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Vážení a milí čtenáři,
polovina léta je za námi a „na dveře“ klepe 
měsíc srpen. Ten se v Šumperku nese již 
tradičně ve znamení domácího i světového 
folkloru. Devětadvacátý ročník známého 
folklorního festivalu, který opět „okoření“ 
exotika, bude město hostit od středy 14. do 
neděle 18. srpna. O týden později vystřídají 
v Pavlínině dvoře tanečníky zástupci zcela 
opačného žánru. Publikum „rozparádí“ re-
vivalové kapely Motörhead, Lucie a Queen 
s nezapomenutelným Freddiem Mercurym. 
Jejich „invazi“ můžete očekávat předpo-
slední srpnový pátek.
V minulém vydání Živé brány jsem slíbila, že 
v srpnovém čísle přineseme rozhovor s aka-
demickou malířkou Anežkou Kovalovou. Když 
jsem ho po půldruhém měsíci, který uplynul 
od našeho setkání v Sobotíně, dávala dohro-
mady, v duchu jsem se přenesla do domku 
v Sobotíně, dívala se z ateliérového okna do 
kvetoucí zahrady a slyšela zurčení potůčku, 
ocitla se stranou od civilizace. Dopřejte si 
něco podobného i vy, využijte ještě dlouhé 
srpnové dny a nechte se okouzlit přírodou. 
Krásný zbytek léta,

Z. Kvapilová, redaktorka
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Exotiku a  folklorního umění bude v  srpnu hostit 
město Šumperk. Již podevětadvacáté se tu odehraje 
mezinárodní folklorní festival, který přiveze na se-
verní Moravu umělce z  širokého světa a  představí 
i  tuzemské lidové tradice, tance a  zpěvy. V  pro-
gramu nebudou chybět oblíbená Roztančená ulice 
nebo soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Stejně 
jako v předcházejících ročnících se bude hlavní pro-
gram mezinárodního folklorního festivalu odehrávat 
v  prostorách Pavlínina dvora, vedlejší program pak 
proběhne na malé scéně v sadech 1. máje „u sovy“. 

„Návštěvníci festivalu se mohou těšit na špičkové 
soubory z  Kostariky, Rumunska, Polska, Slovenska, 
Chorvatska, Taiwanu, Gruzie, Dagestánu a  Srbska,“ 
říká Libuše Březovská, ředitelka festivalu. Mezi čes-
kými folklorními soubory zahrají a zazpívají místní 
Senioři Šumperk a Markovice Postřelmov, přerovská 
Rabussa, Kordulka a cimbálovka Matěje Kúrečky ze 

Malbu Jany Budíkové představí výstava v Galerii Ji-
řího Jílka, nazvaná Houštiny. Zahájena bude ve středu 
7. srpna v 18 hodin a potrvá do 1. září.

V  houštinách paměti splývá sen se skutečností 
a obojí mísí se tak, že nevíme, co stalo se a co zdálo se 
nám. To jen jizvy si neseme dál do nepatrného a ne-
uchopitelného okamžiku prožívané přítomnosti, kte-
rým budoucí protéká do nebytí a v něm nenávratně 
mizí. Janina malba vstřebává nerozlišitelně obojí. Pr-
chavost paměti překonává ustáleným obrazem. Cosi 
v něm tušíme, rozpoznáváme, promítáme si do něho 
své vlastní prožitky, sny a  vize. Proměňuje se nám 
před očima, je Boudníkovou skvrnou na zdi, v níž se 
vzpomínka zrcadlí, vynořuje v  bezpočetných podo-
bách. Rozpomínáme se na pozapomenuté, vrací nám 
kdysi uviděné, rodí nové obrazy, vyvolává tušené. 
Z bezejmenného krystalizuje v pevný tvar a znovu se 
rozplývá a mění se v jiný. V dílčím zpřítomní celistvé, 
v bdělém sebezapomnění navrací nás jednotě, kterou 
jsme spojeni tady a teď nerozlučně se vším bytím.

Jana nic nezobrazuje, a  přece je její obraz reálný. 
Všechno to matoucí zkoumání a třídění, dělení a při-
vlastňování taje v prvotním úžasu, kde není už velké 
a malé, blízké a vzdálené, lehké a těžké. Všechno je tu 
obrazem vtěleného ve vtělené skutečnosti, přečteného 
v knize Země, v  jejím životě i v ní samé, v  jediném 
zdroji dostupného poznání a  prožívání. To proto je 
abstrakce zavádějícím pojmem bez obsahu. Stejně 
jako je někdy více a  jindy méně světla, je jen větší 
nebo menší míra zobecnění živě uviděného. 

Osmý ročník oblíbené ramzovské pouti 
proběhne v sobotu 3. srpna u novogotické 
kaple sv. Rocha v osadě Ramzová. V 11 ho-
din se v ní uskuteční římskokatolická mše 
a poté se mohou příchozí těšit na polední 
koncert loučenského Old Time Jazz Bandu. 
O půl druhé je na programu pohádka S Flo-
rentýnem na cestách v podání divadla Slu-
nečnice a v 15 hodin vystoupení Silesian 
Country Bandu. To vše doplní stánky řeme-
slníků a regionální výrobky.                      -red-

Komentovanou prohlídku výstavy Diether 
F. Domes: odsunutý rodák, která nese silný 
společensko-historický náboj, chystají na 
úterý 20. srpna šumperští muzejníci. Kurá-
torky výstavy Kristina Lipenská a Michaela  
Kollerová návštěvníky seznámí nejen s tvor-
bou významného německého umělce, ro-
dáka z Vitošova na Zábřežsku, ale přiblíží 
rovněž osudy jeho rodiny, která prožila po-
válečné vysídlení německého obyvatelstva. 
To vše od 17 hodin před originály v Hollarově 
galerii.                                                          -red-

Houština, 2019‚ 100 × 95 cm‚ akryl‚ sololit

Také letos se mohou návštěvníci festivalu těšit na „exo-
tické“ soubory.                                         Foto: archiv MěÚ

 Tip na výlet: Ramzovská pouť

 Diethera F. Domese přiblíží 
komentovaná prohlídka výstavy

Jílkovu galerii zaplní „Houštiny“

Šumperk v srpnu roztančí domácí i zahraniční soubory
Starého Poddvorova, Kelt Grass Band ze Stránského, 
Old Stars Břeclav a Radost z Českých Budějovic.

Cimbálová muzika Matěje Kúrečky se na festivalu 
představí jako vůbec první během zahajovacího odpo-
ledne ve středu 14. srpna od 17 hodin na malé scéně. 
„Následující čtvrteční odpoledne zahájí o půl 
třetí Rabussa z  Přerova, od dvou hodin 
vystoupí chorvatský soubor Varaž-
dinski a  program završí společné 
vystoupení šumperských Se niorů 
a  postřelmovské Markovice,“ 
upřesňuje Březovská.

