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Vážení a milí čtenáři,
po tříměsíční pauze vynucené šířením ko-
ronavirové infekce se vám do rukou opět 
dostává příloha Živá brána Jeseníků. Při 
její přípravě jsem tak trochu trnula, zda se 
podaří zaplnit všechny strany, neboť řada 
dosud platných opatření je pro pořadatele 
kulturních, sportovních a společenských akcí 
velmi limitující. Je potěšující, že se tyto obavy 
záhy ukázaly jako liché. Už měsíc je otevřená 
Knihovna TGM, jež na červen chystá hned 
několik akcí, před dvěma týdny přivítalo no-
vou výstavou své návštěvníky šumperské 
muzeum, které v červnu nabídne dvě nové 
výstavy. „Doriska“ již obnovila zájmovou čin-
nost, promítat začalo kino Oko, přístupná 
je Galerie Jiřího Jílka a své otevření netr-
pělivě očekává divadlo, jež rozveselí nejen 
děti, ale i dospělé diváky. Těšit se můžete 
i na retrospektivní výstavu DK 40, která 
připomene květnové otevření domu kultury 
před čtyřiceti lety. Jeho pracovníci nyní pilně 
připravují koncerty pod letní oblohou i pod-
zimní kulturní smršť. Ale o tom až v příštím 
čísle. Přeji radostné červnové dny a pevné 
zdraví.               Z. Kvapilová, redaktorka
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Letní hody chystá na čtvrtek 25. června 
Knihovna TGM ve spolupráci s Centrem 
sociál ních služeb Pomněnka. Akce se 
uskuteční na dvorku knihovny od 14 do 
18 hodin. Na návštěvníky čekají dobroty  
z letních darů přírody. Kromě nich si mohou 
koupit i výrobky uživatelů služeb denního 
centra, a podpořit tak činnost Pomněnky. 
Pro děti budou nachystané soutěže a tram-
polína.                                                        -kš-

Fotografie Hany Rysové a kresby Pavla He-
rynka jsou již nyní k vidění v Galerii Jiřího Jílka. 
Vernisáž výstavy nazvané „Světlem a tuší“ pro-
běhne ve středu 3. června v 18 hodin. Výstava 
potrvá do 28. června.

Pavel Herynek, Kámen 6, 2017, tuš, papír, 70 × 50 cm

V pátek 12. června bude mít premiéru Krkonošská po-
hádka v režii Pavla Gejguše.     Foto ze zkoušky: M. Kašík

Miroslav Koval je s Galerií Jiřího Jílka pevně spjat už 
desítky let.                                                                 Foto: DK

Interaktivní pohádka Méďa Špuntík je určena nejmenším 
dětem od jednoho do tří let.        Foto ze zkoušky: M. Kašík

 Na dvorku knihovny se bude 
hodovat

 Jílkova galerie patří Haně Rysové 
a Pavlu Herynkovi

Divadlo 1. června opět uvítá diváky

Galerie chce program Na okraji zrealizovat

Všechna divadla mají za sebou obtížné období bez 
diváků. V čase nouzového stavu jsme se snažili naše 
příznivce potěšit alespoň na sociálních sítích a kon
cem dubna jsme jako jedni z  prvních začali opět 
zkoušet. Abychom mohli divákům představit všechny 
slíbené premiéry, probíhaly zkoušky na tři pohádkové 
inscenace současně a herci zkoušeli vícefázově. Bylo 
to, a  stále ještě je, velmi náročné. Všichni se ale na 
vás, diváky, velmi těšíme a jsme rádi, že opět usednete 
v hledišti našeho divadla.

Na Den dětí, v  pondělí 1. června, zahájí divadlo 
provoz premiérou pohádky Dášeňka čili život štěněte. 
Děti se spolu se svými rodiči setkají s roztomilým ště
ňátkem Dášeňkou a  budou společně s  ní objevovat 
svět. Pohádku napsal Šimon Peták na motivy známé 
pohádky Karla Čapka a režie se ujala Tereza Říhová. 
Na první reprízu se mohou malí i velcí těšit v pátek 
19. června.

Druhou červnovou premiéru nabídne divadlo 
v sobotu 6. června. Interaktivní pohádka Méďa Špun
tík pro nejmenší děti ve věku od jednoho do tří let 
v doprovodu rodičů má za cíl citlivě představit dětem 
svět divadla. 

Galerie Jiřího Jílka loni bojovala o přežití. Letos zís
kala významný grant od ministerstva kultury, přesto 
je v nelehké situaci.

„Vždy jsem do Galerie Jiřího Jílka zval dobré au
tory bez ohledu na věk. Měřítkem je pro mě kvalita. 
Jde o lidi, kteří dělají pravdivé umění, protože prostě 
musejí,“ říká galerista Miroslav Koval, jenž je se šum
perskou Galerií Jiřího Jílka pevně spjat už desítky let. 
Díky jeho dramaturgii a vzácným kontaktům s těmi 
nejzajímavějšími výtvarníky z celé republiky navště
vují vernisáže výstav milovníci umění nejen ze Šum
perka, ale i z Olomouce, Rýmařova, Prahy a dalších 
míst. Loni zachraňovali galerii sponzoři. Letos získala 
v grantovém řízení Ministerstva kultury ČR přislíbe
nou podporu ve výši sto osmdesáti tisíc korun.

„Měli jsme obrovskou radost, že letošní projekt 
dvanácti výstav nazvaný Na okraji uspěl. Vernisáže 
a  výstavy letošních prvních tří měsíců se setkaly 
s velkým ohlasem, pak ale přišla rána v podobě vy
hlášení nouzového stavu a  nutného uzavření gale
rie,“ popisuje průběh uplynulých měsíců jednatelka 
šumperského domu kultury, pod který galerie patří, 
Hana Písková. Na přelomu dubna a května tak musela 
ministerstvu kultury dokládat, jak projekt naplňuje 
a zda nehodlá některé výstavy rušit.

„Po dohodě s Miroslavem Kovalem jednu z pláno
vaných výstav pouze přesuneme do ledna a ty ostatní 
se nám snad podaří zrealizovat. 18. května jsme tak 

Dětem je věnována i třetí premiéra, chystaná na pá
tek 12. června. Je jí Krkonošská pohádka v režii Pavla 
Gejguše. Divadelní adaptaci známého Večerníčku na
psala Božena Šimková. Postavy Trautenberka, Krako
noše, Kuby, Anče a Hajného potěší určitě nejen děti, 
ale i  všechny pamětníky slavného pohádkového se
riálu. Všechna představení pro děti začínají v 16 hodin.

