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Vážení a milí čtenáři,
prázdniny a léto jsou v polovině a „za dveřmi“ 
je měsíc srpen. Ten letos v Šumperku po 
mnoha letech vzhledem ke koronavirové 
pandemii neproběhne ve znamení folklor-
ního festivalu, kultury chtiví čtenáři ale ne-
budou ochuzeni. Místní divadlo se totiž 
rozhodlo uspořádat oblíbený festival Divadlo 
v parku, jenž se ponese ve znamení skvělých 
komedií. V srpnu pokračuje dvěma koncerty 
i festival Klášterní hudební slavnosti, hud-
bymilovnou veřejnost potěší klarinetistka 
Anna Paulová spolu s akordeonistou Jiřím 
Lukešem a dechové kvinteto Alinde Quintet. 
Koncem srpna „rozparádí“ publikum v Pav-
línině dvoře revivalové kapely Lucie Cover 
Band, Nirvana Czech Tribute Band a Second 
Hand Kabát Revival. S prázdninami se pak 
rozloučí na dvorku Knihovny TGM loučenská 
TapTýda. A „Doriska“ spolu s Odrazem pořá-
dají poslední srpnovou sobotu letní ples pod 
hvězdami. Užijte si tedy letních hvězd nejen 
na obloze, ale i při návštěvě srpnových kul-
turních akcí, 
 Z. Kvapilová, redaktorka
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Festival Divadlo v parku se letos odehraje 
v srpnu. Diváci se mohou těšit i na hru 
The Naked Truth (Odhalená pravda). 
Foto: J. Zrzavý
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Letní Bratrušovského koupaliště při Tylově 
ulici je do konce července otevřeno kaž- 
dý den od 9 do 20 hodin, v srpnu pak od  
10 do 20 hodin. V jeho areálu se nacházejí 
také hřiště pro míčové hry, dětské hřiště 
s herními prvky, lanová pyramida, skákací 
hrad, koše na discgolf a tobogan. Bližší in-
formace k provozu a cenám vstupného lze 
najít na www.aquacentrum.net. -red-

Jednou z červencových pohádek byla ta o Budu-
línkovi.  Foto: Knihovna TGM

V  horských lázních Karlova Studánka vystoupí feno-
menální klarinetistka Anna Paulová.  Foto: archiv

Pro partu muzikantů Nirvana Czech Tribute Band je stylizace a feeling koncertů srdeční záležitostí. 
 Foto: V. Šprync

 „Bratrušák“ láká 
 na koupání a tobogan

 Děti mohou v srpnu do knihovny 
 za pohádkou

 Starší dobu kamennou přibližuje 
výstava v muzeu 

Kurt Cobain přijede na Revival Invazi 

Festival Klášterní hudební slavnosti  
v srpnu pokračuje 

Symbolicky v pátek 21. srpna uspořádá Dům kul-
tury Šumperk dvanáctý ročník Revival Invaze. Tra-
diční letní mejdan pod širým nebem bude mít letos 
delší program.

Hned na úvod se návštěvníci mohou od 19 hodin 
těšit na  celou řadu oblíbených pecek české hudební 
ikony Lucie, jako jsou Šrouby do  hlavy, Amerika, 
Pohyby, Medvídek nebo Černí andělé. Šumperské 
publikum poté svým talentem a  šarmem rozparádí 
legendární Kurt Cobain a  jeho americká grungeová 
kapela Nirvana. „Pro partu muzikantů Nirvana 
Czech Tribute Band - In The Name Of Cobain je sty-
lizace a feeling koncertů srdeční záležitostí. Je pova-
žována za nejvíc autenticky propracovaný revival této 
kultovní kapely v Česku i na Slovensku. Jejich cílem 

Čtrnáctý ročník festivalu Klášterní hudební slav-
nosti, jehož patronkou je harfistka Jana Boušková, 
odstartoval začátkem července a  v  srpnu pokračuje 
dalšími dvěma koncerty. Letošní program přitom 
museli organizátoři výrazně změnit, přesto v nabídce 
zůstaly opravdové hvězdy a svěží hudební lahůdky. 

V  horských lázních Karlova Studánka vystoupí 
ve středu 5. srpna od sedmé podvečerní s programem 
Taneční inspirace fenomenální česká klarinetistka, 
laureátka soutěže Pražské jaro, Anna Paulová spolu 
s akordeonistou Jiřím Lukešem. Příležitost prožít ro-
mantický letní večer pod širým nebem na  nádvoří 
zámku Velké Losiny, navíc ve společnosti dechového 
kvintetu Alinde Quintet, se posluchačům naskytne 
v sobotu 15. srpna. Koncert na arkádách začíná v 19 ho- 
din.

Stejně jako v  předchozích ročnících si mohou 
zájemci koupit vstupenky z  pohodlí domova on-
-line na  stránkách festivalu www.klasternihudebni-
slavnosti.cz, kde také najdou podrobné informace 
o  účinkujících a  programu. V  Šumperku jsou pak 
lístky k dostání v informačním centru na Hlavní třídě 
a v pokladně domu kultury. Prodávat se budou i před 
samotnými koncerty. -zk-

je ztvárnit vystoupení tak, aby působilo přirozeně 
a identicky. Hudební zážitek nabídnou i basák během 
spontánní show a také krásná a mladá bubenice svou 
razantní hrou a  silnými údery,“ uvedla produkční 
domu kultury Michaela Horáková.

Na závěr si přijdou na své fanoušci populární české 
skupiny Kabát, která celý letní mejdan zakončí svým 
hodinu a půl dlouhým setem. V podání Second Hand 
Kabát Revival zazní už zlidovělé hitovky Pohoda, 
Malá dáma, Bára, Kdoví jestli nebo Šaman.

