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V listopadu se město začte do Karla Poláčka Turisté se vydají po stopách Malé Vídně

Měsíc listopad se v Šumperku nese 

již devátý rok ve znamení knihy. Místní 

radnice spolu s knihovnou, SVČ Doris, 

kinem Oko, divadlem, Vlastivědným 

muzeem, Domem kultury a šumperský-

mi školami nabídnou od čtvrtku 7. do 

úterý 12. listopadu další ročník literár-

ního a fi lmového festivalu příznačně 

nazvaného Město čte knihu. A zatímco 

loni se četl Karel Čapek, letos představí 

pořadatelé dílo významného představi-

tele meziválečné prózy Karla Poláčka.

Přímo pro festival sestavili pořadate-

lé knihu Kolotoč nazvanou podle jedné 

z povídek, která odstartovala Poláčkovu 

novinářskou dráhu. Čtenáři v ní najdou 

povídky a fejetony, které většina z nich 

pravděpodobně nezná. Publikaci, kte-

rou ilustroval v retro stylu meziváleč-

ných let výtvarník Ivo Štěpánek, vydalo 

nakladatelství Veduta Štíty a zájemci si 

ji opět budou moci koupit na podvečer-

ních čteních. 

Prologem letošního festivalu je hned 

několik akcí. Za zmínku stojí společný 

koncert souborů Létající Rabín a Avo-

notaj v pondělí 4. listopadu v klášter-

ním kostele a vernisáže dvou výstav, 

na nichž se představí ilustrátoři knihy 

Bylo nás pět a autor ilustrací knihy 

Kolotoč Ivo Štěpánek. Dějištěm bude 

v úterý 5. listopadu Rytířský sál muzea, 

součástí akce bude i křest knihy Kolo-

toč, z níž přečtou první povídky Olga 

Kaštická a Petr Král.

Nejen studenti, ale také žáci šumper-

ských základních škol se do dění zapojí 

o dva dny později. Ve čtvrtek 7. listopa-

du totiž zahájí festival již tradiční Čte-

nářská štafeta. Čtení knihy Kolotoč pak 

bude pokračovat po následujících šest 

podvečerů. Poláčkovy texty se tak i le-

tos budou číst vždy od páté odpolední 

postupně v kulturních a společenských 

zařízeních města za účasti osobností 

kultury a společenského života, šum-

perských studentů a také hudebníků, 

kteří čtené slovo doplní hudbou a zpě-

vem. Není jistě bez zajímavosti, že hos-

tování přislíbil i představitel tatínka 

ze seriálu Bylo nás pět herec Oldřich 

Navrátil. Na podvečerní čtení naváže 

promítání fi lmů v kině Oko a chybět 

nebude ani Happening, který proběh-

ne v sobotu 9. listopadu v tělocvičně 

Gymnázia. Více informací lze najít na 

www.mestocteknihu nebo v aktuálním 

čísle Šumperského zpravodaje. -zk-

Projekt turistického prohlídkového 

okruhu nazvaného „Po stopách Malé 

Vídně“ právě dokončuje šumperská 

radnice. Tvoří  ho tabulky s populár-

ně-naučným textem na čtyřiadvaceti 

budovách spjatých s obdobím nebý-

valého rozkvětu města na přelomu 

19. a 20. století. Stezku doplňuje leták 

s mapkou a také zbrusu nová aplikace 

- průvodce pro chytré mobilní telefo-

ny a tablety.

„Na přelomu 19. a 20. století se 

městu Šumperk lichotivě přezdívalo 

Malá Vídeň, především díky výstav-

nosti a nápadné podobnosti šumper-

ské architektury s hlavním městem 

tehdejší habsburské monarchie. Prá-

vě toho jsme se při tvorbě okruhu 

snažili využít,“ říká Bohuslav Vond-

ruška z oddělení kultury šumperské 

radnice. Prohlídka začíná od budo-

vy Městské knihovny v ulici 17. lis-

topadu, pokračuje po Hlavní třídě 

přes náměstí Míru a končí ve Sme-

tanových sadech. „Mezi budovami 

nechybějí například bývalá Sieglova 

vila, Pavlínin dvůr, budova divadla, 

bývalé paláce rodiny Oberleithnerů, 

radnice, dům U Bílého psa a Seidlův 

palác,“ popisuje Vondruška. Jednot-

livé objekty se přitom již postupně 

osazují malou tabulkou s populárně-

naučným textem a dobovou fotografií 

domu.

