka. Stůl, sklenice na něm je skrytou 
lidskou přítomností. Její díl země je místo přesně vy-
mezené. Rozhraní dvou ploch nebo louky a  lesa je 
na dohled a často i na dosah. Zdánlivá obecnost je tu 
jen důsledkem vyloučení všeho okrajového, střídmá 
barevnost a  oproštění tématu jí není smutkem, ale 
vážností. Drží se pevně v  nejširším smyslu ducha 
i  těla motivu země. Naslouchá jí a  zřetelně slyší: 
„Patříš mi, jsi ze-mě, kořeníš ve mně svým životem“. 
Sama si zapsala: „Probírám se vrstvami tužkových 

Ani letos nepřijdou především malí návštěvníci 
šumperského muzea o  tradiční prázdninové tvoření 
a  hraní. V  Pavlínině dvoře totiž budou ve čtvrtek 
25. července od 9 do 16 hodin rozmístěna stanoviště 
inspirovaná aktuálními výstavami.

Malí návštěvníci mohou během Prázdninového dne 
absolvovat vědomostní a dovednostní úkoly v rámci 
dobrodružné cesty za pokladem ve Velké prázdninové 
herně a zahrát si tu mohou i různé stolní hry, ať už 
tradiční, nebo ne zcela běžné. Na výstavě nazvané Na-
krájíme, zamícháme, rozšleháme pak zjistí, jak šikov-
nými pomocníky v kuchyni jsou, a sami si vyzkoušejí, 
jaké to je být kuchařem. Společně s muzejníky nahléd-
nou pod pokličku nejenom české, ale také evropské  
kuchyně.                                                                      -red-

Letní Bratrušovské koupaliště při Tylově ulici je 
do konce června otevřeno v pracovních dnech 
od 13 do 20 hodin a o víkendech od 9 do 
20 hodin. Od pondělí 1. července pak bude kaž
dodenní provoz od 9 do 20 hodin. V jeho areálu 
se kromě bazénů a brouzdaliště nacházejí 
hřiště pro míčové hry, dětské hřiště s herními 
prvky a atrakcemi, lanová pyramida, skákací 
hrad, koše na discgolf a jedenadevadesátime-
trový tobogan. Bližší informace k provozu Bra-
trušovského koupaliště a k cenám vstupného 
lze najít na www.aquacentrum.net.             red

Pro děti nachystají muzejníci tradiční prázdninové  
tvoření a hraní.                                             Foto: archiv VM

Takto vídají návštěvníci vernisáží výstav v Jílkově ga-
lerii Anežku Kovalovou nejčastěji – s  fotoaparátem  
v ruce.                                                                 Foto: P. Kvapil

 „Bratrušák“ láká na koupání 
a tobogan

Muzeum chystá Prázdninový den pro děti

Malířka Anežka Kovalová oslaví v červenci životní jubileum

záznamů na útržcích papíru, jak s  léty přibývají 
v krabici na mém stole. Pár letmých čar je mi vždy 
spolehlivým klíčem k dávno zahlédnutému obrazu, 
i v této chvíli stejně naléhavému. Ještě mnohé z nich 
chtějí převést do barev či nebarev na plátno. Utkvělá 
témata se v obměnách vracejí. A za nimi se pokaž dé  
otevírá nový prostor zase k  jiným obrazům. Je to 
rozhovor bez konce a vlastně stále na začátku. Snad 
by to měla být báseň o strohém prostoru místnosti 
a o jistotě jejích bílých zdí a o jistotě stolu a podlahy 
a věcí. O tichu, zůstávajícím po člověku, který odtud 
před chvílí odešel. A měla by otevřít dveře do kra-
jiny, jež zalehla by člověka omamnou tíží pra-Země 
a  pra-Času. Přítomností nočního kopce, tmavého 
mraku či spadlého jablka. Zvukem vody, protékající 
korunami podzimních stromů. A měla by být o člo-
věku, který vším prochází a jehož největším bohat-
stvím je vědomí tajemství tohoto všeho. 

Nad stolem visí srpek měsíce. Tmou za oknem 
prolétá velký pták. Silnice mezi kolmými stěnami 
topolové aleje. Ve dveřích strom. Ve dveřích někdo. 
Dům v prázdné krajině. Nad vysokou zdí bílý oblak. 
Uvnitř sedí za stolem anděl. Žebřík opřený o  stín 
stromu. Žebřík opřený o nebe. Samota země ve tváři 
mohutného býka. Okno a podlaha v šeru místnosti. 
Černočerné plynutí zimního potoka. Po laně mezi 
nebem a zemí kráčí člověk. Stohy v polích. Ve sněhu 
tmavý kruh po spáleném listí. Anděl zvěstující Ma-
rii, zastavený čas mezi nimi. Ptám se sebe i  země 
i  nebe a  někdy také andělů. Místa, věcí a  událostí. 
Papíru a uhlu, čar a znaků. – A nejvíc ze všeho ticha“. 

