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Vážení a milí čtenáři,
léto pomalu končí a před námi je září. Ve 
srovnání s prázdninovou „okurkovou“ se-
zonou je tento měsíc opravdu „nabitý“ kul-
turními, společenskými a dalšími akcemi. 
Divadlo chystá první premiéru nové se-
zony, v rámci Dnů evropského dědictví se 
otevřou památky a výstavy zdarma, kino 
Oko nabídne očekávanou premiéru filmu 
Nabarvené ptáče Václava Marhoula, do 
Šumperka přijedou poetický Karel Plíhal či 
fenomenální hudebník Jan Ponocný, jenž 
bude hlavní hvězdou Koncertu pro Rachot. 
Příznivci „vážné“ hudby se mohou těšit na 
koncert Klasiky Viva, která pozvala flétnistku 
Annu Taláckovou, ale také na zajímavý pro-
gram již čtrnáctého ročníku mezinárodního 
festivalu duchovní a vokální hudby. Ten na-
bídne poslední dílo Orlanda di Lassa, Hra-
dišťan a Jiřího Pavlicu spolu s „domácími“ 
Motýly a také gregoriánský chorál, jenž do-
provodí elita světového jazzu saxofonista 
Bernd Konrad. Nové výstavy chystají Galerie  
J. Jílka, muzeum i knihovna, sportovní fa-
noušci si mohou užít první hokejová, fotba-
lová či basketbalová utkání v nadcházející 
sezoně… Nezbývá tedy než popřát bohaté 
nejen kulturní vyžití,
 Z. Kvapilová, redaktorka
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Září se v Šumperku nese ve znamení 
Dnů evropského dědictví, 
jež otevřou zdarma památky i výstavy. 
Foto: P. Kvapil
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Jedinečný hudebník, textař a poeta Karel Plíhal se 
vrací na koncertní pódia. V  jedné chvíli dokáže ne-
opakovatelně publikum rozesmát veselou básničkou, 
aby jej vzápětí roztesknil emotivním textem písně. 
Na  šumperském koncertě posluchače čeká komorní 
atmosféra a hravá jemná poetika inteligentně humor-

Koncert pro Rachot, jehož hlavní hvězdou bude 
fenomenální hudebník Honza Ponocný se svým pro-
jektem Circus Ponorka, je horkým hudebním tipem 
na  měsíc září. Při organizaci výjimečného koncertu 
spojil Dům kultury Šumperk síly s Pontisem a  s  fes-
tivalem Džemfest. Koncert připomene dvacetiny nej-
větší „neziskovky“ v Šumperku i oblíbeného festivalu. 
Výtěžek pomůže Nízkoprahovému klubu pro děti 
a mládež Rachot.

„Koncert proběhne ve  středu 18. září od  19 hodin 
a  my z  něj máme obrovskou radost, protože Honza 
Ponocný je tak vytížený muzikant, že není jednoduché 
s ním dohodnout termín. Pokud máte pocit, že Honzu 
a jeho muziku neznáte, hluboce se mýlíte. Je to dvorní 
kytarista Mekyho Žbirky a  skvělý hudební skladatel, 
jehož hudbu znáte ze seriálu Dabing Street nebo filmů 
Alice Nellis. Jeho projekt Circus Ponorka to je po- 
každé nezapomenutelný hudební i lidský zážitek,“ říká 
ředitel Pontisu Miroslav Adámek. Jednočlenný „orche-
str“ Circus Ponorka je originální one man show Jana 
Ponocného, vystupujícího s akustickou kytarou, který 
za pomoci elektronických „mašinek“ a dvou mikrofonů 
poskládá zvuk celé kapely, v  níž nechybějí bicí, basa, 
několik kytarových partů a dokonce pěvecký sbor.

Koncertem pro Rachot si mohou zkrátit čekání 
na  svůj oblíbený festival příznivci Džemfestu, neboť 
Circus Ponorka je letos jeho předskokanem a zároveň 
vlastně benefiční záležitostí. „Moc si vážíme toho, že 
návštěvníci koncertu zakoupením vstupenky přispějí 
na  vybavení našeho klubu. Prostřednictvím tohoto 

Tvorbu Pavla Holeka (*1945) představí vý-
stava v Galerii Jiřího Jílka, nazvaná „Básně 
psané papírem“. Zahájena bude ve  středu  
4. září v 18 hodin a potrvá do 29. září.
Byla to vratká naděje, nešťastně šťastná 
šedesátá léta, po  desetiletí tuhé cenzury 
nadlouho jediná příležitost začít, a  platí to 
i o Pavlu Holekovi.
Minulý rok tu uzavřela výstava manželů Ko-
lářových s převahou prací Jiřího Koláře, které 
jsou spolu s Prévertovými pro Pavla nejpod-
nětnější. Seznámení se s nimi v roce 1964 
bylo pro něho zjevením. Už o tři roky později 
připojil ke slovům vlastní „básně psané papí-
rem“ a Pavlovo živé setkání s Jiřím Kolářem 
v závěru devadesátých let, navzdory jedna-
třicetiletému rozdílu ve věku, přerostlo v ryzí 
přátelství. Oba ukotvení v  dokonalém sou-
ladu slova - hudby - obrazu si hned napoprvé 
porozuměli. Pavel se stal jeho pokračovate-
lem. Koláž mu načas psané slovo nahradila, 
aby i  skrze ni vyzrálo do  čiré průzračnosti. 
Z celé jednolité výpovědi bytostného básníka 
slova i  obrazu cítíme zjevnou spoluúčast 
a  soucit s  veškerým bytím. Prostoupena ti-
chou melodií je pomalou větou dynamické 
skladby všech dvanácti výstav letošního 
roku. Jste zváni…

