
Druhá zářijová sobota se již několik 

let nese v celé republice i v Šumperku ve 

znamení Dnů evropského dědictví, které 

město pořádá ve spolupráci se Sdruže-

ním historických sídel Čech, Moravy 

a Slezska. Odstartuje je, stejně jako loni, 

koncert v klášterním kostele a v jejich 

rámci se zpřístupní návštěvníkům nej-

významnější památky zdarma. Otevřeny 

budou mezi devátou ranní a pátou od-

polední a provádět jimi budou zkušení 

odborní průvodci. Ve vybraných památ-

kách vystoupí žáci Komorního smyčco-

vého orchestru, Dechového orchestru 

a Klavírního oddělení místní Základní 

umělecké školy. Letos poprvé si zájemci 

budou moci prohlédnout také interiéry 

divadla a průvodci jim přiblíží rovněž 

historii městského a židovského hřbito-

va. Novinkou pak jsou jízdy historického 

vlaku s parní lokomotivou a soutěž o za-

jímavé ceny.

Dny evropského dědictví 

zahájí koncert v kostele, 

předcházet mu bude 

křest Proměn

Dny evropského dědictví odstartují 

v Šumperku, stejně jako loni, koncertem 

v klášterním kostele Zvěstování Panny 

Marie. V pátek 6. září se zde představí 

místní žesťové trio Th e Flash Brass ve 

složení Stanislav Bartošek - trubka, Sta-

nislav Bartošek mladší - trubka a Tomáš 

Bartošek - trombón. Jejich hostem bude 

varhanice Ingrid Silná, jež působí na ka-

tedře muzikologie Univerzity Palackého 

v Olomouci a vyučuje hudební teorii 

a dějiny hudby na Konzervatoři Pavla 

Josefa Vejvanovského v Kroměříži a na 

olomoucké Konzervatoři Evangelické 

akademie. „V programu zazní skladby 

Girolama Diruty a Adriana Banchieriho, 

Jakoba Hasslera, Heinricha Ignaze Franze 

von Bibera, Johanna Spetha, Pavla Josefa 

Vejvanovského, Jacoba Rittlera, Johanna 

Jacoba Frobergera, Carla Rosiera či Mar-

ca-Antoineho Charpentiera,“ říká referent 

oddělení kultury a vnějších vztahů šum-

perské radnice Bohuslav Vondruška. Vzá-

pětí upřesňuje, že koncert začíná úderem 

sedmé podvečerní a vstup je zdarma.

Ještě před vlastním koncertem proběh-

ne jedna velmi zajímavá akce. Naplánován 

je totiž křest knihy nazvané Šumperské 

proměny na přelomu tisíciletí. Publikace 

zobrazuje proměny Šumperka od šede-

sátých let minulého století po současnost 

a čtenář v ní najde 124 dnes už historic-

kých fotografi í, které pro srovnání doplňu-

je 121 snímků současných. Jejich autorem 

je známý šumperský fotograf Josef Pavlí-

ček. O textový doprovod se pak postara-

la kunsthistorička Milena Filipová. „Na 

rozdíl od první publikace vydané v osm-

desátých letech minulého století nebyly 

snímky v této knize cíleně pořizovány 

se záměrem zobrazit Šumperk v jeho 

proměnách. Jde o výběr z archivu Josefa 

Pavlíčka, který velmi zajímavě srovnává 

a dokumentuje, jak velice se město změ-

nilo za několik posledních desetiletí,“ 

podotýká vydavatel knihy Pavel Ševčík 

ze štítecké Veduty. 
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Radečci zahrají 

na střeše divadla
Skupina O5 a Radeček se vrací na 

střechu divadla s koncertním recitá-

lem. Navazuje tím na loni obnovenou 

tradici koncertování, jež je jedinečné 

pro svou pohodovou a přátelskou at-

mosféru. Stane se tak v pátek 13. září 

hned dvakrát - nejprve od šesté a poté 

od osmé podvečerní.

