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Vážení a milí čtenáři,
nejen pohled do kalendáře, ale i stoupající rtuť 
teploměru napovídají, že prázdniny jsou do-
slova „za dveřmi“ a s nimi přichází i letní „okur-
ková“ sezona. Pokud ale prolistujete aktuální 
číslo Živé brány s nabídkou červencových akcí, 
zjistíte, že to není tak úplně pravda. Navzdory 
dopadům koronavirové pandemie se uskuteční 
koncerty špičkových interpretů nejen vážné 
hudby v rámci festivalu Klášterní hudební slav-
nosti, organizátoři Mezinárodního filmového 
festivalu Karlovy Vary, který letos neproběhne, 
se zase rozhodli, že skvělé filmy i kousek tra-
diční festivalové nálady přivezou za diváky do 
vybraných kin, mezi nimiž nechybí šumper-
ské Oko. Louku u Rejchartic obsadí třetí čer-
vencový týden sochaři a řezbáři, aby v rámci 
sympozia Andělárium vytvořili nové andělské 
bytosti. Hned dvě nové výstavy chystá Jílkova 
galerie, muzeum láká na Prázdninový den 
a knihovna na dvě akce na dvorku, které byste 
si rozhodně neměli nechat ujít. Stejně jako kon-
cert kapely Poutníci, jež v Pavlínině dvoře oslaví 
padesát let na scéně. Především si ale užívejte 
dovolené, koupání, procházek… Přeji krásné 
červencové dny.    Z. Kvapilová, redaktorka
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Ani letos nepřijdou především malí návštěv-
níci šumperského muzea o tradiční letní zá-
bavnou akci – Prázdninový den. V Pavlínině 
dvoře totiž budou ve čtvrtek 23. července od 
9 do 16 hodin rozmístěna stanoviště s úkoly 
a soutěžemi inspirovanými aktuálními výsta-
vami, například interaktivní přírodovědnou 
Hernou plnou přírody. Děti i dospělí si na ní 
vyzkoušejí své znalosti a logické uvažování, 
ale také svou pohybovou zdatnost. A navíc 
se u toho dobře pobaví.                               -red-

Během Prázdninového dne si děti zasoutěží i se 
pobaví.                                           Foto: VM Šumperk

Loučenský Old Time Jazzband se interpretaci 
tradičního jazzu věnuje už víc než šedesát let.

 Foto: archiv

Markéta Pilátová představí svou novou knihu „Jak bra-
tři Baťové obouvali svět“.                                  Foto: A. Kebrt

Poutníci oslaví své padesátiny se šumperskými fanoušky pod širým nebem v Pavlínině dvoře.            Foto: archiv DK

 Muzeum chystá Prázdninový den 
nejen pro děti

  Knihovna potěší milovníky 
tradičního jazzu

Poutníci slaví padesát let na country scéně

Markéta Pilátová se začte do své knihy 
na dvorku knihovny

Dnes již legendární country kapela Poutníci letos 
zahájila svou jubilejní padesátou sezonu. Významné 
výročí oslaví i  se šumperskými fanoušky. Do míst
ního Pavlínina dvora zavítá ve čtvrtek 30. července.

Poutníci se již od prvních koncertů a hudebních 
přehlídek řadí mezi špičku bluegrassu, což několi
krát potvrdili výhrou v soutěži Porta. Mají za sebou 
přes čtyři tisíce koncertů u  nás a  v  zahraničí, zís
kali i Zlatou Portu za dlouholetou činnost ve folku. 
V  Americe byli dokonce dvakrát oceněni za nej
lepší neamerické bluegrassové album v  letech 1989 
a 1990.

„Za těch padesát let prošla souborem řada před
ních muzikantů, kteří patří mezi to nejlepší, co český 
bluegrass může nabídnout. Ať už to jsou Robert 

Ve čtvrtek 9. července ožije dvorek u  knihovny 
TGM. Od páté odpolední se tu do své knihy „Jak bra
tři Baťové obouvali svět“ začte Markéta Pilátová. Pub
likaci si zájemci budou moci na místě i koupit.

Nová dětská knížka Markéty Pilátové „Jak bratři 
Baťové obouvali svět“ představuje dětem odkaz bra
trů Tomáše a Jana Antonína Baťových. Kniha je dvoj
jazyčná – československá a do slovenštiny ji přeložila 
známá spisovatelka Jana Bodnárová. Dobrodružný 
příběh firmy a jejích poboček po celém světě, zejména 
v  Brazílii a  na Slovensku ve městě Baťovany, později 
Partyzánské, se odehrává na pozadí velkých historic
kých událostí, ale i drobných dětských radostí a starostí 
malé holčičky Helenky. Děti se v ní například dozvědí, 
kde se vzaly polobotky, nebo se budou moci vydat s Ja
nem Antonínem Baťou na cestu kolem světa. Knihu 
doprovázejí ilustrace Ivony Knechtové, která ilustro
vala populární knihy L.  M.  Montgomeryové z  řady 
Anna ze Zeleného domu nebo knihu o  Valentýnce. 
Knížce vtiskla svůj charakteristický styl zasněných po
staviček, pro něž mezi odstavci vykreslila Zlín minu
lého století i tropickou Brazílii.

Křesťan, Luboš Malina, Svaťa Kotas, Zdeněk Kalina 
nebo Jan Máca,“ uvedla produkční domu kultury 
Michaela Horáková. Dodala, že kapela si léty vy
pracovala svůj vlastní osobitý styl a hraje převážně 
vlastní písničky, jež napsali bývalí i současní členové 
kapely Robert Křesťan a Jiří Pola. Během vystoupení 
tak zazní nejen poutnické hity Panenka, Pojďme se 
napít a Hotel Hillary, ale i novinky z  jejich aktuál
ního šestnáctého alba Stíny na střechách.