Trasu doplňuje leták s mapkou 

a popisem trasy, který bude nejpoz-

ději koncem října k dispozici napří-

klad v šumperském Informačním 

centru. Zájemce si tak bude moci 

projít trasu kdykoliv na vlastní pěst 

bez doprovodu průvodce. „Navíc 

připravujeme i interaktivního prů-

vodce formou aplikace pro chytré 

telefony a tablety,“ upřesňuje referent 

oddělení kultury. Vzápětí dodává, že 

aplikace bude zdarma ke stažení pro 

zařízení s Androidem a iOS. 

 ››› Pokračování na zadní straně  

Historická pohlednice zachycující 

šumperskou radnici.
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Okrasná zahrada 
Pavlínina dvora (Sady 1. máje)
Ornamental Garden of Paulina’s 
Court/Ziergarten des Paulinen 
Hofes

7

Pavlínin dv r (Hlavní t ída 22)
Paulina’s Court
Paulinen Hof8

Schneider v hotel (Hlavní t ída 3)
Schneider‘s Hotel
Schneider Hotel11

Eisenstein v d m (Hlavní t ída 6)
Eisenstein’s house
Eisenstein Haus12

KOLOTOČKOLOTOČ

Karel PoláčekKarel Poláček

Publikaci Kolotoč Karla Poláčka ilu-

stroval naivní malíř Ivo Štěpánek.

Expozice Čarodějnické procesy 
v tzv. Geschaderově domě v Kladské ulici 

a radniční věž na nám. Míru 

se v listopadu mimořádně otevřou 

u příležitosti festivalu Blues Alive

v pátek 15. listopadu a v sobotu 16. listopadu 

vždy od 10:00 do 14:00 hod.

Poslední prohlídka expozice je ve 13.15 hod. 

a poslední výstup na radniční věž ve 13:30 hod.

du

od.



Ledové království + Mickeho velká 

jízda 3D

Kapitán Phillips

Th or: Temný svět

Kurt Hallegger - výstava k 50. vý-

ročí umělcova úmrtí

Na konci ulice les!

KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Čas nejde zastavit… 

Výstava představuje kolekci hodin ze sbí-

rek VM a jeho poboček trvá do 2.2. 2014.

Hollarova galerie
▶ KURT HALLEGGER

Výstava k 50. výročí umělcova úmrtí 

Výstava trvá do 1.12. 

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Mo-

ravy

Galerie Šumperska 
▶ Na konci ulice les! Šumperk - před-

městí včera a dnes Výstava trvá do 10.11.

▶ Řezbářské betlémy ze sbírek VM 

v Šumperku od řezbářů ze šumperské-

ho regionu Vernisáž výstavy proběhne 

21.11. v 17 hodin. Výstava potrvá do 

19.1. 2014.

Rytířský sál
▶ Ilustrátoři knihy Bylo nás pět, Ivo 

Štěpánek: Obrázky pro radost Verni-

sáž výstav v rámci akce Město čte kni-

hu proběhne 4.11. v 17 hodin. Výstavy 

potrvají do 8.12.

Bližší informace: VM Šumperk, Hl. tří-

da 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 Šum-
perska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 ho-

din, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Kino Oko

Digitální 3D kino 
podle standardu DCI 

 ENDEROVA HRA 
USA, sci-fi , dobr., akční

1.-4.11. v 17.30 hod., 5.11. v 18.15 hod.

 PŘÍBĚH KMOTRA 
ČR, drama, krimi, dobr.

1.-4.11. ve 20 hod., 5.11. ve 20.30 hod., 

6.11. v 17.30 hod.

 PTAČÍ ÚLET  Hrajeme pro děti

USA, anim. komedie, ČZ 

2.-3.11 v 15.30 hod.

