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Živá brána Jeseníků
Informační servis kulturní, sportovní a společenské nabídky na říjen 2021

Říjen se nese ve znamení festivalu
Město čte knihu. V centru pozornosti
bude tvorba Jaroslava Rudiše.
Foto: Peter von Felbert

Vážení a milí čtenáři,
do rukou se vám po roce dostává říjnová Živá
brána, jež je stejně jako loňské číslo plná informací a článků o kulturních, společenských
i sportovních akcích. Loni bohužel vývoj koronavirové pandemie jejich konání znemožnil,
letos ale pořadatelé věří, že se je podaří uskutečnit. Říjen se ponese ve znamení festivalu
Město čte knihu, který tentokrát představí
tvorbu Jaroslava Rudiše a Jaromíra Švejdíka
a jenž mimo jiné nabídne i besedu s režisérem Miroslavem Krobotem či koncert Letní
kapely. Další festival, Future Gate, reaguje na
současnou koronakrizi a do kina Oko přiveze
postapokalyptické snímky. Šumperk se letos
připojí několika akcemi ke Dnům architektury, otevřou se nové výstavy a pokřtí hned
dvě knihy, s místními Motýli vystoupí soubor
Musica Bohemica, do Šumperka přijedou Žalman & spol., Jarek Nohavica, Mňága a Žďorp
či slavný Laco Déczi, divadlo odehraje pre
miéru Frankensteina… Přeji hezký začátek
podzimu!
Z. Kvapilová, redaktorka
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Via Lucis přivítá
profesora Josefa Jařaba
Jazz v podmínkách nesvobody je název pořadu, jejž chystá na říjen v rámci cyklu setkávání Via Lucis místní „Doriska“. Hostem bude
prof. Josef Jařab, první svobodně zvolený rektor v Československu po sametové revoluci
v roce 1989, známý amerikanista, literární historik, překladatel a především pedagog a dlouholetý rektor Univerzity Palackého v Olomouci,
který za svoji významnou vědecko-pedagogickou činnost, rozvoj vzdělanosti i za zásluhy
o prosazování demokratických hodnot obdržel řadu ocenění. Beseda proběhne v úterý
19. října od šesté podvečerní ve velkém sále
Knihovny TGM.
-kv-

Šumperk bude mít svého Frankensteina
Druhou plánovanou premiérou jubilejní sedmdesáté sezony šumperského divadla se stane adaptace legendárního hororového románu Frankenstein. Jedná
se o notoricky známý titul, jehož popularitě výrazně
napomohlo černobílé filmové zpracování s Borisem
Karloffem v roli Frankensteinova Monstra. Původní
román Mary W. Shelleyové se dá žánrově zařadit mezi
horory nebo gotické romány. Jde o výrazně nadčasový text z devatenáctého století, ve kterém se autorka
již tehdy odvážně zabývala například otázkami spojenými s ženskou emancipací. Zajímavě je zde popsán
i pocit viny a odpovědnosti za činy jednotlivce. Do
kategorie „hrůzyplná podívaná“ se Frankenstein dostal až právě díky filmovým zpracováním.
V šumperské adaptaci však rozhodně nelze očekávat sešívanou nestvůru se šrouby zaraženými
v hlavě. Na tělo zdejšímu souboru byl napsán nový
scénář na motivy původního románu. Jeho autory
jsou režisér Michal Zetel, jenž v Šumperku před
dvěma lety režíroval hru Amadeus, spolu s kmenovým dramaturgem souboru Michaelem Sodomkou.

„Naše adaptace je posunutá do současnosti. Viktor Frankenstein je znovu ambiciózní vědec, který
se stejně jako v předloze rozhodne stvořit umělého
člověka – ono legendární monstrum. Přimějí ho
k tomu však docela jiné okolnosti, vlastně docela
logické, vycházející z problémů současného světa.
Chceme se dotknout řady etických témat spojených
s životem a smrtí, dále úlohy muže v současném
světě, pokrytectví a mnohých dalších, jež považujeme za aktuální. Zároveň chceme, aby šlo o divácky
atraktivní představení, kterému nebude chybět humor, ale ani děsivé části, jež k Frankensteinovi neodmyslitelně patří,“ říká spoluautor scénáře Michael
Sodomka.
V hlavních rolích by se měli představit mladí
členové souboru Vít Hofmann a Adam Joura. Oba
pracovali s režisérem Zetelem již před dvěma roky
na Amadeovi. Premiéra Frankensteina je naplánována na sobotu 30. října na sedmou večerní. Lístky
jsou k dostání v divadelní pokladně, jakož i na webu
www.divadlosumperk.cz.
Divadlo Šumperk

Folková legenda oslaví se šumperskými
fanoušky životní jubileum
Profesor Josef Jařab přijede do Šumperka v úterý
19. října.
Foto: V. Lucuk

Výročí vzniku republiky
připomene koncert
Sté třetí výročí vzniku samostatného československého státu si šumperská veřejnost
připomene během slavnostního koncertu
Moravské filharmonie Olomouc, jež patří
k předním a nejstarším symfonickým orches
trům v republice a která letos v září zahájila již
šestasedmdesátou koncertní sezonu. V programu zazní pod vedením dirigenta Jakuba
Kleckera slavné melodie z československých
filmů, například od Luboše Fišera, Zděnka
Lišky nebo Petra Hapky. Slavnostní večer,
jenž se uskuteční v úterý 26. října od sedmé
podvečerní ve velkém sále domu kultury, pořádá Olomoucký kraj a město Šumperk ve
spolupráci s domem kultury.
-zk-

Zpívá, aby bylo lidem dobře. Snad i proto se stal
českou folkovou legendou, která těší svým hlasem
a texty publikum už přes půl století. Pavel Žalman
Lohonka letos oslavil pětasedmdesátiny a při této
příležitosti pořádá narozeninové turné, v jehož rámci
zavítá ve středu 13. října do Šumperka.
„Během koncertu zazní nezapomenutelné písničky
Jantarová země, Jdem zpátky do lesů, Dej mi tón,
Kdyby tady byla taková panenka, Hodina usmíření,
Mys Horn nebo Ho ho watanay,“ zve na koncert produkční domu kultury Michaela Horáková. Upřesňuje,
že vystoupení Pavel Žalman & spol. začíná v 19 hodin.
Pavel Lohonka působí na hudební scéně od roku
1968 – nejprve ve skupině Minnesengři, v roce 1982
pak založil vlastní kapelu Žalman & spol., která v různých sestavách koncertuje nepřetržitě až do součas-

nosti. Poslední obměna sestavy proběhla před čtyřmi
roky, kdy vedle Petra Novotného, stojícího po Žalmanově boku již pětadvacet let, a zpěvačky Michaely
Hálkové se novým členem stal kytarista Petr Havrda,
přinášející svěží nové nápady v aranžích písní.
Vydal jedenadvacet autorských desek a sedm výběrů. K padesátinám na scéně natočil film Žalman –
Naslouchám tichu Země. Zasloužil se o popularizaci
lidových, zejména jihočeských písní, a je jedním
z hlavních zakladatelů festivalu Zahrada, jako první
folková stálice se pak zapojil do hnutí Folk žije!
Letos fanoušky potěšil novým CD Všechno je teď,
jež je syntézou všeho, co si kapela v posledních letech
vyzkoušela – jazzové album, práce na scénické hudbě
pro film. Písně ale mají pokoru, poetiku a moudrost,
na které jsou posluchači u Žalmana zvyklí.
-mh-

