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Zářijové tipy Živé brány

Výstava „Dřív než usneš… aneb jak se kdysi 

spávalo“ je v šumperském muzeu k vidění do 

21. září. U příležitosti jejího ukončení proběhne 

ve čtvrtek 18. září od 17 do 20 hodin Pyžamový 

večer v muzeu. Přijďte se pobavit do muzea ve 

svém nejhezčím pyžamu nebo noční košili. Čeká 

vás módní přehlídka spacích úborů, oživlé lož-

nice a hudební vystoupení.  

První premiérou šumperského divadla je Její 

pastorkyňa v režii a úpravě Zdeňka Černína. Ve 

spojení s moderní původní hudbou šumperské-

ho rodáka Davida Rottera půjde o přitažlivou 

podívanou. Premiérová opona se zvedne v sobo-

tu 27. září v 19 hodin.

Skupina O5 a Radeček se vrací na střechu šum-

perského divadla, letos se za ní mohou hudební 

fanoušci vydat v pátek 12. září. První koncert 

začne v 18 hodin, druhý pak ve 20 hodin. Jako 

předkapela vystoupí soubor Fleksible. 

Dny evropského dědictví nabízejí různorodý program
Měsíc září se již několik let nese v celé republice 

i v Šumperku ve znamení Dnů evropského dědic-

tví, které město pořádá ve spolupráci se Sdružením 

historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Le-

tos připadají na sobotu 6. a neděli 7. září 

a v jejich rámci se zpřístupní návštěv-

níkům nejvýznamnější památky 

zdarma. Otevřeny budou mezi 

devátou ranní a pátou odpolední 

a provádět jimi budou zkušení 

odborní průvodci. Ve vybraných 

památkách vystoupí žáci Komor-

ního smyčcového orchestru, De-

chového orchestru a Klavírního 

oddělení místní Základní umělecké 

školy. Zájemci si budou moci prohléd-

nout také interiéry divadla a průvodce jim 

přiblíží rovněž historii městského hřbitova. A chy-

bět nebude ani soutěž o ceny. Hlavním lákadlem při-

tom letos bude unikátní putovní výstava nazvaná Po 

stopách Žerotínů, která bude k vidění v klášterním 

kostele pouze během Dnů evropského dědictví.

Památkami provedou zkušení průvodci

Dny evropského dědictví každoročně otevírají 

veřejnosti nejzajímavější památky, budovy, objekty 

a prostory, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo 

zcela nepřístupné. V Šumperku se tak zájemci mo-

hou v sobotu 6. září podívat do barokního kostela 

sv. Barbory v Jiráskových sadech, známého výprav-

nými freskami Ignáce Oderlického. Z dílny tohoto 

uničovského malíře pocházejí i nádherné nedávno 

zrestaurované nástropní malby v barokním farním 

kostele sv. Jana Křtitele, jehož jádro pochází z kon-

ce 13. století a který byl nově vybudován po požáru 

města v roce 1669. Kromě interiérů kostela budou 

moci návštěvníci zavítat i do přízemí a patra věže. 

První zářijovou sobotu od 9 do 17 hodin a také 

v neděli 7. září od 9 do 15 hodin se návštěvníkům 

otevře rovněž pozdně barokní měšťanský tzv. Ges-

chaderův dům v Kladské ulici, v němž žila mimo jiné 

rodina Jindřicha Peschkeho, která patří k nejtragič-

tějším obětem čarodějnických procesů v 17. století. 

Zde si mohou zájemci prohlédnout zasedací míst-

nosti, arkády i půdní prostory. Ve sklepích tohoto 

tzv. Evropského domu setkávání je navíc otevřena 

netradičně pojatá expozice, vybavená průvodcov-

ským systémem guidePORT, jež čarodějnické pro-

cesy na Šumpersku i atmosféru středověkého města 

přibližuje. V sobotu 6. a v neděli 7. září se přitom 

vstupné do expozice neplatí.

