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Vážení a milí čtenáři,
únor se chýlí ke konci a před námi je první 
měsíc, který můžeme směle nazvat jarním. 
V březnu končí plesová sezona, dům kultury 
se s ní rozloučí plesem nazvaným Když město 
tančí. Pokud vás tanec neláká, ale máte rádi 
hudbu, nenechte si ujít koncerty Preludia 
Aloise Motýla či Klasiky Viva. Do Šumperka 
přijedou Pokáč, legendární Katapult a také 
kapely, jež se „utkají“ o účinkování na Blues 
Alive. Těšit se můžete na nové výstavy, na po-
slední divadelní premiéru letošní sezony, na 
setkání se šumperskou rodačkou, parazito-
ložkou Kateřinou Jirků Pomajbíkovou, nebo 
na předpremiéru filmové pohádky Princezna 
ztracená v čase, která se natáčela mimo jiné 
i na Šumpersku. A nezapomeňte zamířit do 
knihovny – vždyť březen je měsícem knihy 
a čtenářů. Přeji hezký první jarní měsíc roku.

Z. Kvapilová, redaktorka

Obsah čísla

Živá brána Jeseníků
Informační servis kulturní, sportovní a společenské nabídky na březen 2020

Březen je tradičně vnímán jako  
měsíc knihy, čtení a čtenářů.  
Šumperská knihovna chystá řadu akcí 
a aktivit nejen pro ty nejmladší.
Foto: P. Kvapil

Tvář oduševnělou ukáže cestovatel Ivo Müller  ...............  2
Jílkova galerie představí tvorbu Jiřího Krtičky  ................  2
Pokáč se vrací do Šumperka  .......................................................................  2
Jeviště se promění v modrý pavilón ................................................  2
Protančete se v domě kultury celým dnem  ..........................  2
Na vernisáž výstavy Martiny Trchové  
naváže koncert s Prune  ......................................................................................  3
Via Lucis přivítá parazitoložku  
Kateřinu Jirků Pomajbíkovou  ...................................................................  3
Preludium Aloise Motýla nabídne lahůdku  
pro milovníky klavíru  ..........................................................................................  3
Společenský servis – kalendář akcí  ...................................  4, 5, 6
Divadlo chystá letošní poslední premiéru  .............................  5
Knihovna zve na seminář moderních dějin  ........................  5
Lukáš Hejlík přiveze další LiStOVáNí  ..........................................  5
Finalisté Blues Aperitivu vystoupí 28. března  ...................  6
Na Memoriál Boba Steinera přijede OPSO  ..........................  6
Muzeum otevře dvě nové výstavy  ......................................................  7
Tomáš Štěpán zavede do Kambodži, Laosu 
a severního Vietnamu  .........................................................................................  7
Věřil jsem, že si projekt koncertů cestu 
k posluchačům najde, říká Roman Janků  ...............................  7
Živá voda Jeseníků „vteče“ do informačního centra  ....  8
Běžkaři mohou vyrazit na nový okruh  .......................................  8
Šumperské proměny: Dům v Jeremenkově ulici 12  ......  8



Šumperk | Živá brána Jeseníků    2/20202

Cyklus noeticko-cestopisných přednášek 
„Tváře krajiny – oči poutníka aneb Nejvyšší 
vrcholy mého mikrosvěta“, který pořádá 
Knihovna TGM, pokračuje v březnu setká-
ním nazvaným Tvář oduševnělá. Přírodo-
vědec a cestovatel Ivo Müller během něj 
posluchačům nabídne povídání o jarní Vyso-
čině, o houpavých karpatských hřebíncích, 
o rozvinování krajiny u Hrabišína, o poutni-
čení podle kompasu, o drsné kráse pouště 
Atacama, o poustevničení na Pytláku, o ka-
marádech do větru a deště a o mnohém 
dalším. Přednáška je na programu ve čtvr-
tek 12. března od 18 hodin ve velkém sále  
knihovny.                                                        -red-

Tuše, pastely a oleje šumperského rodáka Ji-
řího Krtičky (*1954) budou v březnu k vidění 
v Galerii Jiřího Jílka. Výstava nazvaná „Do 
ticha“ bude zahájena ve středu 4. března 
v 18 hodin a potrvá do 29. března.

Jiří tu prvně vystavoval v roce 1996 a už 
tehdy opouštěl krajinu v její bezprostředně 
věcné podobě. Nikdy ale neopustil řemeslo 
malíře a neztratil respekt k jeho prověřeným 
technikám. Zůstává věrný rukodělnému 
hnětení barev do výsledné podoby. Navzdory 
zdánlivé odtažitosti střídmých tušových kre-
seb, pastelů a olejomaleb, i úsporných linií 
jednoduchých tvarů ve vymezující roli přísné 
skladby barevných ploch, trvá tu živá zkuše-
nost přírody, vstřebané do paměti nejenom 
v okolí domova, ale i v Pobaltí u Tallinnu 
nebo na Islandu. Co z počátku čerpal z je-
senických strání, jejich svahů a travin, z ka-
mení, z hlíny a sněhu, vtělilo se do samotné 
malby. Vrostlo do obrazu, který žije konkrét-
ností často monochromní hmoty barev, ně-
kdy jemně rozechvělých a jindy do hladkosti 
promalovaných. Geometrie příčných řezů, 
pravoúhlých ploch, trojúhelníků nebo kruhů 
je mu rozvrhem skladby, zahrané v čase, ve 
vrstvách průsvitných lazur hluboké modře, 
temnoty černé nebo lomených bělob, akordů 
tlumené červeně, zemitých okrů a chlad-
ných hnědí. Je obrazem krajiny do tiché „řeči 
malby“ položené.                                   M. Koval

Island, 2019–2020, olej na plátně, 100 × 115 cm

Pokáč se na přání mnoha fanoušků vrací do Šum- 
perka.                                                               Foto: archiv DK

K tanci a poslechu bude na plese hrát Swingový orchestr Bedřicha Pukovce.                                          Foto: archiv DK

 Tvář oduševnělou ukáže  
cestovatel Ivo Müller

 Jílkova galerie představí  
tvorbu Jiřího Krtičky

Protančete se v domě kultury celým dnem

Jeviště se promění v modrý pavilón

Pokáč se vrací do Šumperka

Na druhou březnovou sobotu připravil šumperský 
dům kultury pro milovníky tance opravdu zajímavý 
program. Již od rána bude velký sál patřit tradiční ta-
neční soutěži, večer na ni plynule naváže společenský 
ples.

Třiadvacátý ročník mezinárodní taneční soutěže ve 
standardních a  latinskoamerických tancích O pohár 
města Šumperka za účasti párů z celé České repub-
liky, Slovenska a Polska odstartuje o půl deváté ráno. 
Akci pořádají Dům kultury Šumperk, Klub tanečního 
sportu Šumperk a  Taneční škola Olympia Šumperk 
za finanční podpory města Šumperka, Olomouckého 
kraje a Pivovaru Holba.

Od půl osmé večerní se pak ve stejných prostorách 

S  inscenací Jiřího Bábka Modrý pavilón, která 
v sobě spojuje psychologické drama s velkolepou 
dobovou podívanou, přijede v sobotu 7. března do 
Šumperka Městské divadlo Kladno.