Stejně jako loni půjde i tentokrát 

o neformální koncert. V aranžích pro 

akustické nástroje tak zazní známé hity, 

ale i písně, které Radečci na koncertech 

běžně nehrají, a chybět nebude ani ně-

jaké to překvapení. Jako host pak vy-

stoupí na střeše divadla písničkář Vojta 

Kroupa. Za špatného počasí se akce 

přesune do divadelního Hrádku. Více 

na www.o5.cz. -zk-

O5 a Radeček se po roce vracejí na 

střechu divadla.  Foto: -zn-

Během Dnů evropského dědictví si mohou lidé  prohlédnout i farní kostel 

sv. Jana Křtitele na Kostelním náměstí.  Foto: -pk-

Srpnový tip: Pravěká 

hostina v muzeu

Zajímavou výstavu připravili na tyto 

měsíce šumperští muzejníci. Nese ná-

zev Pravěká hostina: Zpracování po-

travin a příprava pokrmů v pravěku 

a v Hollarově galerii v muzeu je k vidě-

ní do 29. září. -red-

18. července si mohly děti v rám-

ci Prázdninového dne v muzeu 

vyzkoušet, jak se pracuje s kůží. 

 Foto: M. Stuchlá

Dny evropského dědictví nabízejí různorodý program

Proměny Šumperka od šedesátých 

let minulého století po současnost 

zobrazuje nová publikace Josefa 

Pavlíčka.

Soutěžte spolu s Dny 
evropského dědictví

Získejte propagační leták Dnů 

evropského dědictví v Šumperku 

v Informačním centru Šumperk, 

v recepci průvodců na radnici, v ex-

pozici Čarodějnické procesy a v pa-

mátkách otevřených v sobotu 7. září, 

navštivte je a sbírejte razítka pamá-

tek do kuponu, jenž je součástí letá-

ku. Kompletně orazítkovaný kupon 

budete moci vyměnit za volnou vstu-

penku na jeden z fi lmů Minifestivalu 

fi lmů Alfreda Hitchcocka, který se 

bude konat v září v šumperském kině 

Oko, nebo se s ním můžete zúčastnit 

slosování o zajímavé ceny, jež věno-

vali partneři akce - například volné 

vstupenky do divadla a Vlastivědné-

ho muzea, novou knihu Šumperské 

proměny a další publikace. Letáky, 

seznam cen a podrobná pravidla 

lze nalézt od druhé poloviny srpna 

na www.sumperk.cz v sekci Turista 

a Volný čas, podsekci Dny evropské-

ho dědictví.



Příroda kolem nás

Barbie a její svět

Pod ochranou Žerotínů

Colette

Justin: Jak se stát rytířem

Donšajni

KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Příroda kolem nás - ryby, ptáci 

a savci Šumperska a Jesenicka

Výstava trvá do 29.9.

Hollarova galerie
▶ Pravěká hostina: Zpracování po-

travin a příprava pokrmů v pravěku 

Výstava trvá do 29.9.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Galerie Šumperska 
▶ Barbie a její svět Sběratelská výstava 

M. Lublinerové trvá do 16.9.

▶ Na konci ulice les! 

Šumperk - předměstí včera a dnes 

Výstava navazující na Starý Šumperk na 

pohlednicích, obrazech a fotografi ích 

bude zahájena 26.9. a potrvá do 10.11.

Předsálí Rytířského sálu 
▶ Houby

12.-13.9. 9:00-17:00, 14.9. 9:00-14:00, 

mykologická poradna: H. Deckerová, 

B. Hlůza, J. Lazebníček

Bližší informace: VM Šumperk, Hl. 

třída 22, tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 

583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-

zeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sum-

perk.cz, otevřeno celoročně: út-pá 9-12 

hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13-

17 hod. Otevírací doba Galerie Šumper-
ska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 

9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Kino Oko

Digitální 3D kino 
podle standardu DCI 

 ŠMOULOVÉ 2 

USA, animovaná komedie, rodinný

1.9. jen v 15.30 hod., 7.9. a 8.9. jen 

v 15.30 hodin 

1.9. v 15.30 je vstupné pro děti 80 Kč.* 

 Hrajeme pro děti, ČZ

 LETADLA 
USA, anim., dobr., komedie, rodinný

1.9. jen v 15.30 hod. 