Z Geschaderova domu mohou lidé zamířit do 

protějšího barokního kostela Zvěstování Panny 

Marie s gotickým jádrem, který se může pochlubit 

zrestaurovaným mobiliářem. „Zde se uskuteční vý-

stava Po stopách Žerotínů, jež bude k vidění pouze 

během víkendu Dnů evropského dědictví. Zaháje-

na bude v sobotu v deset hodin dopoledne v boční 

kapli sv. Jana Nepomuckého,“ říká referent oddělení 

kultury a vnějších vztahů šumperské radnice 

Bohuslav Vondruška a dodává, že kromě 

prohlídky kostela a krypty se veřejnosti 

otevře i budova Střední zdravotnické 

školy, tedy někdejší dominikánský 

klášter (komentované prohlíd-

ky začínají v 9, 10, 11, 13, 14, 15 

a 16 hod.). O den později, v neděli 

7. září, si pak budou moci zájemci 

volně prohlédnout klášterní kostel 

od 9 do 15 hodin.

Ti, kteří zatouží po pohledu na měs-

to z ptačí perspektivy, mohou v sobotu 

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

od 9 do 15 hodin zdarma vystoupat na věž radnice, 

odkud je krásný výhled nejen na samotný Šumperk, 

ale i na okolí a díky dalekohledu rovněž na Praděd, 

Petrovy kameny a další vrcholy Jeseníků. Využít 

mohou také služeb průvodce a prohlédnout si sa-

motnou budovu radnice s obřadní síní, zasedacími 

místnostmi a kancelářemi starosty a místostarostů. 

„Otevřen bude letos po roční pauze opět bývalý že-

rotínský zámek, tzv. Zámeček, a nově také divadlo. 

I zde budou přítomni průvodci, kteří poskytnou od-

borný komentář,“ podotýká Vondruška a upřesňuje, 

že v obou případech komentované prohlídky začí-

nají v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin.

A na neděli 7. září jsou připraveny i komentované 

prohlídky šumperského městského hřbitova s his-

torikem Drahomírem Poláchem (prohlídky začínají 

v 9, 10, 11, 13 a ve 14 hod.). Vrcholem Dnů evrop-

ského dědictví pak budou večerní prohlídky města 

s průvodcem v historickém kostýmu. Začínají v 18, 

v 19 a ve 20 hodin u radnice u Lavičky vzkazů. „Po 

celou dobu konání akce bude probíhat hra se sbí-

ráním turistických razítek z jednotlivých památek, 

úspěšní sběratelé se mohou těšit na malý dárek,“ 

prozrazuje referent a připomíná, že bližší informace 

lze najít na www.sumperk.cz v sekci Turista a Volný 

čas, podsekci Dny evropského dědictví.

 ››› Pokračování na zadní straně  

Sbírejte razítka s Dny evropského dědictví

Vyzvedněte si propagační leták Dnů evropského dě-
dictví v Šumperku v Informačním centru Šumperk, 
v recepci průvodců na radnici, v expozici Čaroděj-
nické procesy a během akce ve všech památkách 
otevřených v sobotu 6. září, navštivte je a sbírejte 
razítka památek do kuponu, jenž je součástí letáku. 
Pokud získáte alespoň pět razítek, dostanete malou 
odměnu. Letáky a podrobná pravidla lze nalézt rov-
něž na www.sumperk.cz v sekci Turista a Volný čas, 
podsekci Dny evropského dědictví. 



KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Dřív než usneš… aneb jak se kdysi 

spávalo Výstava trvá do 21.9.

▶ Pyžamový večer v muzeu aneb Roz-

loučení s výstavou Dřív než usneš pro-

běhne 18.9. od 17 do 20 hod. Přijďte se 

pobavit do muzea ve svém nejhezčím 

pyžamu nebo noční košili. 

▶ 10 let grafi ckého a průmyslového 

designu na VOŠ a SPŠ v Šumperku 

Nejlepší práce studentů, vernisáž pro-

běhne 26.9. v 17 hod. Výstava potrvá 

do 26.10.

Hollarova galerie
▶ Paměť map, část třetí, závěrečná: 

Z města do lesů a polí 

Vernisáž výstavy proběhne 28.8. 

v 18 hodin. Výstava trvá do 19.10.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Galerie Šumperska
▶ Fenomén IGRÁČEK 

Úspěšná putovní výstava zapůjčená 

z Technického muzea v Brně ve spolu-

práci se společností EFKO - český vý-

robce her a hraček trvá do 28.9.

Předsálí Rytířského sálu
▶ Výstava živých hub s mykologickou 

poradnou 

Výstava bude probíhat 11.-13.9.