„Srpnová revivalová přehlídka má již stabilně pra-
videlnou přízeň publika a atmosféra je vždy naprosto 
jedinečná. Jistě k  tomu přispívá špičková zvuková 
a  světelná aparatura, jež dává koncertům patřičnou 
kvalitu i efekt,“ dodala produkční. -red-

Také v srpnu pořádají šumperské knihov-
nice pro děti v doprovodu rodičů či praro-
dičů prázdninová setkávání nazvaná Pojďte 
s námi za pohádkou. Na děti čekají v půjčovně 
pro mládež každé úterý od 9 do 11.30 ho- 
din hry, soutěže a aktivity na téma klasických 
dětských pohádek. V úterý 4. srpna to bude 
Zlatovláska, 11. srpna Popelka a 18. sr- 
pna pohádka o Červené Karkulce. Vstup je 
zdarma. -kv-

Před více než jedním milionem let se 
na území dnešní jižní Evropy poprvé objevil 
předchůdce moderního člověka a nedlouho 
poté se začaly psát první dějiny osídlení 
dnešní Moravy. Po celou dobu trvání starších 
čtvrtohor, tedy do doby před asi 10 000 lety, 
se střídala studená a teplá období, která 
ovlivňovala nejenom vzhled a charakter kra-
jiny, fauny a flóry, ale především také zvole-
nou strategii pro přežití tehdejšího člověka.  
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 násle-
dující kulturní vývoj probíhal? Všechny tyto 
otázky zodpoví zájemcům výstava v šumper-
ském muzeu věnovaná zlomovému období 
nejenom v životě lidí – starší době kamenné. 
Výstava nazvaná Čas lovců a sběračů je 
v Hollarově galerii k vidění do 18. října. -eš-
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Domácí soubor nabídne inscenaci Vinetůůů!. 
 Foto: archiv 

V černé komedii „Žena, která uvařila svého manžela“ 
excelují Nela Boudová, Ilona Svobodová a  Otmar 
Brancuzský.  Foto: archiv 

Komedie Lordi zaútočí na bránici diváků.  Foto: archiv 

Nejnovější snímek režisérky Agnieszky Hollandové Šarlatán odráží odvěký boj dobra a zla, lásky a nenávisti, víry 
a zrady. To vše v jednom člověku na pozadí dobových událostí a zvratů. Film sice nemohli čeští diváci zhlédnout 
hned po jeho úspěchu na 70. ročníku Berlínského mezinárodního filmového festivalu – Berlinale letos v březnu, 
ale kinosály naplní už brzy. Česká premiéra je naplánována na čtvrtek 20. srpna. Snímek je inspirován skutečným 
životním příběhem léčitele a  bylinkáře Jana Mikoláška, kterého hraje Ivan Trojan. Mikoláškova asistenta, ale 
zároveň také životního partnera, si zahrál slovenský herec Juraj Loj.  Foto: archiv

Letní scéna ožije po čtyři srpnové večery Divadlem v parku
Festival profesionálních divadel známý jako Di-

vadlo v parku pořádá již řadu let šumperské divadlo 
tradičně v červnu. Letošní situace se šířením nákazy 
novým typem koronaviru ovšem původní festiva-
lové plány zhatila. Sedmadvacátý ročník akce se tak 
divadlo rozhodlo přesunout na  druhou polovinu 
srpna. Představení se odehrají vždy od deváté večerní 
na letní scéně v sadech 1. máje a diváci se mohou těšit 
na čtyři skvělé komedie. Za nepříznivého počasí bude 
festival hostit šumperské divadlo.

Exkurzi do  světa žárlivosti, zrady, nevěry, klamů 
a  ponížení, ukazující nový význam rčení, že „láska 
prochází žaludkem“, nabídne v  úterý 18. srpna pro-
ducent a režisér Petr Kracik ve spolupráci s Divadlem 
U Hasičů v Praze a agenturou Pierot. V černé kome-
dii „Žena, která uvařila svého manžela“ úspěšné ang-
lické autorky Debbie Isittové excelují Nela Boudová, 
Ilona Svobodová a  Otmar Brancuzský. Autorka sice 

předepisuje strohou scénu bez rekvizit a  uniformní 
oblečení, aby veškerá divákova pozornost byla sou-
středěna na dialogy, ale zároveň rozvíjí velmi peprné 
a vtipné situace, v nichž nabízí velký prostor pro jejich 
hereckou exhibici.

O den později, ve středu 19. srpna, přiveze do Šum-
perka společnost Next Picture a  pražské Švandovo 
divadlo komedii Lordi autorů Oscara Wildeho a Rob- 
bieho Rosse. Na  bránici diváků zaútočí ve  velkém 
stylu Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge 
Butko a Martin Kotecký.

Ve čtvrtek 20. srpna se mohou příznivci divadla tě-
šit na hru The Naked Truth (Odhalená pravda), která 
je příběhem pěti žen, jež se setkávají ve vesnické tě-
locvičně - místním „kulturáku“ na kurzu pole dance. 
Ani jedna z nich netuší, co ji čeká, ale každá má svůj 
vlastní dobrý důvod naučit se tančit u  tyče: zvýšit 
si sebevědomí, získat nebo udržet si muže, vdát se, 
shodit pár kilogramů anebo se vydat za vytouženou 
kariérou. I  přes nejrůznější dívčí třenice a  neshody 

se ve chvíli, kdy se jedna z nich dozví krutou zprávu 
o svém zdravotním stavu, semknou a nově nabyté ta-
neční zkušenosti využijí v benefici ve prospěch chari-
tativního projektu. Představení vévodí charizmatická 
držitelka Českého lva Gabriela Míčová a  diváci se 
setkají i s dalšími herečkami, které znají z televizních 
obrazovek – Petrou Špindlerovou, Klárou Apolenářo-
vou, Annou Stropnickou, Hanou Kusnjerovou nebo 
Alžbětou Vaculčiakovou a v neposlední řadě i  s ne-
přehlédnutelnou Alenou Hladkou a talentovanou Na-
tálií Tichánkovou.