 PŘÍBĚH FILMU: POVÁLEČNÁ 
KINEMATOGRAFIE ***
Velká Británie, dokument

5.11. v 17 hod.

 KEANE: THE BEST OF KEANE 
6.11. ve 20 hod.  Živě z Berlína

Festival Město čte knihu 

 MUŽI V OFFSIDU 
Československo, komedie, sportovní

7.11. v 18.30 hod.

 HOSTINEC 
„U KAMENNÉHO STOLU“ 
Československo, komedie

8.11. ve 14 hod.

 EDUDANT A FRANCIMOR 
ČR, animovaný, pohádka 

9.-10.11. v 10 hod. Hrajeme pro děti

 LÁSKY ČAS 
VB, sci-fi , komedie, drama, romant.

7.11. ve 20.15 hod., 8.11. v 17.45 hod., 

9.11. ve 20.15 hod., 10.11. v 17.30 hod., 

11.11. ve 20 hod, 12.-13.11. v 17.30 hod. 

 HUSITI  Hrajeme pro děti

ČR, anim. komedie, historický 

8.11. v 16 hod., 9.-10.11. v 15.45 hod.

Vstupné pro děti 80 Kč*

 ZMIZENÍ 
USA, thriller, krimi, drama

8.11. ve 20.15 hod., 9.11. v 17.30 hod., 

10.11. ve 20 hod.

 KOMORNÍK 
USA, drama, životopisný

11.11. v 17.30 hod., 12.11. ve 20 hod. 

 ÚNOS  Artvečer - FK**

Dánsko, thriller, drama 

13.11. ve 20 hod.

 THOR: TEMNÝ SVĚT 3D 
USA, akční, dobr., fantasy  3D

14.-16.11. v 17.30 hod. 

 THOR: TEMNÝ SVĚT 
USA, akční, dobr., fantasy

17.-18.11. v 17.30 hod., 19.11. v 18.15 hod.

 KŘÍDLA VÁNOC 
ČR, drama

14.-18.11. v 19.45 hod., 19.11. ve 20.30 

hod., 20.11. v 17.30 hod.  

 ZATAŽENO, 
OBČAS TRAKAŘE 2 3D 
USA anim. komedie, rodinný, ČZ 

16.11. v 15.30 hod. Hrajeme pro děti, 3D

 INSIDIOUS 2 
USA, horor, thriller

15.-16.11. ve 22 hod.

 TURBO 3D Hrajeme pro děti, 3D

USA, animovaný, rodinný, ČZ 

17.11. v 15.30 hod.

 ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ 
AKADEMIE: 
NIKDO MNE NEMÁ RÁD****
18.11. ve 14 hod.

 PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA 
- SEX A MELODRAMA 
(50. léta 20. st.)*** 
VB, dokument

19.11. v 17 hod.

 VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI 
Československo, drama, komedie 

20.11. ve 20 hod.  Artvečer - FK**

 HUNGER GAMES: 
VRAŽEDNÁ POMSTA 
USA, sci-fi , akční, dobr., thriller

21.-26.11. v 17.30 hod., 27.11. v 18 hod. 

 KAPITÁN PHILLIPS 
USA, akční, drama, thriller, životopisný

21.-24.11. ve 20.15 hod. 

 PTAČÍ ÚLET 3D  Hrajeme pro děti, 3D

USA, anim. komedie, ČZ 

23.-24.11. v 15.30 hod.

 BELLA MIA 
ČR, drama

25.-26.11. ve 20.15 hod.

 HOTELIÉR 
ČR, dokumentární  Artvečer - FK**

27.11. ve 20.45 hod.

 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ + MIC-
KEHO VELKÁ JÍZDA 3D 
USA, anim., dobr., rodinný, ČZ 

 Hrajeme pro děti, 3D

28.11. v 17 hod., 29.11. v 19 hod., 30.11. 

v 17 hod.

 KONZULTANT 
USA, VB, thriller, drama, krimi

28.11. v 19.30 hod., 29.11. ve 21.15 hod., 

30.11. v 19.15 hod.

 CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZ-
DOU Hrajeme pro děti

Norsko, dobr., rodinný, fantasy, ČZ

30.11. v 15.15 hod.

  GRAVITACE 3D 
USA, VB, sci-fi , thriller, drama  3D

30.11. ve 21.30 hod.

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 děkujeme 
společnosti Agentura Kryštof, s.r.o. *** 

Vstupné 50 Kč, členové FK a studenti 

40 Kč, permanentka na 15 dílů 450 Kč, 

**** Vstupné 75 Kč, permanentka na 

10 přednášek 500 Kč. Pozor: rezerva-
ce a prodej vstupenek přes internet na 
webových stránkách kina. Předprodej 

v pokladně denně od 14 hodin.

Dům kultury

30. října - 12. listopadu 

Město čte knihu
1.11. od 19.30 hod. ve velkém sále DK 

TEAM a Pavol Habera
3.11. od 10 hod. ve velkém sále DK 

Jak víla Modrovláska splnila 
tři přání
Pohádka, hraje Divadlo HP Praha

10.11. od 16 hod. ve velkém sále DK

První koncert Růžových dětí
14.-16. listopadu 

BLUES ALIVE: 
Walter Wolfman Washington (USA), 

Th e Golden State (USA), Tere Estrada 

(Mexiko), Robert Křesťan a Druhá trá-

va (CZ), Rick Estrin & Th e Nightcats 

(USA) a další

22.11. od 18 hod. v H-clubu 

Horování: Filmová scéna
23.11. od 17 hod. ve velkém sále DK 

Horování

Neděle 17. listopadu 
státní svátek

 Den boje za svobodu a demokracii
Vlastivědné muzeum v Šumperku: 

9-13 hodin.
Vstup zdarma

Ještě žiju s věšákem, čepicí a plá-

cačkou



Patrik Hábl: V posvátnu malby

Blues Alive

SPORTOVNÍ SERVIS

29.11. od 19 hod. v Divadle Šumperk

KLASIKA VIVA: Gala pro Gogola
30.11. od 20 hod. v H-clubu 

UDG, O5 a Radeček, Kofe-In

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

2.11. v 19.30 hod. 

Světáci  P, VK 

6.11. v 17 hod. 

Světáci  G, X, VK 

8.11. v 19.30 hod. 

Město čte knihu: 

Nokturno na Hrádku 

Čtou členové Studia D123 

9.11. v 19.30 hod. 

Světáci  B, X, VK 

12.11. v 17 hod. 

Město čte knihu: Závěrečný večer 

Čtou členové souboru DŠ 

12.11. v 18.45 hod. 

Město čte knihu: 

Dokumentární fi lmy o K. Poláčkovi 

Hrádek, průvodní slovo J. Tydlitát 

13.11. v 19.30 hod. 

Světáci  A, X, VK 

16.11. v 19 hod. 

Noc divadel 

Více na www.nocdivadel.cz

21.11. v 17 hod. 

Světáci  S1, X, VK 

22.11. v 19.30 hod. 

Hrádek pro krále aneb pocta

J. „Bažíkovi“ Pavelkovi  

Hrádek, Teens Jazzband Velké Losiny  VK 

23.11. v 19.30 hod. 

A zase ty evergreeny 

Foyer, Zrcadlový sál  VK 

27.11. v 17 hod. 

Ještě žiju s věšákem, čepicí a plá-

cačkou  VK 

29.11. v 19 hod. 

Klasika Viva: Gala pro Gogola 

J. Svěcený - housle, J. Přeučil - umělec-

ký přednes  VK 

30.11. v 19.30 hod. 

Světáci  F, X, VK 

Informace o vstupenkách získáte v di-

vadle na telefonním čísle 583 214 061, 

Š. Čejková. 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

Jižní křídlo Domu kultury 
▶ Miroslav Novotný: Retrospektiva

Výstava černobílých fotografi í je věnova-

ná autorovým sedmdesátinám a 18. roč-

níku Blues Alive. Vernisáž proběhne 7.11. 

v 17 hod., výstava potrvá do 29.11. 