To v něm se jí všechno rodí a odehrává. Je to čas 
na hraně dne a  noci, nejraději čas předjaří a  pod-

Anežka Kovalová (* 1. 7. 1949) 

je malířka, kreslířka, grafička a pedagožka. 
V letech 1967–1973 vystudovala Akademii 
výtvarných umění v Praze malbu u prof. Karla 
Součka, poté se vrátila domů do Sobotína 
a se svým manželem Miroslavem Kovalem 
spolupracovali posledních deset let života je-
jího otce Jiřího Jílka na jeho sochařských za-
kázkách. Podílí se od počátku i na dramaturgii 
Galerie Jiřího Jílka. Třiatřicet let vyučovala na 
zdejší ZUŠ.
Věnuje se především malbě temperou 
a kresbě uhlem. První autorskou výstavu 
měla roku 1978 v Šumperku. Pro její obrazy je 
typická volba námětů bez lidské přítomnosti, 
civilnost a lapidárnost prostých věcí. 
Výtvarně doprovodila básnické sbírky On-
dřeje Fibicha, Martina J. Stöhra, Pavla 
Kolmačky a Jaroslava Seiferta, knihy „Se-
veromoravské pověsti a zkazky“ Bohuslava 
Indry a „Zánik samoty Berhof“ Vladimíra 
Körnera. Nejnověji kresbami doprovodila 
sbírku izraelské básnířky Ilany Shmueli, pří-
telkyně Paula Celana nebo i právě připravo-
vanou „Vrbovou píšťalku“ – výbor z povídek 
Ilji Hurníka. 
V příštím roce chystá s manželem výtvarný 
doprovod antologie krátkých textů stovky 
českých básníků. Je zastoupena ve sbírkách 
galerií v Japonsku, v Praze, v Olomouci, v Kos-
telci nad Černými lesy, v Šumperku, v Hluboké 
nad Vltavou, v Litoměřicích a v soukromých 
sbírkách doma i v zahraničí.

zimů, ne-barev hlíny země, ve kterých se její tem-
pery a uhlové kresby na jemně tónovaném balicím 
papíře přirozeně potkávají. Dlouho je hněte, vrství 
a ubírá až na dno, „maluje“ uhlem a „kreslí“ vrypem 
do malby. V  obojím nachází a  uchovává podobu 
místa svého domova. Zastavuje čas v jeho uplývání, 
mizejícímu dává pevný tvar. 

Často spolu vystavujeme. Každá cesta je jedi-
nečná, a  přece se potkáváme. Obojí se prolíná. 
Anežka se výrazně podílí i  na dramaturgii GJJ, je 
první čtenářkou a kritičkou mých textů, fotografuje 
výstavy a  vernisáže, je druhýma očima při instala-
cích. Prožili jsme spolu přes padesát let a  není co 
měnit…                                                             M. Koval
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Mezinárodní hudební festival Klášterní hudební 
slavnosti probíhá letos již potřinácté. Odstartoval ho 
v pátek 7. června výjimečný koncert zlínské Filharmo-
nie Bohuslava Martinů a brněnského Českého filhar-
monického sboru, kteří vůbec poprvé v  Šumperku 
uvedli Beethovenovu 9. symfonii s  Ódou na radost. 
O  dva týdny později si pak mohli šumperští poslu-
chači vychutnat v  klášterním kostele koncert světové 
harfenistky Jany Bouškové, jež je patronkou festivalu, 
a  vynikajícího českého klavíristy Lukáše Klánského. 
Festival pokračuje v červenci dalšími koncerty.

Na koncertě v úterý 2. července v kulturním domě 
v  Loučné nad Desnou vystoupí flétnista Jiří Stivín 
a cembalista Václav Uhlíř. Oba protagonisté představí 
posluchačům hudbu období baroka, ale i  skladby ze 
současnosti. Festival poté pokračuje koncertem de-
chové sekce Moravské filharmonie Olomouc v  hu-
dební hale Horských lázní Karlova Studánka ve čtvrtek 
4. července. Zazní zde skladby A. Dvořáka, R. Strausse 
a dalších autorů.

Na zámek v Konici zamíří letos festival již podruhé. 
V pátek 5. července tu bude koncertovat vokální kvin-
teto Ensemble Frizzante s  programem Poezie ve vo-
kální hudbě. Na sobotu 6. července je pak připraven 
jedinečný koncert specialistky na hudbu období rene-
sance a baroka, mezzosopranistky Lucie Rozsnyó. Na 
zámku v Bludově se představí spolu s loutnistou Václa-
vem Študentem v pořadu nazvaném Doteky lásky.

Loni oslavili čtyřicet let na scéně, 
letos vstoupili do rock’n’rollové síně 
slávy, do konce roku chystají nové 
album a  patří mezi největší taháky 
Colours of Ostrava. Kolem britských 
The Cure je v  poslední době rušno. 

Jak vypadaly první hrnce? Změ-
nila se nějak vařečka? Víte, kdy 
vznikl otvírák na konzervy? Od-
povědi na tyto otázky a mnoho 
dalších zajímavostí z historie 
kuchyňských pomocníků najdou 
zájemci na výstavě ze sbírek šum-
perského muzea nazvané Nakrá-
jíme, zamícháme, rozšleháme… 
aneb Pomocníci v kuchyni. Pro-
hlédnout si ji lze do 11. září. 
K vidění jsou nejen interiéry his-
torických kuchyní, ale exponáty 
přibližují zejména vývoj kuchyň-
ského nádobí, náčiní, mecha-
nických i elektrických přístrojů, 
jež hospodyňka potřebovala 
k přípravě pokrmů. Nechybí ani 
kolekce zástěrek a užitkového 
textilu, který k vaření neodmysli-
telně patří.                                 red

