
Šumperk | Živá brána Jeseníků    1/2020 1

číslo 1 / 22. ledna 2020 / ročník IX / www.sumperk.cz

Příští číslo vychází 26. února 2020 / Distribuce od 27. do 28. 2. 2020

Vážení a milí čtenáři,
leden a únor jsou ideální měsíce na procházky 
zimní přírodou, bruslení či lyžování. Letos nám 
k tomu ale chybí to podstatné – zima a sníh. 
Pokud se tedy za obojím nevydáte do vzdále-
nějších končin, zkuste si vybrat z nabídky nej-
různějších aktivit v našem městě.
Ujít byste si neměli nechat opravdovou „la-
hůdku“ – koncert zakládajícího člena Deep 
Purple Iana Paice s uskupením Purpendicular, 
ale také šumperskou premiéru cenami ověn-
čeného snímku Kančí les režiséra Radima 
Nováka či filmy v rámci festivalu Future Gate. 
Těšit se můžete na premiéru Amadea s Matě-
jem Kašíkem – Salierim v hlavní roli, na Keltský 
večer, na pěvecký a herecký „koncert“ Dagmar 
Peckové a Barbory Hrzánové, na setkání s nej-
známějším českým mořeplavcem Richardem 
Konkolskim a na řadu nových výstav. Únor, to 
je samozřejmě Preludium Aloise Motýla. Nejen 
o tom, koho letos přivítá, se dočtete na násle-
dujících stranách. Přeji hezké únorové dny.

Z. Kvapilová, redaktorka
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Třicet let trvání národní přírodní rezervace 
Králický Sněžník, vyhlášené v roce 1990, 
připomene výstava v Rytířském sále muzea. 
Vernisáž je naplánována na čtvrtek 6. února 
v 17 hodin.
Rezervace vznikla za účelem ochrany přiroze-
ných lesních porostů a přirozeného bezlesí, 
vrchovištních rašelinišť, pramenišť a popu-
lací vzácných a ohrožených druhů rostlin. 
Přírodu Králického Sněžníku návštěvníkům 
přiblíží velkoformátové fotografie Zuzany Rů-
žičkové, zapůjčené z muzea v Malé Moravě, 
ale i dermoplastické preparáty savců a ptáků 
a interaktivními prvky, včetně pracovních 
listů pro žáky a studenty.                             -VM-

Kresbu a grafiku Aleny Vršanské (*1990) 
představí výstava v Galerii Jiřího Jílka na-
zvaná „Krajinou bez konce“. Zahájena bude 
ve středu 5. února v 18 hodin a potrvá do 
1. března.
Alena Vršanská je v galerii už třetí absol-
ventkou skvělé grafické školy Jiřího Lindov-
ského a Dalibora Smutného na pražské 
Akademii. Před rokem tu vystavila vzdušné 
tisky a kresby pod názvem Finis Terrae Eva 
Vápenková a v létě 2015 návštěvníky gale-
rie pozvala do hlubiny lesa Lenka Falušiová.  
Všechny se tu tak spolu postupně harmo-
nicky doplňují; díky za ně!
Příroda je jim „knihou knih“, je věčně ob-
rozujícím pramenem všeho poznání. Alena 
s Lenkou se potkávají přesností niterně 
vstřebané, panenské čisté přírody bez lidí…, 
a jestli Eva vymezuje „konec světa“ dotykem 
země s mořem, hledá Alena svou zvlněnou 
tkáň horských plání krajiny bez konce a jindy 
jí stačí i jen výsek s jezerní vodou. Přírodu 
tká z krátkých čar prostoupených světlem. 
Vybaví se nervní síť Johnových suchých je-
hel nebo i rytmicky členěných leptů Marie  
Blabolilové. 
Jako obě předchozí vystavující potvrzuje tak 
trvalost pevné vazby generací od nejstarších 
po nejmladší. Připomíná i nenahraditelnou 
hodnotu přírody, a v tom duchu jsou všechny 
zmíněné kreslířky výsostně aktuální. Nic ne-
vysvětlují, vše vypoví svým obrazem.    

M. Koval

Glendalough, Irsko, tuš na fólii, 2017, 105 × 147 cm

Žofie Vokálková hraje na příčnou flétnu.      Foto: archiv

Mezzosopranistka Eva Garajová.                    Foto: archiv

Jiří a Marian u křížku.                                                                                                                                       Foto: archiv

 Muzeum připomene výročí 
rezervace Králický Sněžník

 Jílkovu galerii zaplní kresba 
a grafika Aleny Vršanské

Oko uvede cenami ověnčený Kančí les

Klasika Viva láká na impresionismus  
a jeho inspirace

Vznikal na Šumpersku, jeho hlavní tvůrce má k to
muto regionu úzký vztah, přesto snímek Kančí les vy
práví o globálních tématech, která se týkají každého 
člověka na světě. V  sobotu 1. února se v  19 hodin 
v kině Oko představí šumperským divákům. Po skon
čení promítání bude následovat neformální setkání 
s tvůrci filmu.

Ještě ráno se zdálo, že nafotit pár snímků do knihy 
s názvem Kančí les bude pro novináře Mariana nud
ným a rutinním kšeftem. Po příjezdu do ztracené ves
nice v horách, kam ho pozval tajemný spisovatel Jiří, 
Marian zjistí, že nic není tak, jak se původně zdálo. 
Příchod ponurého večera ho konfrontuje s  děsivou 
pravdou, že je pouhou figurkou v  Jiřího šíleném 
plánu. Vše dopadne jinak a pomsta si vybírá krutou 
daň na nevinných…

Podtitulem filmu je „Spravedlnost je bába slepá“. 
Snímek pojednává o vině, trestu, volání po spravedl
nosti a o tom, že ne vždy se všechno v životě děje tak, 
jak si přejeme. Režisér filmu Radim Novák točil ve 
stylu některých zásad hnutí Dogma 95. Děj umístil 
do reálného prostředí obyčejné podhorské vesnice 

Impresionismus a  jeho inspirace je mottem úno
rové části cyklu koncertů vážné hudby Klasika Viva. 
Organizátoři tentokrát pozvali do Šumperka mez
zosopranistku Evu Garajovou, považovanou za 
jednu z nejvýznamnějších interpretek písňové litera
tury své generace v  Česku i  na Slovensku. Vystoupí 
spolu s  přední flétnistkou Žofií Vokálkovou, mezi 
jejíž největší úspěchy patří například vítězství v me

zinárodní soutěži „Concertino Praga“ či Special Prize 
v prestižní soutěži „Web Concert Hall Competition“ 
v New Yorku. Dějištěm koncertu bude „premiérově“ 
v pondělí 10. února od 19 hodin velký sál Knihovny  
T. G. Masaryka v ulici 28. října.                                     kv

a profesionální herce promíchal s neherci. Vedle Mi
chala Bumbálka, Pavla Doucka a Barbory Goldman
nové z brněnského Národního divadla se tak ve filmu 
„mihnou“ i obyvatelé Vernířovic, kam Radim Novák 
jezdí na chalupu. 