Divadlo ovšem nezapomnělo ani na dospělé pu
blikum. Ve středu 17. června od 17 hodin nabídne 
Srdcovku!. Pod tímto názvem, jenž je i mottem nad
cházející divadelní sezony, připravuje divadlo pod re
žijní taktovkou ředitele Matěje Kašíka scénické čtení, 
v  němž se představí nejen noví členové souboru. 
A  diváky nepochybně potěší i  úspěšná inscenace  
Vinetůůů!, kterou divadlo uvede v sobotu 20. a v pá
tek 26. června vždy od 17 hodin.

Vstupenky na všechna představení lze koupit on
line na webových stránkách www.divadlosumperk.
cz nebo hodinu před začátkem představení v  po
kladně divadla.                                                    T. Mládková

Původní záměr vystavit spolu Pavlovy kresby 
a Haniny fotografie kamenů ustoupil širší verzi. 
Motiv kamene doprovází příroda v jejím sebe-
utváření. U Hany úplněk měsíce nad malostran-
skými střechami; i ten je kamenem, jako sama 
Země. Převažují ale kameny Bretaně, Španěl-
ska, Irska nebo Izraele, ty přírodní i opracované, 
rukou dotýkané a poutníky ochozené. 
Pavel viděl její kamenné krajiny v muzeu 
v Rýmařově a snadno se s Hanou domluvili. 
V posledních letech hojně kreslí ředěnou tuší 
nejen kameny, ale i trávu, vítr a jiné přírodní 
živly a jevy. Namísto předchozích rotokaligrafií 
a dalších způsobů volného zacházení s kres-
bou, jež je konkretistům soběstačným ob-
sahem, ladí jemné rozvlnění jejich tkání. Co 
zobrazí, je druhotné a často nahodilé, i tak 
ale čerpá z biorytmů přírody a vlastního těla, 
v plné jednotě obojího. Nelze jinak, to platí 
ve výtvarné výpovědi obecně a vztahuje se 
i k dobré fotografii. I ona je světelnou hrou linií 
a tvarů, obrazem přírodní síly, kterou všechna 
výtvarná média do sebe vstřebávají. Haniny 
snímky a Pavlovy kresby to dvojhlasem potvr-
zují. Přijďte se přesvědčit sami.              M. Koval

již otevřeli úžasnou výstavu Hany Rysové a Pavla He
rynka. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 3. června 
v 18 hodin. Kvůli koronavirovým opatřením bude vý
jimečně bez občerstvení,“ podotýká Písková.     red
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Vystoupat na radniční věž a rozhlédnout se po okolí budou moci zájemci letos poprvé v pondělí 1. června.                                                                                              Foto: archiv

Výstava Čas lovců a sběračů bude věnovaná starší době kamenné. 
Foto: VM Šumperk Promítání v Oku odstartovalo obnovenou premiérou filmu V síti.            Foto: M. Jaroš

Muzeum otevře dvě nové výstavy Kino opět promítá, program 
zveřejňuje týden předem

Turistická sezona startuje, město zpřístupní místní atraktivity
Loňská turistická sezona byla srovnatelně úspěšná 

jako ta předcházející. Místní atraktivity nabízené 
radnicí navštívilo více než dvanáct tisíc lidí. Nad 
prognózami té letošní však visí otazník. Mimořádná 
opatření, týkající se přeshraničního cestování, se sice 
rozvolňují a možnost dovolené v zahraničí se již za
číná rýsovat, ale i  tak oborové organizace působící 
v cestovním ruchu předvídají větší nápor tuzemských 
turistů.

Město Šumperk – oddělení kultury a  vnějších 
vztahů ve spolupráci s  Informačním centrem Šum
perk opět zpřístupní v nadcházející turistické sezoně, 
jež odstartuje v pondělí 1. června, expozici Čaroděj
nických procesů a vyhlídkovou věž na radnici. Turisté 
budou moci rovněž využít služeb průvodců a  projít 
si město prostřednictvím jednoho z  tematických 
okruhů. Výchozím místem pro prohlídkové okruhy 
a rozhledy z radniční věže bude opět informační cen
trum v budově divadla. 

Malou Vídeň, jak Šumperk nazval cestovatel Jan Ha
velka již v 19. století, si zájemci mohou projít i za po
moci nových technologií. Již osmou sezonu se mohou 
návštěvníci vydat Po stopách Malé Vídně za pomoci 
letáku s mapkou nebo aplikace pro chytré mobilní te
lefony. Loni pak přibyla v  rámci mobilní geolokační 
hry Geofun možnost zažít Velké dobrodružství v Malé 
Vídni a zapojit se do hledání ochranné známky firmy 
Carl Siegl Sen. „Po absolvování hry si mohou hráči 
v našem informačním centru vyzvednout dárek s tema
tikou Malé Vídně,“ sdělila vedoucí informačního centra 
Martina Buchtová.    

Zájemce o rozhledy doprovodí na radniční věž v kaž
dou celou hodinu průvodce z  informačního centra – 
v červnu a v září je provozní doba od 9 do 15 hodin 
a v červenci a v srpnu od 9 do 17 hodin, poslední vý
stup bude možný vždy hodinu před koncem provozní 
doby. Prohlídkové okruhy budou začínat vždy v lichou 
hodinu – tedy v 9, v 11 a ve 13 hodin, během letních 

Dvě nové výstavy připravují šum
perští muzejníci. První z  nich bude 
otevřena v  Galerii mladých v  pátek 
5. června a  představí tvorbu Jana  
Hachrana, mladého malíře a  výtvar
níka, jehož práci ovlivňuje studium 
historie, židovskokřesťanské mystiky, 
slovanského kulturního dědictví a ev
ropské esoterické tradice. 

Po celou dobu trvání starších čtvr
tohor, tedy do doby před asi deseti 
tisíci lety, se střídala studená a  teplá 
období, která ovlivňovala nejenom 
vzhled a  charakter krajiny, fauny 

Obnovenou premiérou filmu V  síti 
odstartovalo v  pondělí 11. května po 
několikatýdenní vynucené pauze pro
mítání v  šumperském kině Oko. Ote
vření s  sebou přineslo řadu omezení 
pro diváky, vlastní program pak biograf 
připravuje týden předem dle aktuální 
nabídky distributorů.