Děj hry Jiřího Hubače se odehrává v  pová-
lečném Československu v  prostředí plicního 

Ocenění Platinová deska za debutové album Vlasy, 
nominace na Objev roku 2017 v anketách Český sla-
vík a ceny Anděl, miliony zhlédnutí na YouTube, vy-
prodaný koncert ve Foru Karlín. Tím vším se může 
pyšnit nejvýraznější písničkář nové generace Pokáč, 
jenž se na základě loňského úspěšného vystoupení 
a četná přání fanoušků vrátí ve středu 11. března do 
šumperského domu kultury.

Popularitu veřejnosti získal díky svým mimořádně 
vtipným a nápaditým textům, které zhudebňuje ne-
jen pro své desky. Je také dvorním textařem zpěváka 
Voxela, má za sebou spolupráci s mnoha úspěšnými 
interprety – podílel se například na několika pís-
ních skupiny Mirai či Jakuba Děkana. Jeho druhé 
CD Úplně Levej, jež již stihlo získat Zlatou desku, je  
ovšem zcela jiná písnička. Právě nové album představí 
na jarním turné Pokáčovo jaro 2020. V úvodu kon-
certu vystoupí špička českého cellofolku Pavel Čadek. 
„Vzhledem k obrovskému zájmu o tento koncert je už 
velká část vstupenek prodána. Doporučujeme proto 
dlouho neotálet s  jejich nákupem,“ upozornila pro-
dukční domu kultury Michaela Horáková.               -kv-

odehraje společenský ples, nazvaný Když město tančí. 
V  jeho úvodu proběhne finále v  latinskoamerických 
tancích „třídy B“ soutěže O pohár města Šumperka. 
„K  tanci a  poslechu bude hrát Swingový orchestr 
Bedřicha Pukovce. Návštěvníci se mohou těšit na ne-
tradiční vystoupení tanečního mistra Jiřího Hrubého, 
dětských tanečnic aerobiku SK – D.V. Šumperk a po-
půlnoční koncert Lucie Cover Band. Role moderátora 
se ujme herec Kryštof Grygar,“ zve na ples produkční 
domu kultury Michaela Horáková. Vzápětí podo-
týká, že lístky na večerní ples, které jsou slosovatelné, 
lze koupit v pokladně domu kultury nebo na strán-
kách www.dksumperk.cz, kde jsou uvedeny bližší  
informace.                                                                                -red-

sanatoria. Příběh o  lásce, cti a  o  naději se stal 
předobrazem scénáře téhož autora k  úspěšnému 
filmu Jaromila Jireše Učitel tance z  roku 1994 
a  vychází z  autentických životních zkušeností 
Jiřího Hubače. Představení začíná v  divadle  
v 19 hodin.                                                              -red-
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Ke svému vystoupení si Klára Gibišová přizvala ko-
morní pěvecký sbor z místní „ZUŠky“.           Foto: archiv

Na závěrečném koncertu se představí devítiletá úspěšná 
klavíristka Klára Gibišová.                                Foto: archiv

Na Preludiu nemohou chybět Motýli. Vystoupí s Per-
moníkem 2. března.                                         Foto: archiv

Permoník Karviná přiveze repertoár, s nímž vystoupí i na prestižním koncertě v New Yorku.                    Foto: archiv

Martina Trchová odehraje společný kon-
cert spolu s Prune.                     Foto: archiv

Kateřina Jirků Pomajbíková bude hos-
tem cyklu Via Lucis.          Foto: M. Sváček

Na vernisáž výstavy Martiny 
Trchové naváže koncert s Prune

Via Lucis přivítá parazitoložku 
Kateřinu Jirků Pomajbíkovou

Preludium Aloise Motýla nabídne lahůdku pro milovníky klavíru
Letošní 47. ročník Preludia Aloise Motýla se ply-

nule překlenul do své druhé poloviny. Následující dva 
březnové koncerty se zaměří na mladé a  začínající 
umělce v počátku jejich kariéry.

V pondělí 2. března se mohou posluchači těšit na 
společné vystoupení úspěšných Motýlů Šumperk 
a Permoníku Karviná. V řadách obou sborů stanuly 
během let více než tři tisíce zpěváků, s nimiž proces-
tovaly řadu zemí Evropy, Ameriky a Asie. Jsou také 
pravidelnými úspěšnými účastníky významných do-
mácích i zahraničních festivalů a soutěží. „Perličkou 
je, že stejný repertoár, který Permoník Karviná na 
koncert chystá, zazní krátce poté i na jejich prestiž-
ním vystoupení v New Yorku,“ prozradila produkční 
domu kultury Michaela Horáková.

Na závěrečném koncertu Preludia Aloise Motýla 
se v  pondělí 16. března představí devítiletá úspěšná 
klavíristka Klára Gibišová, jež sbírá řadu ocenění a na 
pódiu udává tempo známým orchestrům. Zahrála si 
na několika prestižních akcích a  místech, například 
i v pražské svatovítské katedrále, a již nyní má velmi 

dobře nakročeno na hvězdnou kariéru. Ke svému 
šumperskému vystoupení si přizvala komorní pě-
vecký sbor z místní základní umělecké školy.

Dějištěm obou březnových koncertů Preludia 
Aloise Motýla je vždy od 19 hodin klášterní kostel. 
Více informací najdete na www.dksumperk.cz.     -red-

Jedna z  nejvýraznějších osobností 
naší písničkářské scény Martina Trchová  
se v  březnu představí v  Knihovně 
T. G. Masaryka nejen jako písničkářka, 
ale i výtvarnice. Výstava souboru jejích 
maleb nazvaného Bezbřeze bude zahá-
jena v půjčovně pro dospělé ve čtvrtek 
5. března v 17 hodin. Na vernisáž na-
váže v  18.30 hodin koncert, na němž 
vystoupí spolu s Prune.

Martina Trchová je držitelkou ceny 
Anděl v  kategorii Folk za album Ho-
lobyt, je také autorkou cestopisné 
knihy Deníky z Ladakhu, věnuje se vý-
tvarnému umění a společně s Adamem 

„Lidé na vesnici mají rozmanitější 
mikrobiom, imunitě pomáhá i kontakt 
se zvířaty. Není v pořádku kolem sebe 
vše dezinfikovat,“ říká Kateřina Jirků 
Pomajbíková, parazitoložka, která se 
zabývá výzkumem léčby červy. Nejen 
o tom bude řeč během besedy z cyklu 
Via Lucis, jenž pořádá místní „Do-
riska“. Jeho hostem bude právě Kate-
řina Jirků Pomajbíková, absolventka 
šumperského gymnázia. Setkání na-
zvané Střevní mikrobiom v  lidském 
zdraví a  nemoci se odehraje v  úterý 
24. března od 18 hodin v sále vily Doris 
v ulici 17. listopadu.