Stejně jako předchozí ročníky Divadla v parku uza-
vře i  ten letošní v  sobotu 22. srpna domácí soubor, 
jenž nabídne inscenaci Vinetůůů!. Hravou komedii 
z  Divokého západu, která vznikla na  základě knih 
Karla Maye a  notoricky známých filmů německého 
režiséra Haralda Reinla, nastudoval s herci v uplynulé 
sezoně režisér Robert Bellan. -zk-

 TapTýda nabídne rozloučení  
s prázdninami

Loučenská TapTýda vystoupí na  dvorku 
knihovny poslední srpnové úterý.  Foto: archiv

V úterý 25. srpna rozezpívá dvorek Knihovny 
TGM TapTýda, která uzrála v Loučné nad 
Desnou v roce 2010 jako plod činnosti škol-
ního sboru Loučňáček, jehož absolventi měli 
nezřízenou chuť pokračovat ve své pěvecké 
a hudební činnosti. Koncert pojatý jako roz-
loučení s prázdninami začíná o páté odpole-
dní. Pokud nebude přát počasí, odehraje se 
ve velkém sále knihovny. Vstupné je dobro-
volné. -kš-
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Sobota 8. srpna
   15.40 Trollové: Světové turné, USA, animova-

ný, dobrodružný, rodinný, ČZ 
 17.45 Ava: Bez soucitu, USA, akční, drama, kri-

mi, mysteriózní, 15+
 20.00 Film Naživo: Amerikánka, ČR, drama, 12+

Neděle 9. srpna
   15.30 Trollové: Světové turné, USA, animova-

ný, dobrodružný, rodinný, ČZ 
 17.00 Fotbal muži A: Šumperk – Vsetín, hřiště 
Tyršův stadion

 17.40 3bobule, ČR, komedie
 20.00 Vzpomínky na Itálii, GB, IT, komedie, ro-

mantický

Pondělí 10. srpna
   15.30 Scoob!, USA, animovaný, dobrodružný, 

rodinný, ČZ 
 17.40 Havel, ČR, drama, životopisný, 12+
 20.00 Ava: Bez soucitu, USA, akční, drama, kri-

mi, mysteriózní, 15+

Úterý 11. srpna
   9.00-11.30 Prázdniny v půjčovně pro mlá-
dež - Pojďte s námi za pohádkou: Popelka, půj-
čovna pro mládež, knihovna

   15.40 Velké dobrodružství malé pandy, RUS, 
USA, animovaný, dobrodr. komedie, rodinný, ČZ 

 17.45 Tajemní impresionisté, IT, dokumentární
 20.00 Démon zatracení, USA, horor, 15+

Středa 12. srpna
   15.40 Vzhůru za sny, DNK, animovaný, rodin-

ný, ČZ 
 17.40 3bobule, ČR, komedie
 20.00 Artvečer – FK: Jít krást koně, NOR, SWE, 

DNK, drama

Čtvrtek 13. srpna
   15.25 Trollové: Světové turné, USA, animova-

ný, dobrodružný, rodinný, ČZ 

Dlouhodobé výstavy
Do 13. 9. Josef Pavlíček - Šumperk kdysi, výstav-
ní 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

  Do  23. 8. „Střídmé doteky“, výstava Marie Ka-
pounové (*1982), Galerie J. Jílka

  Od 26. 8. do 20. 9. „Paměť míst a věcí“, výstava 
Zuzany Malénkové (*1982), Galerie J. Jílka

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

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

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

  Do 31. 8. Mikulov, naše láska, výstava účastníků 
kurzů Mikulovské fotobraní A. Bednaříkové, E. 
Hruškové, H. Janíčkové, T. Janíčka, E. Jánošiové, 
V. Koudelkové, E. Lyskové, P.  Matuškové, P.  No-
votné, J. Piskače, I. Pletkové, R. Práta, J. Válka, Z. 
Žichovské a jejich lektora P. Zatloukala, minigale-
rie, informační centrum
 Do 3. 9. Boris Jirků: Okno do duše, Eagle Gallery 

Sobota 1. srpna
 11.00 VI. PODHORSKÝ POHÁR, westernové 
závody, Ranch Viktorie 

   15.30 Velké dobrodružství malé pandy, RUS, 
USA, animovaný, dobrodružný, komedie, rodin-
ný, ČZ 

 17.40 Havel, ČR, drama, životopisný, 12+
 20.00 Démon zatracení, USA, horor, 15+

Neděle 2. srpna
   15.30 Velké dobrodružství malé pandy, RUS, 

USA, animovaný, dobrodružný, komedie, rodin-
ný, ČZ 

 17.40 3bobule, ČR, komedie
 20.00 Démon zatracení, USA, horor, 15+

Pondělí 3. srpna
  15.45 Vzhůru za sny, DNK, animovaný, rodin-

ný, ČZ 
 17.45 Démon zatracení, USA, horor, 15+
 20.00 3bobule, ČR, komedie

Úterý 4. srpna
   9.00-11.30 Prázdniny v půjčovně pro mlá-
dež - Pojďte s  námi za  pohádkou: Zlatovláska, 
půjčovna pro mládež, knihovna

   15.30 Scoob!, USA, animovaný, dobrodružný, 
rodinný, ČZ 

 17.45 Havel, ČR, drama, životopisný, 12+
 20.00 Meky, ČR, SR, dokumentární

Středa 5. srpna
   15.20 Lassie se vrací, DEU, dobrodružný, dra-

ma, rodinný, ČZ 
 17.40 3bobule, ČR, komedie
 20.00 Artvečer – FK: To musí být nebe, FR, QAT, 

DEU, CAN, TUR, PSE, komedie

Čtvrtek 6. srpna
   15.50 Velké dobrodružství malé pandy, RUS, 

USA, animovaný, dobrodružný, komedie, rodin-
ný, ČZ 

 17.50 K2 vlastní cestou, ČR, dokumentární, 12+
 20.00 Havel, ČR, drama, životopisný, 12+

Pátek 7. srpna
 8.00-16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
   15.45 Trollové: Světové turné, USA, animova-

ný, dobrodružný, rodinný, ČZ 
 17.45 Vzpomínky na Itálii, GB, IT, komedie, ro-

mantický
 20.00 Démon zatracení, 

 USA, horor, 15+

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

Fotbal: www.fksumperk.cz
Hokej: www.dracisumperk.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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 17.45 Vzpomínky na Itálii, GB, IT, komedie, ro-
mantický

 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – HC 
Stadion Vrchlabí, přípravné utkání, zimní sta-
dion