M. Koval   

Dny evropského dědic-
tví, které pořádá město 
Šumperk pod záštitou 
Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy 
a  Slezska, opět v  září 
zdarma otevřou veřej-
nosti památky, jež nebývají běžně přístupné. 
V řadě z nich budou připraveni průvodci s in-
formacemi o  jejich historii a  architektonic-
kém vývoji. 
V rámci akce, která proběhne od 10. do 15. zá- 
ří, se navíc v  knihovně uskuteční přednáška 
týkající se historie místní manufaktury a pro 
děti budou na  „Komíně“ připraveny díl-
ničky na  obdobné téma. Mezi Šumperkem 
a  Velkými Losinami bude jezdit historický 
motorový vlak „Věžák“ a  na  tzv. „Točáku“ 
proběhne Den řemesel. Bližší informace na-
jdete v aktuálním srpnovém čísle zpravodaje 
a na www.sumperk.cz. -red-

Jan Ponocný bude hlavní hvězdou Koncertu pro Ra-
chot.  Foto: archiv DK

Karel je písničkářský talent, jaký se rodí jednou za desetiletí, napsal o Karlu Plíhalovi publicista Jiří Černý. 
 Foto: archiv DK

„Báseň psaná o  Zemi“, koláž na  papíře, 2017, 
29,7 x 42 cm 

 Jílkovu galerii „zaplní“  
básně psané papírem

 Dny evropského dědictví  
opět otevřou památky

Koncert pro Rachot přivede  
jednoho z nejlepších českých muzikantů

Do Šumperka zavítá poetický Karel Plíhal 
ných, často vyzrále sebeironických textů nebo krát-
kých veršovánek doplňujících jednotlivé písničky. 
A zejména famózní kytarové umění. To vše ve čtvr-
tek 12. září od půl osmé večer ve velkém sále domu 
kultury. Pořadatelé upozorňují, že koncert není pří-
stupný dětem do dvanácti let.  -red-

koncertu chceme činnost Rachotu přiblížit širší ve-
řejnosti, protože spousta lidí má stále o  naší práci 
zkreslené představy,“ říká Honza Hruška z Nízkopra-
hového klubu pro děti a mládež Rachot. -hp-
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Novou divadelní sezonu otevře šumperské 
divadlo v  sobotu 14. září premiérou Hrubí-
novy Romance pro křídlovku. Již od června 
ji zkouší režisér Václav Klemens, kterého 
místní diváci znají z úspěšné inscenace Ma-
non Lescaut.
„Pod vedením Václava Klemense ztvární 
umělecký soubor jednu z  nejoblíbenějších 
českých milostných básní všech dob. Jelikož 
se jedná o složitý úkol, budou tentokrát za-
stoupeny všechny jevištní složky. Na  scéně 
a kostýmech si dal tvůrčí tým velice záležet 
a těšit se můžete i na akrobacii na šálách,“ 
říká ředitel divadla Matěj Kašík. Ten doufá, 
že Romance pro křídlovku bude divadelní 
událostí. Umocní ji i to, že v rámci premiéry 
budou vyhlášeny a  předány ceny Miloše 
Movnara za  nejlepší mužský a  ženský he-
recký výkon a  také za  nejlepší inscenaci 
minulé sezony. -zk-

Flétnistku a laureátku soutěže 
Pražské jaro 2019 Annu Ta-
láckovou přivítá zářijová část 
koncertního cyklu Klasika 
Viva. Umělkyně pravidelně 
hraje s  Janáčkovou filharmo-
nií Ostrava, Českou student-
skou filharmonií a  dalšími 
českými tělesy a  věnuje se 
také komorní hře v dechovém 
kvintetu. Koncert se odehraje 
v pondělí 23. září od 19 hodin 
v klášterním kostele. -red-

Ladislava Jančíková a  Kryštof Grygar v  Ro-
manci pro křídlovku.  Foto: archiv DŠ

Anna Talácková vystoupí v kláš-
terním kostele.  Foto: archiv

Domácí Motýli vystoupí spolu s Hradišťanem Jiřího Pavlici.  Foto: M. Dvořáček

Nabarvené ptáče natočil Václav Marhoul podle nejslavnějšího románu Jerzyho Kosińského.  Foto: J. Dobrovský

 Divadelní sezonu otevře  
Romance pro křídlovku

 Klasika Viva přiveze 
flétnistku  
Annu Taláckovou

Do Oka míří Nabarvené ptáče

Hradišťan s Jiřím Pavlicou zahrají s Motýly

Nabarvené ptáče je po realizační stránce v mnoha 
ohledech výjimečný film, nejen počtem natáčecích 
dnů, ale i  rozhodnutím natočit jej černobíle, ve  for-
mátu Cinemascope a na 35 mm negativ. Natáčelo se 
průběžně šestnáct měsíců na  třiačtyřiceti lokacích 
na  Ukrajině, na Slovensku, v  Polsku a  v  Čechách. 
Vedle hlavní role, kterou ztvárnil dnes jedenáctiletý 
Petr Kotlár z Českého Krumlova, se ve snímku objeví 
mezinárodní herecké obsazení, v  první řadě takové 
hvězdy, jakými jsou Harvey Keitel a  Stellan Skars-
gaard.  -zk-

Nový česko-slovensko-ukrajinský koprodukční 
film režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče je 
hluboce dramatický příběh zaobírající se bezpro-
středním vztahem mezi hrůzou a  krutostí na  jedné 
straně a nevinností a láskou na straně druhé. Přestože 
samotné dílo od svého vydání v roce 1965 způsobo-
valo a  stále způsobuje silné kontroverze, dostalo se 
mu světového ohlasu i  mnoha prestižních literár-
ních cen. Jde o  první a  nejslavnější román Jerzyho 
Kosińského. Kino Oko uvede film poprvé ve čtvrtek  
12. září.