„Rozhodli jsme se, že budeme chys
tat program na týden dopředu, aby
chom mohli operativně přidávat filmy, 
které se nově objevují v plánu premiér. 
V nabídce jsou i snímky, jež se předsta
vily na online platformě vasekino.cz,“ 
říká ředitel kina Kamil Navrátil.   

Maximální kapacita kina je nyní de
vadesát šest sedadel, aby byly dodrženy 
požadavky na odstupy. Liché řady tak 
jsou zablokované a v každé řadě je vždy 
mezi dvěma sedačkami minimálně 
jedno neprodejné místo. „Od června 
nabídneme dva snímky denně a  na 
každé promítání budou v  prodeji jiné 

a  flóry, ale především také zvolenou 
strategii pro přežití tehdejšího člo
věka. Jak a  kdy člověk vznikl a  jak 
vlastně vypadal v jednotlivých etapách 
svého vývoje? Čím se živil a s  jakými 
dalšími živočichy mohl přijít ve své 
době do styku? Kdy a kde se objevují 
první stopy lidské činnosti a  jak celý 
následující kulturní vývoj probíhal? 
Všechny tyto otázky zodpoví výstava 
věnovaná starší době kamenné. Nese 
název Čas lovců a  sběračů a v Holla
rově galerii bude zahájena v  úterý 
23. června.                                         eš

sedačky. Na odpolední projekce na
bídneme sedačky v  lichých řadách, na 
večerní pak v sudých. Oblíbené dvojse
dačky jsou v prodeji v obou případech. 
Momentálně čekáme na další rozvol
nění. Je tedy možné, že v době vydání 
této přílohy už budeme mít v  hledišti 
více míst k prodeji,“ podotýká Navrátil.

Návštěvníci kina a  také personál 
musejí mít po celý čas návštěvy roušku. 
„Všechny povrchy se zvýšeným rizi
kem kontaktu, jako jsou kliky, madla, 
opěrky a podobně, pravidelně dezinfi
kujeme. Dezinfekce je pro návštěvníky 
k dispozici nejen u vstupu, ale i na toa
letách,“ podotýká ředitel kina.  

V  kině se v  současnosti nemohou 
konzumovat žádné pochutiny ani ná
poje, tamní kavárna tak je dočasně 
zavřená. „Zatím nepřijímáme rezer
vace, a přestože je pokladna v provozu, 
budeme moc rádi za nákupy lístků 
online,“ zdůrazňuje Navrátil.            zk

prázdnin i v 15 hodin. Procházky s průvodcem budou 
rovněž zahajovány v informačním centru, kde si turisté 
zakoupí vstupenky. 

Denně otevřená bude rovněž expozice Čarodějnické 
procesy v Geschaderově domě, v červnu a v září od 9 do 
15 hodin, v červenci a srpnu v od 9 do 17 hodin. „Jelikož 
vyprávění inkvizitora Bobliga, který expozicí provádí, 
trvá přibližně čtyřicet pět minut, doporučujeme zájem
cům, aby přišli v dostatečném předstihu před koncem 
provozní doby,“ upozorňuje Martina Buchtová.      

Z  důvodu mimořádných opatření souvisejících 
s  výskytem nového typu koronaviru bude potřeba 
dodržovat platná hygienická nařízení, o nichž budou 
návštěvníci informováni prostřednictvím personálu 
v expozici a průvodců v  informačním centru. „Větší 
skupiny návštěvníků by měly využít možnosti se 
předem objednat, individuálně bychom se pak do
mluvili na rozdělení skupiny,“ doporučuje vedoucí  
infocentra.                                                                       red
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děti ve věku od 1 do 3 let v doprovodu rodičů, P, 
VK, Hrádek, divadlo

Pondělí 8. června
 14.00–18.00 Talentová zkouška k ověření před-
pokladů ke vzdělávání v  přípravném studiu 
a  talentová zkouška pro přijetí ke studiu v  I. 
a  II. stupni hudebního, tanečního, výtvarného 
a  literárně-dramatického oboru pro školní rok 
2020/2021, ZUŠ Šumperk

Úterý 9. června
 14.00–18.00 Talentová zkouška k ověření před-
pokladů ke vzdělávání v  přípravném studiu 
a  talentová zkouška pro přijetí ke studiu v  I. 
a  II. stupni hudebního, tanečního, výtvarného 
a  literárně-dramatického oboru pro školní rok 
2020/2021, ZUŠ Šumperk

Středa 10. června
 14.00–18.00 Talentová zkouška k ověření před-
pokladů ke vzdělávání v  přípravném studiu 
a  talentová zkouška pro přijetí ke studiu v  I. 
a  II. stupni hudebního, tanečního, výtvarného 
a  literárně-dramatického oboru pro školní rok 
2020/2021, ZUŠ Šumperk

Dlouhodobé výstavy
 Do 13. 9. Josef Pavlíček: Šumperk kdysi, výstavní 
síň, muzeum
 Do 30. 8. Šumperský sen Georga Bergera, Rytíř
ský sál, muzeum
 Do 30. 8. Herna plná přírody, Muzejíčko,  
muzeum
 Do 14. 6. Alena Crhonková: Malba – kresba – 
grafika, Hollarova galerie, muzeum
 Od 23. 6. do 18. 10. Čas lovců a sběračů, Hollaro
va galerie, muzeum
 Od 5. 6. do 23. 8. Jan Hachran, výstava výtvar
ných prací, Galerie mladých, muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Do 28. 6. Světlem a tuší, fotografie Hany Rysové 
a kresby Pavla Herynka, Galerie J. Jílka

  Od 17. 6. Retrospektivní výstava DK40, foyer, 
dům kultury

 Do 29. 7. Šárka Nesvadbová: Barvy květin, foto
grafie, půjčovna pro dospělé, knihovna

 Od 16. 6. do 30. 9. Bludiště a hlavolamy, výstava 
Matice osvěty Bratislava, půjčovna pro mládež, 
knihovna

 Do 30. 6. Obrazy žáků a  studentů ZŠ a  SŠ Po-
mněnka o.p.s., divadlo

  Do 30. 6. Jiří Kalabis: Fotografie pro Vincenze 
Priessnitze, minigalerie, informační centrum
 Do 4. 6. Saki Matsumoto: Usurahi, grafika, Eagle 
Gallery 
 Od 18. 6. do 3. 9. Boris Jirků: Okno do duše, Eagle 
Gallery 