Varhany v klášterním kostele rozezní talentovaný slo-
venský varhaník Juraj Křemen.                      Foto: archiv

Ensemble Inégal je soubor se širokým interpretačním záběrem od renesanční hudby až po hudbu současnou.      Foto: archiv

Záznam unikátního koncertu britských The Cure v londýnském Hyde Parku uvede 
kino Oko ve čtvrtek 11. července.                                                                      Foto: archiv

 Výstavní síň zaplnili 
pomocníci do kuchyně

Klášterní hudební slavnosti pokračují dalšími koncerty

Oko nabídne koncert The Cure z Hyde Parku

Klášterní kostel na Hedeči v Králíkách bude ději-
štěm koncertu v neděli 7. července, kdy tu vystoupí 
soubor Schulhoff Ensemble s  programem Bach a  ti 
druzí. Ve středu 10. července se pak v Tančírně v Ra-
čím údolí odehraje koncert fenomenálního smyč-
cového kvarteta Epoque Quartet, jež přijede s velice 
netradičním programem.

Ve čtvrtek 11. července se festival stěhuje do Ra-
potína. Na koncertě v kulturním centru vystoupí oje-
dinělý soubor Prague Cello Quartet, který nabídne 
originální podání filmových melodií, jazzových písní 
a pop-rockových hitů. O den později, v pátek 12. čer-
vence, pak bude dřevěný kostelík sv. archanděla Mi-
chaela v  Maršíkově hostit koncert kytarového dua 
Siempre Nuevo, v jehož programu zazní nejen skladby 
klasických autorů období baroka či renesance, ale také 
hudba soudobá.

Málokdy se běžnému smrtelníkovi poštěstí zažít vel-
kolepost královského nástroje, jakým jsou varhany. Ty 
v šumperském klášterním kostele rozezní během ne-
dělního koncertu 14. července talentovaný slovenský 
varhaník Juraj Křemen. V dílech převážně barokních 
skladatelů, jako jsou J. J. Froberger, J. S. Bach, J. Pachel-
bel, J. P. Sweelinck, D. Buxtehude a  F. Mendelssohn-
-Bartholdy, předvede rozmanitost a sílu zvuku zdejších 
varhan, které v roce 1911 vyrobila dílna bratří Riegerů.

V  pondělí 15. července bude Ruční papírna ve Vel-
kých Losinách hostit koncert akordeonistky Jitky Baš-

Zážitek z více než dvouhodinového 
výročního koncertu, na který přišlo 
více než pětašedesát tisíc posluchačů, 
umocnil osvědčený Tim Pope, zod-
povědný už za ikonický záznam „In 
Orange“ (1986). Spolu s  úchvatnými 
projekcemi rozbouřeného moře, pa-
bleskujících pavučin a  zlomených 
srdcí ho zakonzervoval v  působivém 
4K formátu. I  Popa výkon kapely 
ohromil: „Nikdy jsem Roberta nesly-
šel zpívat tak dobře, ani The Cure hrát 
soustředěněji a silněji.“ Zvuk zase na-
snímal a  Robertu Smithovi pomáhal 
vypilovat do výpravného 5.1. audia 
Paul Corkett. 

Jejich cílem v  legendárním studiu 
Abbey Road nebylo nic menšího, 
než převést do filmové podoby, po-
dle deníku Independent, „perfektní 
set“. Ještě víc set vychválil  The Metro: 
„Svědčí o  tom, proč na ikonické The 
Cure chodí návštěvníci napříč gene-
racemi.“                                         -red-

Právě k  výročí „čtyřicátin“ odehráli 
Robert Smith a spol. 7. července 2018 
unikátní koncert v  londýnském Hyde 
Parku. Šumperští diváci se mohou na 
jeho záznam těšit ve čtvrtek 11. čer-
vence.

tové a loutnisty Jindřicha Macka nazvaný Doteky strun 
a  kouzla měchů. Následující tři koncerty pak uvedou 
divácky velice atraktivní Španělský večer s  Carmen. 
V  projektu se představí mezzosopranistka Edita Adle-
rová a soubor La Magia del Flamenco. Vystoupení bu-
dou probíhat v úterý 16. července v kongresovém sále 
PLL v Jeseníku, ve středu 17. července v hudební hale HL 
Karlova Studánka a ve čtvrtek 18. července na nádvoří 
bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku.

Závěrečný koncert v  pátek 26. července v  klášterním 
kostele v  Šumperku zprostředkuje posluchačům Mši 
D dur „Lužanskou“ Antonína Dvořáka, jež představuje je-
den z nejvýmluvnějších dokladů Dvořákova vztahu k člo-
věku, Bohu a přírodě. Jedná se o půvabné dílo obdařené 
bohatou melodickou i harmonickou fantazií, ve kterém se 
odráží skladatelova neokázalá víra, přirozená pokora před 
vyšším řádem a upřímná radost ze života. O netradiční 
interpretaci se postará všestranné hudební těleso Ensem-
ble Inégal, soubor se širokým interpretačním záběrem od 
renesanční hudby až po hudbu současnou. 

