
desátého výročí ukončení náročné 
rekonstrukce klášterního kos-

tela, jež probíhala od  za-
čátku 90. let do roku 2005, 
připravili koncert ve spe-
ciálním akustickém 
provedení. Vstupenky 
za  sto korun se prodá-

vají v Informačním centru 
Šumperk na Hlavní třídě 22, 

tel.: 583 214 000, e-mail: 
icsumperk@seznam.cz

Dny evropského dědictví každo-
ročně otevírají veřejnosti nejzajímavější 
památky, budovy, objekty a  prostory, 
včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo 
zcela nepřístupné. V  Šumperku se tak 
zájemci mohou v sobotu 12. září podívat 
do  barokního kostela sv. Barbory v  Ji-
ráskových sadech, známého výpravnými 
freskami Ignáce Oderlického. Z  dílny 
tohoto uničovského malíře pocházejí 
i  nádherné zrestaurované nástropní 
malby v  barokním farním kostele 
sv.  Jana Křtitele, jehož jádro pochází 
z konce 13. století a který byl z velké části 
nově vybudován po požáru města v roce 
1669. Kromě interiérů kostela budou 
moci návštěvníci zavítat i  do  přízemí 
a patra věže.      

 Pokr. na zadní straně

Měsíc září se již několik let nese 
v  celé republice i  v  Šumperku 
ve znamení Dnů evropského 
dědictví, které město 
pořádá ve  spolupráci 
se Sdružením historic-
kých sídel Čech, Moravy 
a  Slezska. Letos připadají 
na  sobotu 12. a  na neděli 
13. září a  v  jejich rámci se 
zpřístupní návštěvníkům nejvý-
znamnější památky zdarma. Otevřeny 
budou mezi devátou ranní a pátou od-
polední a provádět jimi budou zkušení 
odborní průvodci. Zájemci si budou 
moci prohlédnout také interiéry diva-
dla a  průvodce jim přiblíží rovněž his-
torii židovského hřbitova. V Šumperku 
bude hlavním lákadlem zahajovací kon-
cert populární šumperské skupiny O5 
a RADEČEK k příležitosti připomenutí 
10.  výročí ukončení rekonstrukce kláš-
terního kostela Zvěstování Panny Marie. 
A zájemci budou moci sbírat turistická 
razítka, za něž dostanou malou odměnu.

Již ve  čtvrtek 10. září se v  kos-
tele Zvěstování Panny Marie rozezní 
od  sedmé večerní struny kytar oblí-
bené šumperské kapely O5 a  Rade-
ček. Její členové si pro připomenutí 
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Výročí rekonstrukce klášterního 
kostela připomene koncert 

kapely O5 a RADEČEK

Památkami provedou zkušení 
průvodci

Dny evropského dědictví nabízejí 
bohatý program

Čtvrteční koncert kapely O5 a Radeček připomene desáté výročí ukončení 
náročné rekonstrukce klášterního kostela.                                                Foto: -zn-

Kostnický sbor, který vznikl přímo pro šumperský festival, provede poslu-
chače moderní, převážně severskou duchovní hudbou.                   Foto: archiv

Duchovní hudba vzniká z  pře-
svědčení, že má schopnost podílet se 
na  odpoutání lidské mysli od  ulpívání 
na  tomto hmotném světě a přenést nás 
do  vznešenějších dimenzí, k  rozjímání, 
vytržení. Když zní, když se zpívá, když 
se vnímá, dostáváme se až na dna srdcí, 
která se navzájem spojují ve  shromáž-
dění. Šumperský festival tento dar pře-
dávání ducha hudbou má. 

Mezinárodní festival otevře brány 
těchto prostor koncertem ve  čtvr-
tek 17.  září od  19 hodin v  klášterním 
kostele nazvaným Recitál světové du-
chovní hudby v  podání vídeňských 
sólistů. Simona Eisingerová a  Andrea 
Linsbauerová nás provedou největšími 
díly světové duchovní hudby. V  dílech 
J.  S.  Bacha, G.  F. Händela, W.  A. Mo-
zarta, J. Haydna si budeme moci uvědo-
mit, jak úžasným darem je sdělení skrze 
hudbu. 