Kateřina Jirků Pomajbíková se na-
rodila v  roce 1983 v  Šumperku, kde 
absolvovala místní gymnázium. Vystu-
dovala Fakultu veterinární medicíny 
na Veterinární a  farmaceutické uni-
verzitě Brno, postgraduální studium 
na Ústavu patologie a  parazitologie 
VFU Brno a dnes pracuje jako vedoucí 
laboratoře v  Parazitologickém ústavu 
AVČR a věnuje se výzkumu parazitární 
terapie, tedy vlivu parazitů na auto-
imunitní onemocnění. V českobudějo-
vickém Biologickém centru Akademie 
věd vede tým zkoumající, jak mohou 
střevní červi léčit. Ještě dříve se tato 

Kubátem vystupuje s programem písní 
Zuzany Navarové. Vystavovaný soubor 
jejích maleb, nazvaný Bezbřeze, zahr-
nuje zejména velká a  střední akrylem 
malovaná plátna inspirovaná okolím 
řeky Svitavy v  bezprostřední blízkosti 
autorčina domu v  Brně-Obřanech. 
Bezbřeze proto, že nejde jen o  různé 
pohledy na řeku z jejích břehů, ale také 
malé vhledy do její duše a do života lidí 
řeku obklopujících.

Na vernisáž výstavy naváže 
v 18.30 hodin ve velkém sále knihovny 
společný koncert Martiny Trchové 
s  Prune, jež vydala svoji debutovou 
desku Kruhy pod producentským 
dohledem Martina E. Kyšperského 
(Květy). Její komorní a jemné písničky 
navzdory melancholii překypují nadějí 
a  pozitivním viděním světa. Chvíli je 
to průzračně čistý folk, chvíli barově 
zamyšlený šanson, jazzové cítění se mí-
chá se soulovými barvami hlasu. 

Posluchače tak čeká setkání dvou 
magických světů na jednom pódiu, 
jedinečné hudební propojení a  večer 
nabitý silnými písněmi. A  krom toho, 
že každá vystoupí zvlášť se svým pro-
jektem, vytvoří též ojedinělé společné 
aranže.                                            -kš, kv-

mladá parazitoložka s  pygmejskými 
stopaři prodírala africkým pralesem, 
pozorovala šimpanze a gorily a sbírala 
od nich vzorky, v  keňských vesnicích 
očkovala psy proti vzteklině nebo za-
učovala tamní odborníky, jak vyšetřo-
vat šimpanze na parazity.

V  roce 2018 získala Kateřina Jirků 
Pomajbíková prestižní Prémii Otto 
Wichterleho. Tu uděluje Akademie 
věd každoročně svým nejnadanějším 
mladým vědcům, kteří dosahují špič-
kových výsledků.                                   -kv-
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  9.00 Evžen Malý: Svět kolem nás, otevření vý-
stavy fotografií, Galerie mladých, muzeum

  15.10 Frčíme, USA, animovaný, komedie, ro-
dinný, ČZ 

  17.00 Martina Trchová: Bezbřeze, malba, ver-
nisáž výstavy, půjčovna pro dospělé, knihovna

 17.00 Sladké mámení, D, VK, divadlo
 17.30 V  síti: Za školou, ČR, dokumentární, spe-

ciální verze filmu určená pro diváky už od 12 let, 12+
  18.30 Martina Trchová a  Prune, velký sál, 

knihovna
 19.00 Neviditelný, USA, horor, thriller, sci-fi, 15+

Pátek 6. března
  15.30 Frčíme 3D, USA, animovaný, komedie, 

rodinný, ČZ 
  17.30–20.00 „OPA“ aneb Tančíme řecké 
tance, výuka řeckých tanců, i  bez partnera, info 
na tel. č. 702 056 057, tělocvična, Komín

 17.55 V síti, ČR, dokumentární, 15+
 20.00 Neviditelný, USA, horor, thriller, sci-fi, 15+

Sobota 7. března
 13.00 Basketbal nadregionální liga U15 dívky: 
TJ Šumperk – Zlín, hala, Tyršův stadion

 15.00, 17.00 Basketbal nadregionální liga U15 
hoši: TJ Šumperk – SKB Česká Třebová, hala, 
Tyršův stadion

  15.10 Frčíme, USA, animovaný, komedie, ro-
dinný, ČZ 

 17.30 V síti, ČR, dokumentární, 15+
 19.00 Modrý pavilón, Městské divadlo Kladno, B, 
VK, divadlo

 19.40 Neviditelný, USA, horor, thriller, sci-fi, 15+

Neděle 8. března
 9.30–10.45 Bruslení pro veřejnost, zimní stadion
 15.00 V  síti: Za školou, ČR, dokumentární, spe-

ciální verze filmu určená pro diváky už od 12 let, 12+
  15.00 Šlágrparáda: Duo Jamaha, velký sál, dům 

kultury
  17.00 Princezna zakletá v  čase, předpremiéra 

Dlouhodobé výstavy
 Do 3. 5. Josef Pavlíček: Šumperk kdysi, výstavní 
síň, muzeum
 Do 26. 4. 30 let národní přírodní rezervace Krá
lický Sněžník, Rytířský sál, muzeum
 Do 10. 5. Herna plná přírody, Muzejíčko, 
muzeum
 Od 3. 3. do 5. 4. Alena Crhonková: Malba – 
kresba – grafika, Hollarova galerie, muzeum
 Do 1. 3. Růžena Sedlářová: Rozhlédni se kolem, 
obrazy, Galerie mladých, muzeum
 Od 5. 3. do 10. 5. Evžen Malý: Svět kolem nás, 
fotografie, Galerie mladých, muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Do 1. 3. Alena Vršanská: Krajinou bez konce, 
kresba a grafika, Galerie J. Jílka

  Od 4. 3. do 29. 3. Jiří Krtička: Do ticha, tuše, pas-
tely, oleje, 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 černo
bílé fotografii Jindřicha Buxbauma, výstava foto-
grafií, půjčovna pro dospělé, knihovna

 Od 5. 3. do 22. 4. Martina Trchová: Bezbřeze, 
malba, půjčovna pro dospělé, knihovna

 Do 15. 3. Petr Lichtenberg: Zachycená skuteč
nost, obrazy, divadlo

 Od 21. 3. do 30. 6. Barvy krajiny, obrazy žáků 
a studentů ZŠ a SŠ Pomněnka, o. p. s., divadlo

  Od 5. 3. do 27. 4. Jiří Kalabis: Fotografie pro 
Vincenze Priessnitze, minigalerie, informační 
centrum
 Do 16. 4. Saki Matsumoto: Usurahi, grafika, Ea-
gle Gallery 

 Do 31. 3. Karolina Christo + Handmade Mini
market: Symboly2112, ženské portréty, Kavár-
nička Lalala

Neděle 1. března
 9.30–10.45 Bruslení pro veřejnost, zimní stadion

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

 16.00 V  síti: Za školou, ČR, dokumentární, 
spe ciální verze filmu určená pro diváky už od  
12 let, 12+

 17.30 1917, USA, GB, drama, válečný, 12+
  20.00 Volání divočiny, USA, dobrodružný, ro-

dinný, ČZ 

Pondělí 2. března
 17.30 V síti, ČR, dokumentární, 15+
  19.00 Preludium Aloise Motýla: Motýli Šum

perk, Permoník Karviná, klášterní kostel
 19.40 Parazit, KOR, drama, komedie, thriller, 15+