Knihovna zve na pohádku
Do knihovny za pohádkou je cyklus měsíčních divadelních setkávání, jejž pořádá
Knihovna TGM. Určen je pro děti předškolního a mladšího školního věku. Druhé poprázdninové představení je naplánováno
na sobotu 9. října, kdy do knihovny přijede
brněnské divadlo Facka.
Děti se mohou těšit na představení O bílém
čertovi, který šel do světa, aby našel podobné
bílé čerty, jako je on sám. Po pohádce, jež se
odehraje od 10 hodin ve velkém sále, si pak
mohou rodiny vypůjčit knížky nebo navštívit
kavárnu.
-zk-
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Pavel Žalman Lohonka letos oslavil pětasedmdesátiny, v rámci narozeninového turné zavítá se svou kapelou do
Šumperka.
Foto: archiv DK
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V knihovně pokřtí Fílovy Jeseníky – Čas, ten pohyblivý obraz věčnosti
Režisér,
scenárista,
spisovatel
a fotograf Ivan Fíla putoval více než rok
po Jeseníkách, naslouchal nevšedním
příběhům z dávné i nedávné minulosti,
zaznamenával pohnuté lidské osudy,
dějinné tragédie a křivdy, vítězství
vůle a nezlomnosti. Výsledkem je
fotoesejistická kniha Jeseníky –
Čas, ten pohyblivý obraz věčnosti.
V pondělí 18. října ji šumperské
veřejnosti představí Ivan Fíla osobně.
Křest proběhne od 17 hodin ve velkém
sále knihovny. Kmotry budou fotograf

Ivan Fíla

JESENÍKY

Čas,
ten pohyblivý obraz věčnosti

Jindřich Štreit a děkan Fakulty sociál
ních studií Masarykovy univerzity
v Brně Stanislav Balík.
Autor seznámí čtenáře s příběhy legendárního fotografa Jindřicha Štreita,
židovské víly, která se chtěla stát katolickou farářkou, nevidomé dívky,
jež jezdí na koni a leze po skalách, ale
také s divokými večírky malíře Gustava
Klimta a jeho přátel v letním sídle rodiny Primavesi, se ženou, která se narodila jako árijský nadčlověk ve zrůdném
nacistickém spolku Lebensborn a čtyři-

cet let hledala svoji biologickou matku,
s farářem, jenž bobulemi arónie vyléčil
z rakoviny svoji pětadevadesátiletou
maminku, se zatáčkou, ve které Hitler
mohl přijít o život, ale bohužel nepřišel, s kmotrou neapolské mafie, jež se
kochala krásou jednoho ze sedmi divů
Česka, a s dalšími. Čtyřicet povídek
doprovázejí černobílé imprese ve stylu
magického realizmu. Kniha vychází
v nakladatelství Veduta Štíty, které loni
získalo Cenu Miroslava Ivanova jako
nejlepší nakladatelství roku.
-red-

Město se začte do Rudiše, představí i Jaromíra 99
Posedmnácté se v říjnu začte Šumperk do knihy. Zatímco loňský ročník
přesunula na poslední chvíli pandemie
koronaviru do virtuálního prostoru,
letos pořadatelé věří, že se oblíbené setkání nad knihou v naplánovaném termínu uskuteční. V centru pozornosti
bude tvorba Jaroslava Rudiše, českého
spisovatele a autora divadelních her
a komiksů. Spolu s ním se na festivalu
představí zpěvák, skladatel, kytarista
a výtvarník, jesenický rodák Jaromír
Švejdík, známý také pod pseudonymem Jaromír 99. Akce, kterou pořádá
město spolu s knihovnou, „Doriskou“, kinem Oko, divadlem, muzeem,
domem kultury, „ZUŠkou“ a šumperskými středními, základními a mateřskými školami, proběhne od pondělí
11. do soboty 16. října.
Festival Město čte knihu bude letos šestidenní. „Stejně jako v uplynulých ročnících budou jednotlivá
čtení probíhat na různých místech ve
městě a číst se bude z knih Nebe pod
Berlínem, Národní třída, Český ráj
a Grandhotel,“ vyjmenovává letošní
tituly ředitelka knihovny Kamila Šeligová. Připraveny jsou rovněž doprovodná hudební vystoupení, dvě
výstavy, ale také beseda, zábavný den
pro děti, autorské čtení, koncert Letní
kapely či pásmo pohádek v kině Oko.

Zpěvák, skladatel, kytarista a výtvarník Jaromír Švejdík, rodák z Jeseníku, je
známý pod pseudonymem Jaromír 99.
Foto: archiv J. Švejdíka

Podrobné informace jsou zveřejněny
na www.mestocteknihu.cz.
Oblíbenou akci odstartuje v pondělí
11. října v 10 hodin dopoledne v informačním centru vernisáž výstavy
obrázků z výtvarné soutěže pro děti
a mládež. Odpoledne se pak do Nebe
pod Berlínem začtou v knihovně Olga
Kaštická a Petr Král, o hudební doprovod se postará místní „ZUŠka“.
Z knihy Národní třída budou v úterý
číst v Klubu důchodců a v SONS místní
profesionální herci, z Českého ráje pak
na Hrádku členové Studia D123. Do
stejného titulu se o den později, ve
středu 13. října, začtou od
páté odpolední studenti
místní „průmyslovky“
v kině Oko. Následovat bude beseda
s režisérem a hercem Miroslavem
Krobotem, který
později spolu s Jaroslavem Rudišem
uvede film Alois
Nebel.
Vlastivědné
muzeum obohatí festivalový
program výstavou výtvarníka, skladatele, textaře a hudebníka
Jaromíra Švejdíka alias Jaromíra 99.
„Švejdík s Rudišem společně vytvořili kultovní komiksovou trilogii, jejíž hlavní postavou je výpravčí Alois
Nebel z fiktivního nádraží Bílý Potok
v Jeseníkách. Autorská dvojice se podílela také na filmu natočeném podle
komiksu náročnou animační technikou rotoskopie, který získal Evropskou
filmovou cenu jako nejlepší animovaný
film. Švejdík složil pro film proslulý hit
Půlnoční, jejž nazpíval Václav Neckář,“
připomíná Šeligová. Dodává, že výstava spolu s tvorbou Jaroslava Rudiše
a přiblížením spolupráce obou umělců
na poli literatury, filmu i hudby představí Jaromíra 99 jako oceňovaného
autora komiksů. Jádrem výstavy přitom bude cyklus velkoformátových
tisků s motivy z Jesenicka, které Švejdík nakreslil pro dokumentární film
Jaromír 99 – tam odkud jsem. Výstavu
zahájí ve čtvrtek 14. října v 17 ho-