„Ten kraj má v sobě zvláštní tajemno, neopakova
telnou atmosféru a úžasnou přírodu navrch,“ říká Ra
dim Novák. Film miluje od dětství a vždycky chtěl do 
této branže proniknout. Na scenáristiku a dramatur
gii se hlásil na FAMU i JAMU. Z různých důvodů to 
nevyšlo, a tak nakonec vystudoval Dramatické studio 
při Severomoravském divadle v Šumperku. Je členem 
Divadelního spolku Frída Martina Trnavského, znáte 
ho z filmů Vratné láhve, Bobule nebo Tchýně a uzený 
a  ze seriálů Krejzovi, Dáma a  Král nebo Četníci  
z Luhačovic.

Kančí les zvítězil na 10. ročníku festivalu nezá
vislých filmů Cinema Open Hradec Králové. Získal 
cenu za nejlepší scénář a hlavní cenu za nejlepší film 
a  režii. Film vznikal bez jakékoli oficiální podpory 
a  jedná se tedy o  dílo stoprocentně nezávislé. Více  
na www.kanciles.cz.                                                       red
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Další premiéru letošní sezony 
chystá na únor šumperské di-
vadlo. Je jí Amadeus britského 
dramatika Sira Petera Shaffera, 
který i díky stejnojmennému 
filmu Miloše Formana dosáhl 
u divadelního publika velké 
popularity. Jeho Amadeus je 
na první pohled příběhem dvou 
skladatelů konce 18. století. Za-
chycuje věčně se opakující střet 
talentovaných a jedinečných 
osobností s malostí okolí, ale 
snad ještě víc zajímá autora hry 
úděl lidské průměrnosti. Hru 
v překladu Martina Hilského, 
v dramaturgii Martina Fahr-
nera a v úpravě a režii Michala 
Zetela uvede divadlo v sobotu 
8. února v 19 hodin. V roli Wolf-
ganga Amadea Mozarta se 
představí Vít Hofmann, hlavní 
postavu Antonia Salieriho hraje 
Matěj Kašík.                             -kv-

Dvě velké hvězdy svých oborů, 
operní pěvkyně Dagmar 
Pecková a herečka Barbora 
Hrzánová, se scházejí v uni-
kátním představení Carmen  
y Carmen, kde obě – každá po 
svém – ztvární hlavní hrdinku 
slavné Bizetovy opery. Přímo 
pro Peckovou a Hrzánovou, 
které pojí letité přátelství, ho 
napsal divadelní autor, herec, 
muzikant a režisér Jan Jiráň. 
Šumperští diváci si mohou tuto 
„lahůdku vychutnat ve středu 
26. února od sedmé podve-
černí v místním divadle. Po 
představení bude připravena 
auto gramiáda.                      -red-

Ian Paice přijede se svým uskupením Purpendicular.                             Foto: archiv DK

Během druhého koncertu se představí orchestr Flauto Armonico, jehož uměleckými 
vedoucími jsou Jana Kropáčková a Šárka Bilanová.                                       Foto: archiv

Preludium Aloise Motýla zahájí hous-
listka Julie Svěcená spolu s akordeonis-
tou Ladislavem Horákem.      Foto: archiv

 Divadlo chystá 
premiéru Amadea

 Na jevišti zazáří hned 
dvě Carmen

Přijede Ian Paice z legendárních Deep Purple

Preludium Aloise Motýla zahájí Julie Svěcená

Dagmar Pecková a  Barbora Hr-
zánová se scházejí v  unikátním 
představení Carmen y Carmen. 

Foto: archiv

Jediný zakládající člen kapely Deep 
Purple, který s ní hraje po celou dobu 
její existence, přijede v polovině února 
do Šumperka. Ian Paice proslul i  vý
znamnými spolupracemi se světo
vými hudebníky, například s  Paulem 
McCartneym, Davidem Gilmourem 
z Pink Floyd či se skupinou The Velvet 
Underground.

Bubeník hrající jako jeden z  mála 
s  levorukou bicí soupravou ukázal 
svůj velký talent během téměř deví
timinutového sóla v písni „The Mule“ 
na albu „Made in Japan“. Velmi netra
diční je i  jeho inspirace v  hudbě tři
cátých a  čtyřicátých let, právě prvky 
swingu a jazzu se snaží do své tvorby 
vkládat.

„Jednasedmdesátiletý bubeník brit
ské hardrockové kapely Deep Purple 
se společně se svým uskupením Pur
pendicular představí publiku Šumperku 
v pondělí 10. února, o den později za
hraje v  Brně. V  Česku tak letos exklu
zivně odehraje pouhé dva koncerty,“ 
uvedl dramaturg domu kultury Ondřej 
Procházka.

Preludium Aloise Motýla vstupuje 
letos do sedmačtyřicátého ročníku 
a  jeho dramaturgie se opět zaměří ze
jména na mladé a  začínající umělce 
v  počátku jejich kariéry. Novinkou je 
návrat do původního prostoru, v němž 
se dříve koncerty tohoto festivalu ode
hrávaly. Únorová vystoupení se tak 
uskuteční ve výstavní síni šumper
ského muzea, březnové koncerty pak 
už tradičně v klášterním kostele.

Zahajovací koncert festivalu nabídne 
v pondělí 3. února propojení lahodných 
tónů houslí a  akordeonu. Ve výstavní 
síni muzea se od sedmé podvečerní 
představí světoznámá absolventka lon
dýnské Royal Academy of Music Julie 
Svěcená, jež spolupracovala například 

s London Symphony Orchestra. Akor
deonu se ujme laureát mezinárodních 
soutěží v  Andoře, Itálii a  Španělsku 
a ředitel pražské konzervatoře Ladislav 
Horák.V pondělí 17. února se příznivci 
vážné hudby mohou těšit na společný 
koncert dvou souborů olomoucké Zá
kladní umělecké školy Žerotín. Ko
morní smyčcový orchestr Sinfonia 
pod vedením uměleckého vedoucího 
a  dirigenta Vladimíra Zemana získal 
titul nejlepšího orchestru ZUŠ v  Olo
mouckém kraji.  V  jeho různorodém 
repertoáru převažují skladby z období 
baroka a klasicizmu.

Orchestr Flauto Armonico, jehož 
uměleckými vedoucími jsou Jana 
Kropáčková a  Šárka Bilanová, je slo
žen z  hráčů na flétny, háčkové harfy 

a  bicí nástroje. Pravidelně každý rok 
účinkuje s  bohatým repertoárem na 
nejrůznějších akcích v  regionu a  sbírá 
i  úspěchy na mezinárodním poli, na
příklad v  soutěžích v  Bratislavě nebo 
v  polské Bydgoszczi, loni navíc získal 
na mezinárodní soutěži v  Neerpeltu 
v Belgii první místo ve své kategorii.