Galerie J. Jílka
▶ Zdeněk Macháček, „Noc a den“, 

malba Výstava trvá do 3.11.

▶ Patrik Hábl: V posvátnu malby 

Výstava obrazů bude zahájena ve čtvrtek 

7.11. v 18 hod., výstava potrvá do 1.12. 

Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup 

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

no zvonit na recepci Penzionu G.

Divadlo
▶ Günter Hujber a Miriam Kocurko-

vá Rochová - „Kontrasty“ 

Výstava bude zahájena 2.11. v 17.30 hod. 

a potrvá do 13.12.

▶ Výstava děl uměleckých škol AVE 

ART Ostrava a VOŠ A SPŠ Šumperk

Bližší informace: Komenského 3, tel.č. 

583 214 061.

Městská knihovna
▶ Jindřich Buxbaum: Kyjevská Ješiva 

Výstava fotografi í.

▶ Alena Pecáková a Krista Skopalová: 

Pastely z okolí 

Vernisáž výstavy proběhne 28.11. 

v 17 hod., výstava potrvá do 8.1. 2014.

▶ Vánoce v knihovně 

Tradiční prodej drobných výrobků 

klientů centra OÁZA Charity Zábřeh 

a triček o. p. s. Dětský klíč bude probí-

hat od 29.11. do 23.12.

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 

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

menická 5, www.knihovnaspk.cz.

Kino Oko
VÝSTAVA: Bylo nás…? 

Slavnostní předání cen a zahájení vý-

stavy výtvarných prací proběhne 9.11. 

v 9.30 hodin, výstava potrvá do 31.12.

Bližší info: Kino Oko, Masarykovo nám. 3, 

tel.č. 583 212 000, www.kinosumperk.cz.

Fotbal

▶ Muži - divize
10.11. od 14 hod. na „TS“ 

Šumperk - Karviná „B“

▶ MSD dorost
2.11. od 10.15 hod. na „TS“ 

Šumperk - Zábřeh - st. dorost

2.11. od 12.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Zábřeh - ml. dorost

▶ Žáci - liga SpSM
3.11. od 10 hod. na „TS“ 

Šumperk - Bílovec - U13

3.11. od 11.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Bílovec - U12

▶ Halové turnaje pořádané 
s fi nanční podporou města
23.11. od 8.30 do 15 hod. v „SHG“ 

Starší přípravka, ročník 2004

24.11. od 8.30 do 15 hod. v „SHG“ 

Mladší přípravka, ročník 2006

Bližší informace: http://www.fotbal-

sumperk.cz/, „TS“ = Tyršův stadion, 

„SHG“ = sportovní hala Gymnázia

Basketbal

▶ Muži B - OP Střední Morava

1.11. v 18.15 hod. 

TJ Šumperk B - Lipník

22.11. v 18.15 hod. 

TJ Šumperk B - BCL Olomouc 

29.11. v 18.15 hod. 

TJ Šumperk B - Hranice

▶ Žáci U15
2.11. v 10 hod. a ve 12 hod. 

TJ Šumperk - Uherský Brod

▶ Ženy B - OP Střední Morava
8.11. v 18.15 hod. 

TJ Šumperk B - Zlín 

▶ Žačky U15
16.11. v 10 hod. a ve 12 hod. 

TJ Šumperk - Přerov

30.11. v 10 hod. a ve 12 hod. 

TJ Šumperk - Lipník

▶ Muži A - 2. liga
16.11. v 18 hod. 

TJ Šumperk - Brno-Žabovřesky

17.11. v 11 hod. 

TJ Šumperk - Brno-Podolí

▶ Ženy A  - 2. liga
24.11.  v 10 hod. 

TJ Šumperk - Týniště

Bližší informace: www.basketbalsum-

perk. cz, všechny zápasy probíhají v hale 

na Tyršově stadionu

Házená

▶ Muži 2. liga 
17.11. v 10.30 hod. v hale „G“ 

TJ Šumperk - TJ Fatra Slavia Napa-

jedla

30.11. v 17 hod. v hale „G“ 

TJ Šumperk - TJ Sokol Trnávka 

▶ Mladší žáci 
30.11. v 15 hod. na venk. hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - Velká Bystřice „B“

Bližší informace: www.hazenasumperk.