din v Rytířském sále čtení z románu
Grandhotel v podání šumperských
gymnazistů.
V pátek pořádá místní „Doriska“
od 9 do 17 hodin zábavný den pro
školy, školky a rodiče s dětmi nazvaný
Letem rudišovským světem, během
něhož nabídne na Komíně dílničky,
sportování a další aktivity. Od šesté
podvečerní se pak v knihovně odehraje autorské čtení Jaroslava Rudiše,
na kterém bude premiérově představen jeho román Winterbergova poslední cesta, jejž z němčiny přeložila
Michaela Škultéty a v říjnu ho vydává
nakladatelství Labyrint. „Jde
o příběh Jana Krause,
pečovatele pocházejícího z Vimperku,
který se v Berlíně
stará o umírající,
a téměř stoletého
Wenzela
Winterberga, rodáka
z Liberce, jenž
pečovatele požádá,
aby s ním vyrazil na
poslední cestu střední
Evropou, po stopách jeho
dávné lásky Lenky. Společně
se vydají vlakem z Berlína do Sarajeva
podle starého bedekru pro Rakousko-Uhersko z roku 1913 a za okny vlaku
ožívají staré, dávno zapomenuté příběhy…. Za román byl autor v roce 2019
nominovaný na prestižní cenu Lipského knižního veletrhu a loni za něj
získal ocenění Chamisso-Preis/Hellerau,“ zdůrazňuje ředitelka knihovny
a dodává, že knihu si budou moci zájemci při autorském čtení koupit. Po
celou dobu festivalu přitom bude knihkupectví Kosmas vždy na místě čtení
prodávat knihy Jaroslava Rudiše.
Na autorské čtení naváže koncert
Letní kapely, jež vznikla spontánně
v srdci Rychlebských hor, když se muzikanti Jaromír Švejdík, Lukáš Morávek
a Apostolos Joanidis scházeli s kytarami u ohně a hráli písničky, které Jaromír napsal společně s přáteli během
své bohaté hudební kariéry. Základ
repertoáru tak tvoří písně Priessnitz,
Umakartu, Jaromír 99 & The Bombers,

Na autorském čtení bude poprvé představen Rudišův román Winterbergova
poslední cesta.
Václava Neckáře či Kafka Bandu. Skupina však postupně přidává vlastní autorské písně. Kapelu postupně doplnili
další muzikanti spjatí s regionem Jeseníků a Rychlebských hor. Za bicí usedl
dlouholetý bubeník Priessnitz Zdeněk
Jurčík, klávesové zvuky obstarává Vojtěch Šeliga a na baskytaru hraje Petr
Weiser.
Festivalový program se uzavře
v sobotu 16. října. Na dopoledne je
naplánováno předání cen vítězům výtvarné a literární soutěže v knihovně
a animovaný povídkový film pro děti
Mlsné medvědí příběhy. Závěrečnou
tečkou bude už tradičně večer v divadle, tentokrát se scénickým čtením
z knihy Konec punku v Helsinkách
v podání herců šumperského souboru.
Následovat bude od půl osmé beseda
s Jaroslavem Rudišem na Hrádku. „Věříme, že návštěvníci festivalu budou
i z kratšího programu stejně nadšení
jako v minulých ročnících. S výjimkou pátečního koncertu Letní kapely
a sobotního hlavního večera v divadle
je vstup na všechny festivalové akce
zdarma,“ láká na Město čte knihu ředitelka knihovny.
-zk-
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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,
www.galerie-sumperk.cz
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
Klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny Marie):
Kladská ul.

Dlouhodobé výstavy
Do 7. 11. Made in Šumperk – průmyslová tvář
města Šumperka včera a dnes, výstavní síň,
muzeum
Do 21. 11. Mirko Hanák 1921–1971, ilustrace,
Hollarova galerie, muzeum
Od 14. 10. do 7. 11. Jaromír 99, velkoformátové
tisky J. Švejdíka, v rámci akce Město čte knihu,
Rytířský sál, muzeum
Do 3. 10. Já, hrdina, Muzejíčko, muzeum
Od 8. 10. do 16. 1. Velká muzejní herna,
Muzejíčko, muzeum
Od 1. 10. do 12. 12. Ondřej Kotinský, obrazy,
výstava šumperského rodáka, Galerie mladých,
muzeum
Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny
severozápadní Moravy, muzeum
Do 3. 10. Šimon Brejcha: Druhá kůže, kombinovaná technika, Galerie J. Jílka
Od 6. 10. do 31. 10. Michaela Maupicová Vélová:
V podvojnosti, malba, Galerie J. Jílka
Do 24. 10. (Z)VOLNA, obrazy M. Navrátila,
divadlo
Do 30. 6. 2022 Výstava prací studentů uměleckých tříd VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo
Do 6. 10. Romarising / Romské obrození, výstava fotografií, půjčovna pro dospělé, knihovna
Od 7. 10. do 30. 11. Inge Kosková: Kresby, výstava kreseb, půjčovna pro dospělé, knihovna
Do 7. 10. Na - Dany žáci, výstava prací žáků Dany
Vilišové, půjčovna pro mládež, knihovna
Do 31. 10. Jaroslav Mostecký – Ohlédnutí,
knihovna
Od 1. 10. do 18. 11. Olympijské okamžiky, fotografická výstava ČTK, pěší zóna
Do 11. 10. Ivan Fíla: Bijav, výstava fotografií,
Pavilon – Kabinet fotografie a malého umění, altán Radniční 27
Od 12. 10. Výstava obrázků ze soutěže Město čte
knihu, informační centrum, Hlavní třída
Od 7. 10. Pavel Joe Dokoupil: Malba, klášterní
kostel

4

Šumperk | Živá brána Jeseníků

Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3,
tel.: 583 212 000, www.kinosumperk.cz,
ČZ = české znění, 3D = 3D projekce,
= technologie 3D zvuku Dolby Atmos®
V kalendáři akcí jsou pouze snímky, u nichž byly
datum, případně čas uvedení v době uzávěrky
tohoto čísla známy. Sledujte www.kinosumperk.cz.
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, www.hkmdsumperk.cz
Kuželky: www.kksumperk.cz
Volejbal: www.tjsumperk.cz/sporty/volejbal