Pondělí 1. června
  16.00 Dášeňka čili život štěněte, P, VK, divadlo

Středa 3. června
  18.00 Světlem a  tuší, fotografie Hany Rysové 
a kresby Pavla Herynka, vernisáž výstavy, Galerie 
J. Jílka

Čtvrtek 4. června
  19.00 Dernisáž výstavy Saki Matsumoto  
Usurahi, Eagle Gallery 

Pátek 5. června
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
  9.00 Jan Hachran, otevření výstavy výtvarných 
prací, Galerie mladých, muzeum

Sobota 6. června
  16.00 Méďa Špuntík, pohádka pro nejmenší 

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,  
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

 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

Muzejíčko: Herna plná přírody Divadlo: Dášeňka čili život štěněte Knihovna: Š. Nesvadbová: Barvy květin
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Čtvrtek 11. června
 14.00–18.00 Talentová zkouška k ověření před-
pokladů ke vzdělávání v  přípravném studiu 
a  talentová zkouška pro přijetí ke studiu v  I. 
a  II. stupni hudebního, tanečního, výtvarného 
a  literárně-dramatického oboru pro školní rok 
2020/2021, ZUŠ Šumperk

Pátek 12. června
 14.00–18.00 Talentová zkouška k ověření před-
pokladů ke vzdělávání v  přípravném studiu 
a  talentová zkouška pro přijetí ke studiu v  I. 
a  II. stupni hudebního, tanečního, výtvarného 
a  literárně-dramatického oboru pro školní rok 
2020/2021, ZUŠ Šumperk

  16.00 Krkonošská pohádka, P, VK, divadlo

Pondělí 15. června
 14.00–18.00 Talentová zkouška k ověření před-
pokladů ke vzdělávání v  přípravném studiu 
a  talentová zkouška pro přijetí ke studiu v  I. 
a  II. stupni hudebního, tanečního, výtvarného 
a  literárně-dramatického oboru pro školní rok 
2020/2021, ZUŠ Šumperk

Úterý 16. června
  10.00 Bludiště a hlavolamy, vernisáž výstavy, 
půjčovna pro mládež, knihovna

 14.00–18.00 Talentová zkouška k ověření před-
pokladů ke vzdělávání v  přípravném studiu 
a  talentová zkouška pro přijetí ke studiu v  I. 
a  II. stupni hudebního, tanečního, výtvarného 
a  literárně-dramatického oboru pro školní rok 
2020/2021, ZUŠ Šumperk

Středa 17. června
 17.00 Srdcovka!, scénické čtení, VK, divadlo
  19.00 Retrospektivní výstava DK40, zahájení 
výstavy spojené s odhalením retro instalace M. Do
čkalové a Š. Mikulenky a s prohlídkou domu kul
tury, foyer, dům kultury

Čtvrtek 18. června
  17.00 Šárka Nesvadbová: Barvy květin, ver
nisáž výstavy a společenské setkání s autorkou, 
půjčovna pro dospělé, dvorek, knihovna

  19.00 Boris Jirků: Okno do duše, vernisáž vý
stavy, Eagle Gallery 

Pátek 19. června
  16.00 Dášeňka čili život štěněte, VK, divadlo

Sobota 20. června
 17.00 Vinetůůů!, VK, divadlo

Úterý 23. června
  9.00 Čas lovců a  sběračů, otevření výstavy, 
Hollarova galerie, muzeum

  16.00 Post Bellum: Příběhy našich sousedů, 
prezentace devíti pamětnických příběhů, kte
ré objevili žáci ze Štítů, Velkých Losin, Rýma
řova a  Starého Města, vstup zdarma, velký sál, 
knihovna

Čtvrtek 25. června
  14.00 Letní hody, ve spolupráci s  Centrem 
sociálních služeb Pomněnka, prodej dobrot z let
ních darů přírody, doprovodný program, dvorek, 
knihovna

Pátek 26. června
 17.00 Vinetůůů!, VK, divadlo

Sobota 27. června
  16.00 Krkonošská pohádka, VK, divadlo

Šárka Nesvadbová fotí květy, které „potkává“ při toul-
kách přírodou.                                    Foto: Š. Nesvadbová

Do nové sezony vstupuje divadlo 
se sloganem „Srdcovka!“

Barvy květin rozzáří městskou knihovnu

Nadcházející sezonu přibližuje šumperské diva
dlo propagační kampaní se sloganem „Srdcovka“. 
Brožura s  jednotlivými tituly je v elektronické po
době zveřejněna na stránkách divadla divadlosum
perk.cz a  předplatné lze objednat telefonicky na 
číslech 770 174 031 a  736 627 692 nebo prostřed
nictvím emailu predplatne@divadlosumperk.cz.

Diváci se mohou v září těšit na historické drama 
Davida Seidlera Králova řeč, proslulé i  díky filmu 
z roku 2010. Na říjen chystá divadlo adaptaci ryze 
české klasiky Babička, v  prosinci bude mít premi
éru brilantní konverzační komedie Testosteron 
polského autora Andrzeje Saramonovitze a  příští 
rok v únoru anglická tragikomedie podle známého 
knižního bestselleru Timura Vermese Už je tady 
zas!. Posledním titulem je Okno do dvora, vynika
jící crazy detektivka Billyho Van Zandta a Jane Mil
moreové, inspirovaná filmovou klasikou Alfreda 
Hitchcocka. 

Divadlo samozřejmě pamatuje i  na dětské di
váky. Pro ně chystá Čapkovu Dášeňku čili život 

Barvy květin je název výstavy fotografií Šárky 
Nesvadbové, která je už nyní k vidění v půjčovně 
pro dospělé v městské knihovně. Na vernisáž, jež 
je naplánována na čtvrtek 18. června na pátou od
polední, naváže společenské setkání s  autorkou 
fotografií na dvorku knihovny.