Páteční program začne již v de-
set hodin dopoledne vystoupením 
slovenských a polských souborů. Na 
ně naváží děti z Kordulky ze Starého 
Poddvorova a  odpoledne „u  sovy“ za-
končí trochu netradičně stylová rocková 
muzika v podání přerovské skupiny VHS.

Odpoledne se již otevře brána Pavlínina dvora. „Od 
půl šesté zahraje dlouholetý účastník festivalu Kelt 
Grass Band. Od šesté večerní se na hlavní scéně po-
stupně představí všechny zahraniční soubory v rámci 
hlavního pořadu Vítejte u  nás,“ podotýká ředitelka 
festivalu a  dodává, že páteční večer završí světelná 
show skupiny Postrpoi.

V sobotu 17. srpna ráno přivítá zástupce všech účin-
kujících souborů starosta na šumperské radnici. „Po 
slavnostním přijetí na radnici začne zřejmě nejoblíbe-
nější a nejatraktivnější část celého festivalu – Roztan-
čená ulice, kdy všechny domácí a i zahraniční soubory 
předvedou své umění přímo v  ulicích centra Šum-
perka,“ láká na akci Březovská a prozrazuje, že v so-
botu odpoledne proběhne na malé scéně vystoupení 
českých souborů v rámci programu Veselá je dědina. 
Od páté odpolední pak začne v Pavlínině dvoře druhý 
hlavní koncert Až půjdeš do světa, zastav se!, na němž 

vystoupí všechny zúčastněné soubory. Po jeho skon-
čení se mohou všichni pod pódiem zapojit do „vese-
lice“ a naučit se lidové tance.

Na neděli je nachystaná soutěž ve vaření kotlíkové 
guláše. „Zatímco v neděli 18. srpna dopoledne bude 

u sovy vystupovat vybraný zahraniční sou-
bor, Pavlíniným dvorem se bude linout 

vůně guláše. Bude zde probíhat kuli-
nářské klání Roztančené kotlíky,“ 
popisuje ředitelka festivalu. Vzá-
pětí upřesňuje, že soutěžící budou 
vařit guláš od deseti dopoledne 
a uvařené guláše zhodnotí porota 
hodinu po poledni. „Veřejnost 
bude moci soutěžní guláše nejen 

ochutnat, ale také svému favoritovi 
udělit hlas v divácké anketě,“ zdůraz-

ňuje Březovská. 
Po vyhlášení výsledků se festival v neděli 

odpoledne se svými příznivci rozloučí závěrečným 
pořadem Leť, písničko, leť. Během něj bude oceněn 
divácky nejúspěšnější soubor.

Vstup na všechna vystoupení, jež se budou odehrá-
vat na malé scéně „u sovy“ v sadech 1. máje je volný, 
stejně jako na Roztančenou ulici. Vstupné na hlavní 
festivalové koncerty v pátek a v sobotu přijde dospělé 
na 150 korun, senioři a studenti zaplatí osmdesát ko-
run. Ti, kteří se v neděli vydají do Pavlínina dvora na 
Roztančené kotlíky, zaplatí sto korun a budou moci 
ochutnat deset degustačních vzorků guláše. Vstupné 
na závěrečný koncert pak přijde na šedesát (dospělí) 
a čtyřicet (senioři, studenti) korun.

Další informace o  festivalu najdou zájemci na 
internetových stránkách www.festivalsumperk.cz. 
Stejně tak mohou šumperský festival vyhledat na 
Facebooku na stránce „Mezinárodní Folklorní Festi-
val CIOFF, IOV – Šumperk“.                                    -red-

V barevné tkáni malby, v omezení se v ní jenom na 
to základní, na její hmotu, rytmus, chaos i řád, našla 
si Jana svobodu vyjádření a zachování všeho, co jinak 
sotva uchopitelného vrství se a kypí, houstne a vzá-
jemně prorůstá, vstupuje a  trvá i  mizí v  pomíjivém 
proudu času. Čím každodenně žije, v čem potkává se 
s každým z nás a čemu snadno porozumíme, anebo 
spíš (s Petrem Šmahou) co z ní v sobě pocítíme při 
setkání s jejími obrazy. Jste zváni.                      M. Koval
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Byla to náhoda? Co rozhodlo, že se 
vrátíte zpět do svého rodiště?
Když jsme se s  Mirkem v  roce 1974 
vzali, bydleli jsme u  našich na předě-
lané půdě a  po narození Štěpána bylo 
jasné, že potřebujeme vlastní bydlení. 
Sháněli jsme dům všude možně a  ná-
hodou se dozvěděli, že bývalý sobotín-
ský zahradník se chce odstěhovat. Jeho 
dům jsme tak v  roce 1975 koupili na 
půl se sochařem Jiřím Beránkem a Mi-
rek naši polovinu během dvou let sám 
upravil, pak zvedl i  střechu a na půdě 
vybudoval ateliéry. Jiří Beránek se poz-
ději odstěhoval k  Praze, protože si tu 
připadal zapomenutý, což nám nikdy 
nepřišlo. Byli jsme rádi, že tu zůstá-
váme, protože jsme v té době pomáhali 
tátovi, kterého Bechtěrevova nemoc 
čím dál víc omezovala.

Váš tatínek Jiří Jílek, stejně jako ma-
minka Eva odtud ale nepocházeli, že? 
Jak se vlastně ocitli v  podhůří Jese-
níků? 
Oba se narodili v  Čechách, sezná-
mili se na gymnáziu v  Českém Brodě 
a  jejich snem bylo žít někde v horách. 
Když jejich blízcí přátelé, učitelé, do-
stali po válce umístěnku do Rudoltic, 
přišli za nimi a zůstali. Maminka tu se-
hnala místo účetní v JZD a táta, který 
vystudoval na akademii u  Jana Laudy, 
si myslel, že se bude živit jako sochař. 
To se ale ukázalo jako nereálné, takže 
po vojně pracoval v  továrně na kola 
Velamos, odkud si však tajně odskako-
val do ateliéru. Když pak v Šumperku 
vznikla lidová škola umění, spoluza-
ložil na ní výtvarný obor a  několik 
let tam učil. Nakonec pracoval jako 
výtvarník v  muzeu, odkud ale musel 
kvůli nemoci odejít. Naštěstí v té době 
už dostával i sochařské zakázky a mohl 
se tím živit.