Úterý 3. března
 10.00 Vinetůůů!, školy, VK, divadlo
  17.00 Alena Crhonková: Malba – kresba – gra
fika, vernisáž výstavy, Hollarova galerie, muzeum

 17.00–18.00 Bruslení pro veřejnost, zimní 
stadion

 18.00 V síti, ČR, dokumentární, 15+
  18.00 Literární seminář: Tisíc a  jedna noc, 

přednáší F. Říhovský, malý sál, knihovna
 20.05 1917, USA, GB, drama, válečný, 12+

Středa 4. března
  15.30 Oko senior: Příliš osobní známost, ČR, 

SR, komedie, 15+
 17.45 Chlap na střídačku, ČR, komedie, roman-

tický, 12+
  18.00 Jiří Krtička: Do ticha, tuše, pastely, oleje, 
vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka

 19.00 Amadeus, A, VK, divadlo
 20.00 Artvečer – FK: Odložený případ: Ha

mmarskjöld, DNK, NOR, SWE, BEL, doku - 
mentární

Čtvrtek 5. března
  8.00 Jiří Kalabis: Fotografie pro Vincenze 
Priessnitze, otevření výstavy, minigalerie, infor-
mační centrum

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

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

 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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s  návštěvou filmové delegace, ČR, pohádka, 
fantasy

 19.30 Neviditelný, USA, horor, thriller, sci-fi, 15+

Pondělí 9. března
 17.30 Attila, SR, dokumentární, sportovní, 12+
 20.00 Staříci, ČR, SR, drama, road movie, 12+

Úterý 10. března
  13.00 Tučňáci koláč nesvedou, VK, divadlo

  17.00 Zubař, lyžař, chatař a  nenapravitelný 
šprýmař Oskar Gutwinski a  Králický Sněžník, 
přednáší Matěj Matela z Vlastivědného muzea Je-
senicka, muzeum

 17.30 Chlap na střídačku, ČR, komedie, roman-
tický, 12+

 19.50 Vlastníci, ČR, komedie, 12+

Středa 11. března
 17.00 Barma očima Marie Lollok Klementové, 

cestopisné povídání, Kavárnička Lalala
 17.25 Parazit, KOR, drama, komedie, thriller, 15+
  19.30 Pokáč a  Pavel Čadek, velký sál, dům 

kultury
 20.00 Artvečer – FK: Delirium tremens, SRB, 

drama, komedie

Čtvrtek 12. března
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se
niory, hraje Albatros, Kavárnička Lalala

  15.30 Frčíme, USA, animovaný, komedie, ro-
dinný, ČZ 

 17.50 3bobule, ČR, komedie
 18.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ (Minář, 

Valentová), kaple, klášterní kostel
  18.00 Tváře krajiny – oči poutníka aneb Nej

vyšší vrcholy mého mikrosvěta: Tvář odušev
nělá, cyklus poeticko-cestopisných přednášek 
I. Müllera, velký sál, knihovna

 20.00 Bloodshot, USA, akční, drama, fantasy, 
sci-fi, 12+

Pátek 13. března
   13.30–18.30 Otevřená řemeslná dílna  – 

jarní věnec, výroba různých jarních přízdob na 
věnec, příprava korpusu, kompletace věnců, vý-
tvarný ateliér, Komín

  15.00 Frčíme, USA, animovaný, komedie, ro-
dinný, ČZ 

  17.00 Vítání jara – koncert mladších dětí ŠDS, 
zpívají Růžové děti, Barevné děti a nejmladší Zpí-
vánky, divadlo

 17.30 V síti + debata s tvůrci, ČR, dokumentární, 
15+

 20.30 3bobule, ČR, komedie

Sobota 14. března
  8.30 O Pohár města Šumperka, 23. ročník me-
zinárodní taneční soutěže ve standardních a latin-
skoamerických tancích, velký sál, dům kultury

  10.00–17.00 Keramika pro každého, otevřená 
keramická dílna pro děti i  dospělé, artedílna, 
Komín

 10.00 Kuželky KP muži: KK Šumperk B – KK Jis
kra Rýmařov B, kuželna, Tyršův stadion

  13.40 Frčíme, USA, animovaný, komedie, ro-
dinný, ČZ 

  16.00 Zapomenutý princ, FR, dobrodružný, ko-
medie, fantasy, ČZ 

 18.10 3bobule, ČR, komedie
 19.00 Sladké mámení, VK, divadlo
  19.30 Když město tančí, ples, účinkují Swin-
gový orchestr Bedřicha Pukovce, taneční mi-
str Jiří Hrubý, aerobik SK – D.V. Šumperk 
a Lucie Cover Band, v úvodu se uskuteční finále 

v  latinskoamerických tancích „třídy B“ soutěže 
O pohár města Šumperka, velký sál, dům kultury

 20.20 Bloodshot, USA, akční, drama, fantasy, 
sci-fi, 12+

Neděle 15. března
 10.30 Fotbal Moravskoslezská divize dorostu st.: 
Šumperk – Stará Bělá, hřiště Tyršův stadion

 12.45 Fotbal Moravskoslezská divize dorostu 
ml.: Šumperk – Stará Bělá, hřiště Tyršův stadion

  15.10 Frčíme, USA, animovaný, komedie, ro-
dinný, ČZ 

 17.30 Bloodshot, USA, akční, drama, fantasy, 
sci-fi, 12+

 20.00 3bobule, ČR, komedie

Pondělí 16. března
 17.40 3bobule, ČR, komedie
 18.00 Hudební podvečer, sál, ZUŠ Šumperk
  19.00 Preludium Aloise Motýla: Klára Gibi

šová (klavír), ZUŠ Šumperk, klášterní kostel
 19.50 Bloodshot, USA, akční, drama, fantasy, 

sci-fi, 12+

Úterý 17. března
 10.00 Amadeus, školy, VK, divadlo

 17.40 3bobule, ČR, komedie
 19.50 Malé ženy, USA, drama, romantický

Středa 18. března
  15.30 Oko senior: Chlap na střídačku, ČR, ko-

medie, romantický, 12+
  17.30–20.30 Sedánky pro mamky, tvoření pro 

ženy každého věku – velikonoční zajíček, s sebou 
plastovou láhev, kreslírna, Komín

 17.50 3bobule, ČR, komedie
  18.00 Seminář Moderní dějiny: Genocidy 

20.  století, přednáší T. Hlavsa, velký sál, knihovna
 20.00 Artvečer – FK: Král Petr I., SRB, GRC, 

drama, historický, válečný, 12+

Čtvrtek 19. března
  15.40 Princezna zakletá v čase, ČR, pohádka, 

fantasy
 17.50 3bobule, ČR, komedie
 20.00 LiStOVáNí s  Lukášem Hejlíkem: Bitevní 
pole (Jérôme Colin), scénické čtení, VK, divadlo