Pátek 1. října
8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
9.00 Ondřej Kotinský, obrazy, otevření výstavy šumperského rodáka, Galerie mladých,
muzeum
10.30 Olympijské okamžiky, beseda se sportovními redaktory České tiskové kanceláře L. Josefem
a R. Smekalem, foyer, dům kultury
13.00 Olympijské okamžiky, zahájení fotografické výstavy ČTK, pořádá město Šumperk a Dům
kultury Šumperk, pěší zóna
15.25 Tlapková patrola ve filmu, USA, CAN,
animovaný, ČZ
17.20 Není čas zemřít, GB, USA, akční, dobrodružný, krimi, thriller, 15+,
20.30 Není čas zemřít, GB, USA, akční, dobrodružný, krimi, thriller, 15+,
Sobota 2. října
9.00–17.00 Keramika pro každého, otevřená
keramická dílna pro děti i dospělé, artedílna,
Komín
10.00 Future Gate Film Festival: Pluto:
Zmrtvýchvstání, GB, dokumentární
14.00 Future Gate Film Festival: Ježek Sonic,
USA, JAP, akční, dobrodružný, komedie, rodinný,
sci-fi
14.00 Šumperkem po stopách Georga
Bergera, vlastivědná vycházka v rámci celorepublikového festivalu Den architektury, povede
historička umění K. Lipenská, sraz na Hl. třídě
u divadla, rezervace míst na tel. 583 363 070 nebo
na vstupenky@muzeum-sumperk.cz
16.00 Future Gate Film Festival: Sci-fi kraťasy od
iShorts, krátké snímky domácích i zahr. filmařů
17.45 Future Gate Film Festival: Vetřelec na jevišti, GB, dokumentární, 12+
19.00 Babička, B, VK, divadlo
19.30 Future Gate Film Festival: Šílený Max,
AUS, sci-fi, akční, dobr., thriller, 12+
20.20 16. šumperská PechaKucha Night, foyer,
dům kultury
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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

21.20 Future Gate Film Festival: Šílený Max 2 –
Bojovník silnic, AUS, sci-fi, akční, dobr., thriller, 12+
Neděle 3. října
10.00 Šumperkem po stopách Georga
Bergera, vlastivědná vycházka v rámci celorepublikového festivalu Den architektury, povede
historička umění K. Lipenská, sraz na Hl. třídě
u divadla, rezervace míst na tel. 583 363 070 nebo
na vstupenky@muzeum-sumperk.cz
10.00 Čert a Káča, hrají E. Hrušková a Z.
Rohlíček, velký sál, dům kultury
10.00, 12.00 Fotbal žáci U15 + U14: Šumperk –
Hlučín, hřiště, Tyršův stadion
14.30 Fotbal muži B: Šumperk – Rovensko, hřiště Tyršův stadion
14.55 Tlapková patrola ve filmu, USA, CAN,
animovaný, ČZ
16.50 Není čas zemřít, GB, USA, akční, dobrodružný, krimi, thriller, 15+,
17.00 5. Dny architektury, představení studie
společnosti Petr Hájek – Architekti na rekonstrukci domu kultury, foyer, dům kultury
20.00 Festival pana Rifkina, USA, ESP, IT, komedi, 12+
Pondělí 4. října
17.30 Klub čtenářů: L. Vaculík –Sekyra, setkání
a debata nad knihou, klubovna v suterénu, knihovna
17.30 Minuta věčnosti, ČR, drama, thriller
19.00 KLASIKA VIVA: Musica Bohemica &
Motýli Šumperk, klášterní kostel
19.20 Není čas zemřít, GB, USA, akční, dobrodružný, krimi, thriller, 15+,
Úterý 5. října
17.00 Architekt Georg Berger: Šumperský
sen, přednáška a uvedení nové knihy autorkou,
historičkou umění K. Lipenskou, rezervace míst
na tel. 583 363 070 nebo na vstupenky@muzeum-sumperk.cz, přednáškový sál, muzeum
17.30 Festival pana Rifkina, USA, ESP, IT, komedie, 12+

19.00 Screamers: Poslední zvonění, velký sál,
dům kultury
19.20 Není čas zemřít, GB, USA, akční, dobrodružný, krimi, thriller, 15+,
Středa 6. října
17.00 Není čas zemřít, GB, USA, akční, dobrodružný, krimi, thriller, 15+,
18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – LHK
Jestřábi Prostějov, zimní stadion
18.00. Michaela Maupicová Vélová: V podvojnosti, vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka
20.10 Artvečer – FK: Gunda, NOR, USA, dokument.
Čtvrtek 7. října
15.00 Karel, ČR, dokumentární
17.00 Inge Kosková: Kresby, vernisáž výstavy,
půjčovna pro dospělé + malý sál, knihovna
17.00 Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství, C, VK, divadlo
18.00 Pavel Joe Dokoupil: Malba, zahájení výstavy, klášterní kostel
20.00 Není čas zemřít, GB, USA, akční, dobrodružný, krimi, thriller, 15+,
Pátek 8. října
9.00 Velká muzejní herna, otevření výstavy,
Muzejíčko, muzeum
15.30 Myši patří do nebe, ČR, FR, POL, SR,
anim., rodinný, dobr., komedie, fantasy
17.25 Karel, ČR, dokumentární
19.00 Už je tady zas!, VK, divadlo
20.00 Není čas zemřít, GB, USA, akční, dobrodružný, krimi, thriller, 15+,
Sobota 9. října
10.00 Do knihovny za pohádkou: O bílém
čertovi, divadlo Facka, velký sál, knihovna
10.00, 14.00 Volejbal kraj. přebor juniorky:
TJ Šumperk – VAM Olomouc, hala, kurt 1, ZŠ
8. května
10.00 Fotbal žáci U13 + U12: Šumperk – Opava,
hřiště, Tyršův stadion
15.30 Myši patří do nebe, ČR, FR, POL, SR,
anim., rodinný, dobr., komedie, fantasy
17.25 Karel, ČR, dokumentární
19.00 Testosteron, P, VK, divadlo
20.00 Není čas zemřít, GB, USA, akční, dobrodružný, krimi, thriller, 15+,
Neděle 10. října
10.00, 14.00 Volejbal kraj. přebor kadetky:
TJ Šumperk – Mohelnice, hala, kurt 1, ZŠ 8. května
10.30, 12.45 Fotbal st. a ml. dorost: Šumperk –
Zlín B, hřiště, Tyršův stadion
15.00 Fotbal muži A: Šumperk – Hranice, hřiště
Tyršův stadion
16.00 Grand Show Time: Youtubeři Natyla,
Creep, Terysa, pořadatelem pořadu není kino
Oko, více na www.showtime.cz, kino Oko
20.00 Karel, ČR, dokumentární
Pondělí 11. října
10.00 Město čte knihu: Výstava obrázků ze
soutěže Město čte knihu, zahájení výstavy, informační centrum, Hlavní třída
17.00 Město čte knihu: Z knihy Nebe pod
Berlínem čtou O. Kaštická, P. Král, hudební doprovod učitelé ZUŠ Šumperk, vstup zdarma, velký
sál, knihovna
17.30 Karel, ČR, dokumentární
18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ
18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – AZ
Heimstaden Havířov, zimní stadion
20.00 Minuta věčnosti, ČR, drama, thriller