 20.00 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+

Pátek 14. srpna
   15.25 Trollové: Světové turné, USA, animova-

ný, dobrodružný, rodinný, ČZ 
 17.40 3bobule, ČR, komedie
 20.00 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+

Sobota 15. srpna
   15.00 Trollové: Světové turné, USA, animova-

ný, dobrodružný, rodinný, ČZ 
 17.10 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+
 20.00 3bobule, ČR, komedie

Neděle 16. srpna
   15.00 Velké dobrodružství malé pandy, RUS, 

USA, animovaný, dobrodružný, komedie, rodin-
ný, ČZ 

  17.10 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+
 20.00 3bobule, ČR, komedie

Pondělí 17. srpna
   15.30 Trollové: Světové turné, USA, animova-

ný, dobrodružný, rodinný, ČZ 
  17.40 V síti, ČR, dokumentární, 15+
 20.00 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+

Úterý 18. srpna
   9.00-11.30 Prázdniny v půjčovně pro mlá-
dež - Pojďte s námi za pohádkou: Červená Kar-
kulka, půjčovna pro mládež, knihovna

 17.30 Meky, ČR, SR, dokumentární
 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – HC 
Slezan Opava, přípravné utkání, zimní stadion

 19.30 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+
 21.00 Divadlo v parku: Žena, která uvařila svého 
manžela, originální a vtipná černá komedie, pro-
ducent Petr Kracík a  umělecká agentura Pierot, 
VK, letní divadlo, sady 1. máje

Středa 19. srpna
 17.20 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+
 20.00 Frida Viva La Vida, IT, dokumentární
 21.00 Divadlo v  parku: Lordi, komedie, Next 
Picture a Švandovo divadlo Praha, VK, letní diva-
dlo, sady 1. máje

Čtvrtek 20. srpna
   15.15 Hurá do džungle, MUS, animovaný, ro-

dinný, ČZ 
 17.20 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+
 20.00 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisný, dra-

ma, 12+
 21.00 Divadlo v  parku: The Naked Truth (Od-
halená pravda), komedie, StageArtCz Praha a Di-
vadlo Bolka Polívky Brno, VK, letní divadlo, sady  
1. máje

Pátek 21. srpna
   15.15 Hurá do džungle, MUS, animovaný, ro-

dinný, ČZ 
 17.20 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+

  19.00 REVIVAL INVAZE 2020 – Lucie, Nirvana, 
Kabát, Pavlínin dvůr

 20.00 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisný, dra-
ma, 12+

Sobota 22. srpna
   15.15 Hurá do džungle, MUS, animovaný, ro-

dinný, ČZ 

 Knihovna má přes léto zkrácenou 
půjčovní dobu

 O večerech se lze rozhlédnout  
z radniční věže

 „Doriska“ a Odraz pořádají letní 
ples pod hvězdami

Z ochozu radniční věže se nabízejí výhledy ne-
jen na město, ale i na široké okolí.      Foto: -pk-

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 

Knihovna T. G. Masaryka v ulici 28. října 
je v červenci a srpnu otevřena kratší dobu, 
zavřená pak je nejen ve čtvrtek, ale v době 
prázdnin i v sobotu. V ostatních dnech je půj-
čovna pro dospělé v provozu od 8 do 17 hodin 
a půjčovna pro děti a mládež od 8 do 16 ho- 
din. Knihy v Klubu důchodců ve středisku 
Sever v Temenické ulici se pak půjčují každé 
pondělí od 12.30 do 15.30 hodin. -red-

Šumperané i návštěvníci města si mohou 
zpestřit večerní procházku výstupem na rad-
niční věž. Oddělení kultury a vnějších vztahů 
místní radnice nabízí netradiční prázdninové 
večerní rozhledy z věže po dobu letních 
prázdnin. Zájemci si mohou prohlédnout ve-
černí Šumperk každý pátek od 19 do 22 ho- 
din. Vstup na radnici je bočním vchodem 
od morového sloupu, poslední výstup na věž 
se uskuteční patnáct minut před koncem pro-
vozní doby. Dospělí návštěvníci zaplatí 30 Kč, 
děti od 6 do 15 let bude stát vstupenka 
10 Kč, rodinné vstupné přijde na 50 Kč. -red-

Příležitost prožít krásné momenty s přáteli, 
poznat přátele dosud neznámé nebo si jen 
vychutnat příjemný večer pod kouzelnou 
střechou plnou svítících hvězd. Nejen to na-
bídne poslední srpnovou sobotu Letní ples 
- Rebelové pod hvězdami. Netradiční ples 
pod širým nebem pořádá SVČ Doris ve spo-
lupráci s Odraz.cz, skupinou mladých a krea- 
tivních lidí ze Šumperka, kteří vymýšlejí  
a připravují originální programy a aktivity. 
Srpnový večer v Pavlínině dvoře zpříjemní 
od šesté podvečerní kapela Hot wings, 
mladá energická skupina lidí, jež přichází 
s láskou k hudbě v různých podobách. Díky 
nim zazní tóny jazzu, swingu, funky, rock’-
n’rollu a nebude chybět ani klasická plesová 
hudba k tanci. Vstupenky lze koupit v on-line 
rezervaci na webu: odraz.cz/ples. -red-

 17.20 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisný, dra-
ma, 12+

 20.00 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+
 21.00 Divadlo v parku: Vinetůůů!, Divadlo Šum-
perk, VK, letní divadlo, sady 1. máje

Neděle 23. srpna
   15.15 Hurá do džungle, MUS, animovaný, ro-

dinný, ČZ 
 16.30 Fotbal muži A: Šumperk – Hranice, hřiště 
Tyršův stadion

 17.20 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisný, dra-
ma, 12+

 20.00 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+

Pondělí 24. srpna
 17.20 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisný, dra-

ma, 12+

Úterý 25. srpna
  17.00 TapTýda - loučení s prázdninami, dvorek 

knihovny, v případě nepříznivého počasí velký sál 
 17.20 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisný, dra-

ma, 12+
 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – SKLH 
Žďár n/S., přípravné utkání, zimní stadion