Koncert bluegrassové a  country kapely Poutníci 
proběhne ve čtvrtek 30. července od sedmé podve
černí v  Pavlínině dvoře, v  případě špatného počasí 
pak ve velkém sále domu kultury. Více informací 
a online rezervace vstupenek na www.dksumperk.cz 
a www.poutnici.cz.                                                     red

Dvorkem šumperské knihovny TGM bude 
v úterý 28. července znít jazz. Obsadí ho totiž 
členové loučenského Old Time Jazzbandu. 
Koncert na dvorku začíná v 17 hodin 
a vstupné je dobrovolné. V případě nepříz-
nivého počasí bude jeho dějištěm velký sál 
knihovny.

Old Time Jazzband spolupracuje se šum-
perskou knihovnou od roku 2008, kdy se 
při festivalu Město čte knihu sešla sestava 
současných i bývalých členů kapely. Od té 
doby proběhla řada vystoupení – během 
vernisáží výstav a kávových slavností počát-
kem léta v zahradě knihovny, na Paprsku při 
společné akci Pradědovy letokruhy, dvakrát 
si kapela zahrála i před knihovnou v partner-
ské polské Nyse. A nechyběla ani při slav-
nostním zahájení provozu knihovny v nových 
prostorách v září 2018. Letošním letním 
koncertem tak chce knihovna potěšit nejen 
milovníky tradičního jazzu.                              -kš-

Čtení na dvorku je určené jak pro dospělé, tak 
i dětské čtenáře. Za nepříznivého počasí se akce, na 
niž je padesátikorunové vstupné, odehraje ve velkém 
sále knihovny.                                                                kš
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Doležalovo kvarteto přiveze program nazvaný Il divino 
Boemo, věnovaný Josefu Myslivečkovi.   Foto: archiv KHS

Smyčcové kvarteto Epoque Quartet a kytarové duo Siempre Nuevo přijedou v červenci s projektem 4+2 film, jazz, 
klasika, swing.                                                                                                                                             Foto: archiv KHS

Kytarista Štěpán Rak vystoupí v  dřevěném kostele 
v Maršíkově.                                                 Foto: archiv KHS

Patronka festivalu, harfistka Jana Boušková, nabídne 
v úterý 14. července recitál v šumperském klášterním 
kostele.                                                                  Foto: V. Vlk

Program festivalu zůstává hvězdný i po škrtech, říká Roman Janků
Z plánovaných patnácti koncertů na devět musel program seškrtat festival Klášterní hudební slavnosti, který se v srdci Jeseníků letos uskuteční již 
počtrnácté. I přesto v nabídce zůstávají opravdové hvězdy a svěží hudební lahůdky. K vidění budou od července do září. Bližší podrobnosti redakci sdělil 
ředitel festivalu Roman Janků.

Hudební svět zasáhla pandemie koronaviru ob-
zvlášť tvrdě. Ještě začátkem května jste netušil, zda 
festival Klášterní hudební slavnosti proběhne. Co 
nakonec rozhodlo ve prospěch jeho konání?
V  první řadě jsem chtěl zachovat kontinuitu. My
slím si, že v  případě projektu tohoto typu si nemů
žeme dovolit vynechat. S naším publikem je třeba být 
v pravidelném kontaktu, což by se vytratilo. Dalším 
impulzem bylo potvrzení, že na festival budeme mít 
vůbec nějaké finanční krytí. Peněz je ale výrazně 
méně, takže jsme museli přizpůsobit této skutečnosti 
celý letošní program.

Dramaturgii letošního ročníku jste připravovali 
s několikaměsíčním předstihem. Do jaké míry jste 
ji museli změnit? Kolik koncertů proběhne? 
Hlavní koncerty jsme připravovali již od září, vstu
penky jsme začali prodávat před loňskými Vánocemi. 
S  krizí, jež přišla a  zakazovala jakékoliv hromadné 
akce, mi bylo jasné, že plánovaný program se nej
spíš neuskuteční. S  tím, jak se postupně utlumovaly 
veškeré ekonomické aktivity země, jsem začínal tušit 
problémy v  dotacích, bez kterých nejsme schopni 
festival ufinancovat. Takže z  původně plánovaných 
patnácti koncertů se nakonec uskuteční devět. Pro
gram se změnil asi ze sedmdesáti procent. Nebudou 
vystupovat žádná velká tělesa, v některých tradičních 
městech festivalu koncerty nebudou vůbec, z organi
začních důvodů bude festival probíhat místo tří týdnů 
tři měsíce.

Na koho se tedy mohou příznivci vážné hudby tě-
šit? A kde všude se bude koncertovat?
Přes všechny problémy se nám podařilo zacho
vat velice atraktivní program. Na festivalu vy
stoupí naše patronka harfistka Jana Boušková, 
jež bude mít recitál v  klášterním kostele v  Šum
perku. Posluchači se mohou těšit na koncert 
kytaristy Štěpána Raka v  dřevěném kostele v  Mar
šíkově, etnickou hudbu přiveze do Tančírny v  Ra
čím údolí soubor Bardolino, smyčcové kvarteto 
Epoque Quartet a  kytarové duo Siempre Nuevo  
přijedou s  projektem 4+2 film, jazz, klasika, swing 
do Skleníku v  Loučné nad Desnou, světovou pre
miéru projektu věnovaného českému současní
kovi W.  A.  Mozarta Josefu Myslivečkovi nabídnou 
v Šumperku Doležalovo kvarteto s hobojistkou Mi
chaelou Hrabánkovou. To jsou koncerty v červenci, 
následují dva koncerty v  srpnu, a  to fenomenální 
české klarinetistky Anny Paulové ve spolupráci 
s akordeonistou Jiřím Lukešem v Karlově Studánce 
a  koncert Alinde Quinteta na arkádách zámku ve 
Velkých Losinách. 