Úterý 12. října
10.00 Babička, školy, VK, divadlo
14.00 Město čte knihu: Z knihy Národní třída
čtou herci Divadla Šumperk, vstup zdarma, sídlo
SONS
14.00 Město čte knihu: Z knihy Národní třída
čtou herci Divadla Šumperk, vstup zdarma, Klub
důchodců, středisko Sever
17.00 Město čte knihu: Z knihy Český ráj čtou
herci Studia D123, vstup zdarma, Hrádek, divadlo
17.30 Karel, ČR, dokumentární
19.00 DŽEMFEST: Laco Deczi & Celula New
York, klášterní kostel
20.00 Není čas zemřít, GB, USA, akční, dobrodružný, krimi, thriller, 15+,
Středa 13. října
9.00–16.00 Mezinárodní den archeologie,
archeologické nálezy, ukázky pravěkých řemesel,
zábavná stanoviště s úkoly, Pavlínin dvůr
17.00 Město čte knihu: Z knihy Český ráj čtou
studenti SPŠ, vstup zdarma, kino Oko
17.00 Babička, G, VK, divadlo
18.00 Město čte knihu: Beseda s režisérem
Miroslavem Krobotem, vstup zdarma, kino Oko
19.00 Žalman & spol.: Narozeninový koncert,
velký sál, dům kultury
19.30 Město čte knihu: Alois Nebel, ČR, DE,
animovaný, drama, 12+, film uvedou M. Krobot
a J. Rudiš, kino Oko
Čtvrtek 14. října
15.35 Myši patří do nebe, ČR, FR, POL, SR,
anim., rodinný, dobr., komedie, fantasy
17.00 Město čte knihu: Jaromír 99, vernisáž výstavy velkoformátových tisků J. Švejdíka,
z knihy Grandhotel čtou studenti Gymnázia
Šumperk, Rytířský sál, muzeum
17.00 Strýček Váňa, D, VK, divadlo
17.30 Venom 2: Carnage přichází, USA, akční,
sci-fi, thriller, 12+,
20.00 Poslední souboj, drama, historický, 12+
Pátek 15. října
9.00–17.00 Město čte knihu: Letem rudišovským světem, dílničky, sportování a další aktivity
pro děti a rodiče, vstup zdarma, Komín
15.35 Myši patří do nebe, ČR, FR, POL, SR,
anim., rodinný, dobr., komedie, fantasy
17.30 Venom 2: Carnage přichází 3D, USA,
akční, sci-fi, thriller, 12+
18.00 Město čte knihu: Jaroslav Rudiš – autorské čtení, vstup zdarma, velký sál, knihovna
19.00 Město čte knihu: Letní kapela, koncert,
velký sál, knihovna
20.00 Poslední souboj, drama, historický, 12+
Sobota 16. října
9.30 Město čte knihu: Vyhodnocení výtvarné a literární soutěže, předání cen, velký sál,
knihovna
9.30 Kuželky 2. liga ženy B: KK Šumperk – TJ
Jiskra Otrokovice, kuželna, Tyršův stadion
10.00 Město čte knihu: Mlsné medvědí
příběhy, ČR, anim., rodinný, povídkový, vstup
zdarma, kino Oko
10.00, 12.00 Fotbal žáci U15 + U14: Šumperk –
Přerov, hřiště, Tyršův stadion
12.30, 14.45 Fotbal st. a ml. dorost: Šumperk –
Opava, hřiště, Tyršův stadion
13.00 Kuželky severomoravská divize muži: KK
Šumperk A – TJ Michálkovice A, kuželna, Tyršův
stadion
15.00 Myši patří do nebe, ČR, FR, POL, SR,
anim., rodinný, dobr., komedie, fantasy

Do Šumperka se koncem října
sjedou modeláři
Modeláři z celé České republiky, ale i ze
Slovenska, Maďarska a Polska se sjedou
poslední říjnovou sobotu do Šumperka.
Prostory domu kultury totiž budou hostit
třetí ročník mezinárodní výstavy a soutěže
nazvané Modelfest Šumperk 2021, kterou
organizátoři letos pořádají nově jako memoriál Roberta Vysloužila na památku jednoho
z hlavních organizátorů soutěže, jenž loni
zemřel.
Na akci, která bude probíhat od 9 do 16 hodin, budou k vidění například plastikové
a papírové modely tanků, letadel, aut, lodí
a figurek. Pro děti i dospělé je připraven zábavný program a také tři workshopy, během
nichž si zájemci budou moci například slepit
svůj vlastní papírový model. Novinkou pak
je Cena Roberta Vysloužila, která se bude
každoročně udělovat za nejlepší letadlo
v československých a českých barvách. Akci
pořádají Model klub Šumperk z.s. společně
s domem kultury, více informací je zveřejněno na www.modelklub-sumperk.cz a na
www.eastmodels.sk.
-red-

Na akci budou k vidění například plastikové
a papírové modely tanků, letadel, aut, lodí i figurek.
Foto: M. Zindulka

„Kulturák“ bude hostit písničkáře
Jaromíra Nohavicu
V pondělí 25. října vystoupí v šumperském
„kulturáku“ Jaromír Nohavica. Sólový recitál
jednoho z našich nejznámějších písničkářů
s kytarou a heligonkou je sestavený nejen
ze známých písní, ale i z aktuálních novinek
z posledního alba Máma mi dala na krk klíč.
Na akordeon a piano doprovodí Nohavicu
vynikající muzikant Robert Kusmierski a na
perkuse a bicí Pavel Plánka. Koncert začíná
o sedmé podvečerní ve velkém sále.

Během recitálu zazpívá Jarek Nohavica i skladby
ze svého posledního alba.
Foto: DK
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15.30 Kuželky KP muži: KK Šumperk B – KS
Moravský Beroun, kuželna, Tyršův stadion
17.00 Poslední souboj, drama, historický, 12+
17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – HC
Benátky nad Jizerou, zimní stadion
18.00 Město čte knihu: Konec punku
v Helsinkách, závěrečný večer – scénické čtení –
účinkují herci Divadla Šumperk, vstupné 90 Kč,
studenti, senioři 70 Kč, sál, divadlo
19.30 Město čte knihu: Beseda s J. Rudišem,
vstup zdarma, Hrádek, divadlo
20.00 Venom 2: Carnage přichází, USA, akční,
sci-fi, thriller, 12+,
20.00 Řecká taneční zábava, pořádá Řecká obec
Šumperk, hraje Prometheus Brno, velký sál, dům
kultury
Neděle 17. října
9.30 Fotbal muži B: Šumperk – Libina, hřiště
Tyršův stadion
11.15 Fotbal žáci U13 + U12: Šumperk – Poruba,
hřiště, Tyršův stadion
14.30 Fotbal muži A: Šumperk – Nové Sady, hřiště Tyršův stadion
15.00 Myši patří do nebe, ČR, FR, POL, SR,
anim., rodinný, dobr., komedie, fantasy
16.55 Venom 2: Carnage přichází, USA, akční,
sci-fi, thriller, 12+, ČZ
19.25 Poslední souboj, drama, historický, 12+
Pondělí 18. října
l 17.00 Křest knihy I. Fíly Jeseníky – Čas, ten
pohyblivý obraz věčnosti, velký sál, knihovna
17.30 Venom 2: Carnage přichází 3D, USA,
akční, sci-fi, thriller, 12+
20.00 Poslední souboj, drama, historický, 12+
Úterý 19. října
18.00 VIA LUCIS: Jazz v podmínkách nesvobody, host prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., d.h.c.,
velký sál, knihovna
19.00 Testosteron, A, VK, divadlo
Středa 20. října
18.00 Seminář Moderní dějiny: Dobývání vesmíru a vědecký pokrok ve 20. století, přednáší
T. Hlavsa, velký sál, knihovna
20.00 Artvečer – FK: Last and first Men, ISL, mysteriózní, sci-fi, fantasy, experimentální, 12+
Čtvrtek 21. října
16.00 Myši patří do nebe, ČR, FR, POL, SR,
anim., rodinný, dobr., komedie, fantasy