Středa 26. srpna
 17.20 Šarlatán, ČR, IRL, PL, SR, životopisný, dra-

ma, 12+
   18.00 „Paměť míst a věcí“, vernisáž výstavy Zu-
zany Malénkové (*1982), Galerie J. Jílka

 20.00 Christo: Chůze po vodě, IT, USA, DEU, do-
kumentární, dobrodružný 

Čtvrtek 27. srpna
   15.30 Křupaví mazlíčci, USA, ESP, animovaný, 

dobrodružný, komedie, ČZ 
 17.45 Štěstí je krásná věc, ČR, komedie

Pátek 28. srpna
   15.30 Křupaví mazlíčci, USA, ESP, animovaný, 

dobrodružný, komedie, ČZ 
 17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – HC 
Vítkovice Ridera, přípravné utkání, zimní sta-
dion

 17.45 Štěstí je krásná věc, ČR, komedie

Sobota 29. srpna
   15.30 Křupaví mazlíčci, USA, ESP, animovaný, 

dobrodružný, komedie, ČZ 
 17.45 Štěstí je krásná věc, ČR, komedie
  18.00 Letní ples - Rebelové pod hvězdami, 
netradiční ples pod širým nebem pořádají SVČ 
Doris a ODRAZ.cz, Pavlínin dvůr

 20.00 Film Naživo Vosto5: Pérák: Amerikánka, 
ČR, drama, komedie, akční, 12+

Neděle 30. srpna
   15.30 Křupaví mazlíčci, USA, ESP, animovaný, 

dobrodružný, komedie, ČZ 
 16.30 Fotbal muži A: Šumperk – Všechovice, 
hřiště Tyršův stadion

 17.45 Štěstí je krásná věc, ČR, komedie

Pondělí 31. srpna
 17.45 Štěstí je krásná věc, ČR, komedie
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Divadlo startuje novou sezonu, přivítá v ní tři nové herce

Co rozhodlo, že se stanete členy 
šumperského souboru?

EN: Už před rokem jsem se sna-
žila ucházet o  místo nebo o  možnost 
externí spolupráce v  divadle, které 
mě zajímá. Své portfolio jsem poslala 
i  do  divadla Šumperk, ale v  té době 
mělo plný stav. Letos v zimě jsem však 
byla pozvána na  konkurz a  ve  ste-
reotypní karanténě mi ředitel divadla 
Matěj Kašík svým rozhodnutím udělal 
velkou radost. Takže jsem tady.

AJ: Loni jsem se zúčastnil konkurzu 
do  uměleckého souboru, díky němuž 
jsem se dostal do  povědomí ředitele 
Matěje Kašíka. Ten mi později nabídl 
spolupráci, z které vzešlo angažmá. 

JŠ: Po necelých čtyřech krásných le-
tech v divadle Radost jsem potřeboval 
změnu, hlavně v  zaměření repertoáru 
divadla. Radost je divadlo převážně pro 
děti a  já spíš toužil po  rolích vážných 
a  ne vždy veselých. A  když ta touha 
byla asi největší, dozvěděl jsem se 
o  konkurzu do  divadla Šumperk. Sice 

AJ: Během studia na  konzervatoři 
jsem si zahrál například Romea či 
Othella. Snad nejraději vzpomínám 
na představení Talentovaný pan Ripley, 
v němž jsem maturoval. Během studia 
jsem měl možnost si zahrát v divadelní 
hře Romeo, Julie a  tma a  také v  ko-
medii Sex na vlnách. A objevil jsem si 
i ve filmu Smečka, jenž pojednává o ši-
kaně v hokejovém týmu. 

JŠ: Působil jsem zatím v  divadlech, 
která se zaměřují převážně na  tvorbu 
pro děti - v  brněnském divadle Ra-
dost a zlínském divadle Scéna. Je těžké 
říct, jaká role na mě zapůsobila nejvíc, 
spousta z  nich ve  mně něco nechala. 
Ale z rolí, jež jsem hrál v Radosti, to byl 
určitě Hastroš v  inscenaci Čaroděj ze 
země Oz, Pája v představení podle ve-
černíčku Jája a Pája a asi i role Tatínka 
ve Špalíčku veršů a pohádek. V divadle 
Scéna je to pak určitě role Křemílka, 
protože při hraní Pohádek z  pařezové 
chaloupky jsem si vždy užil spoustu 
legrace.

V  jakých rolích vás šumperští di-
váci uvidí? Na kterou se nejvíc těšíte?

EN: Momentálně mě diváci šumper-
ského divadla mohou vidět jako Anču 
v  představení Krkonošské pohádky 
a od září pak v Králově řeči v roli Vio- 
let - sestry Alžběty. Hraji také Sybilu 
ve  Sladkém mámení. Další obsazení 
ještě nevím. 

AJ: Zatím mě mohli diváci vidět jako 
Old Shatterhanda v  představení Vine-
tůůů!, a  v  Krkonošských pohádkách. 
Nejvíc ze všeho mě oslovila postava 
Větříčka v Amadeovi. Myslím si, že to je 
hlavně díky tomu, že zkoušení Amadea 
bylo mé první nejen v  šumperském 

ELIŠKA NAVRÁTILOVÁ
Dvacetiletá rodačka ze Stražiska 
studuje hudebně-dramatický 
obor Konzervatoře Brno. Vedle 
školních představení hostovala 
v divadle Radost v inscenaci Ča-
roděj ze země Oz, příležitostně 
pracuje v dabingu. Kromě he-
rectví patří mezi její záliby zpěv, 
tanec, psychologie, četba, ná-
vštěva divadel a další kulturních 
akcí.

ADAM JOURA
Jedenadvacetiletý rodák z Kuno-
vic u Uherského Hradiště studuje 
hudebně-dramatický obor Kon-
zervatoře Brno. Kromě školních 
představení hostoval ve Slovác-
kém divadle v Našich furian-
tech, zahrál si ve studentském 
filmu Girl(FAMU) a v pilotním dílu 
k filmu Smečka i v samotném 
snímku. Věnuje se jízdě na koni, 
zpěvu a folklorním tancům.