Před šesti lety, jako úplný amatér v  oblastech 
fotografování i  určování druhů květin, pořídila 
Šárka Nesvadbová několik snímků rostlin. Na
padlo ji dohledat jejich názvy a vytvořit si vlastní 
„fotoherbář“. Nehonila se za vzácnostmi, stačilo 
vyjít na louku, kraj lesa nebo k vodě. Fotila každý 
květ, který „potkala“ při toulkách přírodou. Jsou 
to rostliny chráněné, horské, léčivé, jedlé, ale i je
dovaté. Do dnešní doby tak vyfotila a určila asi dvě 
stě osmdesát druhů a ve své zálibě chce pokračo
vat, neboť na území České republiky se vyskytuje 
asi 2350 až 2550 původních druhů a  poddruhů 
vyšších rostlin.                                                          kš

štěněte, Krkonošskou pohádku Boženy Šimkové 
a Méďu Špuntíka, pohádku určenou pro batolata, 
která se odehraje na studiové scéně na Hrádku. 
A právě pohádkové tituly šumperští herci v červnu 
v premiéře odehrají.

Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod. Počí
naje výraznou slevou na předplatném oproti ceně 
při volném prodeji přes stabilně zajištěná místa 
v hledišti až po informování o termínu představení, 
pokud si předplatitel toto oznámení objedná, či 
možnost využití náhradního termínu, nevyhovuje
li abonentovi termín představení jeho předplatitel
ské skupiny. Abonentní průkaz je navíc přenosný, 
lze ho půjčit i darovat a při jeho ztrátě lze vystavit 
duplikát. 

Veškeré informace o  předplatném jsou zveřej
něny na internetových stránkách www.divadlosum
perk.cz. Zde najdou zájemci informace o  divadle, 
repertoáru, hereckém souboru a mohou si zde také 
online rezervovat a  koupit vstupenky s  tím, že si 
je přímo doma vytisknou.                                  red

Do propagační kampaně letos divadlo vyrazilo se sloganem „Srdcovka“. Chce tak svým příznivcům vzkázat, 
že pokud mají divadlo rádi, pokud je jejich srdcovkou, mohou ho podpořit právě zakoupením předplatného 
na příští sezonu.                                                                                                                                            Foto: DŠ

69. SEZÓNA
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„Doriska“ obnovila svoji zájmovou čin-
nost, během kroužků je nutné dodržovat 
všechna hygienická doporučení. 

Foto: J. Valchař

„Doriska“ otevřela část kroužků,  
dětem stále dodává zábavu na Facebooku

Těm, jejichž kroužky nemohly být 
otevřeny, „Doriska“ i  nadále nabízí 
další „Dodávku Oblíbených Rošťáren 
Inspirací Soutěží“ – ve zkratce DORIS. 
Do plnění rozmanitých úkolů, které 
nejen pobaví, ale i  potěší a  inspirují 
k dalšímu tvoření, se může zapojit kdo
koliv každý den ve 13.30 hodin. Výzvy 
jsou zveřejněny rovněž na webu www.
doris.cz. 

„Mrzí nás, že si na společné akce pro 
celé rodiny a  širokou veřejnost ještě 
chvíli budeme muset počkat, ale i na ně 
jistě brzy dojde. Na skvělé zážitky si tak 
počkáme rádi až do podzimu,“ soudí 
ředitelka, před kterou v  současnosti 
leží další těžký úkol. Letní tábory. „Bu
dou? Pokud ano, za jakých podmínek? 
Zvládneme zajistit vše, co je pro zdárný 
průběh potřeba? Věříme, že ano, proto 
uděláme vše, co je v našich silách, aby
chom se s dětmi o prázdninách potkali 
na co největším počtu plánovaných tá
borů. Pokud bychom náhodou nějaké 
nerealizovali, nezlobte se na nás. Jde 
nám přece jen hlavně o  zdraví!“ zdů
razňuje Müllerová a  upřesňuje, že vše 
podstatné k táborům se zájemci dozví 
nejpozději koncem května, a  to pro
střednictvím emailu a  sociálních sítí 
SVČ Doris.                                               red

níků. Přestože zejména emailem kon
taktovali každého účastníka, případně 
zákonného zástupce, zda zájem o účast 
trvá, ozvalo se jen několik z  oslove
ných. „Naštěstí ruku k  dílu přiložili 
naši zaměstnanci a s účastníky se spo
jili telefonicky. A tak jsme se 11. května 
nejen my, ale i  naši účastníci radovali 
z obnovení naší zájmové činnosti. So
ciální kontakt chyběl nám všem,“ do
dává Müllerová. 

Středisko volného času Doris ob
novilo svoji zájmovou činnost a  od 
11.  května otevřelo sedm desítek 
kroužků. Těm, kteří o své kroužky „při
šli“, i nadále nabízí další dodávku oblí
bených rošťáren, inspirací a soutěží, ve 
zkratce DORIS, na facebookovém pro
filu nebo na webových stránkách.

Postupné rozvolňování opatření 
Středisko volného času Doris zasáhlo 
nečekaně. Zatímco se původně za
mýšlelo otevřít volnočasová střediska 
až 25.  května, a  to jen pro pětičlenné 
skupiny, v podvečer 30. dubna z médií 
zaznělo, že se zájmová činnost může 
opětovně rozjet již od 11. května pro 
patnáct účastníků. 

„Docela zásadní obrat nás nejprve 
zaskočil, ovšem po získání manuálu 
s  konkrétními podmínkami, na který 
jsme si museli počkat do 4. května, 
jsme se rozhodli některé kroužky ote
vřít. Bohužel ne všechny. Z  celkového 
počtu sto padesáti pěti kroužků jsme si 
byli jistí u  jedenasedmdesáti, že právě 
v  nich jsme schopni dodržet všechna 
doporučení vydaná ministerstvem 
školství,“ říká Petra Müllerová, ředi
telka SVČ Doris. Vybrat ty kroužky, 
které lze znovu otevřít, bylo podle ní 
méně náročné, než zjistit zájem účast

V sobotu 30. května mohou 
zájemci po delší době opět vy-
stoupat na rozhlednu na Háji 
a vychutnat si rozhledy do ši-
rokého okolí. Mimořádně bude 
otevřená i v pondělí 1. června 
od 10 do 17 hodin. Děti, které 
přinesou obrázek, nejlépe 
o tomto výletu, mají vstup 
zdarma.
V červnu bude rozhledna pří-
stupná o víkendech od 10 do 
17 hodin. V týdnu před sluno-
vratem, od 15. do 19. června, 
bude otevřeno ve všední dny 
od 9 do 14 hodin. Předem 
ohlášené skupiny nad deset 
osob obdrží padesátiprocentní 
slevu na vstupném. V den slu-
novratu, v sobotu 20. června, 
pak bude na Háji otevřeno do 
20 hodin.                               -red-

 Rozhledna na Háji se 
otevírá turistům

Před deseti lety, 19. března 2010, 
odešel ve věku 58 let bývalý šumperský 
první místostarosta Igor Kroupa, man
žel, tatínek, ale hlavně nadšený budo
vatel porevolučního Šumperka s mnoha 
výjimečně úspěšnými výsledky.