Během dvou březnových koncertů 
rozezpívají klášterní kostel skvělé pě
vecké sbory – domácí Motýli či Per
moník z  Karviné, a  vystoupí i  žáci 
šumperské základní umělecké školy. 
Lahůdkou pro milovníky klavíru pak 
nepochybně bude vystoupení mladé 
talentované Kláry Gibišové.

Koncerty Preludia Aloise Motýla 
začínají v 19 hodin. Více informací na
jdete na www.dksumperk.cz.            red

Šumperské publikum potěší Ian 
Paice směsicí hitů od Deep Purple, 
ale představí i  autorskou tvorbu jeho 
druhé kapely Purpendicular. Ta vy

stoupí v  kompletní sestavě v  rámci je
dinečného evropského turné – tedy Ian 
Paice, Frank Pané, Robby T. Walsh, Paul 
Morris a Malte Frederik Burkert.     mh
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31. 1. na hampl@doris.cz nebo tel. 725 465  419, 
velká tělocvična, gymnázium

  15.45 Tlapková patrola: Vždy ve střehu, CAN, 
animovaný, ČZ 

 17.20 Malé ženy, USA, drama, romantický
 18.00 Evergreeny – Ať hudba dále zní, VK, 

Zrcadlový sál, divadlo
  18.00 Literární seminář: Moravská básnická 

škola Jana Skácela, Oldřicha Mikuláška a  dal-
ších básníků, přednáší M. Brožová, malý sál, 
knihovna

 20.00 Případ mrtvého nebožtíka, ČR, krimi, ko
medie, 12+

Středa 5. února
    9.00–12.00 Silák Dorisky, 4. ročník, věk: 
7–12 let, tělocvična, Komín

  13.00–15.00 Míčový trojboj, turnaj dvojic 
v míčových hrách – vybíjená, přehazovaná a kin
ball, věk: 7–12 let, tělocvična, Komín

  15.50 Medvídci Boonie: Cesta do pravěku, 
CHN, animovaný, ČZ 

  17.45 Dolittle 3D, USA, komedie, rodinný, ČZ 
  18.00 Alena Vršanská: Krajinou bez konce, 
kresba a  grafika, vernisáž výstavy, Galerie 
J. Jílka

 20.00 Artvečer – FK: Yao, FR, SEN, komedie, 
drama, 12+

Čtvrtek 6. února
   9.00–17.00 Voskovnice aneb Na Hromnice 

o hodinu více, prázdninové voskové tvoření, vý
tvarný ateliér, Komín

  15.35 Ledové království 2, USA, animovaný, 
muzikál, fantasy, ČZ 

  17.00 30 let národní přírodní rezervace 
Králický Sněžník, vernisáž výstavy, Rytířský sál, 
muzeum

 17.45 Modelář, ČR, drama, komedie, 12+
 20.00 Birds of Pray (Podivuhodná proměna 

Harley Quinn), USA, akční, dobrodružný, krimi, 
15+, 

Dlouhodobé výstavy
 Od 18. 2. do 3. 5. Josef Pavlíček: Šumperk kdysi, 
výstavní síň, muzeum
 Do 2. 2. Kovalovi, Rytířský sál, muzeum
 Od 6. 2. do 26. 4. 30 let národní přírodní rezer-
vace Králický Sněžník, Rytířský sál, muzeum
 Do 23. 2. Co přinesl Ježíšek? Hračky ze sbírky 
Kamily Kubáškové, Hollarova galerie, muzeum
 Od 1. 2. do 10. 5. Herna plná přírody, Muzejíčko, 
muzeum
 Do 1. 3. Růžena Sedlářová: Rozhlédni se kolem, 
obrazy, Galerie mladých, muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Do 2. 2. Vít Cimbura: Tváře, dlažby, periferie, 
fotografie, Galerie J. Jílka

  Od 5. 2. do 1. 3. Alena Vršanská: Krajinou bez 
konce, kresba a grafika, Galerie J. Jílka

  Do 31. 3. Výstava objektů, kreseb a grafiky žáků 
výtvarného oboru Základní umělecké školy 
Šumperk, jižní křídlo, dům kultury

 Do 4. 3. Intimní pohled na péči Charity v  čer-
nobílé fotografii Jindřicha Buxbauma, výstava 
fotografií, půjčovna pro dospělé, knihovna

 Do 28. 2. Trikolora, výstava autora komiksu 
Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho762, půj
čovna pro mládež, knihovna

 Do 2. 2. Pavel Mika: Naše příroda, fotografie, 
divadlo

 Od 8. 2. do 15. 3. Petr Lichtenberg: Zachycená 
skutečnost, obrazy, divadlo

 Do 28. 2. Výstava prací studentů umělecké školy 
VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo
 Do 13. 2. Jan Černoš: Dramata grafiky, grafika, 
Eagle Gallery 

 Od 8. 2. do 31. 3. Karolina Christo + Handmade 
Minimarket: Symboly2112, ženské portréty, 
Kavárnička Lalala

Sobota 1. února
   9.00 Herna plná přírody, otevření výstavy, 
Muzejíčko, muzeum

 9.30 Kuželky 2. liga ženy: KK Šumperk – 
TJ Jiskra Otrokovice, kuželna, Tyršův stadion

 10.00–16.00 Fenomén Bruno Gröning – feno-
mén uzdravení, původní film, dvě přestávky, 
Gklub, dům kultury

 13.00 Kuželky severomoravská divize muži: 
KK  Šumperk A  – HKK Olomouc B, kuželna, 
Tyršův stadion

 14.00–18.00 Bereme se, svatební malotrh, 
Kavárnička Lalala

  15.10 Tlapková patrola: Vždy ve střehu, CAN, 
animovaný, ČZ 

 16.00 Kuželky KP muži: KK Šumperk B – Sokol 
Přemyslovice B, kuželna, Tyršův stadion

  16.50 Cesta za živou vodou, NOR, fantasy, dob
rodružný, ČZ 

 19.00 Sladké mámení, B, VK, divadlo
 19.00 Kančí les, ČR, drama, 12+, s účastí filmové 

delegace

Neděle 2. února
  15.00 Špióni v převleku, USA, animovaný, ro

dinný, akční, ČZ 
 17.10 Gentlemani, USA, akční, krimi, 15+
 19.30 Malé ženy, USA, drama, romantický

Pondělí 3. února
   9.0015.00 Nekup to, vyrob to!, otevřené díl

ničky pro děti (ideálně 6–12 let), výroba ekologic
kých tablet do pračky, pytlíku na potraviny, pečení 
müsli tyčinek…, sál, vila Doris

  15.40 Cesta za živou vodou, NOR, fantasy, dob
rodružný, ČZ 

 17.45 Příliš osobní známost, ČR, SR, komedie, 15+
  19.00 Preludium Aloise Motýla: Julie Svěcená 

(housle), Ladislav Horák (akordeon), výstavní 
síň, muzeum

 20.00 Gentlemani, USA, akční, krimi, 15+

Úterý 4. února
   9.00–14.00 Florbalový turnaj o  jarních 
prázdninách, věk: 9–12 let, přihlášení týmů do 

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!