Jaké bylo Vaše dětství? 
Úžasně svobodné, rodiče nás nijak 
neomezovali, nehlídali. V  Rudolticích 
tehdy žilo hodně dětí, které všechen 
čas trávily společně venku. Řádili jsme 
na skružích, prolézali hospodářská sta-
vení, ve stodole jsme si třeba s  kama-
rádkami stavěly kuchyňky…  
Ale měla jsem tam i  místa, na nichž 
jsem mohla být sama se sebou, což 
je pro mě hodně důležité. Naproti 
našemu domku stála stará opuštěná 
turbínová elektrárna, působila až stra-
šidelně. Hrozně mě bavilo ji obcházet 
nebo si zalézt dovnitř. Oslovovaly mě 
ty momenty ticha, tajemna, neurčitého 
strachu. Zažívala jsem to i  na jiných 

Anežka Kovalová ve svém ateliéru při práci na ilustracích ke knize povídek Ilji  
Hurníka, která se bude číst na letošním festivalu Město čte knihu.           Foto: P. Kvapil

Obrazů v hlavě je pořád víc než těch hotových, říká Anežka Kovalová
Ve svém znamení má Raka. Lidé v něm narození jsou velmi citliví a vnímaví, mají bohatou fantazii a vynikají v umělecké tvorbě. Díky své empatii se 
vždy snaží pomáhat slabším, v životě si zakládají na rodině, domovu a tradicích. Zde nacházejí i ochrannou ulitu, kam se schovávají před nepříznivým 
vnějším světem… Kdo zná akademickou malířku Anežku Kovalovou, jež 1. července oslavila významné životní jubileum, předchozí věty nepochybně po-
tvrdí. „Jsem rak mezi střelci, manželem i synem. Někdy to není úplně jednoduché,“ směje se paní Anežka během našeho povídání v domku v Sobotíně, 
ze všech stran těsně obklopeném přírodou, v němž s manželem Miroslavem a se synem Štěpánem a jeho rodinou žije. V Sobotíně se narodila, vyrostla 
a „opustila“ ho jen na šest let kvůli studiu malby na pražské Akademii výtvarných umění. Žít ve městě ale nechtěla, stejně jako její starší kolega a part-
ner, akademický malíř Miroslav Koval. Objeli spolu samoty v Jizerských horách, Beskydech a dalších koutech republiky a hledali dům, v němž by se 
usadili. Nakonec ho našli v Sobotíně.

mínám si, že když dělal cínovou sochu 
Dívky se stuhou a žabičkou do Marián-
ských Lázní, chodila jsem se dívat do 
ateliéru na ty krásné ruce, které tvořil. 
Byla to jeho první velká zakázka a ten 
reálný akt se mi dodnes hodně líbí. 
Navíc taky maloval, takže jsem sledo-
vala, co a jak dělá. Nebylo to ale cílené 
vedení, táta mi nikdy neříkal, abych 
nakreslila to nebo ono. A ani mě v tom 
nijak zvlášť nepodporoval.

Nebyl ani příliš nakloněný tomu, 
abyste šla v jeho stopách, že?
Děsil se toho, protože věděl, jak obtížné 
je uživit se kumštem. Já zase tušila, že 
k ničemu jinému nejsem způsobilá. Na 
základní škole mě učil pan Václav Kal-
báč, který rodiče přesvědčoval, aby mě 
dali na střední uměleckoprůmyslovou 
školu do Uherského Hradiště, mně se 
ale strašně nechtělo z domu. Zvažovala 
jsem „zdravku“, což bylo dáno i  táto-
vým osudem, protože jsem měla pořád 
před očima ten jeho souboj s nemocí, 
a navíc jsem měla přirozený sklon po- Pokračování na str. 6     

opuštěných místech. Přitahovalo mě 
takové to ptaní se na něco. 

Pocházíte z  umělecké rodiny, lákalo 
vás „výtvarno“ už jako malou?
Pamatuju si, že jsem pořád, ale úplně 
pořád kreslila, hlavně různé princezny 
a věci kolem sebe. A hrozně ráda jsem si 
prohlížela obrázkové knížky. Byla jsem 
doslova zanořená ve velké knihovně, 
kterou naši měli. Vzpomínám na staré 
ruské pohádky se zvláštními názvy, 
byly dlouhé, výpravné, dobrodružné 
a  tajuplné. Třeba na sbírku pohádek 
Diamantová sekera, v  níž bylo na-
kreslené Hoře přehoře. Ty obrázky 
byly naprosto neuvěřitelné a mě úplně 
uhranuly. Nezapomenutelné byly i An-
dersenovy pohádky s detailně propra-
covanými kresbami Cyrila Boudy. Jako 
malá holka jsem ale nutně potřebovala, 
aby byly barevné, tak jsem vzala pas-
telky… Když jsem pak po letech viděla, 
co jsem spáchala… 
Ten hlavní člověk, to byl ale táta, jako 
sochař na mě nemohl nemít vliv. Vzpo-

máhat. Nakonec jsem ale absolvovala 
gymnázium a  pak vyvstala otázka, co 
dál. „Peďák“, který přicházel v  úvahu, 
byl pro mě postrachem, protože jsem si 
říkala, že učit rozhodně nechci. 

Takže jste se přihlásila na akademii. 
Připravoval Vás otec na přijímací 
zkoušky?
Když viděl, že to se mnou jinak nejde, 
tak nakonec s nepříliš velkým nadšením 
ano. Nikdo ale nepočítal s tím, že to vy-
jde. Většina uchazečů byla ze středních 
výtvarných škol, kterou já neměla. Ne-
uměla jsem třeba anatomii a  my měli 
nakreslit portrét jedné staré, velmi vý-
razné a krásné paní. Ty moje hlavy byly 
opravdu svérázné, anatomicky pod psa, 
ale měly výraz a  bylo si to nějak po-
dobné. Byla jsem si jistá, že mě nepři-
jmou, o to větší překvapení to bylo.
Nejdřív jsem šla studovat restaurování 
k  profesoru Slánskému, protože po 
přijetí na akademii byl táta nesvůj, jak 
se budu živit, a  měl mě k  tomu, ať se 
aspoň naučím řemeslo. Po třech letech 
jsem ale zjistila, že to není to, co bych 
chtěla celý život dělat. Věděla jsem, že 
bych neměla potřebnou trpělivost se-
dět hodiny nad starým, byť sebekrás-
nějším obrazem a věnovat se mu, když 
bych nemohla dělat své věci. Takže 
jsem i přes tátovy protesty přestoupila 
na malbu ke Karlu Součkovi. Ten ni-
komu nemluvil do toho, co dělá, měli 
jsme naprostou volnost ve všem, učili 
se jeden od druhého a hledali si vlastní 
cestu. V tom jsme měli velké štěstí, pro-
tože pozdější normalizace poměry na 
škole změnila.