1.9. v 15.30 je vstupné pro děti 80 Kč.* 

 Hrajeme pro děti, ČZ

 ELYSIUM 
USA, sci-fi , akční, thriller, drama

1.9. jen v 17.30 hod., 2.9. a 3.9. jen 

v 19.45 hod.

 MILLEROVI NA TRIPU 

USA, komedie 

1.9. jen ve 20 hod.

 MACHŘI 2 

USA, komedie

2.9. a 3.9. jen v 17.30 hod., 4.9. jen 

v 18 hod.

 RIDDICK 

USA, sci-fi , akční, thriller

5.9. jen v 17.30 hod., 7.9. a 8.9. jen 

v 19.45 hod., 9.9. a 10.9. jen ve 20 hod. 

 ZUZANA MICHNOVÁ 

- JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT 

ČR, dokumentární

5.9. jen ve 20 hod.

 KICK-ASS 2 

USA, VB, akční komedie, krimi, thril-

ler

6.9., 7.9. a 8.9. jen v 17.30 hod.

 KRÁSNO - UKÁZKY Z FILMU 

+ OCCAMOVA BŘITVA

6.9. jen ve 20 hod.

 ONE DIRECTION 3D: THIS IS US 

VB, dokumentární, hudební

9.9. jen v 18 hod., 10.9. jen v 18.15 hod., 

11.9. jen v 18 hod.

 PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA 

- ZROD FILMU 1900-1920*** 

VB, dokument

10.9. jen v 17 hod.

 POD OCHRANOU ŽEROTÍNŮ 

ČR, dokumentární, historický, režie 

Lubomír Hlavsa

12.9. jen v 16 hod.

 MORTAL INSTRUMENTS: 

CITY OF BONES 

Kanada, akční, drama, dobr., roman-

tický

12.9., 13.9., 14.9., 15.9., 16.9. a 17.9. jen 

v 17.30 hod. 

 COLETTE 

ČR, SR, Nizozemsko, drama, romant., 

válečný

12.9., 13.9., 14.9., 15.9., 16.9. a 17.9. jen 

ve 20 hod., 18.9. jen v 17.30 hod.

 JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM

Španělsko, animovaný

14.9. a 15.9. jen v 15.30 hod., 21.9. 

a 22.9. jen v 15.30 hod. 

 Hrajeme pro děti, ČZ

 ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ AKADE-

MIE + HUGO A JEHO VELKÝ OB-

JEV****

16.9. jen ve 14 hod.

 NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

Itálie, drama, romantický

19.9. a 20.9. jen v 17.30 hod.

 REVIVAL 

ČR, komedie

19.9., 20.9., 21.9. a 22.9. jen ve 20 hod.

 WOLVERINE 

USA, sci-fi , akční, dobr., fantasy

21.9. a 22.9. jen v 17.30 hod.

 V ZAJETÍ DÉMONŮ 

USA, horor, thriller

23.9. jen v 17.30 hod.

 JAKO NIKDY

ČR, drama

23.9. a 24.9. jen ve 20 hod.

 PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA 

- HOLLYWOODSKÝ SEN*** 

VB, dokument 

24.9. jen v 17 hod.

 OČISTA 

USA, sci-fi , thriller, horor

24.9. a 25.9. jen v 18.15 hod.

 DONŠAJNI 

ČR, komedie

26.9. a 27.9. jen v 17.30 hod., 28.9. 

a 29.9. jen ve 20 hod., 30.9. jen v 17.30 

hod.

 HRA NA HRANĚ 

USA, krimi, drama, thriller

26.9. a 27.9. jen ve 20 hod., 28.9. a 29.9. 

jen v 17.30 hod., 30.9. jen ve 20 hod.

 OGGY A ŠKODÍCI 

Francie, animovaný, dětský 

28.9. a 29.9.jen v 15.45 hod. 

 Hrajeme pro děti, ČZ

 Filmový klub - MINIFESTIVAL 

FILMŮ ALFREDA HITCHCOCKA**

PSYCHO 

USA, horor, mysteriózní, thriller

4.9. jen ve 20 hod.