Některé hvězdné koncerty jsme dokázali zachovat, 
proto se festival uzavře až v září. V Jeseníku v tomto 
měsíci vystoupí houslista Pavel Šporcl a v Rapotíně se 
představí v projektu Cigánská duše Jaroslav Svěcený 
a Cigánski diabli.

Na který koncert se Vy osobně nejvíc těšíte?
Přiznám se, že letos nemám žádné preference. Ale přece 
jen je mi nejbližší projekt Doležalova kvarteta a hobo
jistky Michaely Hrabánkové. Na šumperském koncertě 
zazní program, který se jmenuje Il divino Boemo, což 
je italsky Božský Čech. Tak totiž Myslivečka v  Itálii 
přezdívali. Současník Mozarta byl v  Itálii jednu dobu 
nejhranější autor oper a známější než Mozart, s nímž 
ho pojilo přátelství. Jeho hudba je svěží, krásná a neprá
vem opomíjená. Bude to takové pohlazení po duši.

Vím, že jste zvažovali on-line přenosy vybraných 
koncertů zejména pro ty, kteří se z obavy o své zdraví 
rozhodli letos koncerty nenavštívit. Zrealizujete je?
Na této verzi se pracuje. Z  technických důvodů ale 
nebudeme vysílat online, ale koncerty nabídneme ze 
záznamu druhý den. 

Festival takového rozsahu není možný bez podpory 
sponzorů. Mnohé ale nepochybně situace s korona-
virem také zasáhla. Jak moc jste to pocítili?
Někteří sponzoři nám nedokázali sdělit, zda nás 
budou schopni podpořit, s  dalšími jsme ani nebyli 
schopni navázat kontakt. Výsledkem je téměř polo
viční nabídka koncertů, ale především naprostý úby
tek účinkujících. Všechny naše koncerty jsou vlastně 
takovou komorní verzí festivalu. Další citelnou ranou 

byla nemožnost prodávat vstupenky, neprobíhala 
žádná propagace, vše se zastavilo. A  to budou zna
telné ztráty, jež zatím nedokážeme vyčíslit.

Jak je to tedy letos se vstupenkami? Kde si je mohou 
lidé koupit?
Stejně jako v předchozích ročnících mohou zájemci 
koupit vstupenky z pohodlí domovů online na www.
goout.cz. Na webových stránkách www. klasternihu
debnislavnosti.cz je také seznam kamenných prode
jen se vstupenkami a rozhodně budeme mít v prodeji 
vstupenky i  před koncerty. V  samotném Šumperku 
jsou pak k dostání v  informačním centru na Hlavní 
třídě a v pokladně domu kultury, kde je možné koupit 
lístky také na koncerty v Loučné a v Maršíkově.

Změní nějak letošní zkušenost s  koronakrizí po-
dobu festivalu v dalších letech?
Festival se vyvíjí nezávisle na koronakrizi. Ze začátku 
jsem byl přesvědčen, že do budoucna budeme muset 
více dostávat náš festival do online prostoru. Ten ale 
není schopen divákovi stoprocentně zprostředkovat 
akustický zážitek, atmosféru uměleckého vystoupení 
a  krásu prostor, ve kterých se koncerty odehrávají. 
Naše koncerty jsou zážitkové a o tom je celý segment 
živého umění. Novým technologiím se vůbec nebrá
ním, ale určitě to nebude směr do budoucna. Stále 
věřím na sílu zážitku a vjemu naživo.

Děkuji za rozhovor.
Z. Kvapilová
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 17.00 Artvečer – FK: TADY VARY: Proxima, FR, 
DEU, akční, drama, 12+

 20.00 Artvečer – FK: TADY VARY: Zlovolné his-
torky z předměstí, IT, CHE, drama, 15+

Středa 8. července
 17.00 Artvečer – FK: TADY VARY: Teplouš, JAR, 

GB, drama, 15+
 20.00 Artvečer – FK: TADY VARY: Meky, ČR, 

SR, dokumentární

Čtvrtek 9. července
  15.00 Frčíme, USA, animovaný, komedie, ro

dinný, ČZ 
 17.00 Artvečer – FK: TADY VARY: Na palubu!, 

FR, komedie
  17.00 Čtení na dvorku: Markéta Pilátová – Jak 

bratři Baťové obouvali svět, čtení spojené s pro
dejem knihy, dvorek knihovny, v případě nepříz
nivého počasí velký sál 

 20.00 Artvečer – FK: TADY VARY: Zumiriki, 
ESP, dokumentární, drama

Pátek 10. července
  14.40 Ledová sezóna: Ztracený poklad, USA, 

IND, animovaný, komedie, rodinný, ČZ 
 17.00 Artvečer – FK: TADY VARY: Tajný agent, 

CHL, dokumentární
 20.00 Artvečer – FK: TADY VARY: Bez zvlášt-

ních znamení, MEX, ESP, drama, 15+

Sobota 11. července
  14.30 Lassie se vrací, DEU, dobrodružný, drama, 

rodinný, ČZ 
 17.30 3bobule, ČR, komedie
 20.00 Artvečer – FK: TADY VARY: Honey Boy, 