V Praze jste zažila nejen „nádech“ ke 
svobodě, ale i srpnovou okupaci a ná-
sledující události. Jak jste tu dobu 
prožívali?
Na akademii jsem nastoupila v roce 1967, 
klíčové momenty následujícího roku 
jsme prožívali velmi intenzivně, včetně 
demonstrací, studentské stávky, upálení 
a pohřbu Jana Palacha…  Nezapomenu 
na tu šílenou atmosféru města, které se 
po upálení Jana Palacha zastavilo, jak šel 
dav lidí, a všichni mlčeli. Bylo to šílené. 
S tátou jsme si psali dopisy a vím, jak tr-
nul, co se bude dít, a radil mi, ať si v těch 
pouličních manifestacích dávám bacha. 
Varoval mě, ale nezrazoval.

Na škole jste se seznámila se svým bu-
doucím mužem Miroslavem, který v té 
době také studoval malbu. Jak k tomu 
došlo?
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Dlouhodobé výstavy
 Do 11. 9. Nakrájíme, zamícháme, rozšle-
háme… aneb Pomocníci v  kuchyni, vý-
stavní síň, muzeum
 Do 1. 9. Velká prázdninová herna, Muze-
jíčko, muzeum
 Do 5. 9. Starý Šumperk, výstava fotografií ze 
sbírek VM, Rytířský sál, muzeum
 Do 8. 9. Diether F. Domes: odsunutý rodák, 
Hollarova galerie, muzeum
 Do 8. 9. Absolventi 2019, výstava prací žáků 
výtvarného oboru ZUŠ Šumperk, Galerie 
mladých, muzeum
 Do 1. 9. Virtuální realita, prohlídky vybra-
ných muzejních expozic, zábavné hry, před-
náškový sál, muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dě-
jiny severozápadní Moravy, muzeum

  Do 4. 8. Pavel Konečný: Ohlédnutí, k sedm-
desátinám, Galerie J. Jílka

  Od 7. 8. do 1. 9. Jana Budíková: Houštiny, 
malba, Galerie J. Jílka

  Do 31. 8. Hibernace, kresba tužkou a  pas-
tely, grafika, malba, výstava prací žáků vý-
tvarného oboru ZUŠ Šumperk za 2. pololetí 
r. 2019, jižní křídlo, dům kultury

 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 22. 8. G. Hujber, Z. Přikryl: Poezie v gra-
fice a ilustraci, grafika, ilustrace, Eagle Gallery 

 Do 31. 8. Jan Zajíc, putovní výstava k 50. výročí 
upálení J. Zajíce, česká kaple, klášterní kostel

  Do 25. 8. Markéta Evjáková, výstava prací sla-
bozraké grafičky, v rámci festivalu Dny umění 
nevidomých na Moravě, informační centrum

 Do 4. 9. Jan Burian: Stáří a jiné situace, vý-
stava fotografií, Galerie pod sluncem, Cent-
rum soc. služeb Pomněnka, Šumavská 13

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

Čtvrtek 1. srpna
  15.15 Tajný život mazlíčků 2, USA, anim., 

rodinný, komedie, ČZ

 17.10 Spider-man: Daleko od domova, 
USA, akční, dobrodružný, sci-fi, ČZ

 20.00 Rychle a  zběsile: Hobbs a  Shaw, 
USA, akční, krimi, thriller, komedie, 12+, 

Pátek 2. srpna
  15.50 Lví král, USA, anim., dobrodružný, 

drama, ČZ
 18.05 Ibiza, FR, komedie, 12+
 20.00 Rychle a  zběsile: Hobbs a  Shaw, 

USA, akční, krimi, thriller, komedie, 12+, 

Sobota 3. srpna
  14.50 Lví král 3D, USA, anim., dobro-

družný, drama, ČZ
 17.10 Spider-man: Daleko od domova, USA, 

akční, dobrodružný, sci-fi, 
 20.00 Rychle a  zběsile: Hobbs a  Shaw, 

USA, akční, krimi, thriller, komedie, 12+, 

Neděle 4. srpna
  15.00 Lví král, USA, anim., dobrodružný, 

drama, ČZ
 17.15 Rychle a  zběsile: Hobbs a  Shaw, 

USA, akční, krimi, thriller, komedie, 12+, 

 19.55 Bez věcí nad věcí!, SRN, komedie, ČZ

Pondělí 5. srpna
  15.20 Willy a kouzelná planeta, FR, anim., ČZ
 17.20 Rychle a  zběsile: Hobbs a  Shaw, 

USA, akční, krimi, thriller, komedie, 12+, 

 20.00 Slunovrat, USA, horor, drama, 15+

Úterý 6. srpna
  9.00–11.30 Prázdniny v  půjčovně pro 

mládež: Pojď si hrát s písmenky, půjčovna 
pro mládež, knihovna

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

 17.20 Rychle a  zběsile: Hobbs a  Shaw, 
USA, akční, krimi, thriller, komedie, 12+, 

 20.00 Avengers: Endgame Bring Back + bo-
nusy, USA, akční, sci-fi, 

Středa 7. srpna
 15.30 BTS: Bring The Soul – The Movie, 

KOR, hudební
  17.45 Lví král, USA, anim., dobrodružný, 

drama, ČZ
  18.00 Jana Budíková: Houštiny, malba, 
vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka

 20.00 Artvečer – FK: Klimt & Schiele – Erós 
a Psyché, IT, dokumentární

Čtvrtek 8. srpna
 10.00 BTS: Bring The Soul – The Movie, 

KOR, hudební
  15.15 Toy Story 4: Příběh hraček, USA, ro-

dinný, komedie, dobrodružný, ČZ
 17.20 Rychle a  zběsile: Hobbs a  Shaw, 

USA, akční, krimi, thriller, komedie, 12+, 

 20.00 Apollo 11, USA, dokument, science

Pátek 9. srpna
 10.00 BTS: Bring The Soul – The Movie, 

KOR, hudební
  15.40 Toy Story 4: Příběh hraček 3D, USA, 

rodinný, komedie, dobrodružný, ČZ
 17.50 Noční můry z temnot, USA, horor, 12+
 20.00 Rychle a  zběsile: Hobbs a  Shaw, 

USA, akční, krimi, thriller, komedie, 12+, 

Sobota 10. srpna
 13.25 BTS: Bring The Soul – The Movie, 

KOR, hudební
  15.40 Toy Story 4: Příběh hraček, USA, ro-

dinný, komedie, dobrodružný, ČZ
 17.50 Noční můry z temnot, USA, horor, 12+
 20.00 Rychle a  zběsile: Hobbs a  Shaw, 

USA, akční, krimi, thriller, komedie, 12+, 

Neděle 11. srpna
 12.55 BTS: Bring The Soul – The Movie, 

KOR, hudební
  17.20 Toy Story 4: Příběh hraček, USA, 

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
Hokej: www.dracisumperk.cz

 ostatní
Informační centrum Šumperk: budova divadla 
na Hlavní třídě 14, otevřeno po–pá od 8 do 17 hod., 
so a ne od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., 
tel.: 583 214 000, e-mail: ic@sumperk.cz, 
www.infosumperk.cz
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rodinný, komedie, dobrodružný, ČZ
 19.30 Slunovrat, USA, horor, drama, 15+