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

   Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3,
tel.: 583 214 287, www.dksumperk.cz

 Eagle Gallery: Nemocniční 8a,  
tel.: 777 700 740, www.eaglegallery.cz 

   Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, tel.: 583 214 276
 
  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
 

Kavárnička Lalala: Temenická 5, tel.: 606 756 770, 
583 211 766, www.pontis.cz

Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3, 
tel.: 583 212 000, www.kinosumperk.cz, 
ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, 

 = technologie 3D zvuku Dolby 
Atmos®, ke všem projekcím k zapůjčení sluchátka 
pro nedoslýchavé

klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny Marie): 
Kladská ul.

 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

 SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel.: 583 214 212–214,
Komín: Komenského 9, tel.: 583 283 481, www.doris.cz

 Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22, 
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz

ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz

hokej: www.dracisumperk.cz
basketbal: www.basketbalsumperk.cz
kuželky: www.kksumperk.cz
volejbal: www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=OLK-M

  akce pro děti

 akce pro seniory

 divadelní představení

 filmy, promítání

  koncerty, hudební pořady

 přednášky, besedy, autorská čtení

 výstavy, vernisáže

  tvoření, výtvarné aktivity

 plesy, taneční akce

 festivaly, slavnosti

 sport, pohyb, aktivní vyžití

 ostatní
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Pátek 7. února
   9.00–17.00 Voskovnice aneb Na Hromnice 

o hodinu více, prázdninové voskové tvoření, vos
kový ubrousek, enkaustika, voskový obrázek, vý
tvarný ateliér, Komín

  15.30 Dolittle, USA, komedie, rodinný, ČZ 
 17.45 Modelář, ČR, drama, komedie, 12+
 18.15 Basketbal středomoravská liga muži: 
TJ Šumperk B – Postřelmov, hala, Tyršův stadion

 20.00 Birds of Pray (Podivuhodná proměna 
Harley Quinn), USA, akční, dobrodružný, krimi, 
15+, 

Sobota 8. února
  9.00–17.00 Keramika pro každého, otevřená ke

ramická dílna pro děti i dospělé, artedílna, Komín
  9.30–11.00 Skřítek Jiřin a  jeho cesty křížem 

krážem do světa knih a  zase ven, cyklus hu
debnědivadelních setkání centra Galimatyáš – 
Studio MY DVĚ pro rodiče s dětmi předškolního 
věku, 1. a 2. tříd, velký sál, knihovna

 10.00, 12.00 Basketbal nadregionální liga U15 
hoši: TJ Šumperk – Královští sokoli, hala, Tyršův 
stadion

 10.00, 13.00 Volejbal muži kraj: TJ Šumperk – 
TJ Štěpánov, hala, ZŠ 8. května

  14.00 Cesta za živou vodou, NOR, fantasy, dob
rodružný, ČZ 

  16.05 Tlapková patrola: Vždy ve střehu, CAN, 
animovaný, ČZ 

  17.00 Karolina Christo + Handmade Minimarket: 
Symboly2112, ženské portréty, vernisáž výstavy, 
Kavárnička Lalala

 17.00 HK Draci Pars Šumperk – HC Moravské 
Budějovice, zimní stadion

 17.00 Petr Lichtenberg: Zachycená skutečnost, 
vernisáž výstavy obrazů, divadlo

 17.45 Birds of Pray (Podivuhodná proměna 
Harley Quinn), USA, akční, dobrodružný, krimi, 
15+, 

 19.00 Amadeus, P, VK, divadlo
 20.00 Modelář, ČR, drama, komedie, 12+

Neděle 9. února
   10.00 Kočičí pohádka, hraje Liduščino diva
dlo Praha, velký sál, dům kultury

  15.30 Dolittle, USA, komedie, rodinný, ČZ 
 17.45 Modelář, ČR, drama, komedie, 12+
 20.00 Birds of Pray (Podivuhodná proměna 

Harley Quinn), USA, akční, dobrodružný, krimi, 
15+, 

Pondělí 10. února
 17.45 Modelář, ČR, drama, komedie, 12+
 19.00 Klasika Viva: Eva Garajová (mezzosop-

rán) & Žofie Vokálková (příčná flétna), velký sál, 
knihovna

 20.00 Birds of Pray (Podivuhodná proměna 
Harley Quinn), USA, akční, dobrodružný, krimi, 
15+, 

  20.00 Pur.Pendicular / Ian Paice (Deep Purple), 
velký sál, dům kultury

Úterý 11. února
 10.00 Vinetůůů!, školy, VK, divadlo

  17.00 Anna Strnadová: Prodloužená sonáta 
života, autorské čtení, malý sál, knihovna

 17.45 Birds of Pray (Podivuhodná proměna 
Harley Quinn), USA, akční, dobrodružný, krimi, 
15+, 

 20.00 Modelář, ČR, drama, komedie, 12+

Středa 12. února
  15.45 Oko senior: Šťastný nový rok, ČR, SR, 

romantický, komedie, 12+

 17.00 Amadeus, G, VK, divadlo
 17.45 Modelář, ČR, drama, komedie, 12+
 20.00 Artvečer – FK: 25 km/h, DE, komedie, road 

movie, 12+

Čtvrtek 13. února
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
nio ry, hraje Albatros, Kavárnička Lalala

  15.20 Super mazlíčci, DE, CHN, animovaný, ro
dinný, komedie, ČZ

 17.00 Vinetůůů!, D, VK, divadlo
 17.15 Chlap na střídačku, ČR, komedie, roman

tický, 12+
  18.00 Tváře krajiny – oči poutníka aneb 

Nejvyšší vrcholy mého mikrosvěta: Tvář za-
rostlá, cyklus poetickocestopisných přednášek 
I. Müllera, velký sál, knihovna

 19.00 Dernisáž výstavy Jan Černoš - Dramata 
grafiky, Eagle Gallery

  19.30 Zdeněk Izer: Na plný coole, vyprodáno, 
velký sál, dům kultury

 19.30 Živě v  Oku: Charles Gounod: Romeo 
a Julie, Vídeňská státní opera, opera 

Pátek 14. února
  15.25 Cesta za živou vodou, NOR, fantasy, dob

rodružný, ČZ 
 17.30 Fantasy Island, USA, horor, dobrodružný, 15+
 19.00 Toulavej, Studio D123, VK, Hrádek, divadlo

 20.00 Chlap na střídačku, ČR, komedie, roman
tický, 12+

Sobota 15. února
   9.00–12.00 Sporťáčkův sedmiboj, sportovní 
dopoledne pro děti ve věku 5–7 let, tělocvična, 
Komín

 13.00 Kuželky severomoravská divize muži: KK 
Šumperk A – TJ Odry B, kuželna, Tyršův stadion

  13.30 Tlapková patrola: Vždy ve střehu, CAN, 
animovaný, ČZ 

 15.15 Festival Future Gate: Ishorts
 16.00 Kuželky KP muži: KK Šumperk B – KK 
Pepino Bruntál, kuželna, Tyršův stadion

 17.00 Festival Future Gate: Malý Joe, GB, DE, AT, 
scifi, drama, 12+

 18.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – 
Valašské Meziříčí, hala, Tyršův stadion