 20.00 Bloodshot, USA, akční, drama, fantasy, 
sci-fi, 12+

Pátek 20. března
  15.40 Princezna zakletá v čase, ČR, pohádka, 

fantasy
 17.50 3bobule, ČR, komedie
 18.15 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – Hra
nice, hala, Tyršův stadion

 20.00 Tiché místo: Část II, USA, horor, thriller, 12+

Sobota 21. března
   9.00–12.00 Badmintonový turnaj, věk: 9–14 
let, tělocvična, ZŠ Vrchlického

 9.30 Kuželky 2. liga ženy: KK Šumperk – Ku
želky Sokol Luhačovice, kuželna, Tyršův stadion

  9.30–11.00 Skřítek Jiřin a  jeho cesty křížem 
krážem do světa knih a  zase ven, cyklus hu-
debně-divadelních setkání centra Galimatyáš, 
Studia MY DVĚ pro rodiče s dětmi předškolního 
věku, 1. a 2. tříd, velký sál, knihovna

 13.00 Kuželky severomoravská divize muži: 
KK Šumperk A – SKK Ostrava A, kuželna, Tyr-
šův stadion

 13.00 Basketbal nadregionální liga U15 hoši: 
TJ Šumperk – Holice, hala, Tyršův stadion

  15.40 Princezna zakletá v čase, ČR, pohádka, 
fantasy

 Divadlo chystá letošní poslední 
premiéru

 Knihovna zve na seminář 
moderních dějin

 Lukáš Hejlík přiveze další 
LiStOVáNí

Ellinga hraje Jan Kroneisl.                          Foto: DŠ

Poslední premiéru letošní sezony chystá 
na březen šumperské divadlo. Je jí laskavá 
norská komedie Elling a Kjell Bjarne aneb 
Chvála bláznovství, kterou napsal na mo-
tivy románu Ingvara Ambjornsena Pokrevní 
bratři Axel Hellstenius. Hru v překladu Jarky 
Vrbové, v dramaturgii Martina Fahrnera 
a v režii Petra Mančala uvede divadlo poprvé 
v sobotu 21. března v 19 hodin.                 -zk-

Další seminář moderních dějin, jímž pro-
vází Tomáš Hlavsa, se uskuteční ve středu 
18. března od 18 hodin ve velkém sále 
knihovny. Jeho tématem budou genocidy 
20. století. Přednášející projde dějiny opa-
kujícího se šílenství, které označujeme jedi-
ným mrazivým slovem: genocida. Připomene 
všechna hlavní období a národy, které se 
staly obětí systematického a neomezeného 
násilí. Od arménské genocidy přes holo-
kaust, tragické události v Kambodži nebo 
Rwandě až po genocidu v nedávných občan-
ských válkách při rozpadu Jugoslávie. Zmíní 
i rozsahem menší katastrofy genocidního 
charakteru. A osvětlí historické souvislosti, 
příčiny a důsledky a bude spolu s posluchači 
hledat pozitivní poučení z těchto událostí, 
světlo naděje.                                              -kv-

Po čase zavítá do šumperského divadla opět 
Lukáš Hejlík se svým LiStOVáNím.  Ve čtvr-
tek 19. března přenese od osmé večerní na 
jeviště bitevní pole mezi otcem a synem – 
diagnóza: puberta. Knihu Jérôma Colina 
Bitevní pole vydalo loni nakladatelství Host.
Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on 
se z toho může zbláznit. Stalo se to prostě 
jednoho dne, kdy jeho dítě začalo práskat 
dveřmi, nosit špatné známky a odpovídat 
nanejvýš slovem: nepruď. Věda tvrdí, že jsou 
v tom děti nevinně, ale stejně – nic horšího 
než puberťáka digitálního věku pánbůh do-
sud nestvořil. Bitevním polem je puberta 
a všichni jsou na pokraji zoufalství. V hlavní 
roli tu bojuje čtyřicátník Lukáš Hejlík.           -kv-
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Sedm skupin, které se naživo představí 
v rámci finálového koncertu soutěže Blues 
Aperitiv v sobotu 28. března ve velkém 
sále domu kultury, vybrala odborná porota 
složená s hudebních publicistů, aktivních 
muzikantů a festivalových promotérů za-
čátkem února. Do 21. ročníku soutěže se 
přihlásilo čtyřiatřicet kapel z Česka, Pol-
ska, Slovenska, Španělska a Běloruska. 
Ze sedmi vybraných kapel vzejdou dva 
vítězové, jimž pořadatelé garantují místa 
v hlavním programu listopadového fes-
tivalu Blues Alive. A pokud i další účin-
kující na přehlídce zaujmou porotu či 
uspějí v diváckém hlasování, mohou do-
stat pozvánku k účinkování na vedlejších 
scénách Blues Alive či na přehlídkách 
v Polsku.
Finálový koncert soutěže Blues Aperi-
tiv se uskuteční v sobotu 28. března od 
19 hodin ve velkém sále domu kultury. 
Představí se na něm Blue Willming-
tons (PL), The PeaNuts (CZ), Diapositive 
(PL), Mo/Fo Cat Clarion (CZ), Patt Be-
rry Trio (CZ), Blackberry Brothers (PL) 
a Foxy Mama (CZ). Více informací  
na www.bluesalive.cz.                            -red-

 Finalisté Blues Aperitivu  
vystoupí 28. března

 17.00 Barvy krajiny, obrazy žáků a  studentů ZŠ 
a SŠ Pomněnka, o. p. s., vernisáž výstavy, divadlo

  17.50 Zapomenutý princ, FR, dobrodružný, ko-
medie, fantasy, ČZ 

  19.00 The Backwards – World Beatles show, 
velký sál, dům kultury

 19.00 Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznov
ství, P, VK, divadlo

 20.00 Tiché místo: Část II, USA, horor, thriller, 12+

Neděle 22. března
   10.00 Zlatovláska, hraje Divadlo Pohádka 
Praha, velký sál, dům kultury

 10.00 Fotbal žáci U15: Šumperk – Třinec, hřiště 
Tyršův stadion

 12.00 Fotbal žáci U14: Šumperk – Třinec, hřiště 
Tyršův stadion

 15.00 Fotbal žáci U13, U12: Šumperk – Uničov, 
hřiště Tyršův stadion

  15.40 Ledová sezóna: Ztracený poklad, USA, 
IND, animovaný, komedie, rodinný, ČZ 

  17.50 Princezna zakletá v čase, ČR, pohádka, fantasy
 20.00 Tiché místo: Část II, USA, horor, thriller, 12+

Pondělí 23. března
  17.30 Princezna zakletá v čase, ČR, pohádka, fantasy
 18.00 Hudební podvečer, sál, ZUŠ Šumperk
 19.40 3bobule, ČR, komedie

Úterý 24. března
  10.00 Tučňáci koláč nesvedou, školy, VK, 
divadlo

  16.00 Post Bellum: Příběhy našich sousedů, 
prezentace devíti pamětnických příběhů, které ob-
jevili žáci ze Štítů, Velkých Losin, Rýmařova a Sta-
rého Města, velký sál, knihovna