Pondělí 12. srpna
  16.00 Toy Story 4: Příběh hraček, USA, ro-

dinný, komedie, dobrodružný, ČZ
 18.10 André Rieu – Smím prosit?, NL, 

hudební

Úterý 13. srpna
  9.00–11.30 Prázdniny v  půjčovně pro 

mládež: Pojď si hrát s pohádkou, půjčovna 
pro mládež, knihovna

  16.25 Toy Story 4: Příběh hraček 3D, USA, 
rodinný, komedie, dobrodružný, ČZ

 18.35 Spider-man: Daleko od domova, 
USA, akční, dobrodružný, sci-fi, ČZ

Středa 14. srpna
  15.00 Oko senior: Bez věcí nad věcí!, 

SRN, komedie, ČZ
 17.00 Mezinárodní folklorní festival: Po-
sezení u cimbálu, malá scéna „u sovy“, sady 
1. máje

 17.20 Noční můry z temnot, USA, horor, 12+
 19.30 Artvečer – FK: Pavarotti, VB, USA, 

dokumentární, hudební, 12+

Čtvrtek 15. srpna
 14.30 MFF: Vystoupení souboru Rabussa, 
malá scéna „u sovy“, sady 1. máje

  14.40 Toy Story 4: Příběh hraček, USA, ro-
dinný, komedie, dobrodružný, ČZ
 15.00 MFF: Vystoupení souboru z Chorvat-
ska, malá scéna „u sovy“, sady 1. máje
 16.00 MFF: Vystoupení souboru Marko-
vice a  TFS Senioři Šumperk, malá scéna 
„u sovy“, sady 1. máje

  16.50 Hodinářův učeň, ČR, SR, pohádka
 18.00 Hokej muži: HK Draci Šumperk – 
HK Martin, přípravné utkání, zimní stadion

 19.00 Tenkrát v  Hollywoodu, USA, kome-
die, drama, 15+

Pátek 16. srpna
 10.00 MFF: Vystoupení souborů ze Slo-
venska a Polska, malá scéna „u  sovy“, sady 
1. máje
 13.30 MFF: Vystoupení souboru Kordulka 
Starý Poddvorov a  zpěváčci, malá scéna 
„u sovy“, sady 1. máje
 14.30 MFF: Trochu z jiného soudku: VHS – 
rock Přerov, malá scéna „u  sovy“, sady 
1. máje

  14.40 Toy Story 4: Příběh hraček 3D, USA, 
rodinný, komedie, dobrodružný, ČZ

  16.50 Hodinářův učeň, ČR, SR, pohádka
 17.30 MFF: Vystoupení souboru Kelt Grass 
Band, velká scéna Pavlínin dvůr, areál muzea
 18.00 MFF: „Vítejte u nás“ – 1. hlavní kon-
cert, vystoupení zahraničních souborů, 
velká scéna Pavlínin dvůr, areál muzea

 19.00 Tenkrát v  Hollywoodu, USA, kome-
die, drama, 15+
 22.00 MFF: Světelná show POSTRPOI, 
velká scéna Pavlínin dvůr, areál muzea

Sobota 17. srpna
 10.30 MFF: Představení zúčastněných sou-
borů, nám. Míru u radnice
 10.40 MFF: „Roztančená ulice“, pěší zóna  –  
ul. Starobranská, Gen. Svobody a Hl. třída
 14.00 MFF: „Veselá je dědina“ – vystoupení 
českých souborů, malá scéna „u sovy“, sady 
1. máje

  14.40 Toy Story 4: Příběh hraček, USA, ro-
dinný, komedie, dobrodružný, ČZ
 16.00 MFF: Vystoupení souboru Kelt Grass 
Band, velká scéna Pavlínin dvůr, areál muzea

  16.50 Hodinářův učeň, ČR, SR, pohádka
 17.00 MFF: „Až půjdeš do světa, zastav 
se“  – 2. hlavní koncert, vystoupení všech 
zúčastněných souborů, velká scéna Pavlínin 
dvůr, areál muzea

 19.00 Tenkrát v  Hollywoodu, USA, kome-
die, drama, 15+
  21.00 MFF: „Veselice“ – výuka lidových 
tanců, hrají, zpívají a  učí zúčastněné sou-
bory, velká scéna Pavlínin dvůr, areál muzea

Neděle 18. srpna
 10.00 „Roztančené kotlíky 2018“, zahájení 
VII. ročníku soutěže o nejchutnější kotlíkový 
guláš, Pavlínin dvůr, areál muzea
 10.00 MFF: Vystoupení vybraného zahra-
ničního souboru, malá scéna „u sovy“, sady 
1. máje
 13.00–13.30 „Roztančené kotlíky 2018“, 
prodej vzorků veřejnosti a  veřejná anketa 
o  nejlepší guláš, vyhodnocení soutěže, pře-
dání ocenění, Pavlínin dvůr, areál muzea
 13.45 MFF: Vystoupení souboru Rabussa, 
velká scéna Pavlínin dvůr, areál muzea 
 14.30 MFF: „Leť, písničko, leť“ – závěrečný 
koncert a ocenění divácky nejúspěšnějších 
souborů, velká scéna Pavlínin dvůr, areál 
muzea

  14.40 Toy Story 4: Příběh hraček 3D, USA, 
rodinný, komedie, dobrodružný, ČZ

  16.50 Hodinářův učeň, ČR, SR, pohádka
 19.00 Tenkrát v  Hollywoodu, USA, kome-

die, drama, 15+

Pondělí 19. srpna
  17.20 Hodinářův učeň, ČR, SR, pohádka
 19.30 Tenkrát v  Hollywoodu, USA, kome-

die, drama, 15+

Úterý 20. srpna
  9.00–11.30 Prázdniny v  půjčovně pro 

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

  15.10 Toy Story 4: Příběh hraček 3D, USA, 
rodinný, komedie, dobrodružný, ČZ

  17.00 Diether F. Domes: odsunutý ro-
dák, komentovaná prohlídka výstavy, Holla-
rova galerie, muzeum

  17.20 Hodinářův učeň, ČR, SR, pohádka
 19.30 Tenkrát v  Hollywoodu, USA, kome-

die, drama, 15+

Středa 21. srpna
  17.50 Hodinářův učeň, ČR, SR, pohádka
 20.00 Artvečer – FK: Florencino knihku-

pectví, ESP, SRN, VB, drama, 12+

Čtvrtek 22. srpna
  14.45 Hodinářův učeň, ČR, SR, pohádka
 16.55 Tenkrát v  Hollywoodu, USA, kome-

die, drama, 15+
 18.00 Hokej muži: HK Draci Šumperk – 
HC Stadion Vrchlabí, přípravné utkání, 
zimní stadion