Již počtrnácté se od 19. do 22. zá- 
ří sjedou do  Šumperka pěvecká tě-
lesa, jež během čtyř dní několikrát 
vystoupí v klášterním kostele Zvěsto-
vání Panny Marie, v  kostelech okol-
ních obcí, na  některých veřejných 
a  kulturních místech. Šumperské 
koncerty čtrnáctého ročníku mezi-
národního festivalu duchovní a  vo-
kální hudby proběhnou v klášterním 
kostele vždy v 19 hodin a vstupenky 
lze zakoupit v  informačním centru 
na Hlavní třídě.

Koncert ve  čtvrtek 19. září zahájí 

krátkým programem pořádající sbor 
Oculos meos. V  hlavní části kon-
certu zazní poslední dílo vlám-
ského skladatele Orlanda di 
Lassa Lagrime di San Pietro, 
které je jen velmi vzácně 
slyšet. Hlavním protago-
nistou bude Husovický 
okrašlovací spolek pě-
vecký z  Brna, jehož 
historie sahá až k  roku 
1863. 

V  pátek 20. září si na  své přijdou 
příznivci Hradišťanu a  Jiřího Pavlici, 

kteří společně s  domácími Motýly 
přednesou komponovaný pořad 

„Hudební duchovní rozhovory“. 
V sobotu 21. září se pak ocit-
neme na  dvou protipólech 
historie duchovní hudby. 
O  v  poslední době velmi 
často uváděný a  oblíbený 

Gregoriánský chorál se 
zaslouží Schola Grego-
riana Konstanz, soubor, 

jenž působí v  katedrále v  ně-
mecké Kostnici. Chorál doprovodí 
Bernd Konrad, který patří k elitě svě-
tové jazzové scény. O  druhý protipól 
se zaslouží bratislavský sbor Apollo, 
jehož hlavní interpretační těžiště stojí 
na soudobé slovenské duchovní hudbě 
a  jehož sbormistr Milan Kolena je 
jedním z největších odborníků na du-
chovní hudbu na Slovensku.

Celý festival bude slovem provázet 
Eva Vičarová z katedry muzikologie Fi-
lozofické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. Turistům a cyklistům pak 
pořadatelé nabídnou koncert v marší-
kovském dřevěném kostelíku sv. Mi-
chaela v sobotu 21. září v 15 hodin. 

 V. Rozehnal  
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Dlouhodobé výstavy
Do 11. 9. Nakrájíme, zamícháme, rozšlehá-
me… aneb Pomocníci v  kuchyni, výstavní 
síň, muzeum
 Od  19. 9. do  27. 10. Věra Kovářová: Re-
cycled Art, výstavní síň, muzeum
Do 29. 9. Velká prázdninová herna, Muze-
jíčko, muzeum
 Do 5. 9. Starý Šumperk, výstava fotografií ze 
sbírek VM, Rytířský sál, muzeum
 Od 12. 9. do 14. 9. Celostátní výstava hub, 
Rytířský sál, muzeum
 Do  8. 9. Diether F. Domes: odsunutý ro-
dák, Hollarova galerie, muzeum
Od 18. 9. do 17. 11. Motýli šumperského de-
pozitáře, Hollarova galerie, muzeum
Do 8. 9. Absolventi 2019, výstava prací žáků 
výtvarného oboru ZUŠ Šumperk, Galerie 
mladých, muzeum
Od 17. 9. do 10. 11. Malované a designové 
sklo, prodejní výstava prací H. Bílkové, Gale-
rie mladých, muzeum
Do 29. 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  1. 9. Jana Budíková: Houštiny, malba, 
Galerie J. Jílka

 Od 4. 9. do 29. 9. Pavel Holeka: „Básně psa-
né papírem“, koláže, Galerie J. Jílka

 Do 4. 9. Martin Žarnay: Šumperk – srpen 68, 
fotografie, půjčovna pro dospělé, knihovna

 Od  5. 9. do  7. 10. Katarína Líšková: Moje 
jméno je Guatemala, fotografie, půjčovna 
pro dospělé, knihovna

 Do 4. 9. Je to jednoduché jako dětský mlý-
nek, deskové hry, půjčovna pro mládež, 
knihovna
 Od 2. 9. do 31. 12. Výstava výtvarných děl 
umělecké školy VOŠ a SPŠ Šumperk, diva-
dlo
 Od  12. 9. do  21. 10. Výstava uměleckých 
prací pedagogů VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo

 Od  5. 9. do  10. 10. Rada Niţă: Subjektivní 
bestiář, grafika, Eagle Gallery 

 Od 3. 9. do 31. 10. Zuzana Krulová: Manda-
ly, Kavárnička Lalala

Neděle 1. září
   15.30 Angry Birds ve filmu 2, USA, 

rodinný, komedie, akční, ČZ
   17.35 Lví král, USA, anim., dobrodružný, 

drama, ČZ
 19.50 Přes prsty, ČR, komedie, 12+

Pondělí 2. září
   15.40 Toy Story 4: Příběh hraček, USA, 

rodinný, komedie, dobrodružný, ČZ
 17.50 Přes prsty, ČR, komedie, 12+
 20.00 Krvavá nevěsta, USA, horor, komedie, 15+

Úterý 3. září
  7.00 Zuzana Krulová: Mandaly, vernisáž vý-
stavy, Kavárnička Lalala