Galerie mladých
▶ Michaela Berková - V přírodě je krásně 

Výstava obrazů mladé výtvarnice potr-

vá do 21.9.

Přednáškový sál
▶ Zapomenutá krása lidové architek-

tury Šumperska 

Přednáška D. Polácha a J. Tomíčka pro-

běhne 30.9. v 17 hod.

Bližší informace: VM Šumperk, Hl. 

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

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

um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.

cz, otevřeno celoročně: út-ne 9-12 hod., 

12.30-17 hod. Otevírací doba Galerie 
Šumperska: út-ne 9-12 hodin, 12.30-17 

hodin. 

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI
 LET´S DANCE: ALL IN 

USA, drama, hudební, romant.

1.9.-2.9. v 17.30 hod.

 DÍRA U HANUŠOVIC 
ČR, komedie, drama

1.9.-2.9., 28.9. v 19.45 hod., 29.9. 

v 17.30 hod., 30.9. v 19.45 hod.

 PARÁDNĚ POKECAL 
ČR, komedie, drama

3.9.-4.9. v 17.30 hod.

 JE MUŽ, KTERÝ JE VYSOKÝ, 
ŠŤASTNÝ?  Artvečer - FK

Francie, dokument., anim.

3.9. v 19.15 hod.

 SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU 
BYCH VRAŽDIL 3D  3D 
USA, akční, krimi, thriller

4.9. v 19.15 hod., 5.9. v 17.45 hod., 10.9. 

v 17.30 hod.

 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
USA, anim., dobr., komedie, rodinný, 

fantasy, ČZ

5.9. a 26.9. v 15.30 hod.

 LÁSKA NA KARI 
USA, drama

5.9. ve 20 hod., 6.9.-7.9 v 17.30 hod., 

8.9. a 11.9. v 19.30 hod.

 SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU 
BYCH VRAŽDIL 

USA, akční, krimi, thriller

6.9.-7.9. ve 20 hod., 27.9. v 17.30 hod.

 TŘI BRATŘI 
ČR, Dánsko, pohádka, rodinný 

6.9. a 12.9. v 15.30 hod., 25.9. v 16.30 

hod.

 RIO 2  Hrajeme pro děti

USA, anim., dobr., komedie, rodinný, ČZ

7.9. v 15.30 hod.

 POD ZEMÍ  
USA, thriller

8.9. v 17.30 hod., 9.9. v 19.15 hod.

 STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA 
ČR, dokument., životopisný

9.9. v 17.30 hod.

 PŘEŽIJÍ JEN MILENCI  Artvečer - FK

Německo, USA, VB, Fr., Kypr, horor, 

drama, romant.

10.9. v 19.45 hod. 

 DÁRCE 
USA, fantasy, sci-fi , drama

11.9. v 17.30 hod., 13.9. ve 20 hod., 14.9. 

v 19.30 hod., 15.9.-17.9. v 17.30 hod.

 STRÁŽCI GALAXIE 3D  3D

USA, akční, dobr., sci-fi , ČZ 

12.9. v 17.30 hod.

 STRÁŽCI GALAXIE 
USA, akční, dobr., sci-fi 

13.9. v 17.30 hod.

 LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY 
USA, komedie, romantický

12.9. ve 20 hod., 14.9. v 17.30 hod., 

15.9.-16.9. v 19.30 hod.

 POŠŤÁK PAT  Hrajeme pro děti

Velká Británie, animovaný, rodinný, ČZ 

13.9.-14.9., 19.9. a 21.9. v 15.30 hod.

21.9. v 15.30 hodin poskytujeme slevu 

20 Kč na vstupenky pro rodiče s dětmi.*

 BORGMAN  Artvečer - FK

Nizozemsko, Belgie, Dánsko, thriller, 

drama, komedie

17.9. v 19.30 hod.

 LABYRINT: ÚTĚK 
USA, akční, mysteriózní, thriller, sci-fi 

18.9. v 17.30 hod., 19.9. a 21.9. v 19.45 

hod., 22.9.-24.9. v 17.30 hod.

 ZTRACEN 45 
ČR, dokumentární, drama

18.9. v 19.45 hod.

 ZŮSTAŇ SE MNOU 
USA, drama, romantický

19.9. a 21.9. v 17.30 hod., 22.9.-23.9. 

v 19.45 hod.