 20.00 Anna, FR, akční, thriller, 15+

Pátek 23. srpna
  15.30 Hodinářův učeň, ČR, SR, pohádka
 17.40 Anna, FR, akční, thriller, 15+
  19.30 Revival invaze 2019: Motörhead, 

Lucie, Queen, Pavlínin dvůr, v případě deště 
velký sál domu kultury

 20.05 Krvavá nevěsta, USA, horor, komed., 15+

Sobota 24. srpna
  15.30 Hodinářův učeň, ČR, SR, pohádka
 17.40 Anna, FR, akční, thriller, 15+
 20.05 Krvavá nevěsta, USA, horor, komed., 15+

Neděle 25. srpna
  15.45 Hodinářův učeň, ČR, SR, pohádka
 17.55 Krvavá nevěsta, USA, horor, komed., 15+
 20.00 Anna, FR, akční, thriller, 15+

Pondělí 26. srpna
  17.30 Hodinářův učeň, ČR, SR, pohádka
 19.40 Anna, FR, akční, thriller, 15+

Úterý 27. srpna
  9.00–11.30 Prázdniny v  půjčovně pro 

mládež: Pojď si hrát na kouzelníky, půj-
čovna pro mládež, knihovna

  15.25 Hodinářův učeň, ČR, SR, pohádka
 17.35 Anna, FR, akční, thriller, 15+
 20.00 Krvavá nevěsta, USA, horor, komed., 15+

Středa 28. srpna
   15.00 Diether F. Domes: odsunutý ro-
dák, výtvarná dílna, muzeum

 15.10 Oko senior: Yesterday, VB, komedie, 
hudební, 

 17.35 Anna, FR, akční, thriller, 15+
 20.00 Artvečer – FK: Chvilky, ČR, SR, 

drama, 12+

Čtvrtek 29. srpna
  15.30 Angry Birds ve filmu 2, USA, ro-

dinný, komedie, akční, ČZ
 17.40 Přes prsty, ČR, komedie, 12+

Pátek 30. srpna
  15.30 Angry Birds ve filmu 2 3D, USA, ro-

dinný, komedie, akční, ČZ
 17.40 Přes prsty, ČR, komedie, 12+
 19.55 Tenkrát v  Hollywoodu, USA, kome-

die, drama, 15+

Sobota 31. srpna
  15.30 Angry Birds ve filmu 2, USA, ro-

dinný, komedie, akční, ČZ
  17.50 Hodinářův učeň, ČR, SR, pohádka
 20.00 Přes prsty, ČR, komedie, 12+

Rozhledna na Háji u Šumperka 
je otevřena za příznivé viditelnosti

v srpnu út–ne 10–17 hod.

Vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč.

Hodinářův učeň
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   Pokračování ze str. 3    
Kamarádky mi pořád říkaly, jdi za ním, 
vy jste úplně stejní. Na mikulášském ve-
čírku v roce 1968 jsem si dodala odvahy, 
přisedla k  němu a  začala mu povídat 
o  Sobotíně. Byla to hodně zvláštní si-
tuace, protože si pamatuju, že jsem mu 
vyprávěla, že bych chtěla bydlet v domě 
u  potoka, v  němž by místo nábytku 
byly výklenky. Že se to po letech splní, 
to jsem opravdu netušila. A od té doby 
jsme spolu. 
Mirek končil v  roce 1971, a  než jsem 
dostudovala, dojížděl do Sobotína z Li-
toměřic a pak jsme se v roce 1974 vzali. 
Ale to už jsem vzpomínala.

Následující roky jste pak spolupraco-
vali s Vaším otcem na jeho realizacích. 
Neoslovila Vás sochařina?
Právě že vůbec ne, odjakživa mě bavilo 
spíš kreslení a k sochařině jsem netíhla. 
Dělala jsem si svoje vlastní věci, zá-
honky, cibule, česnek… Mezitím jsem 
měla nějaká pracovní tvůrčí stipen-
dia a  brzy začaly přicházet pozvánky 
k účasti na výstavách a výstavy vlastní. 
Tu první větší jsem měla v  roce 1978 
v muzeu. 

Uživit se uměleckou prací určitě nebylo 
jednoduché. Byl to důvod, proč jste za-
čala učit výtvarný obor na šumperské 
„lidušce“, i  když, jak jste zmiňovala, 
Vás tato práce v minulosti nelákala?
Je to tak, jak se říká odříkaného chleba 
největší krajíc. V  roce 1980 odcházel 
z  oboru Jiří Krtička, a  tak jsem tam 
vzala malý úvazek s  keramikou. Po-
stupně přibyly další hodiny a  ostatní 
předměty. Nakonec jsem tam odučila 
třicet tři let, sice dvakrát týdně, ale zato 
až do večera. Bylo to docela náročné, 
na sílu i na čas, protože když to člověk 
nechce flákat, musí se do toho ponořit. 
Na druhou stranu mě to svým způ-
sobem obohacovalo. Děti jsou in-
spirativní a  ty malé jsou úžasné svou 
spontánností. Když jsou bezprostřední 
a  bez sebekontroly, jsou ge niální. 
Jakmile začnou dorůstat a  přijde se-
bekritičnost, je to už větší zápas. 
V posledních letech navíc jejich před-
stavivost často „ubíjejí“ mobily a  po-
čítače a motivovat je jiným směrem je 
čím dál těžší.

Vychovala jste někoho, kdo se „vý-
tvarnu“ věnuje naplno? 
Řada dětí byla šikovná a mnohé měly 
obrovskou fantazii, ale jenom některé 
z  nich se v  oboru uchytily. Úžasně 
nadaného Pavla Skrotta ze Zábřeha 
přijali na akademii i na vysokou um-
prum, kterou si vybral, ale dnes už 
o  něm nevím. Mnozí vystudovali ar-
chitekturu, třeba Eva Casková, Ivo 
Skoumal nebo Radan Volnohradský. 
Častěji se hlásili na umělecky zamě-
řené střední školy anebo na výtvarný 
obor na „peďáku“. Vzpomínám i  na 
Gabrielu Brožovou, jíž to kreslilo 

Obrazů v hlavě je pořád víc než těch hotových, říká Anežka Kovalová
samo, a  ještě si při tom stihla číst 
knížku pod lavicí. Teď, myslím, stu-
duje někde v zahraničí.