JAN ŠŤAVA
Třiadvacetiletý brněnský ro-
dák, který vyrůstal ve Znojmě 
a v Břišejově nedaleko Sedlčan, 
je absolventem herectví na 
konzervatoři v Brně. Již během 
studií přijal nejprve hostování 
a pak angažmá v divadle Radost 
a současně hostoval i v zájezd-
ním dětském divadle Scéna. 
Práci před kamerou si vyzkoušel 
v drobných rolích v první a druhé 
řadě seriálu Labyrint.

V nadcházející sezoně se divákům představí tři noví členové hereckého souboru - Jan 
Šťava, Eliška Navrátilová a Adam Joura.  Foto: Divadlo Šumperk

to napoprvé nevyšlo, ale když byl za-
nedlouho vypsán další konkurz, zkusil 
jsem to znovu a po hostování v roli Old 
Shatterhanda jsme se s ředitelem Matě-
jem Kašíkem dohodli na přestupu.

Můžete stručně zrekapitulovat vaši 
cestu k  divadlu, vzpomenout oka-
mžik, kdy jste se rozhodli věnovat ná-
ročnému hereckému povolání a proč?

EN: Když jsem jako dítě chodila 
do  divadla, říkala jsem si, jaké to je 
stát na  jevišti a  umět rozveselit nebo 
rozesmutnit diváky. Něco jim předat. 
A nechat na sebe upoutat takovou po-
zornost, že si diváci odpočinou a  bu-
dou si užívat daný okamžik. Nevěděla 
jsem, jestli mě to bude bavit, ale byla 
to myšlenka a obrovská chuť, do níž se 
člověk zamiluje. A  když jsem sebrala 
odvahu, přišly soubory, ZUŠky a  taky 
konzervatoř. Dá se říct, že divadlo je 
pro mě několikaletým obrovským vzta-
hem. Je to láska a  nenávist v  jednom, 
což prý znamená lásku na celý život. 

AJ: Nikdy jsem vlastně nevěděl, co 
chci dělat. Opravdu nejsem technický 
typ, takže jsem musel manuální práce 
zavrhnout. Matematika mě nebaví a ani 
mi nejde, obory spojené s ní tak musely 
jít stranou. Od  šesté třídy na  základní 
škole jsem navštěvoval Slovácké diva-
dlo v  Uherském Hradišti a  na  začátku 
„osmičky“ jsem si řekl, že bych chtěl 
v divadle hrát. Přihlásil jsem se do dra-
matického kroužku a  v  devítce si po-
dal přihlášku na  konzervatoř do  Brna. 
Vždycky jsem bral divadlo jako místo, 
kam si člověk přijde odpočinout a poba-
vit se. To byl největší důvod, proč jsem 
se rozhodl, že se chci herectví věnovat. 
I když toto povolání není nejjednodušší, 
určitě svého rozhodnutí nelituju.   

JŠ: Moje cesta k divadlu je poměrně 
krátká. Už ani pořádně nevím, proč 
a kdy jsem se rozhodl, že se stanu her-
cem. Když jsem přemýšlel o  střední 
škole, začal jsem chodit do  „dra-
maťáku“ a na přijímací zkoušky na kon-
zervatoř mě připravoval příbramský 
herec Robert Tyleček. Na konzervatoř 
jsem se dostal a  došlo mi, že teď už 
opravdu hercem být chci.

Prozradíte svá dosavadní působení 
a postavy, které vás nejvíc oslovily? 

EN: Mým prvním působením je 
šumperské divadlo. Jako externistka 
jsem si zahrála v  představení Čaroděj 
ze země Oz v  brněnském divadle Ra-
dost. A role, jež mě nejvíc oslovila? Asi 
postava Marge Sherwoodové v  Talen-
tovaném panu Ripleym, kterou jsme 
hráli v  maturitním ročníku. Byla to 
role, jež měla krásný psychologický 
oblouk, a zároveň postava, nad kterou 
člověk musel hodně přemýšlet. 

První premiérou nadcházející sezony v šumperském divadle je Králova řeč, napsaná podle tajných deníků královského logopeda Lionela Logua, jež se stala 
předlohou proslulého filmu z roku 2010. V režii Jakuba Macečka se odehraje v sobotu 12. září. V inscenaci uvidí diváci i tři nové členy hereckého souboru, Elišku 
Navrátilovou, Adama Jouru a Jana Šťavu. Všechny tři „nováčky“, kteří se již místnímu publiku představili jako hosté v inscenacích uplynulé sezony, redakce Živé 
brány vyzpovídala.

divadle, ale také první velké v profesio-
nálním divadle. Nově budu hrát i v ko-
medii Sladké mámení a  v  představení 
Vinetůůů! si „střihnu“ Sama Hawkinse, 
na něhož se opravdu těším. 

JŠ: Diváci mě mohli vidět v roli Old 
Shatterhanda v  inscenaci Vinetůůů. 
V  nadcházející sezoně to pak bude 
postava George ve  Sladkém mámení 
a Winstona Churchilla v Králově řeči. 
Ale asi nejvíc se těším na zkoušení Te- 
stosteronu, což by měla být čistě muž-
ská záležitost pod režijním vedením 
Romana Groszmanna, s nímž jsem měl 
tu čest pracovat už na  konzervatoři. 
Těch rolí ale bude samozřejmě víc.

Jste pověrčiví? Máte nějaké herecké 
rituály před vystoupením?

EN: Neřekla bych, že jsem pověrčivá. 
Určitě nevěřím průpovídkám typu 
„přeběhla černá kočka přes cestu…“, 
ani divadelním pověrám. Nemyslím si, 
že by nějaká vyšší moc způsobila, že se 
představení nepovede. Připouštím, že 
nějaké rituály dodržuji, ale kdyby ne-
byly, obešla bych se bez nich. Cigareta 
před představením ale být musí.

AJ: Pověrčivý spíš nejsem. Asi jediná 
věc, na kterou věřím, je karma. Rituál 
žádný nemám, nebo spíš jsem si ještě 
žádný nevytvořil. 