STANLEY KUBRICK FILMOVÁ ODYSEA
 OLOVĚNÁ VESTA 

USA, Velká Británie, drama, válečný

20.9. ve 14 hod.

 MECHANICKÝ POMERANČ 
Velká Británie, USA, krimi, drama, sci-fi 

20.9. v 16.15 hod.

 2001: VESMÍRNÁ ODYSEA 
 Artvečer - Projekt 100

Velká Británie, USA, sci-fi , dobr., mys-

teriózní

20.9. ve 20 hod. 

 CHLAPECTVÍ 
USA, drama

24.9. v 19.45 hod.

 G. ROSSINY: LAZEBNÍK SEVILL-
SKÝ   Pařížská opera, živě

Francie, hudební, komedie

25.9. v 19.30 hod.

 DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT 
USA, VB, Francie, Švédsko, mysterióz-

ní, thriller

26.9. v 17.45 hod. a 27.9. v 19.45 hod.

 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL 
Z OKNA A ZMIZEL 
Švédsko, dobr., komedie, drama

26.9. v 19.45 hod.

 LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 
 Hrajeme pro děti

USA, anim., komedie, dobr., rodinný, ČZ

27.9. v 15.45 hod.

 ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 
USA, fantasy, dobr., drama, rodinný, ČZ

28.9. v 15.30 hod.

 VÝCHOZÍ BOD 

ZTePilý muži na cestáchDárce

Fenomén IGRÁČEK

Lepší teď než nikdy

Výstava živých hub s mykologic-

kou poradnou

Sin City: 

Ženská, pro kterou bych vraždil

Pošťák Pat

Let´s Dance: All In



Petr Vacík, „Jiskry vzájemnosti“

USA, drama, sci-fi 

28.9. v 17.30 hod., 29.9. v 19.30 hod.

 MÍSTA 
ČR, drama

30.9.-1.10. v 17.30 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 rmám SHM, 
s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk. Pozor: 
rezervace a prodej vstupenek přes inter-
net na webových stránkách kina. Před-

prodej v pokladně denně od 14 hodin.

Dům kultury

1.9. od 18.30 hod. v G-klubu 

▶ ZTePilí muži na cestách 
Beseda

7.9. od 10 hod. na Bratrušovském kou-

pališti 

▶ Cíbova noha 2014 
5. ročník turnaje šumperských kapel 

v nohejbalovém sportu

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

divadla 

▶ O5 a Radeček: Koncert na střeše 
Host skupina Fleksible

21.9. od 10 hod. ve velkém sále DK

▶ Princ Bajaja 
Pohádka, hraje Divadýlko Kuba Plzeň

22.9. od 19 hod. v klášterním kostele

▶ KLASIKA VIVA: Irina Kondratěnko
26.9. od 19 hod. ve velkém sále DK 

▶ Dalibor Janda a skupina Prototyp

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

▶ Pejsek a Kočička
5.9. v 10 hod. MŠ, doprodej volných míst 

▶ Dny evropského dědictví: 
Komentované prohlídky divadla
6.9. v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hod. 

 Vstup volný 

▶ Čertův švagr 

12.9. v 10 hod. MŠ, doprodej volných míst 

▶ O5 a Radeček
12.9. v 108 a ve 20 hod. 

▶ Teens Jazzband Velké Losiny: 
21. Hrádek pro krále aneb Pocta 
Jimmy Dorseymu a Jimmy Noonovi
19.9 v 19.30 hod. Hrádek, host Michal 

Zpěvák, klarinet  VK 

▶ LiStOVáNí - Čtení na jevišti za opo-
nou Divadla Šumperk: Roger Krowiak
25.9. v 18 hod.  VK 

▶ Její pastorkyňa
27.9. v 19 hod.  P, VK 

Informace o vstupenkách získáte v di-

vadle na tel.č. 583 283 366. Další infor-

mace na www.divadlosumperk.cz. Před-

prodej vstupenek v pokladně divadla Po-

Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu 

před začátkem představení. 

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Petr Vacík (*1977), „Jiskry vzájem-

nosti“, černobílá fotografi e

Vernisáž výstavy mladého fotografa 

a katolického kněze Petra Vacíka pro-

běhne 3.9. v 18 hod. a potrvá do 28.9.

Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup 

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

no zvonit na recepci Penzionu G.