 19.00 Festival Future Gate: Blood Machines, 
USA, scifi, 12+

 19.00 Romance pro křídlovku, VK, divadlo
  19.00 Keltský večer, Ginevra (Příbram), Happy 

to Meet (Šumperk), Chip&Co. (Praha), taneční 
soubor Démáirt (Brno), ochutnávka whiskey, 
velký sál, dům kultury

 20.00 Festival Future Gate: Totall Recall, USA, 
akční, scifi, thriller, 12+, 30. výročí uvedení do kin

Neděle 16. února
 11.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – 
TJ Slavia Kroměříž, hala, Tyršův stadion

  13.45 Super mazlíčci, DE, CHN, animovaný, ro
dinný, komedie, ČZ

 15.40 Chlap na střídačku, ČR, komedie, roman
tický, 12+

 18.00 Festival Future Gate: Apollo 11, USA, do
kument, scifi

 20.00 Festival Future Gate: H0us3, ESP, scifi, 12+

Pondělí 17. února
 17.30 Chlap na střídačku, ČR, komedie, roman

tický, 12+
 18.00 Hudební podvečer, sál, ZUŠ Šumperk
  19.00 Preludium Aloise Motýla: ZUŠ Žerotín 

(Flauto Armonico, KO Sinfonia), výstavní síň, 
muzeum

 Via Lucis přivítá mořeplavce 
Richarda Konkolskiho

 Muzejíčko se promění v hernu 
plnou přírody

Richard Konkolski je nejslavnější český moře - 
plavec.                                                          Foto: archiv

Sám přes oceány je název další besedy z cyklu 
Via Lucis, jenž pořádá místní „Doriska“. Jeho 
hostem bude nejslavnější český mořeplavec 
Richard Konkolski. Setkání spojené s autogra-
miádou se odehraje ve středu 26. února od 
18 hodin ve velkém sále Knihovny TGM.

Do herny plné přírody budou moci zamířit od 
soboty 1. února malí i velcí návštěvníci šum-
perského muzea. Na nové interaktivní výstavě 
v Muzejíčku se dovědí, co žije a roste v lese, na 
louce, v okolí řek a rybníků a na skalách. 
Nejodvážnější mohou přeskákat po kamenech 
řeku nebo se prolézt po obří pavoučí síti a je-
jího tvůrce nakrmit nebo zachránit jeho oběti. 
Zvídaví se mohou naučit počítat stáří stromů, 
o nichž jim více prozradí kouzelný provázek či 
vzorky dřevin. Kdo je býložravec, masožravec, 
všežravec? I na to v Muzejíčku plném přírody 
najdete odpověď. 
Pro nejmenší je připraveno puzzle, skládačky, 
interaktivní omalovánky – tiskátka – a mnoho 
dalších zajímavostí ze světa rostlin a zvířat. 
V koutku mladých badatelů budou k dispo-
zici mikroskop se speciální kamerou a lupa, 
informační materiály o dřevinách, rostlinách 
(bylinách), hmyzu i ukázka zpracování přírod-
nin v přírodovědných sbírkách. Život v přírodě 
během čtyř ročních období přiblíží krátký film. 
Výstava potrvá do 10. května.                       -VM-

Richard Konkolski je legendou českosloven-
ského jachtingu. Proslul především svou první 
plavbou kolem světa, již navíc absolvoval 
v době tvrdé komunistické totality, kdy byl jaký-
koliv výjezd do svobodného světa velmi složitý. 
A podařilo se mu to na jachtě Nike I, dlouhé 
jen sedm a půl metru, kterou postavil vlast-
níma rukama ve sklepě panelákového bytu. 
Jako osamělý mořeplavec obeplul třikrát svět 
a vytvořil řadu rekordů. Na mořích a oceánech 
strávil dohromady pět let a urazil vzdálenost, 
jež odpovídá více než desetinásobku obvodu 
zeměkoule. Navíc byl prvním Evropanem, který 
sólově obeplul svět v obou směrech.
Konkolski obdržel řadu ocenění v Česku i za-
hraničí, v roce 2013 byl například oceněn me-
dailí Za zásluhy o stát v oblasti sportu. Čtyřikrát 
také získal titul jachtaře roku ve třech různých 
zemích. A jeho Nike I je dnes exponátem v Ná-
rodním technickém muzeu v Praze.                 -kv-
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 19.50 Judy, GB, životopisný, drama, romantický, 12+

Úterý 18. února
 10.00 Amadeus, školy, VK, divadlo
  17.00 Josef Pavlíček: Šumperk kdysi, vernisáž 
výstavy, výstavní síň, muzeum

 17.30 Fantasy Island, USA, horor, dobrodružný, 15+
 20.00 Chlap na střídačku, ČR, komedie, roman

tický, 12+

Středa 19. února
  10.00 O rybáři a jeho ženě, školy, VK, divadlo
  17.30–20.30 Sedánky pro mamky, tvoření pro 

ženy každého věku – jarní květináč, kreslírna, 
Komín

 17.40 Chlap na střídačku, ČR, komedie, roman
tický, 12+

 18.00 HK Draci Pars Šumperk – HC Slezan 
Opava, zimní stadion

  18.00 Seminář Moderní dějiny: Stalinismus 
a GULAG, přednáší T. Hlavsa, velký sál, knihovna

 20.00 Artvečer – FK: Daleko od Reykjavíku, ISL, 
DNK, DE, FR, drama, komedie, 12+

Čtvrtek 20. února
 10.00 Romance pro křídlovku, školy, VK, divadlo

  17.00 Živé pochodně v sovětském bloku: Jan 
Zajíc, přednáší P. Blažek, velký sál, knihovna

 17.45 Birds of Pray (Podivuhodná proměna 
Harley Quinn), USA, akční, dobrodružný, krimi, 
15+, 

 20.00 Chlap na střídačku, ČR, komedie, roman
tický, 12+

Pátek 21. února
   14.00–17.00 Otevřená řemeslná dílna – pl-

stění jehlou, výroba přívěsku, peněženky nebo 
podložky pod hrnek, výtvarný ateliér, Komín

  15.25 Mosley, NZL, animovaný, ČZ 
  17.50 Ježek Sonic, USA, JAP, rodinný, akční, 

dobrodružný, ČZ 
 19.00 Fortex auto šumperský ples pod záštitou 
města Šumperka – Láska a vášeň, velký sál, dům 
kultury

 20.00 Fantasy Island, USA, horor, dobrodružný, 15+

Sobota 22. února
 10.00 Basketbal nadregionální liga U15 dívky: 
TJ Šumperk – Krnov, hala, Tyršův stadion

 10.00–16.00 Fenomén Bruno Gröning – feno-
mén uzdravení, nový film, dvě přestávky, Gklub, 
dům kultury