 17.30 Přes prsty, ČR, komedie, 12+
 18.00 Hokej muži: Draci Šumperk – BK Hav- 
líčkův Brod, PU, zimní stadion

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

Středa 4. září
 17.00 Fotbal SpSM žáci U13 + U12: Šum-
perk – Přerov, hřiště, Tyršův stadion

 17.50 Přes prsty, ČR, komedie, 12+
 18.00 Pavel Holeka: „Básně psané papí-

rem“, koláže, vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka
 20.00 Artvečer – FK: Bílý bílý den, DK, ISL, 

drama, 15+ 

Čtvrtek 5. září
 8.00 Katarína Líšková: Moje jméno je Gua-
temala, otevření výstavy fotografií, půjčovna 
pro dospělé, knihovna
14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
niory, hraje Albatros, Kavárnička Lalala

 17.20 Přes prsty, ČR, komedie, 12+
   18.00 Radim Žídek: Srdce Bornea, velký 
sál, knihovna

 19.00 Rada Niţă: Subjektivní bestiář, grafi-
ka, vernisáž výstavy, Eagle Gallery 

 19.30 To kapitola 2, USA, horor, thriller, 15+
 

Pátek 6. září
 8.00-16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída

   16.10 Moj dedo spadol z  Marsu, HR, 
LUX, NOR, ČR, SR, rodinný, dobrodružný 
fantasy, sci-fi, sloven. znění

 17.50 Přes prsty, ČR, komedie, 12+
  20.00 To kapitola 2, USA, horor, thriller, 15+

 

Sobota 7. září
  Folí show II, prezentace taneční složky 
Folí de la Fúl, čas bude upřesněn na www.do-
ris.cz, letní scéna, sady 1. máje

  15.15 Angry Birds ve filmu 2, USA, rodin-
ný, komedie, akční, ČZ

 17.20 Přes prsty, ČR, komedie, 12+
  19.30 To kapitola 2, USA, horor, thriller, 15+

 

Neděle 8. září
 10.00 Fotbal SpSM žáci U13 + U12: Šum-
perk – HFK Olomouc, hřiště, Tyršův stadion

 10.15 Fotbal muži: Šumperk – Hodonín, 
hřiště Tyršův stadion

  15.00 Šlágr parta: Karel Peterka, Mára, 
Helena Hamplová, Frankie Zhyrnov, velký 
sál, dům kultury

  15.15 Angry Birds ve  filmu 2  3D, USA, 
rodinný, komedie, akční, ČZ

 17.20 Přes prsty, ČR, komedie, 12+
  19.30 To kapitola 2, USA, horor, thriller, 15+

 

Pondělí 9. září
 14.00 Fotbal dorost st.: Šumperk – Karviná, 
hřiště, Tyršův stadion

 16.15 Fotbal dorost ml.: Šumperk – Karvi-
ná, hřiště, Tyršův stadion

 17.30 Hitler versus Picasso, IT, FR, DE, do-
kumentární

  19.30 To kapitola 2, USA, horor, thriller, 15+
 

Úterý 10. září
  12.00-17.00 Světluška, nadační sbírka pro 
nevidomé, prodej sbírkových předmětů, vý-
tvarný ateliér, Komín

 17.25 Spitfire, VB, dokument, 12+
 18.00 Dny evropského dědictví: Textil-
nictví, Klapperoth a dům č.p. 70, přednáší 

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
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
fotbal: www.fotbal-sumperk.cz
basketbal: www.basketbalsumperk.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



Šumperk | Živá brána Jeseníků    8/2019 5

M. Paulová, velký sál, knihovna
  19.30 To kapitola 2, USA, horor, thriller, 15+

 

Středa 11. září
   15.10 Oko senior: Diego Maradona, VB, 

dokument, 12+
 17.50 Přes prsty, ČR, komedie, 12+
 20.00 Artvečer – FK: Free Solo, USA, doku-

mentární

Čtvrtek 12. září
 9.00-17.00 Celostátní výstava hub, Rytířský 
sál, muzeum
 10.00-16.00 Sportovní hry pro seniory, za-
hrada bývalé knihovny v ul. 17. listopadu

 17.00 Houby v literatuře a umění, před-
náší B. Hlůza, Rytířský sál, muzeum

 17.30 Panství Downton, VB, drama, 12+
   19.30 Karel Plíhal - recitál, velký sál, dům 

kultury, 12+
  20.00 Nabarvené ptáče, ČR, SR, UA, drama, 

15+ 

Pátek 13. září
 9.00-17.00 Celostátní výstava hub, Rytířský 
sál, muzeum

   15.15 Lví král, USA, anim., dobrodružný, 
drama, ČZ

  17.00 Houbařův rok, přednáší T. Tejklo-
vá, Rytířský sál, muzeum

  17.30 Nabarvené ptáče, ČR, SR, UA, drama, 
15+ 

 20.00 Zlatokopky, USA, komedie, krimi, 
drama, 15+

Sobota 14. září
 9.00-12.00 Celostátní výstava hub, Rytířský 
sál, muzeum

 9.00–17.00 Dny evropského dědictví: pro-
hlídka expozice Čarodějnické procesy 
v  Geschaderově domě, komentované pro-
hlídky Geschaderova domu, volné pro-
hlídky klášterního kostela, kostela sv. Jana 
Křtitele, kostela sv. Barbory, evangelického 
kostela a starokatolického kostela

 9.00-16.00 Dny evropského dědictví: Roz-
hledy z věže, historická budova radnice

 9.00–17.00 Dny evropského dědictví: pro-
hlídka výstav Vlastivědného muzea Šum-
perk zdarma