 VRAŽDA NA OBJEDNÁVKU 

USA, krimi, mysteriózní, thriller

11.9. jen ve 20 hod.

 CIZINCI VE VLAKU 

USA, komedie, romant., drama, thril-

ler, fi lm-noir

18.9. jen ve 20 hod.

 HITCHCOCK 

USA, životopisný, drama

25.9. jen ve 20 hod.

 PSYCHO RELOADED 

ČR, loutkové divadlo

27.9. jen v 19.30 hodin na Hrádku v di-

vadle

Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-

vo nám. 3, tel.č. 583 212 000, program na 

internetových stránkách www.kinosum-
perk.cz, změna programu vyhrazena, 

ČZ = české znění, 3D = 3D projekce. * 

Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, 
s.r.o., Šumperk, ** Za podporu FK dě-
kujeme společnosti Agentura Kryštof, 
s.r.o., *** Vstupné 50 Kč, členové FK 

a studenti 40 Kč, permanentka na 15 

dílů 450 Kč, **** Vstupné 75 Kč, perma-

nentka na 10 přednášek 500 Kč. Pozor: 
rezervace vstupenek přes internet na 
webových stránkách kina. Předprodej 

v pokladně denně od 14 hodin.

Dům kultury

8.9. od 10 hod. na Bratrušovském kou-

pališti 

Cíbova noha 2013 
4. ročník turnaje šumperských kapel 

v nohejbalu

13.9. od 18 hod. a od 20 hod. na střeše 

divadla 

O5 a Radeček: 
„Koncert na střeše“
15.9. od 10 hod. ve velkém sále DK 

Pirátská pohádka 
Divadlo Tramtarie Olomouc

19.9. od 19.30 hod. ve velkém sále DK 

Richard Müller & Fragile
23.9. od 19 hod. v klášterním kostele 

KLASIKA VIVA: Aleš Bárta, Olga 
Jelínková, Dana Mimrová
26.9. od 19.30 hod. v G-klubu 

Kaleidoskop Jana Rejžka 



Házená

Florbal

Hokej

Petr Čermáček: Grafi ka a malba

SPORTOVNÍ SERVIS

Poslechová diskotéka publicisty a hu-

debního kritika 

29.9. od 10 hod. ve velkém sále DK 

Pohádka ze staré knihy 
Divadlo Matěje Kopeckého Praha

30.9. od 19 hod. ve velkém sále DK 

Aljaška - pobřeží Pacifi ku 
Panoramatická live - diashow L. Ši-

mánka

D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123 

Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel.č. 

583 214 276, tel./fax: 583 214 287, před-

prodej vstupenek tel.č. 583 214 279 (od 

14 do 18 hodin), www.dksumperk.cz, 

www.bluesalive.cz.

Divadlo

6.9. v 19.30 hod. VK 

Višňový prasaT 
Hrádek, Studio D123   

8.9. od 9.00, 10.00, 11.00, 13.00 a 14.00 

hod.  

Dny evropského dědictví 
- komentované prohlídky divadla
13.9. v 18 hod. a ve 20 hod.  

o5 a Radeček: 
Koncert na střeše divadla   VK

14.9. v 19.30 hod.  P, VK

Ještě žiju s věšákem, čepicí 
a plácačkou 

18.9. v 17 hod.  G, VK, X

Ještě žiju s věšákem, čepicí 
a plácačkou 
21.9. v 19.30 hod.  B, VK, X

Ještě žiju s věšákem, čepicí 
a plácačkou 
25.9. v 19.30 hod.  A, VK, X

Ještě žiju s věšákem, čepicí 
a plácačkou 
27.9. v 19.30 hod.  VK

Buchty a Loutky: 
Psycho Reloaded 
Minifestival fi lmů A. Hitchcocka 
Informace o vstupenkách získáte v di-

vadle na telefonním čísle 583 283 366, 

V. Zetochová. Další informace na inter-

netových stránkách na adrese www.di-

vadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek 

v pokladně divadla, Komenského 3, Po-

Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu 

před začátkem představení. 

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Karel Lepík: „Proměny duhy“, 

malba z několika posledních let 

Výstava trvá do 1.9.