  13.35 Super mazlíčci, DE, CHN, animovaný, ro
dinný, komedie, ČZ

  15.45 Mosley, NZL, animovaný, ČZ 
  16.00 Zimní příhody včelích medvídků, diva
dlo Krapet Praha, VK, divadlo

  17.30 Ježek Sonic, USA, JAP, rodinný, akční, 
dobrodružný, ČZ 

 19.40 Chlap na střídačku, ČR, komedie, roman
tický, 12+

Neděle 23. února
 10.00 Basketbal nadregionální liga U15 dívky: 
TJ Šumperk – Lipník A, hala, Tyršův stadion

   10.00 O chaloupce z perníku, hraje Divadlo 
Kapsa Andělská Hora, velký sál, dům kultury

  15.25 Ježek Sonic, USA, JAP, rodinný, akční, 
dobrodružný, ČZ 

  17.30 Mosley, NZL, animovaný, ČZ 
 19.40 Fantasy Island, USA, horor, dobrodružný, 15+

Pondělí 24. února
 17.30 Králíček Jojo, USA, komedie, drama, 

válečný

 19.45 Chlap na střídačku, ČR, komedie, roman
tický, 12+

Úterý 25. února
 10.00 Amadeus, školy, VK, divadlo
  10.00–13.00 Krocení literární múzy, literární 
seminář pro mladé autory, více na www.muzeum
brnenska.cz, muzeum

 17.20 Chlap na střídačku, ČR, komedie, roman
tický, 12+

 20.15 Živě v  Oku: Violoncellistka & Tance ve 
skupinách, Royal Opera House London, balet

Středa 26. února
  15.30 Oko senior: Případ mrtvého nebožtíka, 

ČR, krimi, komedie, 12+
 17.40 Chlap na střídačku, ČR, komedie, roman

tický, 12+
 18.00 HK Draci Pars Šumperk – HC Kopřivnice, 
zimní stadion

  18.00 Via Lucis: Sám přes oceány, host Richard 
Konkolski, nejslavnější český mořeplavec, beseda 
spojená s autogramiádou, velký sál, knihovna

 19.00 Carmen y Carmen, Divadlo Kalich Praha, 
VK, divadlo

 20.00 Artvečer – FK: Píseň jmen, CAN, drama, 12+

Čtvrtek 27. února
 9.00 Wolkerův Prostějov 2020, oblastní kolo 
63. ročníku přehlídky uměleckého přednesu reci
tátorů, knihovna 

 10.00 Vinetůůů!, školy, VK, divadlo
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
nio ry, hrají Senioři, Kavárnička Lalala

 17.30 V síti, ČR, dokumentární, 12+
 19.00 Ladislav Špaček: Etiketa není věda, one man 
show mistra etikety L. Špačka, velký sál, dům kultury

 20.00 1917, USA, GB, drama, válečný, 12+

Pátek 28. února
  10.00 O rybáři a jeho ženě, školy, VK, divadlo
  15.00 Ples pro seniory, hraje Albatros, kou
zelnické vystoupení, bohatá tombola, Kavárnička 
Lalala

  15.15 Volání divočiny, USA, dobrodružný, ro
dinný, ČZ 

 17.35 1917, USA, GB, drama, válečný, 12+
 19.00 Švédský stůl, premiéra hry D. Drábka v re
žii Z. Stejskala, velký sál, knihovna

 20.00 V síti, ČR, dokumentární, 12+

Sobota 29. února
  9.30–11.00 Skřítek Jiřin a  jeho cesty křížem 

krážem do světa knih a  zase ven, cyklus hu
debnědivadelních setkání centra Galimatyáš – 
Studio MY DVĚ pro rodiče s dětmi předškolního 
věku, 1. a 2. tříd, velký sál, knihovna

 13.00 Kuželky severomoravská divize muži: KK 
Šumperk A  – TJ Sokol Bohumín B, kuželna, 
Tyršův stadion

  13.00–18.00 Ušij si svého medvídka, dvou
denní kurz (1. 3. 9.00–12.00) šití sběratelského 
medvídka podle autorského střihu, výtvarný ate
liér, Komín

  13.25 Ježek Sonic, USA, JAP, rodinný, akční, 
dobrodružný, ČZ 

  15.35 Mosley, NZL, animovaný, ČZ 
 16.00 Kuželky KP muži: KK Šumperk B – KK 
Zábřeh C, kuželna, Tyršův stadion

 17.00 HK Draci Pars Šumperk – SHK Hodonín, 
zimní stadion

  17.40 Volání divočiny, USA, dobrodružný, ro
dinný, ČZ 

 19.00 Vinetůůů!, VK, divadlo
 20.00 1917, USA, GB, drama, válečný, 12+

 Oko uvede živě operu i balet

 Tvář zarostlou ukáže cestovatel  
Ivo Müller

Kino Oko přenáší v únoru operu Romeo a Julie. 
Foto: M. Pöhn

Také v únoru si přijdou v kině Oko na své mi-
lovníci opery a divadla. Diváci se přenesou 
do Vídeňské státní opery a do Royal Opera 
House v Londýně.
„Ve čtvrtek 13. února přenášíme živě od 
půl osmé večer operu Romeo a Julie fran-
couzského skladatele Charlese Gounoda. 
Zhudebnění nesmrtelného příběhu o veron-
ských milencích se od své premiéry v paříž-
ském Théâtre-Lyrique 27. dubna 1867 stále 
těší velké oblibě. Vídeňská státní opera ji 
nastudovala v roce 2017,“ zve do kina jeho 
ředitel Kamil Navrátil. 

Cyklus noeticko-cestopisných přednášek 
„Tváře krajiny – oči poutníka aneb Nejvyšší 
vrcholy mého mikrosvěta“, který pořádá 
knihovna TGM, pokračuje v únoru dalším 
setkáním. Nese název Tvář zarostlá a příro-
dovědec a cestovatel Ivo Müller během něj 
posluchačům nabídne rozjímání nad toul-
kami po rodných hroudách i širém světě, 
rozhledy po zvlněné krajině hor i vlastního 
života, prolínání horizontů vnějších a vnitř-
ních. Řeč bude o vítání jara na Vysočině, 
o houpavých karpatských hřebíncích, 
o sedmi dnech mezi horami a mnichy v Ti-
betu, o rozvinování krajiny u Malína, o pout-
ničení podle kompasu, o poustevničení na 
Pytláku a o mnohém dalším. Přednáška je 
na programu ve čtvrtek 13. února od 18 ho-
din ve velkém sále knihovny.                    -red-