USA, drama, 12+

Neděle 12. července
  14.40 Ledová sezóna: Ztracený poklad, USA, 

IND, animovaný, komedie, rodinný, ČZ 
 17.30 3bobule, ČR, komedie

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 18. 10. Čas lovců a sběračů, Hollarova galerie, 
muzeum
 Do 23. 8. Jan Hachran, výstava výtvarných prací, 
Galerie mladých, muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Od 1. 7. do 26. 7. Miroslava Ptáčková: V krajině 
světla, výstava sklářské designérky, Galerie J. Jílka

  Od 29. 7. do 23. 8. Marie Kapounová: Střídmé 
doteky, Galerie J. Jílka

 Do 2. 9. Šárka Nesvadbová: Barvy květin, foto
grafie, půjčovna pro dospělé, knihovna

 Do 30. 9. Bludiště a  hlavolamy, výstava Matice 
osvety Bratislava, půjčovna pro mládež, knihovna

  Do 31. 12. Retrospektivní výstava DK40, foyer, 
dům kultury 

  Od 7. 7. do 31. 8. Mikulov, naše láska, výstava 
účastníků kurzů Mikulovské fotobraní A. Bed
naříkové, E. Hruškové, H. Janíčkové, T. Janíčka, 
E. Jánošiové, V. Koudelkové, E. Lyskové, P. Matuš
kové, P. Novotné, J. Piskače, I. Pletkové, R. Práta, 
J.  Válka, Z. Žichovské a  jejich lektora P. Zatlou
kala, minigalerie, informační centrum
 Do 3. 9. Boris Jirků: Okno do duše, Eagle Gallery 

Středa 1. července
  15.00 Frčíme, USA, animovaný, komedie, ro

dinný, ČZ 
 17.30 3bobule, ČR, komedie
  18.00 Miroslava Ptáčková: V krajině světla, ver
nisáž výstavy sklářské designérky, Galerie J. Jílka

 20.00 Artvečer – FK: Vysoká dívka, RUS, drama, 15+

Čtvrtek 2. července 
  15.15 Ledová sezóna: Ztracený poklad, USA, 

IND, animovaný, komedie, rodinný, ČZ 

 17.30 3bobule, ČR, komedie
 20.00 V síti, ČR, dokumentární, 15+

Pátek 3. července
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
  15.30 Frčíme, USA, animovaný, komedie, ro

dinný, ČZ 
 17.30 3bobule, ČR, komedie
  20.00 Klášterní hudební slavnosti: Michaela 

Hrabánková & Doležalovo kvarteto, klášterní 
kostel 

 20.00 Artvečer – FK: TADY VARY: Než skončí 
léto, AUS, komedie, drama, 12+

Sobota 4. července
  14.45 Ledová sezóna: Ztracený poklad, USA, 

IND, animovaný, komedie, rodinný, ČZ 
 17.00 Artvečer – FK: TADY VARY: Jalda, noc 

odpuštění, IRN, FR, DEU, drama
 20.00 Artvečer – FK: TADY VARY: Luxor, EGY, 

ARE, romantický, drama

Neděle 5. července
  14.30 Lassie se vrací, DEU, dobrodružný, drama, 

rodinný, ČZ 
 17.00 Artvečer – FK: TADY VARY: Mogul Mauglí,  

GB, USA, drama, 12+
 20.00 Artvečer – FK: TADY VARY: Jsme jedné 

krve, DNK, krimi, thriller, 12+

Pondělí 6. července 
  14.30 Lassie se vrací, DEU, dobrodružný, drama, 

rodinný, ČZ 
 17.00 Artvečer – FK: TADY VARY: Kubrick 

o Kubrickovi, FR, PL, dokumentární, 15+
 20.00 Artvečer – FK: TADY VARY: Ema, CHL, 

drama, 15+

Úterý 7. července 
  9.00–11.30 Prázdniny v půjčovně pro mládež – 

Pojďte s  námi za pohádkou: Chytrá horákyně, 
půjčovna pro mládež, knihovna

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
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 20.00 V síti, ČR, dokumentární, 15+

Pondělí 13. července
 17.30 V síti, ČR, dokumentární, 15+
 20.00 3bobule, ČR, komedie

Úterý 14. července
  9.00–11.30 Prázdniny v půjčovně pro mládež – 

Pojďte s námi za pohádkou: O slepičce a kohout-
kovi, půjčovna pro mládež, knihovna

 17.30 V síti, ČR, dokumentární, 15+
  20.00 Klášterní hudební slavnosti: Jana Bouš-

ková, klášterní kostel 
 20.00 3bobule, ČR, komedie

Středa 15. července
 9.00 Andělárium – galerie pod širým nebem 2020, 
zahájení sochařského sympozia, louka u Rejchartic

  17.00 Vycházka: Šumperkem po stopách 
Georga Bergera, vlastivědná vycházka s  his
toričkou umění K. Lipenskou, sraz u  pokladny 
muzea

 17.30 3bobule, ČR, komedie
 20.00 Artvečer – FK: Pro Samu, GB, dokumen

tární, 12+

Čtvrtek 16. července
 17.30 3bobule, ČR, komedie
 20.00 Samotáři, ČR, SVN, komedie, drama, 15+