 9.00–16.00 Dny evropského dědictví: pro-
hlídka Státního okresního archivu Šum-
perk, v  10.00 a  ve  14.00 s  komentářem,  
výstava „Archiválie napříč staletími. Pokla-
dy z  depozitářů Státního okresního archivu 
Šumperk“

 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Dny evropského dědictví: komentované 
prohlídky bývalého žerotínského zámku

 9.00, 10.30, 14.00 Dny evropského dědictví: 
komentované prohlídky divadla a jeho zá-
kulisí

 9.00, 10.05, 12.45 Dny evropského dědictví: 
Jízda historickým vlakem „Věžák“, nostal-
gické jízdy motorovým vozem z  roku 1931 
na trati Šumperk - Velké Losiny a zpět

 9.00-17.00 Dny evropského dědictví: Histo-
rie hravě – dílničky se SVČ Doris, dílničky 
pro děti zaměřené zejména na vyrábění z tex-
tilu, Komín 

 9.00-13.00 Dny evropského dědictví: Den 
řemesel, prezentace řemesel učňovských  
a studijních oborů SŠŽTS Šumperk, Točák

 10.00–16.00 Dny evropského dědictví: pro-

hlídka výstav Muzea silnic ve Vikýřovicích 
zdarma

 10.00 Fotbal SpSM žáci U15: Šumperk – 
Hlučín, hřiště, Tyršův stadion

 12.00 Fotbal SpSM žáci U14: Šumperk – 
Hlučín, hřiště, Tyršův stadion

  14.40 Angry Birds ve filmu 2, USA, rodin-
ný, komedie, akční, ČZ

 16.45 Nabarvené ptáče, ČR, SR, UA, drama, 
15+ 

 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – M. Bu-
dějovice, zimní stadion
 19.00 Romance pro křídlovku, P, VK, divadlo

 20.00 Panství Downton, VB, drama, 12+

Neděle 15. září
 9.00–15.00 Dny evropského dědictví: pro-
hlídka expozice Čarodějnické procesy 
v Geschaderově domě

 9.00–15.00 Dny evropského dědictví: volné 
prohlídky klášterního kostela Zvěstování 
Panny Marie

 9.00-15.00 Dny evropského dědictví: Roz-
hledy z věže, historická budova radnice

 10.00 Basketbal nadregionální soutěž ČBF 
dívky U15: TJ Šumperk - Javorník, hala, 
Tyršův stadion

   15.10 Tajný život mazlíčků 2, USA, anim., 
komedie, rodinný, ČZ

 17.00 Panství Downton, VB, drama, 12+
  19.30 Nabarvené ptáče, ČR, SR, UA, drama, 

15+ 

Pondělí 16. září
 17.20 Přes prsty, ČR, komedie, 12+
   19.00 Miroslav Donutil - Cestou neces-
tou, velký sál, dům kultury

 19.30 Nabarvené ptáče, ČR, SR, UA, drama, 
15+ 

Úterý 17. září
 9.00 Malované a  designové sklo, otevření 
prodejní výstavy prací H. Bílkové, Galerie 
mladých, muzeum

 17.00 100 let Gymnázia Šumperk: beseda 
o historii školy, velký sál, knihovna

 17.20 Zlatokopky, USA, komedie, krimi, 
drama, 15+

 19.30 Nabarvené ptáče, ČR, SR, UA, drama, 
15+ 

Středa 18. září
9.00 Motýli šumperského depozitáře, ote-
vření výstavy, Hollarova galerie, muzeum

  17.10 Oko senior: Pavarotti, VB, USA, 
dokumetární, hudební, 12+

  17.30-20.30 Sedánky pro mamky, řeme-
slné tvoření pro ženy každého věku, návrat 
k tradičním rukodělným pracím a řemeslům, 
výtvarný ateliér, Komín

   19.00 Koncert pro Rachot – Circus Po-
norka, one man show J. Ponocného, foyer, 
dům kultury
  19.00 Romance pro křídlovku, A, VK, diva-
dlo

  19.30 Nabarvené ptáče, ČR, SR, UA, drama, 
15+ 

Čtvrtek 19. září
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
niory, hrají Senioři, Kavárnička Lalala
17.00. Věra Kovářová: Recycled Art, verni-
sáž výstavy, výstavní síň, muzeum

   17.00 Katarína Líšková: Guatemala, be-
seda k výstavě fotografií, velký sál, knihovna

 Do srdce Bornea zavede  
Radim Žídek

 Via Lucis přivítá spisovatelku 
Jarmilu Marii Skalnou

Šumperský rodák Radim Žídek v deštném pra-
lese na Borneu.  Foto: archiv

Tipy Živé brány
na září

V  horách ve  vnitrozemí Bornea se nachází 
rozsáhlý komplex deštných pralesů, z  nějž 
neustále ukrajují pily dřevorubců. Pronik-
nout až do něj se zdá téměř nemožné. Vlád-
nou zde především rostliny a  hmyz. Jaké 
je to, vydat se do  těchto míst v malajském 
státě Sarawak na lov exotických brouků? Jak 
vypadá Borneo mimo národní parky a doku-
menty a jak se tu žije vesničanům?
Odpovědi na tyto otázky dá šumperský rodák 
Radim Žídek, evoluční vývojový biolog, ento-
molog, cestovatel a  příležitostný fotograf, 
který pracoval několik let jako výzkumník 
pro Ústav molekulární genetiky Akademie 
věd ČR. Zájemci s  ním mohou besedovat 
ve čtvrtek 5. září od 18 hodin ve velkém sále 
knihovny. Součástí přednášky bude výstava 
sbírky bornejských brouků a ukázka rukoděl-
ných výrobků a nástrojů. -kš-