Vstupenky na koncerty je možné zakoupit v obvyk-
lých předprodejích či na webových stránkách festivalu 
www.klasternihudebnislavnosti.cz, kde lze najít i  po-
drobné informace o festivalu.                                      -red-
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Dlouhodobé výstavy
 Do 11. 9. Nakrájíme, zamícháme, rozšleháme… 
aneb Pomocníci v kuchyni, výstavní síň, muzeum
 Do 1. 9. Velká prázdninová herna, Muzejíčko, 
muzeum
 Do 5. 9. Starý Šumperk, výstava fotografií ze sbí-
rek VM, Rytířský sál, muzeum
 Od 5. 7. do 8. 9. Diether F. Domes: odsunutý ro-
dák, Hollarova galerie, muzeum
 Do 8. 9. Absolventi 2019, výstava prací žáků vý-
tvarného oboru ZUŠ Šumperk, Galerie mladých, 
muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Od 3. 7. do 4. 8. Pavel Konečný: Ohlédnutí, k se-
dmdesátinám, Galerie J. Jílka

  Od 1. 7. do 31. 8. Hibernace, kresba tužkou a pas-
tely, grafika, malba, výstava prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ Šumperk za 2. pololetí r.  2019, jižní 
křídlo, dům kultury

 Do 24. 7. Jindřich Špicner: Po čem si šlapeme, 
fotografie, půjčovna pro dospělé, knihovna

 Od 25. 7. do 4. 9. Martin Žarnay: Šumperk – srpen 68, 
fotografie, půjčovna pro dospělé, knihovna

 Do 4. 9. Je to jednoduché jako dětský mlýnek, 
deskové hry, půjčovna pro mládež, knihovna
 Do 6. 6. Milan Bauer: Imaginace techniky, gra-
fika, Eagle Gallery 

  Do 19. 7. Jeseníky, vysoko nade všemi, výstava 
snímků fotografů a  filmařů Jiřího Bajáka a  Jana 
Barančíka, informační centrum

 Do 30. 9. Eva Karásková: Malování světlem, Ka-
várnička Lalala

 Do 4. 9. Jan Burian: Stáří a jiné situace, výstava 
fotografií, Galerie pod sluncem, Centrum soc. slu-
žeb Pomněnka, Šumavská 13

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

 Od 29. 6. do 31. 8. Jan Zajíc, putovní výstava 
k 50. výročí upálení J. Zajíce, česká kaple, klášterní 
kostel

Pondělí 1. července
  Hibernace, kresba tužkou a  pastely, grafika, 
malba, otevření výstavy prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ Šumperk za 2. pololetí r. 2019, jižní 
křídlo, dům kultury

  15.45 Tajný život mazlíčků 2 3D, USA, anim., 
rodinný, komedie, ČZ

 17.40 Annabelle 3, USA, thriller, horor, myste - 
riózní, 15+, 

 20.00 Slunce je také hvězda, USA, drama, 12+

Úterý 2. července
  15.40 Tajný život mazlíčků 2 3D, USA, anim., 

rodinný, komedie, ČZ
 17.35 Yesterday, VB, komedie, hudební, 

 20.00 Annabelle 3, USA, thriller, horor, myste-
riózní, 15+, 

Středa 3. července
  15.45 Tajný život mazlíčků 2, USA, anim., ro-

dinný, komedie, ČZ
 17.40 Annabelle 3, USA, thriller, horor, myste-

riózní, 15+, 
  18.00 Pavel Konečný: Ohlédnutí, k sedmdesá-
tinám, vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka

 20.00 Artvečer – FK: Zloději, JPN, drama, krimi, 15+

Čtvrtek 4. července
  15.30 Tajný život mazlíčků 2, USA, anim., ro-

dinný, komedie, ČZ
 17.25 Spider-Man: Daleko od domova, USA, 

akční, dobrodružný, sci-fi, 
 20.15 Mrtví neumírají, USA, komedie, horor, 15+

Pátek 5. července
  Diether F. Domes: odsunutý rodák, otevření 
výstavy, Hollarova galerie, muzeum

  15.30 Tajný život mazlíčků 2 3D, USA, anim., 
rodinný, komedie, ČZ

 17.25 Spider-Man: Daleko od domova, USA, 
akční, dobrodružný, sci-fi, ČZ

 20.15 Yesterday, VB, komedie, hudební, 

Sobota 6. července
  15.30 Tajný život mazlíčků 2 3D, USA, anim., 

rodinný, komedie, ČZ
 17.25 Spider-Man: Daleko od domova, USA, 

akční, dobrodružný, sci-fi, ČZ
 20.15 Yesterday, VB, komedie, hudební, 

Neděle 7. července
  15.15 Tajný život mazlíčků 2, USA, anim., ro-

dinný, komedie, ČZ
 17.10 Spider-Man: Daleko od domova, USA, 

akční, dobrodružný, sci-fi, ČZ
 20.00 Srážka s láskou, USA, komedie, romant., 15+