  17.30 Princezna zakletá v čase, ČR, pohádka, fantasy
  18.00 Via Lucis: Střevní mikrobiom v lidském 

zdraví a  nemoci, host Kateřina Jirků  Pomajbí-
ková, parazitoložka, absolventka šumperského 

gymnázia, sál, vila Doris
 19.40 3bobule, ČR, komedie

Středa 25. března
 17.00 Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznov
ství, VK, divadlo

  17.50 Princezna zakletá v čase, ČR, pohádka, 
fantasy

 18.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ (Kocůrek, 
Grmolcová, Hloch), kaple, klášterní kostel

 20.00 Artvečer – FK: Psi nenosí kalhoty, FIN, 
LVA, komedie, drama, 15+

Čtvrtek 26. března
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se
niory, hrají Senioři, Kavárnička Lalala

  17.00 Kambodža, Laos a  severní Vietnam, 
přednáší T. Štěpán, velký sál, knihovna

  17.30 Mulan 3D, USA, dobrodružný, drama, ro-
dinný, USA, ČZ

 19.50 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisné 
drama, 12+

Pátek 27. března
 10.00 Vinetůůů!, školy, VK, divadlo

  15.20 Frčíme 3D, USA, animovaný, komedie, 
rodinný, ČZ 

 17.50 Afrikou na Pionýru, SR, dokumentární, 
Road movie, 12+

  18.00–9.00 Noc s  Andersenem, nocování na 
Komíně pro školní děti, ve spolupráci s hudebně-
-dramatickým centrem Galimatyáš, Studio MY 
DVĚ, výtvarný ateliér, tančírna,  Komín

 19.00 Toulavej, Studio D123, VK, Hrádek, divadlo
  19.00 Katapult, velký sál, dům kultury
 20.00 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisné 

drama, 12+

Sobota 28. března
 10.00 Fotbal žáci U13, U12: Šumperk – Opava, 

hřiště Tyršův stadion
 12.30 Fotbal mladší žáci: Šumperk – Tovačov, 
hřiště Tyršův stadion

  15.30 Princezna zakletá v čase, ČR, pohádka, 
fantasy

  17.40 Mulan, USA, dobrodružný, drama, ro-
dinný, USA, ČZ

  19.00 Blues Aperitiv, soutěžní přehlídka, velký 
sál, dům kultury

  19.00–22.00 Hodina Země, zábavné vzdělávací 
a výtvarné aktivity související s ochranou přírody,  
vila Doris

 20.00 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisné 
drama, 12+

Neděle 29. března
 10.00 Fotbal Moravskoslezská divize dorostu st.: 
Šumperk – Vítkovice B, hřiště Tyršův stadion

 12.15 Fotbal Moravskoslezská divize dorostu 
ml.: Šumperk – Vítkovice B, hřiště Tyršův stadion

 15.00 Fotbal Moravskoslezská divize muži: 
Šumperk – Skaštice, hřiště Tyršův stadion

  15.20 Mulan, USA, dobrodružný, drama, ro-
dinný, USA, ČZ

 17.35 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisné 
drama, 12+

 20.00 Emma, GB, komedie, drama

Pondělí 30. března
 17.30 Živě v Oku: Danzar al Aire Español, Suite 

Flamenca, ESP, záznam, koncert
  19.00 Klasika Viva: Motýli Šumperk & Musica 

Bohemica, klášterní kostel
 20.00 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisné 

drama, 12+

Úterý 31. března
 17.35 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisné 

drama, 12+
 20.00 3bobule, ČR, komedie

Jubilejní desátý Memoriál Boba Steinera přivítá OPSO. 
Foto: archiv

Na Memoriál Boba Steinera přijede OPSO
Jubilejní desátý Memoriál Boba Steinera pořádají 

v sobotu 28. března loučenský Old Time Jazzband 
a  obec Loučná nad Desnou. Začíná v  18 hodin 
v  kulturním domě v  Loučné nad Desnou – Skle-
níku. Letošními hosty budou Kurt Neubauer, Iva 
Blažková a  Originální Pražský Synkopický Orche-
str – OPSO.

Originální pražský synkopický orchestr je přední 
český profesionální orchestr zabývající se autentic-
kou interpretací raného amerického jazzu, blues 
a taneční hudby 20. let. Díky použití dobových ná-
strojů, originálních technik hraní a sofistikovaných 
aranžmá je považován za jeden ze stylově nejvěr-
nějších orchestrů. Od svého vzniku v roce 1974 se 
v  něm vystřídalo několik účinkujících, mezi nimi 
i  Ondřej Havelka, který zde v  roli zpěváka a  vtip-
ného moderátora koncertů působil devatenáct let. 
Lídr a  zakladatel OPSO, muzikolog, znalec klasic-
kého jazzu Pavel Klikar, již jako hudebník nevy-
stupuje, uměleckým vedením ale pověřil mladé 
muzikanty, trumpetistu Michaela Chomiszaka a sa-
xofonistu Jana Pospíšila za podpory pianisty a spo-
luzakladatele Jiřího Gilíka.

Muzikanti z  Velkých Losin Michael Chomiszak 
spolu se sestrou Ivou tak mají příležitost předsta-
vit svým mladým kolegům z  legendárního OPSO 
báječné jazzové publikum ve Skleníku, kde si oba 
sourozenci zahráli s kapelou Teens Jazzband Velké 
Losiny, Michael kromě toho několikrát hostoval 
v Old Time Jazzbandu. 

Mezi mladými hudebníky nebudou chybět již 
známé tváře memoriálu – trombonista Orchestru 
hlavního města Prahy F.O.K. Kurt Neubauer a patnác-
tiletý trumpetista z Králík Patrik Pauk. To slibuje všem 
posluchačům, kteří letos do Skleníku dorazí, nevšední 
muzikantský zážitek. Vstupenky lze koupit na Obec-
ním úřadě v Loučné nad Desnou, tel. č. 583 235 222, 
nebo v  Informačním centru „u  radnice“ v  budově 
Akademie JAK na nám. Míru 4.                                  -zd-
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Před čtyřmi lety ocenil Šumperk práci Romana Janků cenou města v  kategorii  
kultura.                                                                                                            Foto: P. Kvapil

Věřil jsem, že si projekt koncertů cestu 
k posluchačům najde, říká Roman Janků
Před dvaceti lety se rozhodl přiblížit špičkovou klasickou hudbu šumperskému publiku. Sám bývalý violista, absolvent 
Akademie múzických umění v Praze a rodák z nedalekého Rapotína Roman Janků své předsevzetí splnil a pod hlavičkou 
Klasika Viva přivezl do města hvězdy, jakou jsou Eva Urbanová, Pavel Šporcl, Štefan Margita, Štěpán Rak a mnozí další.

Od počátků mě baví vidět na lidech tu ra-
dost z hudby, z kulturního zážitku. Když 
odcházejí z  koncertu, děkují za to, že se 
akce uskutečnila, to je pro mě odměna. 
Baví mě, když se prostory určené pro kon-
cert vyplní nádhernou hudbou. A  baví 
mě sledovat, jakou diváci dokáží navodit 
atmosféru. V  obou městech navštěvuje 
koncerty velice vzdělané publikum, čehož 
si všímají i sami umělci. To se to vytváří 
společná atmosféra jedna báseň.