Pátek 17. července
  15.30 Frčíme, USA, animovaný, komedie, ro

dinný, ČZ 
 17.30 3bobule, ČR, komedie
 20.00 Téměř dokonalá tajemství, DEU, kome

die, 15+
 20.00 Andělárium – galerie pod širým nebem 
2020, sochařské sympozium, posezení u ohně se 
živou hudbou, louka u Rejchartic

Sobota 18. července
 12.00–22.00 Andělárium – galerie pod širým ne-
bem 2020, doprovodný program sochařského sym
pozia, louka u Rejchartic

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

 17.30 3bobule, ČR, komedie
 20.00 Raoul Taburin, FR, komedie

Neděle 19. července
  15.00 Lassie se vrací, DEU, dobrodružný, drama, 

rodinný, ČZ 
  17.30 Téměř dokonalá tajemství, DEU, kome

die, 15+
  20.00 3bobule, ČR, komedie

Pondělí 20. července
 17.30 3bobule, ČR, komedie
 20.00 Parazit, KOR, drama, komedie, thriller, 15+

Úterý 21. července
  9.00–11.30 Prázdniny v půjčovně pro mládež – 

Pojďte s námi za pohádkou: O Budulínkovi, půj
čovna pro mládež, knihovna

  17.40 Frida Viva La Vida, IT, dokumentární
  20.00 3bobule, ČR, komedie

Středa 22. července
 17.30 3bobule, ČR, komedie
  20.00 Kouř, Československo, komedie, muzikál

Čtvrtek 23. července
  9.00–16.00 Prázdninový den, muzeum a Pav

línin dvůr, muzeum
  15.00 Mulan, USA, dobrodružný, drama, 

 „Bratrušák“ láká na koupání 
a tobogan

 Muzeum pořádá vycházku 
po stopách architekta Bergera

 Děti mohou o prázdninách 
do knihovny za pohádkou

Výstava Šumperský sen Georga Bergera je insta-
lována v Rytířském sále muzea. 

Foto: VM Šumperk

Rozhledna na Háji u Šumperka
je otevřena za příznivé viditelnosti

červenec, srpen: út–ne 10–17 hod.

V pondělí a v případě deštivého počasí 
bude zavřeno.

Kontakt: 774 664 647, 737 886 278

Letní Bratrušovské koupaliště při Tylově ulici 
je do konce června otevřeno v pracovních 
dnech od 13 do 19 hodin a o víkendech od 
9 do 20 hodin. Od středy 1. července pak 
bude každodenní provoz od 9 do 20 hodin. 
V jeho areálu se nacházejí také hřiště pro 
míčové hry, dětské hřiště s herními prvky, la-
nová pyramida, skákací hrad, koše na disc-
golf a tobogan. Bližší informace k provozu 
a cenám vstupného lze najít na www.aqua-
centrum.net.                                             -red-

Pro milovníky architektury a zejména sta-
vební historie Šumperka chystá místní 
muzeum vlastivědnou vycházku městem. 
Průvodkyní bude historička umění Kristina 
Lipenská, autorka výstavy Šumperský sen 
Georga Bergera, jež je do konce srpna k vi-
dění v Rytířském sále muzea. Zaměří se 
nejen na všeobecně známé veřejné stavby 
tohoto vídeňského architekta, jakými jsou 
divadlo a radnice, ale také na řadu Berge-
rových vil, obchodní domy, hotel či vinárnu. 
Přiblíží rovněž, co obnáší tzv. heimatstil, 
a zamyslí se nad tím, proč Berger právě 
v Šumperku dosáhl takového úspěchu.
Vycházka se uskuteční ve středu 15. čer-
vence za dodržení platných aktuálních 
hygienických nařízení. Sraz účastníků je 
v 17 hodin u pokladny muzea.                   -red-

Na letní měsíce chystají šumperské kni-
hovnice pro děti v doprovodu rodičů či 
prarodičů prázdninová setkávání nazvaná 
Pojďte s námi za pohádkou. Na děti čekají 
v půjčovně pro mládež každé úterý od 9 do 
11.30 hodin hry, soutěže a aktivity na téma 
klasických dětských pohádek. V úterý 7. čer-
vence to bude Chytrá horákyně, 14. čer-
vence pohádka O slepičce a kohoutkovi, 
21. července O Budulínkovi a 28. července 
pohádka O perníkové chaloupce. V srpnu 
se pak mohou těšit na Zlatovlásku, Popelku 
a Červenou karkulku. Vstup je zdarma.    -kv-

rodinný, ČZ 
  17.30 3bobule, ČR, komedie
 20.00 Havel, ČR, drama, životopisný, 12+

Pátek 24. července
  15.00 Mulan, USA, dobrodružný, drama, ro

dinný, ČZ 
 17.30 3bobule, ČR, komedie
 20.00 Havel, ČR, drama, životopisný, 12+

Sobota 25. července
  15.20 Vzhůru za sny, DNK, animovaný, ro

dinný, ČZ 
  17.30 Mulan, USA, dobrodružný, drama, ro

dinný, ČZ 
 20.00 Havel, ČR, drama, životopisný, 12+

Neděle 26. července
  15.20 Vzhůru za sny, DNK, animovaný, ro

dinný, ČZ 
  17.30 Mulan, USA, dobrodružný, drama, ro

dinný, ČZ 
 20.00 Havel, ČR, drama, životopisný, 12+

Pondělí 27. července
  15.20 Vzhůru za sny, DNK, animovaný, ro

dinný, ČZ 
 17.30 3bobule, ČR, komedie
 20.00 Havel, ČR, drama, životopisný, 12+

Úterý 28. července
  9.00–11.30 Prázdniny v půjčovně pro mládež – 

Pojďte s  námi za pohádkou: O  perníkové cha-
loupce, půjčovna pro mládež, knihovna