Druhý festivalový den bude v  pátek 
18. září od 19 hodin v klášterním kostele 
patřit našim milým „Motýlkům“. Jsou již 
pravidelným účastníkem a vždy dokážou 
něčím novým překvapit. Já se však těším 
na jejich provedení pro nás známého díla 
F. Poulenca Litanies a la Vierge Noire. Je 
to opravdu mistrovský kousek s ojedině-
lým provedením. V druhé části koncertu 
vystoupí Miešaný zbor ze Žiliny. Tento 

sbor umí překvapit specifickým vyjá-
dřením obsahu hudební myšlenky. Šéf 
sboru Štefan Sedlický nás určitě vyvede 
ze zajetých představ, jak interpretovat 
duchovní hudbu. 

V sobotu 19. září budeme od 19 hodin 
v  klášterním kostele svědky zvláštního 
úkazu. Vystoupí těleso, které vzniklo 
přímo pro náš festival. Z  dómského 
sboru v Kostnici se vyčlenilo pár dívek, 
které nás provedou moderní, převážně 
severskou duchovní hudbou. Speci-
fický rukopis dirigenta sboru Steffena  
Schreyera, hlavního sbormistra a varha-
níka kostnické katedrály, vždy zaujme. Je 
cítit mnohá léta, která strávil ve Švédsku 
na  prestižních dirigentských postech. 
Po tomto komorním sboru nám zazpívá 
Cantus z Jaroměře, který je plný nadše-
ných pěvců. Odhodlání pojmout niter-
nost projevu z nich přímo čiší. A tak se 
pod jejich vedením projdeme zahradami 
kolem Kuksu a  mezi sochami Matyáše 
Brauna budeme moci v sobě nechat znít 
moudrost věků.

Během festivalové neděle se při eku-
menické bohoslužbě od  deváté ranní 
představí všechny sbory. Zazpívá i nově 
vzniklý šumperský sbor Oculos meos, 
který jako mladičký hostitel bude uvádět 
jednotlivé festivalové dny. Srdečně vás 
na ně zveme.                         V. Rozehnal

Září, to je festival duchovní vokální hudby



Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Hasiči – pracovitost, statečnost, 
obětavost. 130 let od  založení župní 
hasičské jednoty č. VII pro severní 
Moravu 
Výstava trvá do 30. 9.

Galerie Šumperka
▶ Pojďte, děti, budeme si hrát! 
Herna trvá do 30.9. 

Rytířský sál 
▶ Houby v muzeu 
Od  17. do  19. 9., součástí bude my-
kologická poradna vedená B. Hlů-
zou ze Šternberka a  J. Lazebníčkem 
z Olomouce. 
▶ Dřevořezby a hlína 
Autorská výstava R. Krestýnové a man-
želů Eichlerových bude zahájena 24. 9. 
a potrvá do 1. 11.

Hollarova galerie
▶ Háčkovaný svět tradic 
Sbírka panenek Barbie v  háčkovaných 
šatech z dílny S. Mecerodové a K. Ci-
tové trvá do 13. 9.
▶ Výrobky z kostí a parohů 
Výstava bude zahájena 17. 9. v 17 hod. 
a potrvá do 1. 11.

Galerie mladých
▶ Sanatorka. Domovem tisíce dětí – 
domovem lásky 
Výstava trvá do 6.9.
▶ Mé světy – fotografie Ondreje 
Zupka
Výstava bude zahájena 11. 9. a potrvá 
do 18. 10.

Stálá expozice 
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Akce
▶ Hasičský den 
19. 9. od  13 hod. v  rámci šumperské 
ligy T.F.A. 2015, ukázky z  hasičských 
závodů, soutěže pro děti.
▶ Historie a současnost hasičstva 
Seminář pro odbornou i laickou veřej-
nost 23. 9. v přednáškovém sále.
Bližší informace: VM Šumperk, Hlavní 
třída 22, tel.  č.: 583 363 070, tel., fax: 
583  214  908, e-mail: vmsumperk@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-
-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út–ne  
9–12  hodin, 12.30–17 hodin. Oteví-
rací doba Galerie Šumperska: út–ne 
9–12 hodin, 12.30–17 hodin. 