Vy sama jste na akademii začínala 
s olejomalbou a pak přešla na temperu, 
později přidala uhel. Barevnost Vašich 
prací se tak ustálila na zemitých odstí-
nech. Měla jste někdy opravdu barevné 
období?
Na akademii, když se člověk hledá, 
barvy samozřejmě používá. Moje di-
plomka je ještě jemně barevná. Pak 
jsem zkoušela právě temperu, přiblížil 
mi ji i Mirek a já v ní našla svoji barev-
nou škálu, postavenou na ryze přírod-
ních odstínech, které mi jsou bytostně 
nejbližší a s nimiž nejvíc souzním.
Mezitím jsem leta letoucí dělala velké 
kresby nebo spíš malby uhlem na pří-
rodní balicí papír. Jeho barevnost, 
vrstvení uhlu a prodírání se zpět k pa-
píru mě hrozně bavily. Byl to hodně 

svobodný přístup, otevírající spoustu 
možností. Mohla jsem kresbu měnit, 
kdykoli do ní dostat věci, jež mě při 
práci napadaly. To mi tempera jen tak 
nedovolila.
A podobné je to s malbou, kterou jsem 
později začala proškrabovat grafickou 
jehlou nebo žiletkou. Potřebovala jsem 
v ní docílit určitého vnitřního prozařo-
vání.
Jednu chvíli, když mi řada lidí říkala, 
že mé práce jsou smutné, jsem byla 
odhodlaná, že budu dělat barevné věci. 
Já je mám opravdu ráda, třeba červená 
nebo modrá jsou nádherné. Na plátno 
jsem tedy nanesla červenou, ale po-
stupně jsem přidávala černou, hnědou, 
zelenou a další, takže jsem se v závěru 
ocitla zase na začátku. Jakoby se do mě 
barevnost tak zapečetila, že už to nejde 
změnit. Úspěch tak je, když si někdy 
troufnu dát do jablek trochu růžové. 
Ještě si dovolím modré švestky, ale vy-
tvořit zářivě barevné obrazy, jako třeba 

Henri Matisse, které se mi hrozně líbí 
a obdivuju je, je předem prohraný boj. 

Možná je to i náměty, jež zachycujete - 
krajinu, zátiší, věci kolem sebe… Ale 
třeba portrét u Vás téměř nenajdeme. 
Postava a člověk mě zajímají, přitahují 
a na škole mi figury šly, ale nikdy jsem 
asi nenašla dost odvahy věnovat se jim 
víc. Myslím ale, že člověk je v  mých 
pracích přítomný, jakoby za plátnem. 
Vždyť někdo musel do té bedničky ja-
blka naskládat a pak prostě jen poode-
šel… 

V posledních letech se věnujete i ilu-
stracím. Ty ale tolik volnosti při tvo-
ření asi nedovolují. 
Je to pro mě sice specifické, ale zají-
mavé. Úplně první bylo Čtyřverší, kdy 
nás z galerie H v Kostelci nad Černými 
lesy vyzvali, abychom si vybrali čtyř-
verší některého z  navržených básníků 

a výtvarně je doprovodili. Výsledek pak 
představili na výstavě. 
Ilustrace z mých uhlových kreseb si vy-
bral do své první sbírky Teď noci brněn-
ský básník Martin J. Stöhr a  výtvarně 
jsem doprovodila i sbírku frenštátských 
koled, romancí a písní Jaroslava Seiferta 
S  láskou pozdravuji kraj váš milý, kte-
rou vydala tamní muzejní a vlastivědná 
společnost. A dělala jsem obálku a fron-
tispis pro knížku básní Pavla Kolmačky 
a pro sbírku Země Jana Křtitele básníka 
Ondřeje Fibicha.
Velká a  velmi hezká práce bylo ilu-
strování Severomoravských pověstí 
a zkazek autora Bohuslava Indry a také 
knížky Zánik samoty Berhof od Vla-
dimíra Körnera, která vyšla v  rámci 
festivalu Město čte knihu. Na to ráda 
vzpomínám, protože jeho literatura 
plná napětí má úžasnou atmosféru a je 
mi hrozně blízká. V každé větě mi hned 
naskakoval obraz, on totiž píše, jakoby 
maloval slovy.

Nedávno jsem pak pro zlínské na-
kladatelství Archa doprovodila kres-
bami sbírku izraelské básnířky Ilany  
Shmueli. Musela jsem se do jejích těžko 
uchopitelných básní hodně prodírat. 
Dostávat se k  autorčiným skrytým 
emocím nebylo lehké, ale o to zajíma-
vější a dobrodružnější. 
A  právě teď jsem dokončila ilustrace 
ke knížce Vrbová píšťalka, která vyjde 
u příležitosti letošního ročníku festivalu 
Město čte knihu. Je to výbor z povídek 
Ilji Hurníka a musím přiznat, že to pro 
mě bylo opravdu náročné. Musela jsem 
třeba zjistit, jak vypadá motorka, jak 
nakreslit krokodýla nebo japonský al-
tán, nemluvě o  hudebních nástrojích. 
Neumím je z fleku nakreslit bravurně, 
takže to mě hodně zaměstnalo. Navíc 
jak všechno dělám důkladně, nakres-
lila jsem dvě i tři varianty ke každému 
příběhu, abych měla z čeho vybírat. Tak 
snad se ilustrace budou čtenářům líbit.

Nebojíte se, že se jednou inspirace 
pro Vaši tvorbu vyčerpá? Co je pro 
Vás jejím největším zdrojem?
Určitě společenství nejbližšího místa 
a věcí. Rozlehlá zahrada, kdy si nekou-
káme se sousedy do oken, a potok, který 
nám dělí pozemek. To je nádherné a pro 
moji práci podstatné. Hrozně ráda mám 
podzim, kdy krajina prořídne a je vidět 
až na nejvzdálenější kopce na horizontu. 
Taková ta atmosféra krajin rané rene-
sance s  působivými průhledy, čirostí 
a průzračností končin. 
Nahlížím na krajinu podobným způso-
bem, netvořím horizontální scenérie, 
ale vždycky je to kousek něčeho, na-
příklad strom, nebo to nejbližší, co je 
tady doma. Věci, s nimiž člověk denně 
zachází, předměty k  životu nezbytné, 
duch těch věcí, jejichž obyčejnost se 
stává něčím posvátná, to mě zajímá 
nejvíc. To ticho prostor, když zůstanu 
sama, ať už v  místnosti nebo někde 
venku, a  začíná něco znít. Pořád tam 
mám takové tušení odpovědí na nějaké 
otázky, které nemají slova, je to oteví-
rání se do prostoru ticha, kde je něco 
podstatného… Kdyby mě osud zahnal 
do města, stejně bych tam hledala ta-
kové kouty, kam lidi nechodí, kde to je 
zapomenuté, bez civilizace a bez lidské 
přítomnosti.
A tady doma, to je nekonečný příběh. 
Člověk v  sobě pořád objevuje další 
a  další motivace, inspiraci a  zdroje, 
jež jsou nekonečné, protože opravdu 
každý den je jiný, každý podzim pro-
bíhá jinak… Vždycky si udělám nějaký 
záznam tužkou, pár letmých čar na 
papírky, které se mi hromadí v krabici 
na stole. Ale vím přesně, co ten náznak 
znamená, takže obrazů v hlavě je pořád 
víc než těch hotových a  otevírají pro-
stor k  dalším. Ještě by to chtělo jeden 
život, protože tahle země je věčná a  je 
nádherná.