JŠ: Pověrčivý moc nejsem. Herecká 
přísloví používám spíš jen pro případ, 
že se něco pokazí. Například rčení 
„špatná generálka, dobrá premiéra“ je 
sice mé oblíbené, ale opravdu jen jako 
odlehčení té nepovedené generálky 
:D. A  kromě klasického „pokopání“, 
„poplivání“ a popřání „zlom vaz“ před 
premiérou asi nic dalšího zažité ne-
mám.
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Nedávná oprava vrátila domu na nároží na křižovatce Jeremenkovy a Rooseveltovy ulice někdejší krásu. Na snímku uprostřed je zachycen jeho stav v šedesátých letech  
20. století.  Foto: P. Kvapil, fotoarchiv MěÚ Šumperk

Výrazná štuková výzdoba nárožního domu Jeremenkova 12, devadesátá léta 20. století a současný stav. 
 Foto: archiv MěÚ Šumperk, foto J. Pavlíček, P. Kvapil

Štuková výzdoba domu v devadesátých letech 20. století a v současnosti po obnově. 
 Foto: archiv MěÚ Šumperk, foto J. Pavlíček, P. Kvapil

Seriál Šumperské proměny: Dům v Jeremenkově ulici 12
Rohový dům na křižovatce Jeremenkovy a Roose-

veltovy ulice, kterému jsme věnovali pozornost Živé 
bráně na měsíc březen, byl vystavěn jako bytový ná-
jemní dům. V přízemí se nacházely tři byty, v prvním 
poschodí byty dva a  kromě nich tři jednopokojové 
byty, jimž sloužila společná kuchyň. Můžeme se jen 
dohadovat, proč stavebník Jonann Nissel brzy no-
vostavbu prodal Aloisi Wagnerovi. Uvedené jedno-

prostorové byty poté mohly sloužit Emilovi a Aloisi 
Wagnerovým jako dílny k tkalcovské výrobě stolních 
souprav. To je však pouze dohad.

V roce 1895 se v šumperském adresáři mezi výrobci 
lněných a pololněných textilií firma Wagner neuvádí 
a  není jmenována ani mezi firmami a  obchodními 
společnostmi založenými do roku 1895 a v tom roce 
podnikajícími. Každopádně můžeme zopakovat po-
znatek z minula, že výroba stolních souprav pod hla-
vičkou Wagner K. B., Leinen und Tischzeug Weberei 
byla založena, nebo dokonce obnovena mezi léty 
1906 až 1910. Ale otázku existence této nevelké firmy 
ponechme na zodpovězení odborníkům.

Sonda do  šumperského adresáře z  roku 1933 od-
halila, že kromě Aloise a  Emila Wagnerových žila 
v domě řada dalších členů širší rodiny Wagnerů. Byli 

Jaký je váš herecký sen, který byste 
si rádi splnili?

EN: Mohla bych vtipkovat a  říct 
„dostat Thálii?“. Jsem ale teď spíš 
ve fázi, kdy herecký sen nemám. Jsem 
nesmírně šťastná z toho, co je a co mi 
život nabídl. 

AJ: Mým snem je získat angažmá 

a najít divadlo, kde budu rád hrát. Ne-
jde mi o  to, být někde vysoko ve  své 
profesi, spíš si chci najít místo, kde 
budu spokojený a kde se mi bude dobře 
žít. Vzhledem k  tomu, že pocházím 
z  malého města, tak si na  velkoměsta 
moc nepotrpím. Takže Šumperk je 
vlastně takový můj splněný sen.

JŠ: Můj největší herecký sen je za-
hrát si legendárního Jokera. Ani ne-
vím proč, ale od  té doby, co jsem ho 
viděl v  podání Heatha Ledgera, jsem 
tou rolí fascinován. Tento sen však 
zřejmě navždy snem zůstane. Zahrát 
bych si ale někdy chtěl Cyrana z Ber-
geracu. Nejvíc se mi líbí jeho vnitřní 

boj, který v sobě musí vést den co den 
a nedat na sobě nic znát. Obecně mám 
rád postavy s vnitřním rozporem, jenž 
dává možnost herci se na roli takzvaně 
vyřádit.

Děkuji za rozhovor,
Z. Kvapilová

to textilní technik, obchodník, student, dvě ženy v do-
mácnosti, snad manželky tkalců, a dvě ženy privátně. 
V roce 1938 byla jedna z posledně uvedených žen již 
provdána a  v  seznamu obyvatel domu figuruje pod 
příjmením Velčovská. Také Josefine Wagner a  Karl 
Pavlu rozhojnily počet nájemníků. To byl asi důvod, 
proč Emil Wagner přesunul výrobu do  novostavby 
Engelberta Pokorneho na nově vzniklé ulici Kaspara 

Sattlera (dnes Krapkova) a proč v domě v  Jeremen-
kově 12 zůstalo jen vedení firmy.

Změny po roce 1945 podstatně zasáhly do složení 
obyvatel domu, jenž byl dán k dispozici zaměstnan-
cům šumperského pobočního závodu podniku MEZ 
Mohelnice. Podle vládního nařízení z  dubna 1959 
o  soustředění správy bytového fondu do  bytového 
hospodářství národních výborů byl činžovní dům 

v  Jeremenkově ulici 12 převeden v  roce 1960 pod  
Domovní správu č. 3, která sídlila na  ulici Česko-
slovenské armády. Tehdy bylo v domě šest bytových 
jednotek, což svědčí o  přestavění původních jedno-
pokojových bytů na  jeden větší. Zaveden byl plyno-
vod, ale topení zůstávalo lokální.

Od  konce devadesátých let dosavadní nájemníci 
byty postupně kupovali do vlastnictví. Jejich péčí byly 
nedávno provedeny klempířské práce. Ačkoliv stavba 
nespadá pod památkovou péči, rozhodli se obyvatelé 
domu pro zachování výrazných štukových prvků fa-
sády, jejíž stav byl v žalostném stavu. Tento záslužný 
čin přispěl k estetickému vzhledu ulice a byl právem 
poctěn Cenou města za rok 2019 v kategorii architek-
tura, podkategorie rekonstrukce.

Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Šumperk 
Z. Doubravský
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Trasa je variabilní a každý cyklista si ji může přizpůso-
bit svým zájmům a možnostem.  Foto: archiv

Jednou ze zastávek na trase je i Ofčí statek v Brníčku. 
 Foto: archiv

Tip na výlet: Ochutnej Moravu na kole

belice, na  Farmě Holubice, v  Doubravském dvoře, 
v Tvarůžkové cukrárně, v Kavárně galerii U lišky Bys-
troušky, v Muzeu Olomouckých tvarůžků, Ryzáčkovi 
a v Kozím JZD Pobůčí.

Trasa je variabilní a  každý si ji může přizpůsobit 
svým zájmům a  možnostem. V  terénu najdou cyk-
listé trasu podle žlutých značek s jejím názvem a sou-
těživého ducha mohou podpořit sbíráním razítek 
do hrací karty. Odměnou jim bude pamětní magnet- 
ka. Mapu, herní kartu i magnetku lze získat na kaž- 
dé zastávce označené modrým piktogramem. Trasa 
je také vybavena dvěma dobíjecími stanicemi pro 
elektrokola, a to v zábřežské konzervárně Via Delicia 
a v Levandulovém bistru v Úsově. Veškeré materiály 
a  informace si lze stáhnout na  www.ochutnejmora-
vunakole.cz nebo je vyzvednout na stanovištích. -red-

Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko a  lokální 
výrobci letos připravili speciální cyklotrasu, která zve 
k  návštěvě jedinečných regionálních výrobců. Nese 
název Ochutnej Moravu na  kole, vede venkovskou 
krajinou a nabízí nevšední gurmánské zážitky. Cyk-
listy omámí vůní a chutí tvarůžků i originálních sy-
rečkových produktů, kvalitní čokoládou, zmrzlinou, 
vynikajícími ovčími sýry a řadou dalších podomácku 
vyrobených pochoutek.

Cyklotrasa tvoří okruh dlouhý jedenadevadesát ki-
lometrů. Start i cíl je v Zábřehu na vlakovém nádraží, 
kde je také půjčovna kol Českých drah. Na cestě čeká 
cyklisty příjemné šlapání v sedle kola, jež mohou bě-
hem jízdy „hodit“ do stojanu v konzervárně Via Deli-
cia, Krušově uzeném mase, na Ofčím statku Brníčko, 
Levandulovém statku, Úsovsku, v Čokoládovně Trou-

Z nových knih, které Knihovna TGM kou-
pila v červnu pro své čtenáře, knihovnice 
doporučují alegorický román významného 
jihoamerického autora J. M. Coetzeeho Če-
kání na barbary, vynikající román z prostředí 
ženské věznice Noční 
klub Mars americké 
autorky R. Kushnerové 
a povídkový sborník 
Krvavý Bronx o pro-
slulé brněnské čtvrti 
ohraničené ulicí Cejl, 
do něhož přispělo 
šestnáct současných 
českých autorů texty 
inspirovanými auten-
tickými novinovými 
články o událostech z 2. poloviny 19. století.

Další čtenářské tipy
beletrie: E. Ferrante – Příležitostné nápady, 
L. Faulerová – Smrtholka, R. Třeštíková 
– Foukneš do pěny, S. Hertmans – Válka 
a terpentýn, I. Trojanow – Moc a vzdor,  
L. Shepard – Americká modlitební příručka
sci-fi, fantasy: P. Reeve – Potemnělá pláň – 
závěr sci-fi série Kroniky hladového města, 
S. Shannon – Převorství u pomerančovníku
naučná: A.E. Volandes – Umění rozhovoru 
o konci života, Šumperák : ztráta plánu,  
T. Boučková – Bhútán, má láska
dětská: P. Borkovec – Každá věc má něco 
společného se štěstím, Nikkarin – Super 
Spellsword Sága, D. Böhm – A jako Antark-
tida, J. Foglar – Dobrodružství v Zemi nikoho

 Knižní tipy pro čtenáře

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

podařilo získat grant od ministerstva kultury, pokra-
čuje v  srpnu hned dvěma výstavami. První nazvaná 
„Střídmé doteky“ představuje tvorbu Marie Kapou-
nové (*1982) a trvá do 23. srpna. O tři dny později, 

rukou rozehraje - a  výsledek je stejně přesvědčivý. 
Celým svým zaměřením patří Zuzana Malénková 
k  jádru zdejších kmenových autorů a  je mezi nimi 
s radostí vítána…  M. Koval

ve  středu 26. srpna, pak vernisáž v 18 hodin otevře 
výstavu prací Zuzany Malénkové (*1982) nesoucí ná-
zev „Paměť míst a věcí“. K vidění bude do 20. září.

Snad všechny námětové okruhy Zuzany Malén-
kové shodují se v baladickém naladění toho, co v sa-
motě krajiny i  uvnitř domu ve  vlajících záclonách 
i ve frotážích znovu nalezených věcí prozařuje vlídné 
světlo. Jsou pamětí opuštěných míst jejího domova 
v proměnách významových rovin a životních situací 
i podobenstvím času, plynoucího v hebkém zastření 
mollové tóniny její střídmé výpovědi. Ať lavírovaná 
tuš nebo suchá jehla s  leptem v  úsporné zkratce je 
střídáním autorčiny volby a  podvolení se tomu, co 
v rovnováze rozumu a citu, v souhře záměru a řízené 
náhody jí rodící se tvary samy nabízejí. 

Jako je pro Marii Blabolilovou lino podložkou 
i  složkou malby, je tu válečkem nanesený rostlinný 
vzor zároveň tapetou pokoje. Jemným ornamentem 
plochu vykrývá a k úplnosti stačí náznak dveří, police 
a skříně, obrys zrcátka a o cit tmavší odstín podlahy 
nebo zadního prostorového plánu. Jinde kresbu volně 

M. Kapounová: Bez názvu, asi 2005, tuš na papíře. 21 
x 29,7 cm 

Z. Malénková: „Úhel pohledu“, váleček, tuš na papíře, 
70 x 100 cm