Pondělí 8. července
  15.25 Tajný život mazlíčků 2 3D, USA, anim., 

rodinný, komedie, ČZ
 17.20 Vary ve vašem kině: Diego Maradona, VB, 

dokumentární, sportovní, 12+
 20.00 Mrtví neumírají, USA, komedie, horor, 15+

Úterý 9. července
  9.00–11.30 Prázdniny v  půjčovně pro mlá-

dež – Pojď si hrát: Pojď si hrát na indiány, půj-
čovna pro mládež, knihovna

  15.15 Tajný život mazlíčků 2 3D, USA, anim., 
rodinný, komedie, ČZ

 17.10 Spider-Man: Daleko od domova 3D, USA, 
akční, dobrodružný, sci-fi, ČZ

 20.00 Vary ve vašem kině: Bílý bílý den, ISL, DK, 
drama, 15+

Středa 10. července
  15.35 Oko senior: Rocketman, VB, USA, živo-

topisný, drama, hudební, 12+, 
 18.05 Vary ve vašem kině: Devadesátky, USA, 

drama, komedie, 12+
 20.00 Artvečer – FK: Genesis, CAN, drama, 15+

Čtvrtek 11. července
  15.40 Tajný život mazlíčků 2, USA, anim., ro-

dinný, komedie, ČZ
 17.35 Yesterday, VB, komedie, hudební, 

 20.00 Živě v Oku: The Cure – Anniversary 1978–
2018, VB, živě z Hyde Parku v Londýně, koncert, 
kino

Pátek 12. července
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
  15.30 Willy a kouzelná planeta, FR, anim., ČZ
 17.25 Spider-Man: Daleko od domova, USA, 

akční, dobrodružný, sci-fi, 
 20.15 Srážka s láskou, USA, komedie, romant., 15+

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

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

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

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

 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

 plesy, taneční akce

 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

 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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Sobota 13. července
  15.30 Willy a kouzelná planeta, FR, anim., ČZ
 17.30 Srážka s  láskou, USA, komedie, roman-

tický, 15+
 20.00 Annabelle 3, USA, thriller, horor, myste-

riózní, 15+, 

Neděle 14. července
  16.00 Willy a kouzelná planeta, FR, anim., ČZ
 18.00 Uzly a  pomeranče, ČR, SR, DE, drama, 

romantický
  20.00 Klášterní hudební slavnosti: Juraj Kře-

men – varhany, klášterní kostel 
 20.00 Srážka s  láskou, USA, komedie, roman-

tický, 15+

Pondělí 15. července
  15.15 Tajný život mazlíčků 2, USA, anim., ro-

dinný, komedie, ČZ
 17.10 Spider-Man: Daleko od domova, USA, 

akční, dobrodružný, sci-fi, ČZ
 20.00 Pavarotti, VB, USA, dokumentární, hu-

dební, 12+

Úterý 16. července
  9.00–11.30 Prázdniny v  půjčovně pro mlá-

dež – Pojď si hrát: Tvořivá dílnička, skládání zví-
řátek z vyřazených knih s H. Krausovou, půjčovna 
pro mládež, knihovna

  16.00 Willy a kouzelná planeta, FR, anim., ČZ
 18.00 Uzly a  pomeranče, ČR, SR, DE, drama, 

romantický
 20.00 Slunce je také hvězda, USA, drama, 12+

Středa 17. července
  17.30 Oko senior: Prado – Sbírka plná divů, 

IT, dokumentární
  18.05 Tajný život mazlíčků 2 3D, USA, anim., 

rodinný, komedie, ČZ
 20.00 Artvečer – FK: Poslední večery na Zemi, 

CHN, drama, mysteriózní, 15+

Čtvrtek 18. července
  16.05 Lví král, USA, anim., dobrodr., drama, ČZ
 18.20 Letní hokej, ČR, dokumentární, komedie, 

sportovní
 20.00 Srážka s  láskou, USA, komedie, roman-

tický, 15+

Pátek 19. července
  15.10 Lví král 3D, USA, anim., dobrodr., drama, ČZ
 17.25 Spider-Man: Daleko od domova, USA, 

akční, dobrodružný, sci-fi, 
 20.15 Yesterday, VB, komedie, hudební, 

Sobota 20. července
 12.00–22.00 Andělárium – galerie pod širým ne-
bem 2019, sochařské sympozium, louka u Rejchartic

  15.35 Lví král, USA, anim., dobrodr., drama, ČZ
 17.50 Kořist, USA, horor, 12+
 20.00 Bez věcí nad věcí!, DE, komedie

Neděle 21. července
  15.25 Lví král 3D, USA, anim., dobrodr., drama, ČZ
 17.40 Bez věcí nad věcí!, DE, komedie
 20.00 Annabelle 3, USA, thriller, horor, myste-

riózní, 15+, 

Pondělí 22. července
  15.20 Lví král, USA, anim., dobrodr., drama, ČZ
 17.35 Yesterday, VB, komedie, hudební, 

  20.00 Oko senior: Zrodila se hvězda, USA, živo-
topis., drama, hudeb., romant., 12+, 

Úterý 23. července
  9.00–11.30 Prázdniny v půjčovně pro mládež – 

Pojď si hrát: Pojď si hrát na malíře, půjčovna pro 
mládež, knihovna

  15.45 Lví král, USA, anim., dobrodr., drama, ČZ
 18.00 Uzly a  pomeranče, ČR, SR, DE, drama, 

romantický
 20.00 Spolujízda, USA, akční, komedie 

Středa 24. července
  15.25 Oko senior: Pavarotti, VB, USA, doku-

mentární, hudební, 12+
  17.45 Lví král, USA, anim., dobrodr., drama, ČZ
 20.00 Artvečer – FK: Yomeddine, EG, dobr., ko-

medie, drama, 15+

Čtvrtek 25. července
  9.00–16.00 Prázdninový den, muzeum a Pav-

línin dvůr
  16.00 Lví král, USA, anim., dobrodr., drama, ČZ
  17.00 Martin Žarnay: Šumperk – srpen 68, 
vernisáž výstavy fotografií za přítomnosti autora 
a režisérky O. Sommerové, půjčovna pro dospělé, 
knihovna