Kino Oko
Digitální 3D kino podle standardu DCI▶ MIMONI Hrajeme pro děti, ČZ
USA, anim., komedie, rodinný
1. 9. v 16 hod.▶ HITMAN: AGENT 47  
USA, akční, krimi, thriller
1. 9. v 18 hod.▶ BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ  
USA, dobrodružný, komedie
1. 9. ve 20 hod., 2. 9. v 18 hod.▶ FILMOVÝ DOBRODRUH KAREL 
ZEMAN  Artvečer – FK
ČR, Kanada, dokument., životopis.
2. 9. ve 20 hod.▶ MUNE: STRÁŽCE MĚSÍCE   

Hrajeme pro děti, 3D, ČZ 
Francie, animovaný

3. 9. – 6. 9. v 16 hod.
Vstupné rodiče s dětmi 110 Kč*▶ NIKDY NENÍ POZDĚ  
USA, komedie, drama, hudební
3. 9. a 5. 9. v 18 hod., 6. 9. ve 20 hod.▶ MALLORY  Nejlepší dokument  

MFF Karlovy Vary
ČR, dokument
3. 9. ve 20 hod.▶ KURÝR: RESTART  
Francie, Čína, akční
4. 9. v  18 hod., 5. 9. ve  20 hod., 6. 9. 
v 18 hod.▶ DOMÁCÍ PÉČE  Nejlepší herečka 

MFF Karlovy Vary
ČR, komedie, drama
4. 9. ve 20 hod., 8. 9. v 18 hod., 15. 9. 
ve 20 hod., 16. 9. v 16 hod.▶ WE ARE YOUR FRIENDS – PÁRTY 
ZAČÍNÁ  
USA, hudební, romantický, drama
7. 9. v  18 hod., 8. 9. ve  20 hod., 9. 9. 
v 18 hod.▶ DIOR A JÁ   
Francie, dokumentární
7. 9. ve 20 hod. ▶ VETŘELCI  Artvečer – FK
USA, VB, sci-fi, akční, thriller, horor
9. 9. ve 20 hod.▶ PIDIOBŘI  Hrajeme pro děti, 3D, ČZ 
VB, rodinný, dobr., dokument.
10. 9. – 11. 9., 17. 9. v 16.45 hod., 27. 9. 
ve 14.15 hod., 28. 9. ve 14.45 hod. 
Vstupné rodiče s dětmi 60 Kč*▶ AMERICAN ULTRA  
USA, akční, komedie
10. 9. v 18 hod., 11. 9. ve 20 hod., 12. 9. 
v 17 hod.▶ GANGSTER KA  
ČR, krimi, drama, thriller
10. 9. ve 20 hod., 11. 9. v 18 hod., 12. 9. 
v  19 hod., 13. 9. v  17.15 hod., 14.  9. 
ve  20 hod., 15. 9. – 17. 9. v  18 hod., 
18.  9., 20. 9., 27. 9. ve  20 hod., 28. 9. 

v 18 hod.▶ MUNE: STRÁŽCE MĚSÍCE  
Hrajeme pro děti, ČZ

Francie, animovaný
12. 9. v 15.15 hod., 13. 9. v 15.30 hod., 
18. 9., 20. 9. v 15.45 hod.
Vstupné rodiče s dětmi 90 Kč*▶ SINISTER 2  
USA, horor
12. 9. ve  21 hod., 13. 9. v  19.15 hod., 
14. 9. v 18 hod.▶ ÚŽASNÝ BOCCACCIO  

Artvečer – FK
Itálie, Francie, historický, drama
16. 9. ve 20 hod.▶ LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM  
USA, akční, sci-fi, thriller
17. 9. ve 20 hod., 18. 9., 20. 9. – 23. 9. 
v 17.30 hod., 26. 9. v 17.30 hod.

Festival filmů Davida Finchera▶ SEDM  
USA, 1995, krimi, mysteriózní, thriller
19. 9. ve 14 hod.▶ ZMIZELÁ  
USA, 2015, drama, thriller, mysteriózní
19. 9. v 16.45 hod.▶ KLUB RVÁČŮ  
USA, Německo, 1999, drama, thriller
19. 9. ve 20 hod.
Doprovodný program▶ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
Komentované prohlídky Oka
19. 9. v 9 hod., v 10 hod. a v 11 hod.▶ PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJA- 
MINA BUTTONA  
Čtení z literární předlohy
19. 9. v 19 hod. 

▶ AMY  
Velká Británie, dokument., životop., 
hudební
21. 9. ve 20 hod., 23. 9. ve 20 hod.▶ ROMEO A JULIE   

Martin Kratochvíl

Gangster KaHouby v muzeuHasiči – pracovitost, statečnost, obětavost

Everest

Sanatorka. Domovem tisíce dětí – 
domovem lásky

Hotel Transylvánie 2Klub rváčů

KULTURNÍ SERVIS

V rámci oslav Dnů evropského 
dědictví bude v sobotu 12. září 
muzeum zpřístupněno zdarma.
V den státního svátku 28. září 

bude muzeum otevřeno  
od 9 do 12 hod. zdarma. 