Chystáte nějaké oslavy jubilejní dva
cáté sezony?
Přímo oslavy nechystáme, ale nějakým 
způsobem bych chtěl zrekapitulovat těch 
dvacet let, možná výstavou fotografií 
z koncertů. Malý dárek si nadělíme i ve 
formě koncertu, ten ale budeme rozba-
lovat až na podzim.

Děkuji za rozhovor.   Zuzana Kvapilová

koncerty stejného jména konaly ve ví-
cero městech a  nebyl to festival, tak 
o  tom v  oblasti klasické hudby nevím. 
Asi jsme opravdu unikátní.

Co diváci na tomto cyklu nejvíce oce
ňují?
Já doufám, že diváci poznají kvalitu. O to 
mi šlo a  jde především. Na našich kon-
certech vystupují jen ti nejlepší a snažím 
se také představovat atraktivní programy. 
Když s  umělci diskutuji o  termínech, 
chci po nich několik návrhů programu, 
z nichž vybírám ten nejzajímavější. Nic-
méně kvalitní interpret neznamená, že 
musí být ve středním věku a starší. Oslo-
vuji i mladé interprety, což je také smysl 
našeho partnerství s  festivalem Pražské 
jaro. Každý rok se u nás objevuje někdo 
z čerstvých laureátů této soutěže.
 
Co vás na Klasice Viva baví?

Co vás přesvědčilo vytrvat i přes počá
teční těžkosti?
Jsem typ člověka, který když se pro něco 
nadchne a věří tomu, tak se nenechá od-
radit počátečními neúspěchy. To jsme 
my, Vodnáři. Věřil jsem, že je projekt 
koncertů životaschopný a  že si cestu 
k  posluchačům najde. Naštěstí to vyšlo 
na výbornou.

Existuje podobný projekt někde jinde 
v České republice?
Myslím si, že ne. Určitě existuje cyklus 
koncertů v  nějakém městě, jenž může 
být zajímavě pojmenován. Ale aby se 

Cyklus koncertů Klasika Viva 
je již dvacet let nedílnou sou-
částí šumperského kulturního 
dění. Přes nelehké začátky se 
udržel a do města zve inter-
prety světových kvalit. 
Původně nesl název Hudba 
na radnici, neboť prvních šest 
koncertů se odehrálo v pro-
storách obřadní síně radnice. 
Po roce se přejmenoval na 
Šumperská klasika, jež orga-
nizovala koncerty i na dalších 
místech, jako byly výstavní 
síně muzea nebo divadlo. Od 
roku 2004 jsou koncerty pořá-
dány pod názvem Klasika Viva 
a od roku 2008 se konají pra-
videlně také v Jeseníku. Obě 
města, stejně jako Olomouc ký 
kraj, cyklus finančně pod- 
porují.
Klasika Viva spolupracuje se 
ZUŠ Šumperk. Její žáci se ob-
jevují na koncertech po boku 
profesionálů a na většinu kon-
certů mají vstup zdarma.
Význam cyklu Klasika Viva 
a dlouhodobou spolupráci 
na kulturním dění ocenilo 
i město Šumperk – Roman 
Janků získal cenu města v ka-
tegorii kultura za rok 2015. 
Za rok 2018 pak byl nomino-
ván v anketě ceny Olomouc-
kého kraje za přínos v oblasti  
kultury.
Také v letošní sezoně je pro 
pravidelné návštěvníky kon-
certů otevřen Klub přátel Kla-
sika Viva. Jeho členové mohou 
kupovat vstupenky na kon-
certy tohoto cyklu se slevou až 
padesát procent.

Jedinečný zážitek v podobě spo-
lečného provedení skladby Jaro-
slava Krčka Český rok nabídne 
v březnu další koncert cyklu Kla-
sika Viva. Spolu s místními Mo-
týly vystoupí v klášterním kostele 
soubor Musica Bohemica, jenž 
kromě vlastních skladeb inter-
pretuje například i hudbu his-
torickou, zvláštní a ojedinělá je 
pak zejména jeho interpretace 
a zpracování hudby anonymní 
a lidové. Koncert naplánovali or-
ganizátoři na pondělí 30. března 
od sedmé večerní.                     -zk-

 Motýli a Musica 
Bohemica nabídnou 
Český rok

A. Crhonková, Podzim – kopec, 2011

Foto: T. Štěpán

Muzeum otevře dvě nové výstavy Tomáš Štěpán zavede 
do Kambodži, Laosu  
a severního Vietnamu

Dvě nové výstavy připravují šum-
perští muzejníci. První z  nich bude 
otevřena v  Hollarově galerii v  úterý 
3.  března a  představí malbu, kresbu 
a grafiku Aleny Crhonkové.

Výstava nabídne průhled do celo-
životního díla této umělkyně. Vedle 
grafických prací budou představeny 
malby a  kresby, vytvářené autorčiným 
nepřetržitým vstřebáváním přírod-
ních vjemů, především lesnatého údolí 
Drozdovské Pily u  Zábřeha, kde našla 
své útočiště. Během vernisáže, jež pro-
běhne od 17 hodin, představí autorčinu 
tvorbu Dana Vilišová a  Marie Brožová 
přednese úryvek z knihy „Příběhy cest. 
Putování po cestách i necestách okolím 
Drozdovské Pily a údolím Březné“.

O  dva dny později, ve čtvrtek 
5. března, bude zahájena v Galerii mla-
dých výstava nazvaná Svět kolem nás. 
Prezentovat se na ní bude mladý foto-
graf Evžen Malý.                                    -red-

Kambodža, Laos a  severní Vietnam 
budou tématem přednášky Tomáše 
Štěpána, jež se odehraje ve čtvrtek 
26.  března v  knihovně TGM. Beseda 
začíná v 17 hodin ve velkém sále.

Kambodža má za sebou neuvěřitel-
nou historii, která šokuje na každém 
kroku. Ať to jsou stovky nádherných 
chrámů khmerského města Angkor 
anebo hrůzná vláda Rudých Khmerů 
v  čele s  nejkrutějším diktátorem světa 
Pol Potem. Přednášející zavede pří-
tomné i na téměř opuštěné ostrovy, kde 
si lze zaplavat s největším žralokem na 
světě či ochutnat kambodžskou spe-
cialitu - smaženého sklípkana. Poté je 
pozve do zaminované země Laosu, kde 
se společně vydají do pralesa hledat 
tlustokožce, projedou se na skútrech po 

hranici s Čínou, jako první běloši pro-
jedou doposud neotevřenou horskou 
silnici a svezou se po jedné z nejdelších 
řek na světě, po řece Mekong. Nejvíce 
času však věnuje cestě po severní části 
Vietnamu.                                            -kš, kv-
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Významným i  méně povedeným pro-
měnám městské zástavby bývá na strán-
kách zpravodaje věnována pozornost. 
Mnohdy stačí stručná informace, jindy 
delší text ozřejmuje historii sledované 
budovy. Tentokrát se ale ukázalo, že po-
znatky o majitelích domu v Jeremenkově 
ulici 12 mohou přispět k dějinám textil-
nictví v  Šumperku. Pro historiky tohoto 
fenoménu v  šumperském re gionu do-
dejme, že níže prezentovaná fakta jsou 
získána z  adresářů města Šumperka, 
uložených v knihovně a depozitu Vlasti-
vědného muzea v Šumperku. K osudům 
domu v Jeremenkově ulici 12 si dovolím 
následující úvod.