  15.20 Vzhůru za sny, DNK, animovaný, ro
dinný, ČZ 

  17.00 Koncert na dvorku: Old Time Jazzband, 
dvorek knihovny, v  případě nepříznivého počasí 
velký sál 

 17.30 Havel, ČR, drama, životopisný, 12+
 20.00 3bobule, ČR, komedie

Středa 29. července
  15.20 Vzhůru za sny, DNK, animovaný, ro

dinný, ČZ 
 17.30 Havel, ČR, drama, životopisný, 12+
  18.00 Marie Kapounová: Střídmé doteky, ver
nisáž výstavy, Galerie J. Jílka

 20.00 Malá lež, CHN, USA, komedie, drama, 12+

Čtvrtek 30. července
  15.20 Velké dobrodružství malé pandy, RUS, 

USA, anim., dobr., komedie, rodinný, ČZ
 17.30 Havel, ČR, drama, životopisný, 12+
  19.00 Poutníci – 50 let v country, Pavlínin dvůr
 20.00 Tenet, USA, GB, akční, drama, scifi

Pátek 31. července
  15.20 Velké dobrodružství malé pandy, RUS, 

USA, anim., dobr., komedie, rodinný, ČZ
 17.30 3bobule, ČR, komedie
 20.00 Tenet, USA, GB, akční, drama, scifi



Šumperk | Živá brána Jeseníků    4/20206

Program Na okraji pokračuje v Jílkově galerii dvěma výstavami
Program Na okraji, na který se Galerii Jiřího Jílka 

podařilo získat grant od ministerstva kultury, po
kračuje v  červenci hned dvěma výstavami. První 
nazvaná „V krajině světla“ představí tvorbu sklářské 
designérky Miroslavy Ptáčkové (*1990). Zahájena 
bude ve středu 1. července v 18 hodin a potrvá do 
26. července. O  tři dny později, ve středu 29. čer
vence, pak vernisáž v 18 hodin otevře výstavu prací 
Marie Kapounové (*1982) nesoucí název „Střídmé 
doteky“. K vidění bude do 23. srpna.

Sklářská designérka Miroslava Ptáčková od 
počátku nalézá nové možnosti v  zacházení s  ma
teriálem. Letos pracuje s  tabulovým sklem a  sklo
vlákninou v  jejím vrstvení, leptání, broušení 

svém prázdnu plností. Její tkáň je aktivním spolu
hráčem na ní zaznamenaným dílčím motivům, které 
v nalézání a dotýkání se významu zpřítomňují celek 
bytí. 

U Petra dveře, práh domu, strop, deska stolu, u ní 
tušené stíny a záchytné body, ale i zřetelný horizont 
krajiny, někdy zvíře a  jindy možná rozvlnění větví 
a trávy nebo jemný dotek světla, ruky, toho, pro co 
by určitější vymezení bylo jeho popřením. 

Mariina křehká výpověď je bytostně nevtíravá 
a o to přesvědčivější. Vystačí s málem, nic nepřidá, 
a  přece nic nechybí. Všechno je zároveň formou 
i  obsahem a  splývá v  ryzí čistotě. K  ní není co  
dodat…                                                                     M. Koval

Z nových knih, které Knihovna TGM koupila 
v květnu pro své čtenáře, knihovnice dopo-
ručují povídkovou knihu laureátky Nobelovy 
ceny za rok 2018 Olgy Tokarczukové Bizarní 
povídky, na Magnesia Literu v kategorii ob-
jev roku nominovanou knihu autorky Romi 
Grey Jmenuji se Orel a debutový román Ka-
rin Lednické Šikmý kostel, první část zamýš-
lené trilogie, jež vzbudila mimořádný zájem 
čtenářů.
O. Tokarczuková – Bizarní povídky
Proměnlivý rytmus povídek 
udržuje čtenáře v napětí, 
takže si ani na chvíli není 
jistý, co se stane na další 
stránce. Autorka jej vy-
vádí z rovnováhy, vystrkuje 
z komfortní zóny a ukazuje, 
že svět je čím dál méně 
srozumitelný. Prvky gro-
tesky, černého humoru, 
fantastiky a hororu odhalují, že v realitě nic 
není takové, jak to na první pohled vypadá.
Další čtenářské tipy
beletrie: M. Čechová – Baletky
historická: G. Winston – Poldark: Cizinec 
z moře – další díl rodinné historické ságy
fantasy: N. Novik – V zajetí zimy
naučná: F. Harrer – Dějiny města Šumperka, 
P. Čornej – Jan Žižka
dětská: J. Todd-Stanton – Artur a zlaté lano, 
M. Ende – Rodrigo Raubíř a neohrožený 
Špunt, D. Walliams – Ledová obluda