Živě z Královského baletu Londýn
Velká Británie, balet, původní znění
22. 9. ve 20.15 hod.▶ EVEREST  2D/3D 
USA, Velká Británie, dobrodruž., 
drama, thriller
24. 9. – 25. 9. v 17.30 hodin (3D); 26. 9. 
ve  20 hod., 27. 9. v  17.30 hod., 28. 9. 
ve 20 hod., 29. 9.– 30. 9. v 17.30 hod. 
(2D)▶ LOVE  2D/3D 
Francie, drama, erotický
24. 9. ve 20 hod. (2D), 25. 9. ve 20 hod. 
(3D)▶ HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 2D/3D 
USA, anim., komedie, rodinný, ČZ
25. 9. – 26. 9. v 15.30 hod. (3D), 27. 9. 
v 15.30 hod., 28. 9. v 16 hod. (2D)▶ ROGER WATERS THE WALL  
Velká Británie, hudební
29. 9. ve 20 hod.▶ TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ 
KOMETY  Artvečer – FK
ČR, dokumentární
30. 9. ve 20 hod.
Bližší informace: Kino Oko, Masary-
kovo nám. 3, tel. č.: 583  212  000, pro-
gram na internetových stránkách www.
kinosumperk.cz, změna programu vy-
hrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D 
projekce. *Za  finanční dar děkujeme 
firmám SHM, s.r.o., a  PLATIT  a.s. 
Šumperk. Pozor: rezervace a  prodej 
vstupenek přes internet na  webových 
stránkách kina. Předprodej v pokladně 

denně od  14  hodin. Přijímáme pla-
tební karty. Platnost rezervací vstu-
penek hodinu do začátku představení. 
Změna programu vyhrazena!

Dům kultury

▶ Cíbova noha 2015 
6. ročník turnaje šumperských kapel 
v nohejbalovém sportu
6. 9. od  10 hod. na  Bratrušovském 
koupališti
▶ Jazz Q Martina Kratochvíla
10. 9. od 19 hod. ve velkém sále DK
▶ Kill Will
Pohádka, Divadlo Anička a Letadýlko
20. 9. od 10 hod. na jevišti velkého sálu DK
▶ La Kantýna
20. 9. od 19 hod. na jevišti velkého sálu DK
▶ KLASIKA VIVA: Matyáš Novák, 
klavír
21. 9. od 19 hod. v klášterním kostele
▶ Caveman
24. 9. od 19 hod. ve velkém sále DK
▶ Katapult
25. 9. od 19 hod. ve velkém sále DK

D 123
Každý pátek a sobotu 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. Změna programu 

vyhrazena!

Divadlo Šumperk

▶ Pohádka pro malé i velké na pře-
hradě Krásné: Čertův švagr 
5. 9. v  16 hod. Prodej vstupenek 
na místě
▶ Kočičí jazýčky  Studio D123
10. 9. v 19 hod. na Hrádku VK 
▶ Dny evropského dědictví: komen-
tované prohlídky divadla
12. 9. v 10, v 11, v 15 a v 16 hod. 
▶ S tvojí dcerou ne
12. 9. v 19 hod.  P, VK 
▶ Aládín a jeho kouzelná lampa
19. 9. v 15 hod.  P, VK 
▶ Norway Today 
22. 9. v 19 hod. na Hrádku  VK 
▶ Kocourek Modroočko
29. 9. v 10 hod.   MŠ, dopr. volných míst 
▶ 1 + 1 = 3   
26. 9. v 19 hod.  VK  
▶ Evergreeny – „Když nám bylo 
šestnáct“
29. 9. v 19 hod. ve foyer  VK 
▶ S tvojí dcerou ne
30. 9. v 19 hod.  A, VK 
Bližší informace: Divadlo Šumperk, 
Komenského 3, tel. č.: 583  214  062, 
731  655  847, www.divadlosumperk.cz. 
Předprodej vstupenek v pokladně Po–Pá 
od 15 do 18 hod., doprodej vždy hodinu 
před začátkem představení. Změna pro-
gramu vyhrazena!

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Otakar Zemina (1899–1990) – „Mal-
by, kresby, loutky“
Výstava bude zahájena 2. 9. v 18 hod. 
a potrvá do 4. 10.
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel. č.: 
583 214 276

Městská knihovna
▶ Kazimierz Stazskow – „65“ – STÁLE 
NA CESTĚ 
Výstava fotografií trvá do 2. 9.
▶ Josef Lucký – „Krajina“ (malba) 
Výstava bude zahájena 3. 9. v 17 hod. 
a potrvá do 4. 11.
Bližší informace: ul. 17. listopadu 
6, tel. č.: 583 214 588, knihovna Se-
ver, Temenická 5, www.knihovna-
spk.cz.