16.00 Koncert folklorního pěveckého souboru
Seniorky Šumperk, koncert k 25. výročí trvání
sboru, hosté: pěvecký sbor Slavice Zábřeh a pěvecký sbor Loučňáček Loučná nad Desnou, velký
sál, knihovna
18.00 DŽEMFEST filmová scéna: Kid se soundtrackem Laca Décziho, komedie, drama, rodinný, 1921
19.10 Duna, USA, dobrodr., sci-fi, 12+,
Pátek 22. října
14.00–18.00 Umělecká inspirace, výtvarná
dílna, seznámení s výtvarným umělcem a uměleckým dílem, výtvarný ateliér, Komín
15.10 Rozbitý robot Ron 3D, USA, GB, animovaný, ČZ
16.00 Festival pohádek: Krysáci a ztracený
Ludvík, Divadlo Za2 Příbram, VK, divadlo
17.30 Duna 3D, USA, dobrodružný, sci-fi, 12+,
17.30 DŽEMFEST: Mňága a Žďorp, o5
a Radeček, Poetika, Láska, Trocha klidu, Týna
Mrázková…, velký sál, dům kultury
20.35 Halloween zabíjí, USA, GB, horor, thriller, 15+
Sobota 23. října
10.00, 14.00 Volejbal kraj. přebor muži: TJ
Šumperk – Mohelnice, hala, kurt 1, ZŠ 8. května
10.00, 14.00 Volejbal kraj. přebor ženy:
Šumperk – Kojetín, hala, kurt 2, ZŠ 8. května
15.00 Rozbitý robot Ron, USA, GB, animovaný, ČZ
16.00 Festival pohádek: Popelka, pohádkový
muzikál, Slezské divadlo Opava, VK, divadlo
17.15 Duna, USA, dobrodružný, sci-fi, 12+, ČZ,
20.15 Halloween zabíjí, USA, GB, horor, thriller, 15+
Neděle 24. října
10.00, 14.00 Volejbal kraj. přebor kadetky: TJ
Šumperk – Přerov, hala, kurt 1, ZŠ 8. května
15.00 Rozbitý robot Ron, USA, GB, animov., ČZ
16.00 Festival pohádek: Dášeňka čili Život
štěněte, divadlo Šumperk, VK, divadlo
17.15 Halloween zabíjí, USA, GB, horor, thriller, 15+
19.30 Duna, USA, dobrodružný, sci-fi, 12+,
Pondělí 25. října
18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – SK
Kadaň, zimní stadion
19.00 Jaromír Nohavica, sólový recitál, velký sál,
dům kultury
20.00 TIP MĚSÍCE: Malířka a zloděj, NOR,
dokumentární

Úterý 26. října
19.00 Koncert k výročí republiky: Moravská
filharmonie Olomouc: Slavné melodie z československých filmů, pořádají Olomoucký kraj
a město Šumperk ve spolupráci s Domem kultury
Šumperk, velký sál, dům kultury
Středa 27. října
17.00 Křest a autogramiáda knihy Anny
Strnadové … stačilo jen říct Jáchymov, pořádá knihkupectví Kosmas a SVČ Doris, na
místě možno zakoupit knihy autorky, sál, vila
Doris
20.00 Artvečer – FK: Každá minuta života, ČR,
SR, dokumentární, 12+
Čtvrtek 28. října
10.00–14.00 Měsíc věží a rozhleden: Sportovní
hrátky s Doriskou, sportovní stanoviště pro veřejnost, hrabenovský kostelíček
10.00–16.00 Měsíc věží a rozhleden: Výstup
na rozhlednu Háj, vstup zdarma, ve 14.00 hod.
vylosování autorů obrázků pro výstavu Na výletě,
rozhledna Háj
18.00 Kurz manželské touhy, ČR, komedie,
drama, 12+
Pátek 29. října
9.00–14.00 Výtvarné balábile, tvořivá dílna –
výtvarná všehochuť, výtvarný ateliér, Komín
Sobota 30. října
9.00–16.00 Memoriál Roberta Vysloužila –
Modelfest Šumperk 2021, 3. ročník mezinárodní výstavy a soutěže plastikových a papírových
modelů tanků, letadel, aut, lodí i figurek, pořádají Model klub Šumperk, z. s., a Dům kultury
Šumperk, dům kultury
10.00, 12.00 Fotbal žáci U15 + U14: Šumperk –
Bílovec, hřiště, Tyršův stadion
12.15, 14.30 Fotbal st. a ml. dorost: Šumperk –
Hlučín, hřiště, Tyršův stadion
17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – VHK
ROBE Vsetín, zimní stadion
19.00 Frankenstein, P, VK, divadlo
Neděle 31. října
10.00 Fotbal žáci U13 + U12: Šumperk – Bílovec,
hřiště, Tyršův stadion
10.00 Zlatovláska, hraje Divadlo POHÁDKA
Praha, velký sál, dům kultury
14.00 Fotbal muži A: Šumperk – Přerov, hřiště
Tyršův stadion