▶ Petr Čermáček: Grafi ka a malba 

Výstava tvorby brněnského grafi ka 

a básníka bude zahájena 4.9. v 18 hod. 

a potrvá do 29.9.

Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup 

ze Sadů 1. máje), otevřeno denně - nut-

no zvonit na recepci Penzionu G.

Divadlo
▶ Jiří Doležel: Mystéria jesenické kra-

jiny 

Vernisáž výstavy proběhne 14.9. v 18:45 hod.

Bližší informace: Komenského 3, tel.č. 

583 214 061.

Městská knihovna
▶ Chuť písma 

Výstava M. Prokůpkové trvá do 30.9.

▶ Můj dům, ulice a město (vesnice) 

aneb Tady bydlím, tady žiji… 

Výstava výtvarných prací ze stej-

nojmenné soutěže bude probíhat 

v knihovně Sever od 1.9. do 31.10.

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 

tel.č. 583 214 588, knihovna Sever, Te-

menická 5, www.knihovnaspk.cz.

Státní okresní archiv
▶ Branensko, Staroměstsko a Hanušo-

vicko na pohlednicích a v kronikách 

Výstava je přístupná do 31.10. vždy 

v pondělí a středu od 8 do 17 hod.

Bližší informace: SOA, Bří Čapků 35, 

tel.č. 583 212 248.

Kino Oko
▶ Guna Leite - Červená kniha 

Pardaugavy 

Výstava fotografi í potrvá od 6.9. do 

31.10., vernisáž proběhne 11.9. před FK.

Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-

vo nám. 3, tel.č. 583 212 000, www. ki-

nosumperk.cz.

Basketbal

14.9. od 9 hodin v hale „TS“  

Turnaj mužů o pohár Bratří Měrků

▶ Hoši U19 
15.9. v 10 hodin a ve 12 hodin v hale 

„TS“ 

TJ Šumperk - Uherský Brod   

▶ Ženy B
20.9. v 18.15 hodin v hale „TS“ TJ 

Šumperk B - Krnov

▶ Žáci U15   
21.9. v 10 hodin a ve 12 hodin v hale 

„TS“ TJ Šumperk - BK Prostějov

▶ Ženy A  - 2. liga
28.9. v 17 hodin v hale „TS“ 

TJ Šumperk - PROTON Zlín

29.9. v 10 hodin v hale „TS“ 

TJ Šumperk - SK VOLTAGE Bílovice n. Sv.  

Bližší informace: www.basketbalsum-

perk.cz, „TS“ = Tyršův stadion

Házená

▶ Mladší žáci 
14.9. v 9.30 hodin na venkovním hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - Házená Uničov    

28.9. v 9.30 hodin na venkovním hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - STM Olomouc 02

▶ Mladší dorost 
14.9. v 10.30 hodin na venkovním hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - Senice na Hané*

14.9. ve 12 hodin na venkovním hřišti „TS“ 

Senice na Hané - Uherské Hradiště*

14.9. ve 13.30 hodin na venkovním 

hřišti „TS“ 

Uherské Hradiště - TJ Šumperk* 

▶ Muži 2. liga 
22.9. v 10.30 hodin v hale „G“ 

TJ Šumperk - TJ Rožnov p. Radhoštěm 

29.9. v 10.30 hodin v hale „G“ 

TJ Šumperk - KH Zbrojovka Vsetín 

Bližší informace: www.hazenasumperk.