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

perk@quick.cz, „G“ = Gymnázium, „TS“ 

= Tyršův stadion

Florbal

▶ 3. liga juniorů
30.11. v 8.30 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk - FbC RG Play-

makers Prostějov 

30.11. ve 12.35 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk - TJ Sokol Kos-

telec na Hané 

Bližší informace: www.asper.cz, „SHG“ 

= sportovní hala Gymnázia. SH 8. květ-

na = sportovní hala 3. ZŠ 8. května

Fotbal

Házená
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Futsal 

8.11. ve 20 hodin v hale „G“ 

1. FC Delta Real Šumperk - ROUB 

Vítkovice 

22.11. ve 20 hodin v hale „G“ 

1. FC Delta Real Šumperk - VŠB Ostrava 
Bližší informace: http://www.deltareal.

cz/futsal/, „G“ = Gymnázium

Hokej

2.11. v 17 hod. 

Salith Šumperk - SK Horácká Slavia 

Třebíč

6.11. v 18 hod. 

Salith Šumperk - AZ Havířov

11.11. v 18 hod. 

Salith Šumperk - HC Stadion Litomě-

řice

16.11. v 17 hod. 

Salith Šumperk - HC Dukla Jihlava

23.11. v 17 hod. 

Salith Šumperk - HC Most 

Bližší informace: www.hokejsum-

perk2003.cz

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.

SPOLEČNOST

Florbal

››› Pokračování z titulní strany  

Bude také spolupracovat s mapami po-

mocí GPS, nabídne mimo jiné historické 

i současné fotografi e budov Malé Vídně 

a zajímavosti z jejich historie. „Již během 

sezony jsme vyrobili nové pohlednice 

s tematikou Malé Vídně, nachystán je také 

patřičný redesign krabičky oblíbených 

oplatků Z Malé Vídně a do tisku co nevi-

dět půjde i nový nástěnný kalendář, který 

bude obsahovat obrázky a texty z tohoto 

projektu,“ vyjmenovává další doprovod-

né produkty referent oddělení kultury. 

„Rádi bychom touto cestou poděkovali 

majitelům jednotlivých objektů, bez je-

jichž ochoty a spolupráce bychom projekt 

nemohli zrealizovat,“ uzavírá Vondruška 

a dodává, že veškeré informace k projek-

tu najdou zájemci na www.sumperk.cz 

v sekci Turista/Volný čas.                -zk, oh-

Turisté se vydají po stopách Malé VídněListopadové tipy Živé brány

TERSCH V D M (Starobranská 5, 49°57‘57.481“N, 16°58‘18.126“E)

TERSCH HAUS | TERSCH’S HOUSE

NÁSLEDUJE
RADNICE

CZ
P vodn  se jednalo o dva samostatné st edov ké 
domy. V levém žil mj. J. D. Beck, od r. 1679 len 
arod jnického inkvizi ního tribunálu a purkmistr 

m sta. Pravý pat il T. Wendtlandovi, jehož manžel-
ka s dcerou v dom  p i požáru m sta v roce 1669 
uho ely. V letech 1761-1800 koupili domy Terscho-
vé a spojili je. Rod se pyšnil rytí ským titulem a pa-
t ily mu mj. zámky T emešek a Chudobín. Friedrich 
von Tersch, dlouholetý starosta m sta, v dom  pro-
vozoval od r. 1881 poštu. Tato ulice nesla do r. 1945 
jeho jméno.

DE
Ursprünglich handelte es sich um zwei selbständige mittelalterliche Häuser. Im linken Haus lebte 
u.a. J. D. Beck, der seit 1679 ein Mitglied des Hexeninquisitionstribunals und Bürgermeister der 
Stadt war. Das rechte Haus gehörte T. Wendtland, dessen Ehefrau und Tochter im Haus bei einem 
Stadtbrand im Jahre 1669 in den Flammen umkamen. In den Jahren 1761-1800 kaufte die Häuser 
die Familie Tersch und fügte sie zusammen. Das Geschlecht prunkte mit einem Rittertitel und es ge-
hörten ihm u.a. die Schlösser T emešek und Chudobín. Friedrich von Tersch, ein langjähriger Bürger-
meister der Stadt, betrieb im Haus seit 1881 eine Post. Diese Straße trug bis 1945 seinen Namen.