 Knižní tipy pro čtenáře

Zavzpomínat na slavnostní otevření šumperského domu kultury před čtyřiceti lety mohli všichni, kteří zamířili 
třetí červnovou středu do místního „kulturáku“. Kromě netradiční prohlídky míst, do nichž se divák nemá šanci 
běžně dostat, na ně čekala především retrospektivní výstava DK 40. Její součástí je vedle fotografií, zachycujících 
uplynulé čtyři dekády existence domu kultury, rovněž instalace ze starých elektronických zařízení a dalších do-
plňků, které se během let nastřádaly v jeho prostorách. Tvorby konceptuálního díla se ujala dvojice mladých šum-
perských uměleckých nadšenců Markéta Dočkalová a Štěpán Mikulenka. Jejich cílem bylo vytvořit plnohodnotné 
dílo z věcí, jež dnes již neslouží svému účelu a které by skončily v kontejneru. Součástí instalace je i videoprojekce, 
jež zobrazuje vliv elektronických zařízení a sociálních sítí na běžný lidský život. Retrospektivní výstavu DK 40 si 
mohou příznivci kultury a umění prohlédnout do konce roku.                                                    Text: -zk-, foto: P. Kvapil

a dotváření hmotou syntetických barev. Co vzniká, 
je zdánlivě nečekaným obrazem přírody. S  údivem 
a rád nalézám u ní důvěrně známé přírodní rytmy 
krajin Jiřího Johna, stejně jako horizonty Evy Vá
penkové. Výčet jmen byl by dlouhý a i nám oběma je 
to svět bytostně blízký. Všechno děje se ale „pohle
dem z druhého břehu“. Noří z vlastností materiálu. 
Forma stává se obsahem a  splývá s  ním, aby byla 
stromem, vodou, horizontem, květem, horou ze skla 
zrozenou. Vrstvením děrované vlákniny a křížením 
směrů její osnovy ladí míru prostupujícího světla 
a ohýbáním ji vynáší do prostoru. Světlo hraje tu zá
sadní roli, a proto mu objekty plně vystavuje. 

I  jiný výběr prací experimentátorky Miroslavy 
Ptáčkové byl by vítaným příspěvkem, ale právě příro
dou výrazně vymezený soubor je tu na dobré adrese. 
Zřetelně ukazuje, že i tak různé cesty vedou ke stej
nému cíli a v harmonické jednotě se spolu potkávají. 

„... mluvil bych především o potřebě redukce na to 
nezbytné. Na obraze ponechám jen to, co tam vydr-
žím.“ (Petr Veselý)

Podobně střídmě myslí a cítí i Petrova dcera Ma
rie Kapounová. Ubírá na dřeň. Směřuje k  jádru až 
do krajnosti odlehčené kresby a  vypovídá názna
kem. Míří do ohniska toho, co z úplnosti uchované 
trvá v paměti a jako rýha na kartonu s provlečeným 
provazem u Antonia Tàpiese – tady třeba kancelář
skými svorkami a holým archem papíru nebo i  jen 
do plátna všitou nití – svědčí o pokoře a vyzývá ke 
skromnosti. 

Je výmluvností jen zdánlivě nahodilých shluků 
umístěných někdy i u okraje plochy, která je sama ve 

M. Ptáčková: Laskavec, 2020, syntetická barva na sklo, 
sklovlákno, leptané sklo, dřevěný rám, 32 × 43 cm

M. Kapounová: Bez názvu, asi 2005, tuš na papíře. 
21 × 29,7 cm
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Posly krásy v kmenech stromů začnou řezbáři a sochaři 
objevovat od středy 15. července.                 Foto: P. Kvapil

Dlouho očekávaný dokumentární film „Meky“ je na 
programu festivalu ve středu 8. července.      Foto: archiv

Na rejchartickou louku se snesou  
noví andělé

Tady Vary nabídnou v Oku šestnáct filmů

Andělé coby ochránci, patroni a  „poslové krásy“ 
jsou sjednocujícím tématem galerie pod širým ne
bem, jež se nachází v Rejcharticích, na louce nedaleko 
kostela. Další andělské „skorobytosti“ uvolní v  čer
venci místo novým sochám, které vytvoří sochaři bě
hem čtyřdenního sympozia nazvaného Andělárium. 
Letošní šestý ročník nese podtitul „Společnou radostí 
koronaviru navzdory!“. 

Posly krásy v kmenech stromů začnou řezbáři a so
chaři objevovat od středy 15. července. Od tohoto 
dne mohou zájemci sledovat jejich práci na otevřené 
louce. Na ni se pak andělé „snesou“ v pátek 17. čer

Od 3. do 11. července 2020 se bude v bezmála stovce 
českých kin v téměř osmdesáti velkých i menších měs
tech promítat šestnáct filmů v rámci unikátní přehlídky 
Tady Vary ve vašem kině, kterou připravil organizační 
tým Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. 
K přehlídce se připojilo i šumperské Oko.

„S ohledem na situaci letos nemohou diváci na festi
val do Karlových Varů, rozhodli jsme se tedy, že přive
zeme alespoň část festivalu za nimi. Těší nás obrovský 
zájem kinařů a  doufám, že se nám společně podaří 
nabídnout divákům nejen skvělé filmy, ale i  kousek 
tradiční festivalové nálady,“ říká prezident festivalu 
Jiří Bartoška, jenž věří, že v době, kdy řada producentů 
a distributorů byla nucena posunout premiéry nových 
domácích i zahraničních filmů, bude přehlídka pro di
váky zajímavou programovou alternativou.

Do kolekce „Tady Vary“ zařadili dramaturgové 
výrazné snímky, jež vzbudily mimořádný ohlas na 
festivalech od loňského podzimu do letošního Berli
nale. Na plátnech šestadevadesáti českých kin budou 
vůbec poprvé v Evropě uvedeny i tři tituly z letošního 
festivalu Sundance: poutavé atmosférické egyptsko
britské drama „Luxor“, tajemstvím obestřený me
xický thriller „Bez zvláštních znamení“ debutantky 
Fernandy Valadez a  „Tajný agent“, originální mix  
špionážní komedie a observačního dokumentu chil
ské filmařky Maite Alberdi.