cz, tel.č. 583 213 003, e-mail: tj-sum-

perk@quick.cz, „G“ = Gymnázium, „TS“ 

= Tyršův stadion, * hraje se turnajovým 

způsobem

Florbal

▶ Olomoucká liga mužů
14.9. v 8.30 hodin v SHG 

FbC Asper Šumperk B 

- FBC ZŠ Uničov B

14.9. v 11.10 hodin v SHG 

FbC Asper Šumperk B 

- FBŠ Teiwaz Hranice

▶ 1. liga juniorek 
28.9. v 11 hodin v SHG 

FbC Asper Šumperk 

- FBC ČPP Bonusia Ostrava

28.9. v 15.30 hodin v SHG 

FbC Asper Šumperk - FBŠ Teiwaz

Bližší informace: www.asper.cz, 

„SHG“ = sportovní hala Gymnázia  

Hokej

27.8. v 18 hodin 

Salith Šumperk 

- JKH Czarne Jastrzebie-Zdrój  PU

5.9. v 18 hodin 

Salith Šumperk - HC Slezan Opava  PU

14.9. v 17 hodin 

Salith Šumperk - HC Olomouc

21.9. v 17 hodin 

Salith Šumperk 

- HC Rebel Havlíčkův Brod

30.9. v 18 hodin 

Salith Šumperk - SK Kadaň 

Bližší informace: www.hokejsum-

perk2003.cz, „PU“ = přípravné utkání

Aquacentrum na Benátkách

Pondělí  6:00-8:00  17:00-21:00

Úterý  6:00-8:00  12:00-21:00

Středa  6:00-8:00  17:00-21:00

Čtvrtek  6:00-8:00  12:00-21:00

Pátek  6:00-8:00  12:00-21:00

Sobota   10:00-21:00

Neděle  10:00-21:00

Bližší informace: tel.č. 583 214 295, 

www.aquacentrum.net, každé pondělí 
od 12:00 do 15:00 probíhá plavání vy-

hrazené pouze pro seniory.

Tři veteráni
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SPOLEČNOST

Dny evropského dědictví nabízejí různorodý program

Památkami provedou 

zkušení průvodci

Dny evropského dědictví každoročně 

otevírají veřejnosti nejzajímavější památ-

ky, budovy, objekty a prostory, včetně těch, 

které jsou jinak zčásti nebo zcela nepří-

stupné. V Šumperku se tak zájemci mo-

hou v sobotu 7. září podívat do barokního 

kostela sv. Barbory v Jiráskových sadech 

a do barokního farního kostela sv. Jana 

Křtitele na Kostelním náměstí, kde budou 

moci návštěvníci zavítat i do přízemí věže 

a bývalé městské pokladnice. 

Druhou zářijovou sobotu se návštěv-

níkům otevře rovněž pozdně barok-

ní měšťanský tzv. Geschaderův dům 

v Kladské ulici, v němž si mohou zájem-

ci prohlédnout zasedací místnosti, arká-

dy i půdní prostory. Ve sklepích tohoto 

tzv. Evropského domu setkávání je navíc 

otevřena netradičně pojatá expozice, jež 

přibližuje čarodějnické procesy na Šum-

persku i atmosféru středověkého města. 

V sobotu 7. a v neděli 8. září se přitom 

vstupné do expozice neplatí (7.9. po-

slední prohlídka v 16:15 hod., 8.9. po-

slední prohlídka v 14:15 hod.).

Z Geschaderova domu mohou lidé 

zamířit do protějšího barokního koste-

la Zvěstování Panny Marie s gotickým 

jádrem, který se může pochlubit zrestau-

rovaným mobiliářem. „Naplánovány jsou 

i dvě přednášky kunsthistoričky místního 

muzea Lenky Kirkosové nazvané „Tvorba 

malíře Ignáce Oderlického na Šumper-

sku“ v kapli sv. Jana Nepomuckého, a to 

v 10 a ve 14 hodin,“ prozrazuje Bohuslav 

Vondruška a dodává, že kromě prohlíd-

ky kostela a krypty se veřejnosti otevře 

i budova Střední zdravotnické školy, tedy 

někdejší dominikánský klášter (prohlíd-

ky v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 

a 16:00 hod.). O den později, v neděli 

8. září,  si pak budou moci zájemci vol-

ně prohlédnout klášterní kostel od 9 do 

15 hodin.

Ti, kteří zatouží po pohledu na měs-

to z ptačí perspektivy, mohou v sobotu 

7. září od 9 do 17 hodin a v neděli 8. září 

od 9 do 15 hodin zdarma vystoupat na 

věž radnice, odkud je krásný výhled ne-

jen na samotný Šumperk, ale i na okolí 

a díky dalekohledu rovněž na Praděd, 

Petrovy kameny a další vrcholy Jesení-

ků. Využít mohou také služeb průvodce 

a prohlédnout si samotnou budovu rad-

nice s obřadní síní, zasedacími místnost-

mi a kancelářemi starosty a místostarostů. 