Jarmila Marie Skalná žije s  celou rodinou 
v Kalifornii a každoročně se na několik mě-
síců vrací do Lubojat u Bílovce, kde se na-
rodila a prožívala dětství a mládí u babičky 
a dědečka. Amerika na ni ale tak silně za-
působila, že pocítila touhu se o tyto zážitky 
podělit i s českými čtenáři. Po Sametové re-
voluci tak vznikly knihy Chodící hůlka, Modrý 
kovboj a  Žlutá kráva, Jen zevšednět bys 
neměla, Striding into the Sun, Who Needs  
Dreams? či Nora. Další povídkovou knihu 
nyní dokončuje. 
V  Americe začala psát také v  angličtině 
a za své povídky získala několik ocenění. Byla 
přijata do organizace spisovatelů PEN v Ame-
rice a je i členkou Obce spisovatelů v Praze. 
Jarmila Marie Skalná bude v září hostem po-
řadu z cyklu Via Lucis, jež pořádá místní „Do-
riska“. Výjimečné setkání nazvané Toulky 
za  americkými spisovateli se odehraje 
ve  středu 25. září od  18.30 hodin v  sále 
vily Doris v  ulici 17. listopadu. Řeč bude 
o amerických spisovatelích a jejich životních 
místech. -zk-
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 17.00 100 let Gymnázia Šumperk: Student-
ská akademie pro přátele školy a  rodičov-
skou veřejnost, velký sál, divadlo

 17.30 AD Astra, USA, BR, sci-fi, thriller, 
dobr., 12+ 
   19.00 Festival duchovní vokální hudby: 
Oculos meos Šumperk, Husovický okrašlo-
vací spolek pěvecký Brno, klášterní kostel 

 20.00 Román pro pokročilé, ČR, komedie, 12+

Pátek 20. září
 12.00-18.00 100 let Gymnázia Šumperk: Den 
otevřených dveří stoletého G-Špk spolu s ga-
lavečerem osobností, gymnázium

 14.00 100 let Gymnázia Šumperk: Slavnost-
ní zahájení oslav, velký sál, knihovna

  16.00 Psí kusy, KAN, anim., komedie, ro-
dinný, ČZ

 17.00 100 let Gymnázia Šumperk: Slavnost-
ní galavečer absolventů G-Špk, divadlo

 17.50 Přes prsty, ČR, komedie, 12+
  19.00 Festival duchovní vokální hudby: 
Hradišťan & Jiří Pavlica, Motýli Šumperk - 
„Hudební duchovní rozhovory“, klášterní 
kostel 

 20.00 To kapitola 2, USA, horor, thriller, 15+
 

Sobota 21. září
 9.00-17.00 Medový den - festival medu, 
ochutnávka exotických medů a různých dru-
hů medovin, prodejní výstava včelích pro-
duktů, medová stezka pro děti, tvořivá dílna, 
ukázka řemesel, Medobraní…, areál SOŠ, 
Zemědělská 3

  9.00–17.00 Otevřená keramická díl-
na pro děti i  dospělé, vlastní tvorba, práce 
na hrnčířském kruhu, keramika pro nejmen-
ší..., artedílna, Komín

 10.00-18.00 100 let Gymnázia Šumperk: 
Den otevřených dveří stoletého G-Špk, 
gymnázium

 10.00 Fotbal SpSM žáci U13 + U12: Šum-
perk – Hranice, hřiště, Tyršův stadion

   15.35 Psí kusy, KAN, anim., komedie, ro-
dinný, ČZ

 17.30 Rambo V: Poslední krev, USA, anim., 
akční, thriller, 15+
 19.00 Prachy? Prachy!, VK, divadlo
  19.00 Festival duchovní vokální hudby: 
Schola Gregoriana Konstanz, Apollo Brati-
slava, klášterní kostel 

 20.00 AD Astra, USA, BR, sci-fi, thriller, 
dobr., 12+ 

Neděle 22. září
   10.00 O princezně, která se ničeho nebá-

la, Loutkové divadlo Tondy Novotného Pra-
ha, velký sál, dům kultury

 10.15 Fotbal muži: Šumperk – Vsetín, hřiště 
Tyršův stadion

 13.00 Fotbal dorost st.: Šumperk – Třinec, 
hřiště, Tyršův stadion

 15.15 Fotbal dorost ml.: Šumperk – Třinec, 
hřiště, Tyršův stadion

   15.35 Psí kusy, KAN, anim., komedie, ro-
dinný, ČZ

  17.30 AD Astra, USA, BR, sci-fi, thriller, 
dobr., 12+ 

 20.00 Román pro pokročilé, ČR, komedie, 
12+

Pondělí 23. září
 17.20 AD Astra, USA, BR, sci-fi, thriller, 

dobr., 12+ 

   19.00 Klasika Viva: Anna Talácková – 
flétna, klášterní kostel

  19.50 Nabarvené ptáče, ČR, SR, UA, drama, 
15+ 

Úterý 24. září
   9.00-12.00 Den otevřených dveří Charity 
Šumperk, Jeremenkova 7

  17.00 Dana Drexlerová: Rozumíte svým 
financím?, malý sál, knihovna

 17.50 Román pro pokročilé, ČR, komedie, 
12+

 20.00 Rambo V: Poslední krev, USA, anim., 
akční, thriller, 15+

Středa 25. září
   15.20 Oko senior: Hodinářův učeň, ČR, 

SR, pohádka
 17.30 Rambo V: Poslední krev, USA, anim., 

akční, thriller, 15+
 18.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC 
Slezan Opava, zimní stadion