Jílkova galerie představí tvorbu Michaely Maupicové
V Galerii Jiřího Jílka bude od 6. října
k vidění výstava Michaely Maupicové
(1982–2018) nazvaná „V podvojnosti“.
Zahájena bude vernisáží v 18 hodin
a potrvá do 31. října.
Členění plochy jemně narušenou
skladbou rytmicky opakovaných prvků
ornamentální povahy bylo vlastní celé
výtvarné výpovědi Michaely Maupicové. Podobá se šperku a připomene
tím její středoškolská studia. Ve své
bytostně ryzí poloze si zachovala střídmost omezené škály akrylových barev.
Vystačila si ale i s tuší a někdy i s tužkou nebo křídou na velkém archu papíru. Celek vymezuje síť neutrálních
částic, z nichž se samovolně rodí vě-
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rohodný otisk živé skutečnosti. Jeho
pravidelnost, změkčená jemným posunem a zevnitř prozářená mihotavým
světlem, dává mu hloubkový rozměr.
Plochu papíru a plátna střídala trojrozměrným objektem, který jí byl jindy
modelem k prostorové kresbě. Často
ponechala volné místo vzdušné prázdnotě. Vyváženost hmoty a prázdna je
tak zrcadlením podvojnosti života, bytí
a nebytí, pevného řádu a jeho narušení.
I v krátce vymezeném čase šestatřiceti let života vyzrála Michaela k ryzí
čistotě. Pracovala v rozpětí živelnosti
a zklidnění, čiré hudby tvarů a jejich
věcného naplnění. V rovnováze přesnosti a měkké geometrie je podoben-
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stvím přírody v její celistvosti. Niterná
shoda její malby s přírodou je očividná.
Ve svém uspořádání je jejím obrazem
bez popisnosti. Je zároveň předmětným
obrazem, a je tak i novou a svébytnou
skutečností. Je podvojností obecného
s určitým. Vyváženou jednotou obojího. Za účasti malíře Vladimíra Vély,
jejího životního partnera, jenž tu vystavoval před pěti lety, bude i vzácnou
událostí. Jste zváni.
M. Koval

M. Maupicová, „Mezi 3“, 2011, tuš na
papíře a plátně, 130 × 130 cm

Galerie J. Jílka
Šimon Brejcha: Druhá kůže
kombinovaná technika
Výstava trvá do 3. října.

Džemfest láká na hitové kapely i doprovodný
program, z New Yorku přiletí Laco Déczi
Oblíbený festival Džemfest, jenž se už jedenadvacet let koná v říjnu v Šumperku, zveřejnil letošní program. Na své si přijdou hudební fanoušci každého
věku. V nabitém programu vystoupí legendární kapela Mňága a Žďorp, domácí oblíbenci o5 a Radeček,
hitová formace Poetika a v neposlední řadě slavný
jazzový trumpetista Laco Déczi, žijící v New Yorku.
Hlavní program vypukne v pátek 22. října v domě
kultury od půl šesté podvečerní. „Vedle Mňágy, Radečků a Poetiky uslyší návštěvníci písničkáře Lásku,
úspěšnou šumperskou kapelu Trocha klidu nebo zpěvačku Týnu Mrázkovou, která letos vyhrála soutěž Objev rádia Haná,“ uvedl za pořadatele Tomáš Drenka.
Kromě hlavního večera chystá Džemfest atraktivní doprovodný program. V úterý 12. října vystoupí
v klášterním kostele známý jazzman Laco Déczi s kapelou Celula New York. „Třiaosmdesátiletý Laco,
jenž má životního elánu na rozdávání, přijede do
Šumperka díky klukům z o5 a Radeček. Ti s ním letos natáčeli společný song a pozvali ho na Džemfest,“
prozradil Drenka.

V nabitém programu vystoupí legendární kapela
Mňága a Žďorp.
Foto: archiv DK

V Šumperku se diváci mohou těšit na filmy Šílený
Max 1 a Šílený Max 2.
Foto: archiv

Folklorní pěvecký soubor Seniorky Šumperk
slaví letos pětadvacet let od svého vzniku.
Výročí trvání si připomene koncertem, jenž
se odehraje ve velkém sále Knihovny TGM ve
čtvrtek 21. října od 16 hodin. Jako hosté vystoupí pěvecký sbor Slavice ze Zábřehu pod
vedením dirigentky Jaroslavy Štěpánkové
a pěvecký spor Loučňáček pod vedením
Petra Lukáše. Vstup je zdarma.
-red-

Zahájení výstavy Inge Koskové
zpestří poezie Lenky Kuhar
Daňhelové
V klášterním kostele vystoupí známý jazzman Laco
Déczi s kapelou Celula New York. Foto: L. Boxanová
Pro příznivce svérázného muzikanta Laca Décziho
mají pořadatelé ještě jednu lahůdku. Ve čtvrtek
21. října uvede filmová scéna Džemfestu v kině Oko
zremasterovaný snímek Kid s Charliem Chaplinem
u příležitosti 100. výročí premiéry tohoto kultovního
dramatu. Původně němý film z roku 1921 nově doplnil scénickou hudbou právě Laco Déczi.
„V rámci filmové scény Džemfestu potěšíme i fanoušky populární skupiny Chinaski. Za účasti tvůrců
uvedeme dokument Každej ví kulový, který nabízí
velmi otevřenou a upřímnou zpověď bývalých i současných členů kapely. Ještě ladíme termín, aby se
projekce mohli zúčastnit přímo hudebníci,“ doplnil
ředitel kina Oko Kamil Navrátil.
Vstupenky na hlavní i doprovodný program jsou
k dostání v pokladně domu kultury. Majitelé vstupenek
na loňský ročník, jenž se nemohl uskutečnit z důvodu
vládních nařízení, si musejí staré vstupenky vyměnit za
letošní a to jednoduše v pokladně domu kultury. Více informací o festivalu přináší web www.dzemfest.cz. -red-

Festival Future Gate opět zavítá do Oka
Známý festival Future Gate, Postapocalyptic Edition, proběhne v září a v říjnu. V sobotu 2. října
přitom nabídne jednodenní přehlídku v Šumperku.
Osmý ročník festivalu reaguje na současnou korona-krizi a představí postapokalyptický žánr.
Koronavirus postavil před náš svět novou výzvu.
Civilizace čelí hrozbě nejen zdravotní, ale i ekonomické a potažmo sociálně-politické. Ukázalo se, že
lidstvo je zranitelnější mnohem víc, než jsme si mysleli. Filmaři již mnoho let předkládají své apokalyptické vize. Jaderné následky případné třetí světové

Soubor Seniorky oslaví
pětadvacetiny koncertem

války nebo strach z virů mimozemského původu
vystřídaly v posledních desetiletí reálnější hrozby,
jako jsou devastace přírody, globální oteplování či
nedostatek vody. Vypadá to, že největší hrozbou pro
lidstvo je lidstvo samotné. Budeme žít ve světě podobném tomu ze série Šílený Max? Tématem chce festival
upozornit na aktuální i budoucí problémy související
s činností člověka. Postapokalyptický subžánr nabízí
dostatek podnětů k zamyšlení a zároveň kvalitní filmovou tvorbu.
„V Šumperku se diváci mohou těšit na filmy Šílený
Max 1 a Šílený Max 2 a kromě žánrové klasiky promítneme poutavý a zábavný dokument Vetřelec na
jevišti režisérské dvojice Danielle Kummer a Lucy
Harvey. Film sleduje adaptaci legendárního filmu pro
jeviště od prvotních čtených zkoušek přes výrobu dekorací až po samotnou premiéru v divadle West End
v Londýně,“ nahlíží do programu Kamil Navrátil, ředitel kina Oko. Nedílnou součástí přehlídky se podle
něj staly i krátké sci-fi filmy a z doprovodného programu stojí za zmínku výstava Tomáše Müllera nebo
výstava k nově vydanému komiksu 1984. „Dopolední
program nabídne od deseti hodin nevšední pohled na
dřívější planetu Pluto. Ve vizuálně dech beroucím dokumentu z ikonické série BBC Horizon vědci a vědkyně představují potenciál, který v sobě skrývá. Film
je uváděn ve spolupráci s Academia Film Olomouc,“
láká na přehlídku Navrátil.
-red-