EN
Originally these were two, separate medieval houses. On the left lived J. D. Beck. He was from 1679 
a member of inquisitorial tribunal during the witch trials and town mayor. The right side belonged to 
T. Wendtland, whose wife and daughter died in the house during the town  re of 1669. In the years 
1761-1800 the houses were purchased by the Tersch family and joined together. The knightly family 
also owned the estates of T emešek and Chudobín. Friedrich von Tersch was a longtime mayor of the 
town and ran a post of  ce in the house from 1881. This street was named in his honour until 1945.

Stáhn te si pr vodce
pro sv j chytrý telefon

Takové tabulky budou označovat 

architektonicky významné šum-

perské domy.

▶ Horování nabídne fi lmy 
i setkání s horolezci

Ve znamení Horování se již několik let 

nese v Šumperku druhá polovina listopa-

du. Zatímco první den se budou promí-

tat oceněné fi lmy, druhý den se v Domě 

kultury setkají horolezci, dobrodruhové, 

turisté a milovníci extrémních sportů 

i přírody.

V pátek 22. listopadu proběhne od 

18 hodin v H-clubu přehlídka sedmi 

snímků, jež získaly řadu ocenění na za-

hraničních fi lmových festivalech. Vlastní 

Horování je pak na programu v sobotu 

23. listopadu od 17 hodin ve velkém sále 

Domu kultury. Pozvání na jedenadvacátý 

ročník přijali Čestmír Lukeš, Jan Kopka, 

Kateřina Mandulová, Vítězslav Dokoupil 

a další. Součástí bude i fotografi cká vý-

stava „Roman Kamler - Grand Canyon“. 

V rámci doprovodného programu pak 

proběhne soutěž v boulderingu v prosto-

rách školy v ulici 8. května.

▶ Výstava srovnává vzhled 
předměstských ulic dříve a nyní

Výstava nazvaná Na konci ulice les! 

Šumperk - předměstí včera a dnes je 

k vidění v Galerii Šumperska místního 

muzea. Zájemci ji mohou zhlédnout do 

neděle 10. listopadu. Výstava, jejíž au-

torkou je Milena Filipová, srovnává na 

fotografi ích vzhled předměstských ulic 

dříve a nyní a navazuje na výstavu Starý 

Šumperk z roku 2011, která zachycovala 

pouze střed města v rozsahu městské pa-

mátkové zóny. 

▶ Svěcený s Přeučilem přivezou 
Gala pro Gogola

Dva mistři na jednom jevišti se před-

staví v dokonalé symbióze v rámci je-

dinečného projektu Gala pro Gogola. 

V rámci cyklu Klasika Viva potěší di-

váky v pátek 29. listopadu od 19 hodin 

v místním divadle Jaroslav Svěcený a Jan 

Přeučil.

Jaroslav Svěcený jako mistr houslí, Jan 

Přeučil jako mistr slova, s jehož pojetím 

herectví býváme svědky kouzel přesné 

výslovnosti. Gogolovy Bláznovy zápisky 

tak oblékly nový netradiční šat, v němž 

se prolíná rovina humorná a směšná 

s hranicí anekdoty, satiry, absurdity. To 

vše, umocněné procítěným houslovým 

doprovodem, slibuje nezapomenutelný 

zážitek. Režisérsky se pod toto působivé 

zpracování podepsala Eva Hrušková.

 Zpracovala Z. Kvapilová

Ilustrační foto
Rozhledna na Háji u Šumperka www.kctsumperk.cz

je otevřena za příznivé viditelnosti listopad: sobota, neděle 10-15 hodin

Informační centrum Šumperk, Hlavní třída 22, www.infosumperk.cz

+420 583 214 000, icsumperk@seznam.cz, po - pá 8:00-17:00, sobota 9:00-13:00