Do tehdejšího městského národního 
výboru byl kooptován za Občanské fó
rum v  lednu 1990. V  listopadu 1990 se 
stal členem zastupitelstva a  byl zvolen 
prvním zástupcem starosty. 

Do roku 1995 stál za mnoha úspěšně 
realizovanými projekty, jako byly napří
klad obnova vyhořelého divadla, zřízení 
střední školy památkové péče a zejména 
rozsáhlá obnova zanedbaného historic

kého jádra města, které bylo v roce 1992 
ministerstvem kultury prohlášeno měst
skou památkovou zónou, a  otevřely se 
mu tak další možnosti obnovy. Podílel se 
na vzniku partnerství mezi Šumperkem 
a městy Bad Hersfeldem, Würzburgem, 
Maarseenem, Prievidzou a Nysou.

Samostatnou kapitolou je záchrana 
klášterního kostela Zvěstování Panny 
Marie. Krovy byly napadeny dřevomor
kou tak silně, že pražští projektanti po
žadovali jejich odstranění a  nahrazení 
novou ocelovou konstrukcí. Ve spolu
práci se stavebním odborníkem Karlem 
Čundrlem osvědčenými a  levnými me
todami nad dřevomorkou zvítězili, a tak 
ušetřili městu velkou finanční částku. 
Zvon pro kostel byl slavnostně zavěšen 
za doprovodu skautů a početného prů
vodu.

Nečekal na pobídky, ale sám předklá
dal nápady, které se týkaly nejen jeho 
pracovní náplně investiční a  stavební, 
ale i  pověstné nadstavby. Je podepsán 
pod založením Galerie Jiřího Jílka v roce 
1993, ta vznikla i  díky jeho spolupráci 
s výtvarníky Anežkou a Miroslavem Ko
valovými. 

V  součinnosti s vikýřovickým ro
dákem Gerhardem Wanitschekem se 
podílel na vzniku centra pro setkávání 
(nejen) šumperských Němců a  Čechů 
v Geschaderově domě. Objekt byl opra
ven v letech 1993–95 za vydatné finanční 

pomoci právě šumperských Němců a byl 
nazván Domem evropského setkávání. 

Jeho nápadem bylo zviditelnit město 
i účastí na populárních „Hrách bez hra
nic“. Z  republikového kola se startující 
družstvo, jehož patronem a průvodcem 
byl právě Igor Kroupa, vyšvihlo na me
zinárodní klání až do Portugalska! Hodí 
se připomenout, že v družstvu startoval 
tehdy i  budoucí olympijský vítěz Aleš 
Valenta!

Síla Igora Kroupy spočívala přede
vším v  jeho touze po dobrých výsled
cích. Uměl se obklopit vynikajícími 

odborníky, poznal bleskurychle jejich 
osobnost i  charakter. Byl znám jako 
stavební odborník oplývající kombinač
ními a organizačními schopnostmi, díky 
nimž a  neutuchající pracovitosti se mu 
dařilo získávat finance pro město na nej
vyšších instancích. 

Po skončení působení v  komunální 
politice se stal učitelem na střední škole 
památkové péče, na které vedl praktické 
vyučování studentů. Byl znám rovněž 
svým podnikatelským duchem a  pod
porou cestovního ruchu na Šumpersku.   

A. Horneková Kroupová, manželka

Igor Kroupa u zvonu svobody, který byl zavěšen v opraveném klášterním kostele. 
Foto: archiv rodiny

Igor Kroupa stál za mnoha úspěšně rea-
lizovanými projekty v  porevolučním 
Šumperku.                      Foto: archiv rodiny

Vzpomínka na Igora Kroupu, budovatele porevolučního Šumperka
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ŠumpeRUN, závod historickým centrem města Šum-
perka, se loni v červnu běžel poprvé. Jeho letošní ročník 
je přeložen na polovinu září.                        Foto: P. Kvapil

Výstava Šumperský sen Georga Bergera je instalována 
v Rytířském sále muzea.                         Foto: VM Šumperk

ŠumpeRUN našel nový termín, v červnu  
se závod poběží virtuálně

Výstava přibližuje architekta Bergera

Všichni milovníci běhu o závod historickým cen
trem města Šumperka letos nepřijdou. Původní 
termín zhatila vládní opatření proti šíření nemoci 
covid19. Organizátorům se ale podařilo najít nový 
termín druhého ročníku ŠumpeRUNu. Závod se tak 
uskuteční nově v neděli 13. září.

„Původně se nabízela až druhá polovina října, ale 
to se nám od začátku příliš nezamlouvalo. Nakonec 
jsme našli vhodný termín v  druhé zářijové neděli,“ 
říká Bohuslav Vondruška z  organizačního týmu zá
vodu. Na internetových stránkách závodu najdou 
všichni zájemci aktualizované propozice, které zůstá
vají takřka nezměněné. „Všechny zaplacené registrace 
jsou v  platnosti a  automaticky se převádějí na nový 
termín,“ doplňuje jeho kolega Jan Kostecký. Pokud 
některým závodníkům nový termín nevyhovuje, mo
hou využít bezplatného převodu registrace. Všechny 
informace jsou k dispozici na www.sumperun.cz.

Výstava nazvaná Šumperský sen Georga Bergera je 
do 30. srpna k vidění v Rytířském sále šumperského 
muzea. Vídeňský architekt Georg Berger (1856–1930) 
se nesmazatelně podepsal na architektonické podobě 
Šumperka, jak ho známe dnes. Právě jeho návrh byl 
vybrán pro toužebně očekávanou stavbu Německého 
spolkového domu, kde v  současnosti působí diva
dlo. Rovněž radnice se navzdory umístění Bergerova 
a Schöneho společného návrhu až na pátém místě na
konec realizovala podle nich. 