 18.30 Věra 68, ČR, dokumentární
 20.30 Yesterday, VB, komedie, hudební, 

Pátek 26. července
  15.10 Lví král 3D, USA, anim., dobrodr., drama, ČZ
 18.15 Ibiza, FR, komedie, 12+
  20.00 Klášterní hudební slavnosti: Ensemble 

Inégal, klášterní kostel 
 20.30 Dětská hra, USA, horor, thriller, 15+

Sobota 27. července
  15.10 Lví král, USA, anim., dobrodr., drama, ČZ
 17.25 Srážka s  láskou, USA, komedie, roman-

tický, 15+
 20.00 Dětská hra, USA, horor, thriller, 15+

Neděle 28. července
  15.50 Lví král 3D, USA, anim., dobrodr., drama, ČZ
 17.10 Spider-Man: Daleko od domova 3D, USA, 

akční, dobrodružný, sci-fi, ČZ
 20.00 Yesterday, VB, komedie, hudební, 

Pondělí 29. července
  15.45 Lví král, USA, anim., dobrodr., drama, ČZ
 18.00 Spolujízda, USA, akční, komedie 
 20.00 Dětská hra, USA, horor, thriller, 15+

Úterý 30. července
  9.00–11.30 Prázdniny v  půjčovně pro mlá-

dež – Pojď si hrát: Pojď si hrát na pošťáky, půj-
čovna pro mládež, knihovna

  15.35 Lví král, USA, anim., dobrodr., drama, ČZ
 17.50 Ibiza, FR, komedie, 12+
 20.00 Dětská hra, USA, horor, thriller, 15+

Středa 31. července
  15.40 Oko senior: Teroristka, ČR, komedie, 

drama, 12+
  17.45 Lví král, USA, anim., dobrodr., drama, ČZ
 20.00 Mrtví neumírají, USA, komedie, horor, 15+

 V klášterním kostele se otevře 
výstava o Janu Zajícovi

 Jílkova galerie bude hostit  
Pavla Konečného

Tajemno z maďarského lepidla, foto 2018

Tipy Živé brány
na červenec

Rozhledna na Háji u Šumperka 
je otevřena za příznivé viditelnosti

v červenci a srpnu út–ne 10–17 hod.

Vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč.

Stalo se již tradicí, že se klášterní kostel 
Zvěstování Panny Marie v Kladské ulici 
v červenci a srpnu otevírá veřejnosti. Oby-
vatelé i návštěvníci města si tak mohou 
prohlédnout hodnotné barokní interiéry 
a v tzv. české kapli také putovní výstavu 
o Janu Zajícovi, kterou u příležitosti 50. vý-
ročí sebeupálení tohoto studenta šum-
perské průmyslovky připravilo jeho rodné 
město Vítkov a jež zachycuje na dvaceti 
panelech jeho život a čin. Kostel bude 
otevřen od 29. června každý den, včetně 
víkendů a svátků, vždy od 9 do 15 hodin 
a vstupné se vybírat nebude.                        bv

Práci Pavla Konečného (*1. 7. 1949) 
připomene výstava v Galerii Jiřího Jílka, 
nazvaná Ohlédnutí. Připravena k autoro-
vým sedmdesátinám bude zahájena ve 
středu 3. července v 18 hodin a potrvá do 
4. srpna.
Kromě poznámky na okraj nechávám 
Pavlovu vzpomínání veškerý prostor v lis-
tech k výstavě, uspořádané u příležitosti 
narozenin, na den společných s Anežkou. 
Nemohu opomenout onu shodu a nepřipo-
menout zároveň, že to byl právě on a Pavel 
Herynek, kdo nás oba prvně představili 
v olomouckém Divadle hudby už v roce 
1982 na výstavě, uvedené třetím dávným 
přítelem, PhDr. Pavlem Zatloukalem. Rádi 
mu to oplácíme, s díky i za všechna ta léta 
služby autorům čistého srdce. Pavel Ko-
nečný vydává ediční řadu Marginálií a or-
ganizuje přehlídky krátkých filmů Art brut 
film Olomouc. Je členem Evropská aso-
ciace outsider art a pražského sdružení 
abcd, šířícího informace o výtvarných pro-
jevech art brut. Je mistrem psaného i mlu-
veného slova, podáním i obsahem. Slyšet 
ho, ať právě v Divadle hudby nebo jinde, 
bylo (a je vždy) radostí. K vernisáži ve 
středu 3. července v 18 hodin chystá pře-
kvapení… máme se na co těšit. Přijďte…   

M. Koval
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Diether F. Domes se v zahraničí prosadil 
jako autor řady uměleckých realizací.

Martin Žarnay zachytil svojí „Smenou“ 
„horký“ srpen 1968 v Šumperku. 

Foto: -mž-

Na vernisáž výstavy přijede režisérka 
Olga Sommerová.                   Foto: archiv

Již počtvrté přiveze přehlídka 
Vary ve vašem kině do šumperského 
Oka tři výrazné snímky z  programu 
54. ročníku Mezinárodního filmového 
festivalu Karlovy Vary. Kino je ode-
hraje od 8. do 10. července.