V půjčovně pro dospělé bude k vidění výstava kreseb Inge Koskové. Na vernisáž,
která se odehraje ve čtvrtek 7. října, zavítají
fotograf Jindřich Štreit, jenž výstavu uvede,
a výtvarnice Lenka Kuhar Daňhelová, která
přednese ukázku ze své poezie. Výstava potrvá do 30. listopadu.
Kreslířka, grafička, ilustrátorka, pedagožka
a malířka Inge Kosková ve své tvorbě prolíná evropskou humanistickou tradici s hlubokým zájmem o východní filozofii. S velkou
koncentrací a citlivostí zachycuje své pocity
i prožitky hudby, nechává nás nahlédnout do
světa, jenž nás přesahuje.
Inge Kosková se zapsala mezi nejvýznamnější představitele fenoménu olomoucké
kresby. Působila na tamější pedagogické
fakultě na katedře výtvarné výchovy, dále
jako grafička v tiskárně, učila v lidové škole
umění a po revoluci vedla na fakultě experimentální kresbu. Mimo zaměstnání se věnovala volné tvorbě, účastnila se neoficiálního
kulturního dění a výstav a udržovala přátelství s umělci, kteří byli režimu nepohodlní.
Její doménou je experimentální kresba.
Inge Kosková ilustruje také knihy. Jednou
z nich je soubor básní spisovatelky, výtvarnice
a překladatelky Lenky Kuhar Daňhelové, jež
přijala pozvání a na vernisáži se budou moci
návštěvníci zaposlouchat do jejího přednesu
poezie. Úvodního slova vernisáže se ujme dokumentární fotograf světového formátu Jindřich Štreit, který vyučuje na Institutu tvůrčí
fotografie Slezské univerzity v Opavě.
Čerpáno z článku I. Rejholcové,
Kultura Nový Bor

Doménou Inge Koskové je experimentální kresba.
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Podzimní Klasika Viva
nabídne ojedinělý hudební zážitek
Říjnová Klasika Viva, kterou pořádá Agentura
J+D, se odehraje ve společnosti souboru Musica
Bohemica a šumperských Motýlů. Koncert se uskuteční v pondělí 4. října od 19 hodin v klášterním
kostele.
Soubor Musica Bohemica je zkušeným a oceňovaným inovátorem v interpretaci a zpracování lidové

Muzeum oslaví Den archeologie

i historické hudby. Český rok skladatele a zakladatele tohoto souboru Jaroslava Krčka je hudebním
ztvárněním lidového kalendáře s jeho tradičními
zvyky a obřady. Spojení věhlasného souboru s energií dětského pěveckého sboru Motýli Šumperk, jenž
je vyhledávaným tělesem doma i v zahraničí, slibuje
naprosto ojedinělý zážitek.
-red-

Mezinárodní den archeologie „oslaví“ šumperské muzeum ve středu 13. října programem určeným rodinám s dětmi, školákům
i široké veřejnosti. Od 9 do 16 hodin budou
v Pavlínině dvoře připravena stanoviště
s možností vyzkoušet si základní výrobní
postupy, které byly pro pravěké lidi denním chlebem. Chybět nebude ani ukázka
archeologických nálezů z jednotlivých období naší historie. Návštěvníci budou moci
otestovat své znalosti a prostřednictvím
skutečných archeologických nálezů a také
některých pravěkých řemesel lépe poznat
kultury našich předků.
-red-

Divadlo chystá Festival pohádek
Po roční pauze způsobené pandemií koronaviru se vrací tradiční šumperská kulturní akce
věnovaná dětem. Jde o divadlem pořádaný
Festival pohádek, jenž proběhne od 22. do
24. října. Malí diváci se mohou těšit na dvě
představení hostujících souborů.
Musica Bohemica a šumperští Motýli vystoupí společně v klášterním kostele.

Foto: archiv

Pěší zóna ožije olympijskými okamžiky
Velkou fotografickou výstavu České tiskové kanceláře nazvanou Olympijské okamžiky chystá na
začátek října město Šumperk ve spolupráci s místním domem kultury. K vidění bude od 1. října do
18. listopadu na pěší zóně. Slavnostnímu zahájení
ve 13 hodin bude dopoledne předcházet beseda
ve foyer domu kultury pro školy i veřejnost se
sportovními redaktory České tiskové kanceláře
Ladislavem Josefem a Radkem Smekalem, kteří
absolvovali dohromady patnáct olympiád. Účast
přislíbil speciální host, jehož jméno je ale zatím
tajné.
Venkovní expozice ukáže na dvaceti panelech slavné i méně známé snímky z historie československé a české účasti na letních i zimních
olympijských hrách. Stejně jako předchozí velké

fotografické výstavy ČTK čerpá především z bohatého archivu národní tiskové agentury, ale také
z dalších zdrojů. „Jsem moc ráda, že město spolu
s námi přijalo nabídku ČTK, protože k výstavě se
vážou další zajímavé materiály, jež mohou využívat například učitelé ve školách. Na velkoformátových fotografiích jsou slavní olympionici, kteří
mají nebo měli vazbu k našemu městu, mimo jiné
Věra Čáslavská, Aleš Valenta nebo Kateřina Neu
mannová,“ říká ředitelka domu kultury Hana Písková.
Premiéru měla výstava v Uherském Hradišti na Letní filmové škole, pro Šumperk autoři
mimo jiné počítají s tím, že expozici obohatí
o ty nejzajímavější fotografie z letní olympiády
v Tokiu 2021.
-red-

Šumperští potěší děti představením Dášeňka čili
Život štěněte.
Foto: P. Nesvadba
První se odehraje v pátek 22. října a půjde
o příběh Krysáci a ztracený Ludvík. Divadlo
Za2 připravilo pohádku podle populárního
večerníčku s krysími kamarády. Jejich příběhy plné fantazie, nadsázky a dobrodružství se odehrávají na skládce v moravských
Vizovicích.
O den později, tedy v sobotu 23. října, přijde
na řadu Popelka v nastudování Slezského divadla Opava. Jde o úspěšný pohádkový muzikál, který režírovala Dagmar Hlubková, jejíž
práce je šumperským divadelním příznivcům
známá třeba díky diváckému hitu Podskalák.
A do třetice přijde na řadu domácí divadelní
soubor. Šumperští představí svou Dášeňku čili
Život štěněte. Laskavé, pohybově a vizuálně
nápadité představení se na prkna divadla
vrátí po více než roční pauze.
Všechna tři představení se odehrají v hlavním
sále divadla od 16 hodin. Po skončení produkce bude pro děti a jejich rodiče připravena
tvořivá dílnička.
M. Sodomka
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