Otevřen bude letos opět bývalý žerotín-

ský zámek, tzv. Zámeček. Komentované 

prohlídky v podání historika Drahomí-

ra Polácha začínají na nádvoří zámečku 

v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 

a 16:00 hodin.

V neděli se otevře divadlo, 

s historií hřbitovů 

seznámí průvodci

Letos poprvé se v rámci Dnů otevře-

ných dveří památek otevře šumperské 

divadlo. Komentované prohlídky s prů-

vodcem jsou naplánovány na neděli 

8. září a začínají v 9:00, 10:00, 11:00, 

13:00 a 14:00 hodin.

A na neděli 8. září jsou připraveny i ko-

mentované prohlídky šumperských hřbi-

tovů. Historik Drahomír Polách provede 

zájemce městským hřbitovem (prohlídky 

v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00 a 14:00 hod.) 

a jeho kolega Gerhard Wanitschek hřbi-

tovem židovským (prohlídky v 9:00, 

11:00 a 13:00 hod. - nutná pokrývka hlavy). 

Vrcholem druhého zářijového víken-

du Dnů evropského dědictví budou ve-

černí prohlídky města s průvodcem 

v historickém kostýmu. Začínají 

v 18:00, 19:00 a ve 20:00 hodin u radnice 

u Lavičky vzkazů.

Místní muzea i archiv lákají 

na zajímavé výstavy

Vlastivědné muzeum, které sídlí v tzv. 

Pavlínině dvoře, bude návštěvníky lákat 

na prohlídku stálé expozice a na zajímavé 

výstavy. Ve výstavní síni je k vidění výsta-

va Příroda kolem nás, jež přibližuje faunu 

Šumperska a Jesenicka pomocí dermo-

plastických preparátů z bohatých šumper-

ských a úsovských sbírek. O poschodí výš, 

v Hollarově galerii, je pak nainstalována 

výstava Pravěká hostina, která představu-

je zpracování potravin a přípravu pokrmů 

v pravěku, a v Galerii Šumperska se mohou 

především děti těšit na legendární panen-

ku Barbie a jejího přítele Kena v různých 

podobách a v různém prostředí. „Zájemci 

mohou v sobotu 7. září zavítat i do Muzea 

silnic ve Vikýřovicích se stálou expozicí 

Via Est Vita - Silnice je život a výstavou 

Z historie SPZ u nás,“ připomíná referent 

oddělení kultury.  

Své brány otevře zájemcům opět Státní 

okresní archiv na konci ulice Bří Čapků, 

který u této příležitosti nabídne kromě 

zpřístupněných depozitářů s uloženými 

dokumenty i výstavu nazvanou „Bra-

nensko, Staroměstsko a Hanušovicko 

na pohlednicích a v kronikách“. Kromě 

fotografi í a pohlednic na ní návštěvníci 

uvidí rovněž originály obecních kronik 

příslušných obcí. Otevřena je v sále archi-

vu nejen v sobotu 7. září od 9 do 16 ho-

din, ale poté až do 31. října každé pondělí 

a středu od 8 do 17 hodin. 

Svezte se 

historickým vlakem

Na Dny evropského dědictví naváží ná-

sledující sobotu 14. září jízdy historickým 

vlakem taženým parní lokomotivou 

s doprovodem průvodčích v dobových 

uniformách. Dějištěm bude zhruba od 

9 do 11 hodin šumperské vlakové nádraží. 

Akce se uskuteční v rámci oslav 140. vý-

ročí zprovoznění Moravské pohraniční 

dráhy Šternberk-Šumperk-Dolní Lipka. 

Hlavní oslavy přitom proběhnou v Dolní 

Lipce, v Šumperku si budou moci zájemci 

prohlédnout lokomotivu, vlakovou sou-

pravu, případně rovnou nasednout na 

vlak a užít si romantickou jízdu.  

 Zpracovala Z. Kvapilová