  18.30 Via Lucis: Toulky za  americkými 
spisovateli, host Jarmila Marie Skalná, sál, 
vila Doris

 20.00 Artvečer – FK: Stehy, SRB, SI, drama, 
thriller

Čtvrtek 26. září
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
niory, hraje V+H Retro, Kavárnička Lalala

   16.30-20.00 …právě začínáme aneb Tvo-
řivá party na Komíně: malování s Aptákem, 
malování na textil pro dospělé s I. Slavíkovou, 
výtvarný ateliér, Komín

 17.00 Růžena Petříková: Odkaz Tomáše 
a  Jana Antonína Bati současné generaci, 
velký sál, knihovna
 17.00 Romance pro křídlovku, C, VK, divadlo

 17.30 Jiří Suchý – Lehce se životem se prát, 
ČR, dokument

 19.40 Národní třída, ČR, DE, drama, 15+

Pátek 27. září
  9.00-17.00 Lampičkování, příprava 
na večerní akci Uličkami s lampičkami, výro-
ba vlastní lampičky, Komín
   10.00 Tučňáci koláč nesvedou, školy, VK, 
divadlo

   15.50 Princ Krasoň, KAN, komedie, mu-
zikál, ČZ

    16.30-20.00 …právě začínáme aneb  
Tvořivá party na Komíně: malování s Aptá-
kem, malování na textil pro dospělé s I. Slaví-
kovou, výtvarný ateliér, Komín

 17.50 Jiří Suchý – Lehce se životem se prát, 
ČR, dokument

   18.00 Benefiční koncert Charity Šum-
perk na podporu péče o umírající, klášterní 
kostel, Kladská ul.
 19.00 Pochodeň č. II, scénický koncert, VK, 
Hrádek, divadlo

   19.30-22.00 Uličkami s lampičkami, ve-
černí poznávací procházka městem po  při-
pravené trase, místo startu bude upřesněno 
na www.doris.cz

 20.00 Národní třída, ČR, DE, drama, 15+

Sobota 28. září
 10.00 Basketbal nadregionální soutěž ČBF 
dívky U15: TJ Šumperk - Přerov, hala, Tyr-
šův stadion

   10.00-17.00 Medový den, sportovní, her-
ní, vědomostní a výrobní stanoviště s temati-
kou „život včel“, sady 1. máje

 12.30 Fotbal SpSM žáci U15: Šumperk – 
Uničov, hřiště, Tyršův stadion

 14.30 Fotbal SpSM žáci U14: Šumperk – 
Uničov, hřiště, Tyršův stadion

   16.00 Psí kusy, KAN, anim., komedie, ro-
dinný, ČZ

 18.00 Národní třída, ČR, DE, drama, 15+
 20.00 Zlatokopky, USA, komedie, krimi, 

drama, 15+

Neděle 29. září
   9.00-12.00 Sportovní turnaj pro veřej-
nost, turnaj ve  vybíjené nebo přehazované, 
tělocvična, Komín

 10.00 Basketbal nadregionální soutěž ČBF 
dívky U15: TJ Šumperk - Lipník A, hala, 
Tyršův stadion

 10.00 Basketbal nadregionální soutěž ČBF 
hoši U15: TJ Šumperk - Pardubice, hala, 
Tyršův stadion

   16.00 Princ Krasoň, KAN, komedie, mu-
zikál, ČZ

   18.00 Mše svatá za charitní dílo, uživate-
le a podporovatele Charity Šumperk, farní 
kostel, Kostelní nám.

 18.00 Národní třída, ČR, DE, drama, 15+
 20.00 Deštivý den v  New Yorku, USA, ko-

medie, romantický, 12+

Pondělí 30. září
 18.00 Národní třída, ČR, DE, drama, 15+
 20.00 Deštivý den v  New Yorku, USA, ko-

medie, romantický, 12+

Vernisáž ve čtvrtek 5. září v 19 hodin otevře 
v  Eagle Gallery výstavu nazvanou Subjek-
tivní bestiář. Představí se na  ní rumunská 
umělkyně Rada Niţă.
Rada Niţă (1989) pochází z  významného 
města Cluj – Napoca. Zde absolvovala stu-
dium na  Universitatea de Arta si Design 
Cluj – Napoca na Katedře grafického umění. 
Vzdělání si doplňovala na stážích na Akade-
mii výtvarných umění Eugeniusse Gepperta 
ve Vratislavi, o dva roky později absolvovala 
další stáž u profesora Przemyslawa Tyszkie-
wicze na stejné akademii.
Ve  svých grafických listech Rada aplikuje 
myšlenky jak starověkých, tak i  středo-
věkých představ o  podivných stvořeních. 
Jemnost uměleckého grafického projevu 
jednoznačně představuje zvláštní význam 
obsahového vnímání. Lekce středověké mo-
rálky, kterou uváděly bestiáře dané doby, je 
Radou doplněna poetickým a  romantickým 
pohledem. Snad právě proto můžeme vní-
mat „subjektivní bestiář”. Je důležité zdů-
raznit, že tento obsahový přístup ke grafice 
je doplněn velmi silným citovým vztahem 
umělkyně k  rumunským a  slovanským tra-
dicím. Významná rumunská spisovatelka 
Simona Sora o umělecké výpovědi Rady Niţă 
napsala: „Mezi vznešeným prostorem obý-
vaným spirituálními domy, lesními dívkami 
a  mytologickou osobitou romancí je umění 
Rady Niţă postaveno na křehké hranici mezi 
záhadou a  přeludem. Odtamtud vycházejí 
obraz, vlastní úzkosti a obraz vlastní bázně.“
 Z. Přikryl, kurátor galerie