Berger si posléze v  Šumperku našel manželku 
a druhý domov, především však stavebníky, kteří mu 
rozuměli, a on naopak vycházel vstříc jejich požadav
kům. Vlastivědné muzeum v Šumperku proto v rámci 
dlouhodobého projektu Po stopách šumperských ar
chitektů připravilo výstavu Šumperský sen Georga  
Bergera, jejíž název vyjadřuje nebývalý úspěch, kte
rého Berger v malém městě v podhůří Jeseníků do
sáhl. Výstava prezentující život a  dílo architekta 
tvořícího v duchu pozdního historizmu se zaměřuje 
především na podrobné zmapování Bergerových rea
lizací v Šumperku.

Mezi nejcennější exponáty výstavy patří pamětní 
předměty vytvořené k  příležitosti otevření novo
stavby šumperské radnice, jako jsou sklenice, šálky 
a pohlednice. Zajímavým dokladem Bergerova kres
lířského umění jsou originály variantních návrhů pro 
jeho poslední realizaci, šumperskou evangelickou 
faru, jež postupně vznikaly během dlouhých sedm
nácti let. Výstavu obohacuje řada současných i histo
rických fotografií. 

Závod proběhne na začátku podzimní části sezony. 
Závodníci tak mají čas celé léto natrénovat, aby v uli
cích města podali co nejlepší výkon. „Ti, kteří se těšili 
na závod v  červnu, úplně zoufat nemusejí. Náplastí 
jim může být virtuální závod VirtualRUN, který se 
uskuteční první červnový týden,“ říká Michal Klešti
nec z týmu ŠumpeRUN. 

Do závodu VirtualRUN není potřeba se pře
dem přihlašovat, stačí se postavit kdykoliv od 1. do 
7.  června na trať závodu, zaběhnout ji se zapnutou 
GPS na chytrých hodinkách nebo na mobilu a poku
sit se doběhnout co nejrychleji. Pokusů může každý 
absolvovat dle libosti, pořadatelům pak prostřednic
tvím stránky www.sumperun.cz/virtualrun zašle GPS 
záznam svého nejlepšího výkonu. Výsledky budou 
organizátoři hodnotit v  kategoriích závod na jedno 
kolo, tedy 3,33 kilometru, a  na tři kola, tedy deset 
kilometrů, a to muže a ženy zvlášť, věk se rozlišovat 
nebude. „V další vytrvalostní kategorii se bude hod
notit největší počet naběhaných kol,“ upřesňuje Jan 
Kostecký a dodává, že v každé kategorii budou vyhlá
šeni tři nejlepší závodníci, kteří dostanou zajímavou 
cenu a diplom.

Mapu tratě najdou zájemci na stránkách závodu  
www.sumperun.cz/virtualrun. Každý závodník bude 
startovat na vlastní nebezpečí a  za plného provozu, 
většina tratě ale vede pěšími zónami, parky a  po 
chodnících.                                                                    red

Výstava by nemohla vzniknout bez laskavé spolu
práce s odborem výstavby Městského úřadu Šumperk, 
s  farním sborem Českobratrské církve evangelické 
v Šumperku a se šumperským sběratelem Tomášem 
Petruněm. 

Pokud epidemiologická situace dovolí, plánuje 
muzeum na letní měsíce k výstavě uspořádat dopro
vodné programy, jako přednášku historičky umění 
Kristiny Lipenské nazvanou Architekt Georg Berger. 
Šumperský sen a vycházku po Bergerových šumper
ských stavbách.                    K. Lipenská, autorka výstavy

 Dům kultury má nově profil 
na YouTube

 Knihovna láká nejen děti 
na bludiště a hlavolamy

 Příběhy našich sousedů představí 
školáci v knihovně

V půjčovně pro mládež budou k vidění hlavo-
lamy různých tvarů a velikostí.           Foto: archiv

Profil Domu kultury Šumperk najdou zá-
jemci nově i na stránce YouTube. Na ad-
rese https://www.youtube.com/channel/
UCKiUmvlnOHOpxlO7vlFg-sw/featured jsou 
například zveřejněny video gratulace od vý-
znamných osob k oslavám čtyřicátin tohoto 
kulturního stánku.                                     -red-

Výstavu nazvanou Bludiště a hlavolamy, 
určenou dětem i dospělým, chystají na čer-
ven a prázdninové měsíce šumperské kni-
hovnice. Zahájena bude v úterý 16. června 
v 10 hodin v půjčovně pro mládež a potrvá 
do 30. září.
Výstavu, sestávající ze tří desítek exponátů, 
zapůjčí knihovně bratislavské Muzeum Ba-
lisa. K vidění budou velkorozměrná bludiště 
a hlavolamy různých tvarů a velikostí. Velkou 
část vystavených hlavolamů se budou moci 
návštěvníci pokusit vyřešit. Pro děti je také 
určená společná hra „Udělej si svůj hlavo-
lam“ podle jejich představ.                         -red-

Slavnostní prezentace devíti pamětnických 
příběhů, které objevili žáci ze Štítů, Velkých 
Losin, Rýmařova a Starého Města, se ode-
hraje v úterý 23. června od 16 hodin ve vel-
kém sále šumperské knihovny pod názvem 
Příběhy našich sousedů. Za přítomnosti zá-
stupců MAS Horní Pomoraví, měst Rýmařov 
a Staré Město, ZŠ a MŠ Velké Losiny a zá-
stupců Post Bellum seznámí školáci širokou 
veřejnost s osudy pamětníků, jejichž životy 
významně ovlivnily dějinné události 20. sto-
letí. Vstup na akci je zdarma.                       -red-
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Na červenec chystá dům kultury koncert 
pod širým nebem k padesátinám kapely 
Poutníci.                                         Foto: archiv

Otevření domu kultury před čtyřiceti lety připomene retrospektivní výstava DK 40.

Šumperk zažije koncerty pod letní oblohou 
i podzimní kulturní smršť

Do konce května bude pokladna 
domu kultury otevřena v  pondělí a  ve 
středu od 14 do 16 hodin. Od června 
už poběží předprodej v pokladně domu 
kultury každodenně. Zájemci si tak mo
hou kupovat i rezervovat vstupenky na 
letošní kulturní podzim, který se plní 
hvězdnými jmény. V prodeji jsou vstu
penky na koncerty kapel Laura a  její 
tygři, Argema, Katapult, do Šumperka 
přijedou Jakub Smolík, travesti skupina 
Screamers, příznivce designu a výtvar
ného umění potěší Artblok.               red

DK 40,“ říká dramaturg Domu kultury 
Šumperk Ondřej Procházka a dodává, 
že zájemci si současně budou moci 
prohlédnout prostory domu kultury.