Galerie Divadla Šumperk
▶ „Malby a grafi ky Zdeňky Rambous-

kové“ 

Výstava bude zahájena 27.9. v 17.30 hod.

Bližší informace: Komenského 3, tel.č. 

583 214 061.

Městská knihovna
▶ Ivana Kubová - grafi ka 

Výstava trvá do 10.9.

▶ Zemí protinožců 

Výstava fotografi í Agnieszky a Prze-

mysława Pawlikových bude zahájena 

11.9. v 17 hod. 

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 

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

menická 5, www.knihovnaspk.cz.

Kino Oko
▶ Originální zahraniční plakáty 

Výstava trvá od 1.9. do 31.10.

Bližší informace: Kino Oko, Masary-

kovo nám. 3, tel.č. 583 212 000, www.

kinosumperk.cz.

Klasika Viva: Irina Kondratěnko Dalibor Janda Pejsek a Kočička

HokejFlorbal Házená Basketbal

SPORTOVNÍ SERVIS

Florbal

▶ Muži A
27.9. v 18 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk B - FBC Spartak 

Přerov 

28.9. v 10 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk B - FbC Slow 

Shoes Holešov 

▶ 2. liga dorostenci
27.9. ve 12.45 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk - FBK Jeseník 

27.9. v 15.35 hodin v SHG 

FbC Asper Šumperk - Fbc Šternberk 

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

= sportovní hala Gymnázia  

Házená

▶ Starší žáci 
13.9. v 9.30 hod. na venkovním hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - Velká Bystřice 

27.9. v 9.30 hod. na venkovním hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - STM Olomouc A 

▶ Mladší dorost 
20.9. v 9.30 hod. na venkovním hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - Házená Uničov

▶ Muži 
28.9. v 16 hod. v „SHG“ 

TJ Šumperk - Karviná MHK 

Bližší informace: www.hazenasumperk.

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

perk@quick.cz, „SHG“ = Gymnázium, 

„TS“ = Tyršův stadion

Basketbal

13.9. od 10 hod. v hale „TS“ 

Memoriál bratří Měrků 

(muži TJ Šumperk, Tesla Pardubice, 

BC Olomouc, BC Prievidza)

▶ 1. liga muži
21.9. v 15 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk - JBC Brno

▶ 1. liga ženy

20.9. v 17 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk - BA Sparta Praha

21.9. v 10 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk - Nymburk

▶ OP Střední Morava
26.9. v 18.15 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk B - BK Prostějov B 

Bližší informace: www.basketbalsum-

perk.cz, „TS“ = Tyršův stadion

Hokej

2.9. v 18 hodin 

Salith Šumperk - GKS Tychy PU

10.9. v 18 hodin 



Šumperk Živá brána Jeseníků“. Informační servis s kulturní, sportovní a společenskou nabídkou města, www.sumperk.cz. Vychází jednou měsíčně. Zdarma. Ná-

klad 15 000 výtisků.  Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, 583 214 193, e-mail: zpravodaj@ft v-production.

cz. Grafi cké zpracování: FTV - production. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun. Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta. K dispozici i v informacích 

Městského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Salith Šumperk - HC Slovan Ústečtí Lvi

17.9. v 18 hodin 

Salith Šumperk - ČEZ Motor České 

Budějovice

24.9. v 18 hodin 

Salith Šumperk - HC Stadion Litoměřice

29.9. v 18 hodin 

Salith Šumperk - SK Horácká Slavia

Bližší informace: www.hokejsum-

perk2003.cz, „PU“ = přípravné utkání

Fotbal

▶ KP Muži
3.9. od 17.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Kralice

13.9. od 16 hod. na „TS“ 

Šumperk - Chválkovice

28.9. od 16 hod. na „TS“ 

Šumperk - Dolany

▶ Dorost starší
6.9. od 12.30 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Čechovice

14.9. od 16 hod. na „TS“ 

Šumperk U19 - Vítkovice

17.9. od 16.45 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Havířov

21.9. od 12.30 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Jeseník

28.9. od 13.30 hod. na „TS“ 

Šumperk U19 - Hodonín

▶ Dorost mladší
6.9. od 10.15 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Čechovice