Koncem 19. století byl Šumperk vý-
znamným textilním centrem rakousko-
-uherské monarchie. V  žádném jiném 
moravském městě nebyla tak výrazná 
koncentrace továren a  menších podniků 
vyrábějících lněné a  převážně pololněné 
tkaniny. A vedle nich zde existoval nemalý 
počet hedvábnických podniků. Ve městě 
je uváděno jedenáct lnářských firem a při-
bližně stejný počet firem zhotovujících 
hedvábí. Zatímco přádelny a úpravny lnu 
se nacházely na venkově, v Šumperku byly 
soustředěny tkalcovny. Byly to velké pod-
niky Oberleithnerů a  Sieglů, ale i  menší 
továrny jako firma Bischof a  Jeržabek, 
Willibald Lubich a další. Kromě nich exis-
tovaly i  malé výrobny, jež se orientovaly 
na zhotovování luxusního zboží.

Na předpremiéru nové filmové pohádky režiséra Petra Kubíka Princezna ztracená 
v čase, spojenou s návštěvou filmové delegace, se mohou malí i velcí diváci těšit v ne-
děli 8. března. Fantasy pohádku, která se natáčela na hradě Bouzov, v zatopených 
lomech v okolí Lipnice nad Sázavou, v zámeckém areálu v Sobotíně na Šumpersku 
a na hradě Točník, uvede kino od 17 hodin.

Mechanické stavy ve velkých a větších 
podnicích dokázaly vyprodukovat velké 
množství textilií určených pro běžné po-
užití, pro výrobu ručníků, ubrusů, utěrek, 
kapesníků, běžného ložního prádla a po-
dobně. Luxusní zboží zdobené složitými 
vzory dokázali zhotovit jen umělečtí 
tkalci, které vychovávala v  Šumperku 
odborná tkalcovská škola. Pracovali na 
speciálních stavech a stavech žakárových, 
na nichž lze na ploše textilie vytvářet plas-
tické vzory. Tak bylo umožněno i malým 
firmám ručně nebo s  pomocí naprogra-
movaného kartonového pásu žakárových 
strojů zhotovovat konkurence schopné 
originální zboží, případně zboží v malých 
sériích. Specialisté na luxusní textilie byli 
zaměstnáni i  ve velkých firmách a  pod-
statně přispívali k jejich věhlasu.

V  prvních třech desetiletích 19. sto-
letí byla významnou plátenickou ma-
nufakturou firma bratří Wagnerů. 
Zaměstnávala přes tři tisíce přadláků 
a  stovky podomácku pracujících tkalců. 
Wagnerové založili bělidlo v  Rapotíně 
a  poté v  Rejhoticích. Po zániku firmy 
potomci obou bratrů patrně dál působili 
v  textilnictví. Do jeho historie vstupují 
opět Wagnerové v  souvislosti s budovou 
v Jeremenkově ulici 12. Tolik na úvod.

V  roce 1901 nechal vrchní konduktér 
Johann Nissel postavit na rohu dnešních 
ulic Rooseveltovy a  Jeremenkovy nový 
dům s  arkýřem hledícím do křižovatky. 

Mezi léty 1906 až 1910 tuto novostavbu 
odkoupil obchodník se smíšeným zbožím 
Alois Wagner. Byla určena k obývání nejen 
jemu a jeho rodině, ale také k podnikání 
Emila Wagnera, který měl na uvedené ad-
rese registrovanou tkalcovskou výrobu za-
měřenou na tkaní ubrusů a prostírání. Na 
trhu se firma prezentovala pod obchodní 
značkou Wagner K. B. Leinen und Tisch-
zeug Weberei. V roce 1911 a v dalších le-
tech jsou Alois a Emil Wagnerové uváděni 
jako výrobci lněného zboží.

Pokud uvažujeme o  zhotovování tex-

tilií v prostorách domu, muselo se jednat 
o  malou výrobnu. Avšak Alois a  Emil 
Wagnerovi mohli s potřebným kapitálem 
zaměstnávat další podomácku pracující 
umělecké tkalce a  dům v  dnešní Jere-
menkově ulici byl pouze centrálou firmy. 
Před první světovou válkou a po ní půso-
bili v  Šumperku mezi jinými tkalci Karl 
Wagner a  Franz Nissel, kteří se objevili 
v hledáčku vedle mužů stejného příjmení. 
Dokončení příště. 

Ve spolupráci s Vlastivědným  
muzeem Šumperk Z. Doubravský

Arkýř domu Jeremenkova 12 v  90.  le-
tech minulého století.         Fotoarchiv  
                    MěÚ Šumperk, foto J. Pavlíček

Nedávná oprava domu vrátila arkýři 
někdejší krásu.                       Foto: P. Kvapil

Seriál Šumperské proměny: Dům v Jeremenkově ulici 12
Na Cenu města za rok 2019 v kategorii architektura, podkategorii rekonstrukce nominovali občané Šumperka nedávno opravený dům v Jeremenkově 
ulici 12, stojící na nároží ulic Jeremenkovy a Rooseveltovy. Na svém lednovém zasedání zastupitelé města této zdařilé rekonstrukci ocenění udělili.

V informačním centru na Hlavní 
třídě bude od 5. března do 
27. dubna k vidění výstava na-
zvaná Fotografie pro Vincenze 
Priessnitze. Jejím autorem je 
Jiří Kalabis, který působil jako 
fotograf divadla v Šumperku 
a v Uherském Hradišti a jenž 
se před dvěma lety rozhodl pro 
návrat do kraje svého mládí 
a věčné inspirace. Vystavené 
snímky jsou výtvarnými detaily 
průzračně čisté vody jesenických 
řek, bystřin a potoků. Oslavuje 
jimi krásu stále vzácnější horské 
vody a památku člověka, který 
ostatní naučil, jak ji využívat k lé-
čení.                                             -red-

Okruh s bílou stopou dlouhý 4,5 ki-
lometru v nadmořské výšce 1020 
až 1170 metrů, vhodný pro klasiku 
i bruslení na běžkách, se začal od 
letošní sezony strojově udržovat 
na Červenohorském sedle. Odtud 
vede po červené turistické značce 
směrem na Vřesovou studánku. 
Frekventovanou cestu však na 
rozcestí Pod Bílým sloupem opou-
ští a pokračuje nově značeným 
úsekem po bočním hřebenu smě-
rem k Šindelné hoře a zpět lesní 
cestou k výchozímu bodu. Okruh 
uspokojí náročné i rekreační ly-
žaře, včetně rodin s dětmi. Kdy 
byla stopa naposledy upravená, 
lze najít na www.bilestopy.cz.   -red-

 Živá voda Jeseníků 
„vteče“ do 
informačního centra

 Běžkaři mohou vyrazit 
na nový okruh