Děkuji za rozhovor.             Z. Kvapilová

K letošním kulatinám dostala Anežka Kovalová velmi originální dárek. Knihovna 
pro ni uspořádala happenig nazvaný „Máme rádi Anežku“, na který pozvala řadu 
Anežčiných přátel. Originální byl i obraz, jejž nakreslil Petr Válek.          Foto: P. Kvapil
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Motörhead se známými songy Ace 
Of Spades, Iron Fist nebo Born To 
Raise Hell.

Krátce před devátou obsadí pó-
dium v  Pavlínině dvoře plzeňská 
skupina Lucie Revival, která jako 
první začala interpretovat skladby 
této české hudební ikony. Do svého 
programu postupně zařadila i  au-
torské písně, jež jsou dnes nedílnou 
součástí téměř každého koncertu. 

O  závěrečnou tečku v  podobě 
půldruhé hodiny dlouhého vystou-
pení se svým jedinečným hlasovým 
projevem postará nezapomenutelný 

Jedenáctý ročník letního reviva-
lového mejdanu pod širým nebem 
čeká Šumperk v  pátek 23. srpna. 
Úderem půl osmé podvečerní pří-
chozí rozparádí legendární Lemmy 
a  jeho britská heavymetalová parta 

Freddie Mercury. Společně s  ka-
pelou Princess Queen Revival „vy-
střihne“ legendární „hitovky“ We 
Will Rock You, The Show Must Go 
On, Love Of My Life a We Are The 
Champions. 

„Návštěvnost loňského revivalo-
vého festivalu byla rekordní a před-
čila naše očekávání. Letos je program 
ještě atraktivnější, doufáme tedy, 
že nám hudební veřejnost zachová 
svoji přízeň,“ uvedla produkční po-
řádajícího domu kultury Michaela 
Horáková. Více informací lze získat 
na www.dksumperk.cz.                -red-

Freddie Mercury „vystřihne“ s  kapelou 
Princess Queen Revival legendární hity. 

Foto: archiv

Na pouť po České republice se letos opět vydal 
legiovlak – pojízdné muzeum na kolejích Česko-
slovenské obce legionářské. Sto let od bojů o hra-
nice nového státu má v srpnu na programu čtyři 
prázdninová zastavení, zavítá do Rýmařova, Jese-
níku, Králík a v úterý 20. srpna také do Šumperka. 
Na nádraží setrvá až do neděle 25. srpna a široké 
veřejnosti bude přístupný zdarma ve všední dny 
od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 

Legiovlak připomíná boje československých 
legií za samostatný stát. „Minulý rok byl na-
bitý připomínkami 100. výročí vzniku republiky 
a  konce jedné z  nejstrašnějších válek všech dob. 
Málokdo ale ví, že i v roce 1919 museli naši vojáci 
dále bojovat o hranice svého nového státu a naši 
ruští legionáři bránili Sibiř proti bolševikům,“ 
říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100 
a dodává, že návštěva legiovlaku je ideální příle-
žitostí, jak si tyto významné události připome-
nout. Komentované prohlídky s  průvodcem jsou 
zdarma a  opakují se v  pravidelných hodinových 
intervalech. „Každý může na místě zjistit, zda měl 
legionáře mezi svými předky. Posádka v plukovní 

Na Revival Invazi zavítá i Freddie Mercury

Do Šumperka přijede legiovlak, zdrží se pět dní

Jednotlivé vagony jsou zrekonstruovány tak, aby věrně 
odpovídaly dobovým reáliím.                        Foto: J. Štaif

Skupina Lucie Revival začala jako první interpretovat skladby této české hudební  
ikony.                                                                                                                       Foto: archiv

vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v  le-
tech 1918–1920 napříč Ruskem po Transsibiřské 
magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem 
s bolševiky. 

Jednotlivé vagony jsou zrekonstruovány tak, 
aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěv-
níkům co nejvíc přiblížily podrobnosti z legionář-
ského života a  jejich boje. Běžný příbytek vojáků 
představuje tzv. těpluška až pro třicet mužů, která 
ostře kontrastuje luxusnímu salonnímu vozu pro 
důstojníky a generály. Návštěvníci si mohou pro-
hlédnout i  vůz polní pošty, „létající“ sanitní va-
gon, vozy s kovářskými či krejčovskými dílnami. 
Způsob boje legionářů pak ukáže improvizo-
vaný obrněný vůz, po zuby vyzbrojený kulomety 
a zbrusu novou replikou ruského polního kanonu 
ráže 76 mm, či plošinový vůz, na němž je naložen 
7,5cm horský kanon vz. 15, který vyrobila plzeň-
ská Škodovka a letos se jej podařilo získat z Itálie. 
Další zázemí představuje štábní vagon pro pláno-
vání operací či plošinové vozy s materiálem, včetně 
historické polní kuchyně. Více informací najdete 
na webu www.legiovlak.cz.                                 -zk-

prodejně totiž dokáže hledat konkrétní osoby 
v  databázi, kterou se i  díky návštěvníkům daří 
doplňovat o  fotografie, dokumenty, vzpomínky 
i  hmotné předměty z  pozůstalostí,“ zdůrazňuje 
Charfreitag. 

Legiovlak tvoří čtrnáct zrekonstruovaných va-
gonů, jež představují vojenský ešalon. Těmito 

Šumperské muzeum chystá pro 
nejmenší návštěvníky a jejich ro-
diče novinku v podobě výtvarně 
zaměřených muzejních pro-
gramů k uměleckým výstavám, 
které povedou historičky umění 
Kristina Lipenská a Lenka 
Müllerová. První setkání z cyklu 
nazvaného S dětmi za uměním 
bude věnováno tvorbě němec-
kého výtvarníka narozeného ve 
Vitošově, Diethera F. Domese. 
Děti se setkají s originálními 
díly, hravou formou se naučí 
to nejdůležitější o výtvarných 
technikách a především bu-
dou samy tvořit. Premiérový 
program se odehraje v muzeu 
ve středu 28. srpna od 15 do 
16.30 hodin.                           -red-

 Pro děti chystá 
muzeum dílny 
k uměleckým výstavám

Dílo D. F. Domese představují 
v Hollarově galerii.         Foto: -pk-