17.9. od 14.30 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Havířov

21.9. od 10.15 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Jeseník

▶ Žáci U15 
20.9. od 10 hod. na „TS“ 

Šumperk - Hlučín

▶ Žáci U14 
20.9. od 11.45 hod. na „TS“ 

Šumperk - Hlučín

▶ Žáci U13 
13.9. od 11.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Baník Ostrava

27.9. od 10 hod. na „TS“ 

Šumperk - Třinec

▶ Žáci U12 

13.9. od 13 hod. na „TS“ 

Šumperk - Baník Ostrava

27.9. od 11.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Třinec

▶ KP mini
2.9. od 15 a od 17 hod. na „TS“ 

Šumperk - Prostějov

20.9. od 14 a od 16 hod. na „TS“ 

Šumperk „A+B“ - Přerov

28.9. od 9 a od 11 hod. na „TS“ 

Šumperk „A+B“ - Sigma Olomouc

▶ OP mini starší
6.9. od 15.30 hod. na „TS“ 

Šumperk C - Ruda nad Mor.

21.9. od 15.30 hod. na „TS“ 

Šumperk C - Loučná nad Desnou

▶ OP mini mladší
6.9. od 15.30 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Ruda nad Mor.

10.9. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk A - Staré Město

21.9. od 15.30 hod. na „TS“ 

Šumperk A - Hrabišín

Bližší informace: http://www.fotbal-

sumperk.cz/, „TS“ = Tyršův stadion

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.

Informační centrum Šumperk

Hlavní třída 22

Telefon: +420 583 214 000

E-mail: icsumperk@seznam.cz 

Web: www.infosumperk.cz

Otevírací doba: 

Pondělí 13:00-17:00, 

úterý - pátek 8:00-17:00, 

sobota 9:00-13:00

Dny evropského dědictví 
nabízejí různorodý program

Muzea i archiv lákají 
na zajímavé výstavy

Vlastivědné muzeum, které sídlí 

v tzv. Pavlínině dvoře, bude v sobotu 

6. září návštěvníky lákat na prohlídku 

stálé expozice prostřednictvím audio-

průvodce GuidePORT a na zajímavé 

výstavy. Ve výstavní síni je k vidění 

výstava „Dřív než usneš… aneb jak se 

kdysi spávalo“, která přibližuje, jak se 

v průběhu času měnilo místo k odpo-

činku a jeho vybavení. O poschodí výš, 

v Hollarově galerii, je k vidění výsta-

va „Paměť map, část třetí, závěrečná: 

Z města do lesů a polí“, která představu-

je mapy rozsáhlé muzejní kartografi cké 

sbírky muzea v Šumperku, a v Galerii 

Šumperska se mohou především děti 

těšit na legendární postavičku Igráčka. 

V Galerii mladých pak vystavuje své 

obrazy mladá výtvarnice Michaela Ber-

ková. „Zájemci mohou v sobotu 6. září 

zavítat od 9 do 16 hodin i do Muzea sil-

nic ve Vikýřovicích se stálou expozicí 

„Via Est Vita - Silnice je život“ a výsta-

vou „Fiatmánie - 115 let značky FIAT“,“ 

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 ulo-

ženými dokumenty i výstavu nazvanou 

„Po hřebenech Jeseníků od chaty k cha-

tě“. Na starých i aktuálních pohledni-

cích se na ní představují turistické chaty 

lemující horské hřebeny podél severní 

hranice šumperského okresu. „Pomysl-

né putování začíná u motorestu Skřítek 

a pokračuje přes hřebeny Jeseníků, jižní 

část Rychlebských hor až k dnes již nee-

xitující Lichtenštejnské chatě pod vrcho-

lem Králického Sněžníku,“ říká ředitelka 

šumperského archivu Hana Jarmarová. 

Vzápětí dodává, že pohlednice jsou do-

plněny historickými i novými průvodci 

Jeseníky, turistickými mapami, vrcho-

lovými knihami jesenických kopců 

a dalšími zajímavostmi vztahujícími se 

k horským chatám a turistice. Výstava 

je k vidění v sále archivu nejen v sobotu 

6. září od 9 do 16 hodin, ale poté až do 

31. října každé pondělí a středu od 8 do 

17 hodin, po domluvě též v úterý a v pá-

tek.  Z. Kvapilová

Během Dnů evropského dědictví 

si mohou lidé  prohlédnout i farní 

kostel sv. Jana Křtitele na Kostelním 

náměstí.  Foto: -pk-