Co všechno potkalo Mekyho Žbirku od chvíle, 
kdy poprvé vzal do ruky kytaru až do momentu, kdy 
svůj život odhalil filmařům? Dlouho očekávaný do
kumentární film „Meky“ natočil držitel Českého lva 
Šimon Šafránek a promítat se bude 8. července. Do 
programu se dostaly i dvě novinky s velkým diváckým 
potenciálem: hojnou publicitou podpořené francouz
skoněmecké drama „Proxima“ o  jediné astronautce 
ve vesmírné misi a  nápadité australské drama „Než 

vence odpoledne, večer bude připraveno posezení 
u ohně se živou hudbou. 

Slavnostní finále se odehraje na louce v  sobotu 
18.  července a  doprovodí ho řada akcí. V  poledne 
nabídne divadlo Paravánek hru pro děti „Loutko
hraní“, poté je na programu žonglérské vystoupení 
artisty Josefa Večerky „Klaun a  Žirafa Jednokolka“. 
Ve 14.30  hodin budou během vernisáže výstavy 
představeni jednotliví umělci a úderem třetí odpole
dní požehná novým andělům páter Milan Palkovič. 
V 16 hodin pak nabídnou sochaři adrenalinovou po
dívanou s motorovými pilami, na niž naváže dražba 
dřevěných artefaktů, obrazů a  grafiky. O  šesté pod
večerní vystoupí Roman Dragoun a v osm vyvrcholí 
festival koncertem brněnské kapely Zadáci.

Během celého sobotního programu bude připra
vena na malování s dětmi výtvarnice Petra Lakomá. 
Pořadatelé rovněž zajistí pro zájemce dopravu au
tobusem ze Šumperka a  zpět. Od hotelu Grand do 
Rejchartic se odjíždí ve 12 hodin, zpět do Šumperka 
se pak autobus vrací ve 21 hodin. Milovníci turistiky 
mohou na rejchartickou louku dojít po modré, zelené 
a žluté značce.

Andělské bytosti každoročně uvolňují na rejchar
tické louce místo novým kolegům a  ozvláštňují tzv. 
Andělskou stezku vedoucí ze Šumperka po modré 
značce přes Čarovný les a Tulinku do rejchartického 
údolí. Část z nich se zabydlí ve městě, městských par
cích a na dalších místech.                                                  zk

skončí léto“. Pozornost si zaslouží také italskošvýcar
ské „Zlovolné historky z předměstí“, sžíravá vize zka
ženého lidství, nebo francouzskopolský dokument 
„Kubrick o  Kubrickovi“, originální portrét slavného 
filmového režiséra.

Přehlídka Tady Vary ve vašem kině uvede v  ter
mínu, kdy měl původně probíhat letošní ročník kar
lovarského festivalu, šestnáct filmových titulů. Každý 
z nich bude mít pouze jedno exkluzivní představení, 
které proběhne ve všech zúčastněných kinech ve 
stejný okamžik. Promítání budou koncipována ve 
festivalovém duchu, budou doplněna úvody přená
šenými do sálu i online besedami s tvůrci. Vybraná 
místa navštíví osobně zástupci karlovarského festi
valového týmu. Podrobné informace o  jednotlivých 
snímcích nebo doprovodných akcích jsou k  dispo
zici na webových stránkách festivalu www.kviff.com. 
Vstupenky na jednotlivá představení se budou prodá
vat přímo v kinech.                                                         kv

 V knihovně mají bludiště 
a hlavolamy

 Infocentrum zaplní snímky 
Mikulova

Velkou část vystavených hlavolamů si mohou ná-
vštěvníci knihovny zkusit vyřešit.     Foto: P. Kvapil

Krása Mikulova láká řadu amatérských foto - 
grafů.                                                     Foto: T. Janíček

Výstava nazvaná Bludiště a hlavolamy, ur-
čená dětem i dospělým, je do 30. září k vidění 
v půjčovně pro mládež šumperské knihovny. 
Výstavu, sestávající ze tří desítek exponátů, 
zapůjčilo knihovně bratislavské Muzeum 
Balisa. K vidění jsou velkorozměrná bludiště 
a hlavolamy různých tvarů a velikostí. Velkou 
část vystavených hlavolamů si navíc mohou 
návštěvníci zkusit vyřešit. Pro děti je také ur-
čena společná hra „Udělej si svůj hlavolam“ 
podle svých představ.                                    -red-

Mikulov, naše láska je název výstavy, jež 
bude od 7. července do konce srpna k vidění 
v minigalerii informačního centra na Hlavní 
třídě. Představí snímky přibližně desítky ne-
profesionálních fotografů ze všech koutů re-
publiky, kteří se seznámili během několika 
let v kurzech fotomeditace pořádaných sdru-
žením Kruh na Dlouhých stráních. 
Touha po sdílení zkušeností a po sebezdo-
konalování tyto fotografy spojila a stali se 
z nich přátelé, kteří měli potřebu setkávat 
se častěji než jednou za rok na kurzu. Je-
den z nich zorganizoval setkání v Mikulově. 
Krása města, jeho bohatá historie, blíz-
kost Rakouska a zejména magická Pálava 
a nádherná okolní krajina všechny hluboce 
zasáhly. Nestačil jim jeden víkend, několik 
let se sem vraceli, fotili a výsledky své práce 
pod dohledem lektora Petra Zatloukala hod-
notili. Výběr snímků představili v mikulovské 
galerii Konvent. Řadu z nich mají nyní mož-
nost zhlédnout také návštěvníci galerie v in-
focentru v Šumperku, partnerském městě 
Mikulova.                                                T. Janíček
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