Na červenec pak připravuje dům kul
tury koncert pod širým nebem k 50. ju
bileu kapely Poutníci. 21. srpen se 
ponese ve znamení oblíbené Revival In
vaze, věnované tentokrát hudbě Rolling 
Stones, Kabátu a dalších hvězdných ka
pel. „Termíny ještě pořád dolaďujeme 
vzhledem k  neustále se měnícím pod
mínkám. S prodejem vstupenek na léto 
chceme začít začátkem června. Z letních 
aktivit snad potěší rodiče dětí tři hodně 
zajímavé příměstské tábory a  nesmím 
zapomenout na Klášterní hudební slav
nosti, v  jejichž rámci se milovníci kla
siky mohou v  Šumperku těšit na dva 
koncerty,“ dodává produkční Michaela 
Horáková.

S uvolňujícími vládními opatřeními 
nabírá dech i  jeden z největších pořa
datelů kulturních akcí v regionu Dům 
kultury Šumperk. Červen bude ve zna
mení výtvarného umění a tvorby. Letní 
měsíce přinesou koncerty pod širým 
nebem a  podzim vystoupení velkých 
hvězd.

„Situace se mění ze dne na den, ale 
už jsme udělali zásadní rozhodnutí. 
Již nyní mohou příznivci výtvarného 
umění zhlédnout v Galerii Jiřího Jílka 
výstavu Světlem a  tuší Hany Rysové 
a  Pavla Herynka, jejíž vernisáž pro
běhne ‚opožděně‘ ve středu 3. června. 
Ve středu 17. června pak pozveme ty, 
kteří si s  námi chtějí zavzpomínat, do 
foyer domu kultury. Plánujeme zde 
odhalení retro instalace Markéty Doč
kalové a  Štěpána Mikulenky a  sou
časně zahájení retrospektivní výstavy 

V informačním centru na 
Hlavní třídě je do konce června 
k vidění výstava nazvaná Foto-
grafie pro Vincenze Priessnitze.  
Jejím autorem je Jiří Kalabis, 
který působil jako fotograf 
divadla v Šumperku a v Uher-
ském Hradišti a jenž se před 
dvěma lety rozhodl pro návrat 
do kraje svého mládí a věčné 
inspirace. Vystavené snímky 
jsou výtvarnými detaily prů-
zračně čisté vody jesenických 
řek, bystřin a potoků. Oslavuje 
jimi krásu stále vzácnější hor-
ské vody a památku člověka, 
který ostatní naučil, jak ji využí-
vat k léčení.                        -red-

 Živá voda Jeseníků  
„vtekla“ 
do informačního centra

Herna v  Muzejíčku přibližuje 
hravou formou přírodu. 

Foto: VM Šumperk

Šumperské Muzejíčko láká malé 
i velké návštěvníky na Hernu pl-
nou přírody, prodloužena je až 
do konce prázdnin. Vzhledem 
k současné situaci, v níž žáci 
přišli o část výuky, připravilo mu-
zeum právě pro ně v rámci herny 
speciální doprovodný program. 
Ten má podobu různých háda-
nek rozvíjejících logické myšlení. 
Děti si procvičí aritmetiku, geo-
metrii, ale i český jazyk. Také si 
ověří své všeobecné znalosti. 
Zábavu si jistě užijí s optickými 
klamy, které na ně v herně rov-
něž čekají a jež pro změnu pro-
věří jejich zrakové schopnosti. 
Program je vhodný nejen pro 
malé návštěvníky, ale i pro je-
jich rodiče, kteří si mohou spolu 
s dětmi vyzkoušet připravené 
hádanky a potrápit své mozkové 
buňky.                                           -eš-

 Herna plná přírody 
nabízí speciální 
program pro školáky

Zakladatel festivalu Roman Janků. 
Foto: archiv

Klášterní hudební slavnosti se uskuteční

níky po březnovém vyhlášení nouzo
vého stavu dlouho netušil, jaká situace 
v zemi nastane a jaký vliv bude mít kon
krétně na Klášterní hudební slavnosti. 
„Vše nasvědčovalo tomu, že naše roční 
práce na přípravě festivalu půjde vniveč 
a hromadné kulturní akce budou plošně 
zrušeny,“ říká Roman Janků.

Naštěstí se predikce katastrofál
ního vývoje nepotvrdily, přesto jsou 
dopady na pořadatele kulturních akcí 
tvrdé. Některé dotační podpory zů
stávají beze změn, jiné však budou 
omezeny nebo zmrazeny. Rovněž 
podpora sponzorů je velice nejistá. 
„O to více si v této těžké době vážíme 
těch, kteří nám zachovali přízeň,“ dě
kuje ředitel festivalu. Vzápětí dodává, 
že i  přes všechny problémy, které 
současná situace do kultury přináší, 
padlo rozhodnutí čtrnáctý ročník 
festivalu Klášterní hudební slavnosti 
uskutečnit. „Věříme, že lidé budou 
dychtit po setkání s živou hudbou a na 
koncerty znovu rádi přijdou. Pro ty, 
kteří se do povoleného počtu osob na 
kulturních akcích nevejdou, budeme 
vybrané koncerty přenášet online,“ 
slibuje Janků. Bližší informace najdou 
zájemci na www.klasternihudebni
slavnosti.cz.                                       red

Tradiční letní festival v  Jeseníkách, 
jehož patronkou je světová harfenistka 
Jana Boušková, reaguje na novou si
tuaci pozměněným programem a  on
line vysíláním. Původně avizovaný 
program doznal podstatných změn 
a  reflektuje finanční, termínové a  také 
kapacitní možnosti jak pořadatele 
a  sálů, tak i  umělců. Produkčně ná
ročné, velké koncerty se přesunou na 
podzimní termíny, anebo se budou 
muset v krajním případě zrušit. Novin
kou budou online přenosy některých 
koncertů s  cílem přiblížit atmosféru 
večerů v jedinečných kulisách Jeseníků 
a jejich architektonických skvostů. 

„Upravený program máme prakticky 
hotový, finalizujeme jen pár posledních 
koncertů. Situace nás velice mrzí, ale dě
láme maximum pro to, abychom letošní 
ročník zachovali,“ zdůrazňuje ředitel 
Klášterních hudebních slavností Roman 
Janků. Ten spolu se svými spolupracov