Na dvě světové premiéry dvou výjimečných 
současných choreografů, Cathy Marstonové 
a Jeroma Robbinsona, v jednom kompono-
vaném večeru se mohou milovníci baletu 
těšit v úterý 25. února. Od 20.15 hodin na-
bídne kino Oko přímý přenos Violoncellistky 
a Tance ve skupinách z londýnského Royal 
Opera House. 
„Mezinárodně vyhledávaná chorografka 
Cathy Marstonová působila v uměleckém 
souboru Královské opery a jako ředitelka 
Bernského baletu. Inspirací k její první práci 
pro Královský balet se staly život a kariéra 
vio loncellistky Jacqueline du Pré,“ říká Kamil 
Navrátil a dodává, že druhou část programu 
tvoří dnes už klasická elegantní a elegická 
choreografie Jeroma Robbinse. Jeho pří-
klady čistého tance pro pět párů na hudbu 
Fryderyka Chopina jsou mistrovským dílem 
smyslu pro detail a invence.                      -red-
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Budova okresní odborové rady na Fialově ulici krátce po vystavění. 
Foto: archiv Městského úřadu Šumperk

Na půdorysu objektu někdejší okresní odborové rady stojí zdravotnické zařízení, do-
končené v nedávné době.                                                                                  Foto: P. Kvapil

Šumperské proměny: Nové zdravotnické zařízení ve Fialově ulici

Šumperk už počtvrté na jeden večer ovládnou Keltové

nosti provozovna kosmetiky a  nehto
vého studia, holičství a kadeřnictví, ale 
také masérské služby. Po krátké době 
ale kosmetický salón a  kadeřnictví 
vystřídaly kanceláře, pro které byl pů
vodně dům projektován.

Neudržitelný technický stav budovy, 
jež musela být několikrát opravována, 
zvláště kvůli zatékání pod plochou 
střechou, byl v polovině druhé dekády 
nového století vyhodnocen jako nevy
hovující a stavba měla být zbořena. 

Místo původně plánovaného poly
funkčního domu zde nakonec vzniklo 
na půdorysu objektu někdejší okresní 
odborové rady zdravotnické zařízení, 
dokončené v nedávné době. Z původní 

budovy byly v přestavbě využity boční 
vchod, schodiště a technické místnosti. 
Přízemí dnes slouží lékárně. Vedle ní 
najdeme jednopodlažní přístavbu plá
novanou pro provoz plazmaferetického 
centra. Jeho potřebám slouží v  podla
žích nad lékárnou ambulance, praco
viště sester, laboratoře, zákrokový sál, 
odběrové místnosti a další. V budově je 
také umístěno IVF centrum. Nejvyšší 
patro je vyhrazeno pro ordinace lékař
ských specialistů. Výtah umožňuje bez
bariérový přístup do horních podlaží.

Vybudování tohoto zdravotnického 
zařízení namísto polyfunkčního domu 
byla zajisté šťastná volba.   

Z. Doubravský

a  promítací místnost. Kanceláře před
sedy a  tajemníka okresní odborové 
rady, včetně dalších pracoven, se na
cházely v nejvyšším poschodí. 

Po roce 1989 se vše změnilo a  bu
dovu začaly využívat převážně firmy 
provozující služby. V  roce 1992 byly 
kanceláře v  přízemí upraveny pro so
lárium a  pedikúru. Vedle nich byla 
zřízena provozovna kosmetiky. Ná
sledujícího roku se bývalý zasedací 
sál změnil v  prodejnu nábytku, ale již 
na počátku nového století zde vznikly 
kanceláře. 

V roce 2008 využily prázdných pro
stor bývalého odborového domu další 
služby. V  prvním patře získaly míst

Keltská muzika i  tanec se v  Šumperku těší velké 
přízni. Svědčí o tom vzrůstající návštěvnost Keltského 
večera i nadšené reakce publika. Letošní čtvrtý roč
ník se uskuteční v sobotu 15. února od sedmi večer ve 
velkém sále domu kultury. Pozvání tentokrát přijaly 
kapely Ginevra, Happy to Meet a Chip&Co. Kromě 
neotřelých hudebních vystoupení se návštěvníci opět 
dočkají několika ukázek tradičních tanců v  podání 
souboru Démáirt.

Brno a patří k těm nejlepším v republice. Úzce spolu
pracuje s  tanečníky světových jmen, jako jsou třeba 
AnneMarie Cunninghamová a  Shane McAvinchey, 
nebo Stephen Scariff a  Ronan Morgan,“ připomíná 
produkční domu kultury a  upozorňuje, že program 
doplní ochutnávka kvalitní skotské whisky, kterou 
zajistí Whisky & Kilt Praha.                                       red

V  sousedství zdravotního střediska 
Hany Benešové dnes můžeme najít 
nové zdravotnické zařízení. Stojí v mís
tech bývalé budovy okresní odborové 
rady postavené na sklonku sedmdesá
tých let a svému účelu sloužící od dru
hého čtvrtletí roku 1979. 

Tehdejší novostavbu tvořil železo
betonový skelet, nejvyšší patro mělo 
ocelovou konstrukci. V  průběhu roku 
1979 byla dokončena výstavba garáží 
a  upraveno okolí. V  přízemí budovy, 
vedle jednacího sálu se stovkou míst 
k  sezení, sloužily pracovníkům odbo
rových svazů kanceláře. Pro okresní 
výbor odborových svazů bylo vyhra
zeno první patro. Zde byly také učebny 

„O první hudební vystoupení večera se postará ka
pela Ginevra, jejíž vlastní tvorba navázala na témata 
z české historie. Pověsti, balady, příběhy i historické 
události jsou pro tento soubor velkou inspirací,“ říká 
produkční domu kultury Michaela Horáková a podo
týká, že mezi jejími písněmi se objevují veselé skočné 
kramářské písničky, smutné balady, bojové chorály, 
ale i skladby k zamyšlení. „Pestrost témat inspirova
ných středověkem podporuje i  aranžmá písní spolu 
s nástrojovým obsazením, jako jsou kytary, mando
lína, elektrická basa, housle, flétny a konga, doplněné 
o repliky historických krumhornů a rytmických ná
strojů. Výstižné i vtipné je označení tvorby Ginevry 
jako diskotéka Karla IV,“ dodává Horáková.

Jako druhá v pořadí vystoupí šumperskému pub
liku velmi dobře známá kapela Happy To Meet. Po
sluchače nepochybně nadchne svým energií nabitým 
pojetím irského rocku v českém a anglickém jazyce.

O  závěrečnou tečku za večerem se postará ame
rickočeská skupina Chip&Co. Jejím frontmanem 
je flétnista a  dudák Chip Doehring, který pochází 
z  amerického Baltimore, ale má také irské kořeny. 
Skupina míchá rock, pop i  folk prvky a  kromě kla
sických nástrojů zapojuje do instrumentace skotské 
a irské dudy. 

Tahákem letošního ročníku bude nepochybně i ta
neční soubor Démáirt. „Funguje pod záštitou YMCA 

Tahákem letošního ročníku bude nepochybně i taneční 
soubor Démáirt.                                          Foto: archiv DK

O  závěrečnou tečku za večerem se postará americko-
-česká skupina Chip&Co.                          Foto: archiv DK
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Největší český festival scifi filmů 
a kultury Future Gate spustil předprodej 
vstupenek. Divákům přinese horké no
vinky Malý Joe, H0us3 a Blood Machi
nes, nesmrtelnou legendu Total Recall, 
dokument Apollo 11 i krátké scifi filmy. 
Výchozím tématem sedmého ročníku 
filmové přehlídky je svoboda, vizuálním 
prostředkem k jejímu zobrazení se stane 
populární subžánr scifi: cyberpunk.