Diváci se letos mohou těšit na nový 
celovečerní dokument Diego Ma-
radona o  nejslavnějším fotbalistovi 
všech dob, který natočil režisér Asif 
Kapadia (Senna, Amy) a  ohromil 
s ním letošní festival v Cannes. 

Andělé coby ochránci, patroni 
a  „poslové krásy“ jsou sjednocujícím 
tématem galerie pod širým nebem, jež 
se nachází v  Rejcharticích, na louce 
nedaleko kostela. Další andělské „sko-
robytosti“ letos uvolní místo novým 
sochám, které vytvoří sochaři během 
pětidenního sympozia nazvaného An-
dělárium. Na louku se „snesou“ v pá-
tek 19. července odpoledne, vernisáž 
výstavy pak proběhne o  den později 
úderem třetí odpolední.

Sochařské sympozium, jehož od-
borným garantem je Galerie Jiřího 
Jílka, proběhne již tradičně třetí týden 
v  červenci. Posly krásy v  kmenech 
stromů začnou řezbáři a sochaři obje-
vovat od pondělí 15. července. Budou 
to Jiří George Prchal z  Brna, sochař 
Václav Kyselka z Křoví, řezbář Václav 
Lemon z  Olomouce, mluvčí projektu 
Andělárium a umělecký řezbář Tomáš 
Wurst ze spolku Artibi, olomoucký 
umělec Igor Bureš, „domácí“ Antonín 
Suchan a košíkář, truhlář a restaurátor 
Petr Zámečník z Bartošovic.

21. srpna 1968 byly gymnastky, 
československé reprezentantky, na 
soustředění v  Šumperku. V  tomtéž 
čase docházel Martin Žarnay, student 
Vysoké školy dopravní v  Žilině, na 
praxi do šumperského podniku Dílny 
pro opravu vozidel. Druhý den po-
bytu je brzy ráno probudil rozhlas po 
drátě, který informoval o vpádu vojsk 
Varšavské smlouvy na území naší re-
publiky. Mnoho lidí vyšlo do ulic. Ne-
střílelo se. Nebyla to sovětská armáda, 
do Šumperka dorazili Poláci. 

Student Žarnay měl u  sebe jenom 
malý fotografický aparát „Smena“ 
(paradoxně sovětské výroby). Limito-
vaný počtem obrázků fotografického 
kinofilmu vyfotil několik záběrů, 
které uchovával ve svém archivu až 
do současnosti. Na několika snímcích 
náhodně zachytil i  Věru Čáslavskou, 

Na prázdninové období připravilo 
Vlastivědné muzeum v  Šumperku 
výstavu německého skláře, malíře 
a kreslíře Diethera F. Domese, který se 
narodil v roce 1939 do rodiny němec-
kého učitele ve Vitošově na Zábřežsku 
a jako šestiletý zažil vysídlení němec-
kého obyvatelstva. Působil v okolí Bo-
damského jezera, kde se prosadil jako 
autor řady uměleckých realizací ve 
veřejném prostoru. Vyhledávány byly 
zejména jeho návrhy vitráží pro mo-
derní chrámové stavby.

Na pozadí důkladné studie uměl-
cova dětství na Zábřežsku před očima 
návštěvníka výstavy ožívají válečné 
a  poválečné události v  regionu. Vý-
stava tak nezůstává jen u připomenutí 
života a  díla významného rodáka při 
příležitosti nedožitých 80. naroze-
nin umělce, ale přináší též zajímavou 
sondu do této komplikované a disku-
tované kapitoly regionálních novodo-

Devadesátky jsou autentickým americkým filmem o dospívání, skejtování a prvních 
večírcích.                                                                                                              Foto: archiv

Přehlídka Vary ve vašem kině  
přijede v červenci do Oka

Na rejchartickou louku se snesou 
noví andělé

Srpen 1968 v Šumperku přiblíží 
výstava v knihovně

V Hollarově galerii představí 
Diethera F. Domese

Druhým snímkem jsou Devade-
sátky, uvolněný a autentický americký 
film o dospívání, skejtování a prvních 
večírcích. Přehlídku završuje napí-
navé islandské drama Bílý bílý den, 
v němž se spojuje to nejlepší ze skan-
dinávské kinematografie. Vstupné na 
každý film je sto dvacet korun, při 
koupi vstupenek na celou přehlídku je 
pak cena sto korun. Tu zaplatí i senioři 
a členové filmového klubu po předlo-
žení průkazky.                                  -red-

Závěrečné slavnostní finále se ode-
hraje na louce v  sobotu 20. července 
a  doprovodí ho řada akcí. V  poledne 
nabídne loutkové divadlo Paravánek 
hru „O  zlobivém andílkovi“, poté je 
na programu žonglérské vystoupení 
artisty Josefa Večerky s  následným 
workshopem pro děti. Úderem třetí 
odpolední budou během vernisáže 
výstavy představeni jednotliví umělci 
a o půl čtvrté požehná novým andělům 
páter M. Palkovič. V 16 hodin pak na-
bídne adrenalinovou podívanou sochař 
Václav Lemon, na niž naváže tradiční 
dražba dřevěných artefaktů, obrazů 
a  grafiky. O  půl sedmé večer vystoupí 
špičkoví muzikanti šumperské kapely 
„Swing Q“ a  v  osm vyvrcholí festival 
vystoupením ohňového artisty Václava 
Kropáčka „Fire mane show.