 Eagle Gallery chystá výstavu 
Subjektivní bestiář
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osobností šumperského kulturního 
dění. V současnosti je tato dáma zapá-
lenou organizátorkou rejchartického 
Andělária, aktivně působí ve  výboru 
Unie výtvarných umělců Olomoucka, 
vystavuje doma i v cizině. Ve své volné 
tvorbě doputovala od kresby a grafiky 
ke  kolážím vytvářeným z  vlastních li-
tografií. Vybraný ústřední motiv koláže 
autorka s  oblibou zmnožuje, vytváří 
nové kompozice, vazby a významy. Bě-
hem vernisáže výstavy, jež proběhne 
ve čtvrtek 19. září v 17 hodin, vystoupí 
Cimbálka CML Šumperk a Petr Válek 
předvede performanci s  využitím „re-
cyklovaných“ hudebních nástrojů. 
 -red-

Tři nové výstavy připravují na  září 
šumperští muzejníci. První z  nich 
představí Helenu Bílkovou a  její de-
signové návrhy a  výrobky, včetně ma-
lovaného skla. K vidění bude od úterý 
17. září v Galerii mladých. O den poz-
ději, ve  středu 18. září, bude v  Holla-
rově galerii otevřena výstava motýlů 
z  entomologických sbírek muzea. Ná-
vštěvníci se mohou seznámit s  těmito 
nádhernými a  křehkými stvořeními, 
která sama o sobě tvoří jednu z nejza-
jímavějších skupin života.

Začátek podzimu bude ve  výstavní 
síni muzea patřit veselé hře barev 
a tvarů v kolážích Věry Kovářové. Ro-
dačka z  Přerova je nepřehlédnutelnou 

V. Kovářová: Šíleně krásná VII, koláž 
z litografií. 

Od  června letošního roku upoutá řidiče přijíž-
dějící od  Dolních Studének nová fasáda admini-
strativní budovy někdejšího areálu ČSAD, na  níž 
vyniká logo firmy Truck Cargo. Počátky tohoto  
areálu sahají do sedmdesátých let 20. století, kdy se 
zde počal po  etapách budovat nový závod národ-
ního podniku ČSAD Ostrava.

Původní dopravní závod umístěný v  prostorách 
staré textilky ve  středu města nevyhovoval poža-
davkům vzrůstající automobilové dopravy. Uvnitř 
starého závodu již nedostačovaly parkovací plochy, 
provoz autobusů překračoval snesitelné množství 
emisí a  nezanedbatelná byla také hlučnost. Bylo 
přikročeno k vybudování nového areálu pro parko-
vání, provoz a údržbu autobusů. Objekty u dnešní 
Žerotínovy ulice byly budovány postupně od roku 
1975. V  první etapě byla do  roku 1977 zpevněna 
přední část nádvoří a vystavěno překladiště. V dal-
ších letech následovaly dokončení parkovací plochy, 
výstavba skladiště, vrátnice, trafostanice, mecha-
nické umývárny vozidel a diagnostiky, vybudování 
budovy se sociálním zázemím a  budovy admini-
strativní. V  osmdesátých a  devadesátých letech 
probíhaly modernizace reagující na  zkvalitňující 
se techniku údržby vozidel, stavěny byly další po-
mocné provozy a rekonstruovány byly stávající ob-
jekty.

Na  podzim roku 2017 koupila areál bývalého 
závodu ČSAD společnost Truck Cargo Park, s.r.o. 
a začala s jeho rekonstrukcí a revitalizací. Novému 
majiteli se podařilo nabídnout řidičům a podnika-
telům na jednom místě širokou škálu služeb, která 
zahrnuje komplexní servis kamionů a  autobusů, 
pneuservis, čerpací stanici, myčku pro kamiony 
a autobusy, stanici technické kontroly a další služby. 
Pro stávající i  budoucí nájemce a  zákazníky je ši-
roké portfolio nabízených služeb na  jednom místě 
nespornou výhodou. Zkrátka, v  regionu je takto 
komplexní areál unikátní. Při tom je připravována 
modernizace mycího portálu, zajištění sanitárního 
zázemí pro řidiče i rozšíření kapacity areálu o další 

Muzeum chystá na září tři nové výstavy

Seriál Šumperské proměny: Areál Truck Cargo Park

Administrativní budova někdejšího areálu ČSAD prošla letos proměnou. Společnost Truck Cargo, nový vlastník 
areálu, se pustila do revitalizace celého prostoru.  Foto: archiv Truck Cargo, P. Kvapil

Vchod do budovy doznal výrazné změny, stejně jako přilehlá parkovací stání. Foto: archiv Truck Cargo, P. Kvapil

čena její komplexní rekonstrukce a  dnes už září 
novou fasádou ve  firemních barvách společnosti 
Truck Cargo Park. Z. Doubravský

parkovací stání pro kamiony a autobusy.
Součástí areálu je i administrativní budova o čty-

řech podlažích. Počátkem roku 2019 byla dokon-

 Knihovna vystaví 
fotografie  
Kataríny Líškové

Moje jméno je Guatemala 
je název fotografické výstavy, 
která bude k vidění v šumperské 
knihovně od 5. září. Katarína Líš-
ková, jež získala prestižní ocenění 
Slovak Press Photo v  kategorii 
Svět umění a  kultury, na  ní při-
blíží lidi žijící v  různých částech 
Guatemaly, jejich reálné příběhy 
poznamenané dějinami země. 
V  rámci výstavy pak ve  čtvrtek 
19. září zavítá do knihovny na be-
sedu, jež se uskuteční v 17 hodin 
ve velkém sále. -red-