„Cyberpunková kultura ve filmové 
produkci nastavuje zrcadlo moderní 
společnosti. Technika zde není využí
vána ku prospěchu jedinců, ale často 
zneužívána ke kontrole obyvatel, udržení 
rozdělení moci či korporátní hegemo
nie, tedy omezení osobní či společenské 

Živé pochodně v  sovětském bloku 
s  podtitulem Jan Zajíc je název před
nášky známého českého historika Petra 
Blažka, jenž pracuje v  Ústavu pro stu
dium totalitních režimů a je zástupcem 
ředitele zájmového spolku Centrum 
pro dokumentaci totalitních režimů. 
O politicky motivovaných případech se
beupálení, které se odehrávaly v  letech 
1966–1969 v  sovětském bloku, poho
voří ve čtvrtek 20. února od 17  hodin 
ve velkém sále Knihovny TGM. Zabývat 
se bude nejen nejznámějším radikálním 
protestem tohoto typu – sebeupálením 
Jana Palacha v  lednu 1969, ale připo
mene i oběť Jana Zajíce.

Petr Blažek se zabývá českoslo
venskými dějinami, dějinami odboje 
a opozice proti komunistickému režimu 
a československopolskými vztahy. Pu

Hlavním filmem festivalu je v Cannes oceněný Malý Joe, uveden bude v distribuční 
předpremiéře.                                                                                                        Foto: archiv

svobody. Ta se stala i letošním tématem 
festivalu. Chceme tak upozornit na ak
tuální i  možné budoucí problémy sou
visející s  moderními technologiemi 
a jejich možným zneužitím,“ říká pořa
datel festivalu Filip Schauer. Cyberpunk 
tak podle něj bude rezonovat ve vybra
ných filmech a je i tématem výstavy.

Hlavním filmem festivalu je v Cannes 
oceněný Malý Joe s  Emily Beecha
movou, známou z  Ave, Caesar! bratří 
Coenů, v roli vědkyně zabývající se vý
vojem nových rostlinných druhů, které 
lidstvu nemají přinést nic menšího než 
štěstí. Režisérkou snímku je Jessica 
Hausnerová. Film bude uveden na Fu
ture Gate v distribuční předpremiéře. 

blikoval řadu historických studií, edic 
dokumentů a  rozhovorů s  pamětníky. 
Působil jako odborný poradce u vzniku 

Inteligentní konverzační drama 
H0us3 je debutem španělského reži
séra Manola Munguia, jenž v něm od
krývá naše obavy z  umělé inteligence 
a  přehledně představuje témata jako 
internet věcí, hackování a  nabourávání 
počítačových systémů. V  rytmu hudby 
synthwavového mága Carpenter Bruta 
se nese vizuální a  hudební scifi jízda 
Blood Machines. Dva kosmičtí despe
ráti se střetnou se zákeřným strojem, 
který má ovšem vlastní duši. Poctu ky
berpunkové kultuře zajistí projekce le
gendárního díla Paula Verhoevena Total 
Recall s  Arnoldem Schwarzeneggerem 
v hlavní roli. Festival připomene i  loň
ské oslavy 50. výročí přistání na Měsíci 
projekcí dokumentu Apollo 11. Filmo
vou kolekci doplní krátké scifi filmy od 
iShorts. Aktuální informace jsou zveřej
něny na www.futuregate.cz/media nebo 
na Facebooku.                                        red

řady dokumentárních a hraných histo
rických filmů. Je autorem či spoluauto
rem výstav o králích Šumavy, dějinách 
K231, Janu Palachovi, případech se
beupálení ve světě, vzniku Charty 77 
a procesu s členy Výboru na obranu ne
spravedlivě stíhaných (VONS) v  roce 
1979. Je hlavním autorem webových 
stránek o  Palachovi, expozice Národ
ního muzea v Památníku Jana Palacha 
ve Všetatech a webových stránek o dě
jinách VONS. Je členem redakční rady 
časopisu Securitas Imperii. 

V  lednu 2017 byl Senátem Parla
mentu České republiky zvolen členem 
Etické komise České republiky. Petr 
Blažek je členem správní rady Mu
zea paměti XX. století, jehož založení 
schválilo 19. září 2019 Zastupitelstvo 
hlavního města Prahy.                           kš

Historik Petr Blažek přijede v únoru do 
šumperské knihovny.       Foto: archiv MK

Promítat se bude i legendární Total Re-
call s Arnoldem Schwarzeneggerem. 

Foto: archiv

Neonový svět cyberpunku ovládne  
festival Future Gate

Známý historik pohovoří o živých pochodních 
v sovětském bloku

Snímek z archivu J. Pavlíčka

Mezi Kouty nad Desnou a Je-
seníkem jezdí o víkendech 
opět skibus. Z Koutů vyjíždí 
od železniční stanice v 9.15 
a v 15.55 hodin, z Jeseníku spoj 
vyráží také od vlakového ná-
draží v 9.00 nebo v 15.45 ho-
din. Spoj vyjíždí každou sobotu 
a neděli až do 15. března. Bližší 
informace o skibusech nalez-
nete na www.jeseniky.cz v sekci 
doprava.                                  -red-

Výstava nazvaná Šumperk kdysi 
bude od úterý 18. února k vidění 
ve výstavní síni muzea. Zahá-
jena bude vernisáží v 17 hodin.
Josef Pavlíček miloval zdejší 
kraj a „své“ město, kterému se 
ve vlastní tvorbě velmi věnoval. 
Neúnavně s fotoaparátem pro-
cházel šumperskými ulicemi 
a objevoval kouzlo starých uli-
ček. Mnohdy naopak vyhledával 
pohledy z výšin a často viděl 
prostřednictvím objektivu i to, 
co jiní nespatřili. A tak postupně 
vznikl rozsáhlý a dnes cenný ar-
chiv historických snímků.

Přestože se nejedná o úplnou 
a systematickou dokumentaci 
všech domů a ulic, autor poří-
dil tolik zajímavých fotografií, že 
vydají na obsáhlou knihu. Ta by 
měla vyjít letos na jaře. Výběr 
z fotografií představí právě vý-
stava „Šumperk kdysi“. Více než 
čtyři stovky černobílých snímků, 
včetně velkoformátových, z druhé 
poloviny 20. století připomenou 
nejen některé události, ale přede-
vším jak vypadala mnohá místa 
v Šumperku nebo i domy, které již 
neexistují, protože ustoupily nové 
výstavbě.                        VM Šumperk

 Lyžaře odveze 
do Jeseníků skibus

 Pavlíčkovy snímky 
ukážou Šumperk kdysi