Andělské bytosti každoročně uvol-
ňují na rejchartické louce místo novým 
kolegům a ozvláštňují tzv. Andělskou 
stezku vedoucí ze Šumperka po modré 
značce přes Čarovný les a Tulinku do 
rejchartického údolí.                          -zk-

jež se v centru města ve stejnou chvíli 
také pohybovala. Nejen ty budou 
k  vidění v  Knihovně T. G. Masaryka 
na výstavě nazvané Šumperk – srpen 
68. Zahájena bude za přítomnosti au-
tora Martina Žarnaye a režisérky Olgy 
Som merové ve čtvrtek 25. července 
v  17 hodin v  půjčovně pro dospělé. 
Věru Čáslavskou pak připomene do-
kument Věra68, jenž promítne týž den 
kino Oko v 18.30 hodin.

Martin Žarnay (1946) ukončil stu-
dium v  roce 1970 na VŠD v  Žilině. 
Pracoval tři roky jako konstruktér 
lokomotiv, následně pak jako kon-
struktér průmyslových manipulátorů 
a svou kariéru zakončil jako pedagog 
žilinské univerzity. V současné době je 
v důchodu, žije v Žilině, je ženatý, má 
syna, dceru a čtyři vnoučata. Ve foto-
grafování je samouk.                       -kš-

bých dějin. Otevřena bude v Hollarově 
galerii od pátku 5. července.             -eš-
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Osazením plastik panovníků a  Ro-
landa na průčelí a  nároží šumperské 
radnice byla letos završena poslední 
fáze oprav a modernizace radniční bu-
dovy.

Sochy krále Rudolfa I. a císaře Fer-
dinanda I. z průčelí a Rolanda z nároží 
opustily radnici v krátké době již po-
druhé. Poprvé se tak stalo po osmde-
sáti osmi letech od jejich instalování. 
Zhoršující se ovzduší poznamenalo 
povrch plastik vytvořených z umělého 
kamene natolik, že musely být ze svých 
míst sneseny a  nahrazeny kopiemi. 
Stalo se tak v roce 1999. Vytvoření ko-

v hmotě plastik vyžadují další výměnu 
kopií za nové. Vítězem výběrového ří-
zení na zhotovení nových soch se stal 
akademický sochař René Tikal z Prahy. 
Ten vyšel vedení radnice vstříc a  sou-
hlasil uspíšit výměnu plastik za nové 
kopie o  tři měsíce dřív oproti původ-
nímu zářijovému termínu. A tak sochy 
panovníků a  Rolanda putovaly v  roce 
2018 opět do ateliéru. Jelikož jsou zho-
toveny ze dvou dílů, bylo snesení z je-
jich domovských nik snadnější.

Po demontáži byly plastiky očištěny 
od nánosů a nečistot, poškozená místa 
byla opravena a  chybějící detaily do-

Roland a oba panovníci od května opět shlížejí z radnice na náměstí.    Foto: P. Kvapil
Původní socha Rolanda je umístěna v průjezdu šumperského muzea. Její poslední 
kopie již zdobí nároží radnice.                                                                       Foto: P. Kvapil

Původní plastika krále Rudolfa I. opouští v roce 1999 niku na průčelí radnice, aby 
byla nahrazena kopií. Na sousedním snímku čeká druhá kopie plastiky v květnu 
2019 na umístění do niky v průčelí šumperské radnice.        Foto: archiv MěÚ Šumperk

Horní část původní sochy císaře Ferdinanda I. v ateliéru firmy Archkaso před vytvořením 
formy pro zhotovení kopie. Nová kopie plastiky po transportu ještě obložená měkkým 
materiálem a zabezpečená proti poškození, květen 2019.           Foto: archiv MěÚ Šumperk

pií se tehdy ujala firma Archkaso z Ka-
menice u  Jihlavy, která demontované 
sochy odvezla, a její pracovníci vytvo-
řili v ateliéru kopie z podobného ma-
teriálu. Originály z roku 1911, plastiky 
krále Rudolfa I. a císaře Ferdinanda I., 
našly tehdy domov v  interiéru hotelu 
Zámeček v  Čeladné. Původní sochu 
Rolanda z  radniční budovy mohou 
návštěvníci spatřit v  průjezdu šum-
perského muzea.

Ačkoliv měly kopie soch zdobit rad-
nici minimálně dalších padesát let, 
ukázalo se, že zvláště zkorodování spo-
jovacích materiálů a  četné praskliny 

plněny. Díly stávajících soch následně 
posloužily pro vytvoření forem, do kte-
rých byly technikou dusání směsí umě-
lého kamene s  minerálním pojivem 
zhotoveny kopie nové. Pro větší život-
nost byla použita nerezová armatura, 
při instalaci pak nerezové čepy a kotvy. 
Za pomoci jeřábu byly koncem května 
sochy osazeny na původní místo.

Slavnostní symbolické otevření re-
konstruované radnice tak 20. června 
2019 proběhlo pod dohledem Rolanda 
a obou panovníků.            

Ve spolupráci s Městským úřadem 
Šumperk Z. Doubravský 

Seriál Šumperské proměny: Radnici opět zdobí sochy