Divadlo Šumperk
▶ Martin Sausage Dohnal – „Ohry-
zek pomeranče“ (kresby a  skulptury 
z ytongu) 
Výstava bude zahájena 12. 9. v 17 hod. 
a potrvá do 30. 10. 
▶ Výstava děl uměleckých škol VOŠ 
a  SPŠ Šumperk a  Střední školy ob-
chodu, gastronomie a designu PRAK-
TIK s.r.o. Olomouc 
V prostorách divadla
Bližší informace: Divadlo Šumperk, 
Komenského 3, tel. č.: 583 214 061.

Fotbal

Klasika Viva: Matyáš Novák Aládín a jeho kouzelná lampa Norway Today

Házená BasketbalHokej

SPORTOVNÍ SERVIS
Hokej

9. 9. v  18 hod. Salith Šumperk – 
SK Horácká Slavia Třebíč 
14. 9. v  18 hod. Salith Šumperk –  
HC Dukla Jihlava
19. 9. v  17 hod. Salith Šumperk –  
HC Stadion Litoměřice

26. 9. v  17 hod. Salith Šumperk –  
ČEZ Motor České Budějovice
28. 9. v  18 hod. Salith Šumperk –  
HC Zubr Přerov 
Bližší informace: www.hokejsum-
perk2003.cz.

Házená

Muži- 2. liga
20. 9. v 10.30 hod. v „G“ 
TJ Šumperk – Polanka nad Odrou  
Starší žáci
12. 9. v 9.30 hod. na hřišti „TS“ 
TJ Šumperk – Hranice
26. 9. v 9.30 hod. na hřišti „TS“ 
TJ Šumperk – STM Olomouc 2001

Bližší informace: www.hazenasum-
perk.cz, tel.č.: 583  213  003, e-mail: tj-
-sumperk@quick.cz, „G“ = gymnázium, 
„TS“ = Tyršův stadion.

Basketbal

2. liga muži

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



Šumperk – Živá brána Jeseníků. Informační servis s kulturní, sportovní a společenskou nabídkou města, www.sumperk.cz. Vychází jednou měsíčně. Zdarma. Náklad 
15 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel. č.: 724 521 552, 583 214 193, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz.  
Grafické zpracování: FTV - production. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun. Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta. K dispozici i v informacích Měst-
ského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

 Pokr. z titulní strany
Druhou zářijovou sobotu a neděli se 

návštěvníkům otevře rovněž pozdně ba-
rokní měšťanský tzv. Geschaderův dům 
v Kladské ulici, v němž žila mimo jiné 
rodina Jindřicha Peschkeho, která patří 
k  nejtragičtějším obětem čarodějnic-
kých procesů v 17. století. Zde si mohou 
zájemci prohlédnout zasedací místnosti, 
arkády i půdní prostory. Ve sklepích to-
hoto tzv. Evropského domu setkávání 
je navíc otevřena netradičně pojatá 
expozice, vybavená průvodcovským 
systémem guidePORT, jež čaroděj-
nické procesy na  Šumpersku i  atmo-
sféru středověkého města přibližuje 
(poslední prohlídka expozice v  sobotu 
v  16.15  hod., v  neděli ve  14.15  hod.). 
V sobotu 12. a v neděli 13. září se přitom 
vstupné do expozice neplatí.

Z  Geschaderova domu mohou lidé 
po oba dny zamířit do protějšího barok-
ního kostela Zvěstování Panny Marie 
s  gotickým jádrem, který se může po-
chlubit zrestaurovaným mobiliářem. 
„V  kostele je navíc k  vidění výstava 
romana turcela z  partnerského města 
Prievidza ‚Uniting Hands/Podejme si 
ruce‘,“ říká referent oddělení kultury 
a  vnějších vztahů šumperské radnice 
Bohuslav Vondruška. O  den později, 
v neděli 13. září, si pak budou moci zá-
jemci volně prohlédnout klášterní kostel 
od 9 do 15 hodin.

Ti, kteří zatouží po pohledu na město 
z  ptačí perspektivy, mohou v  sobotu 
12.  září od  9 do  17 hodin a  v  neděli 
13.  září od  9 do  15 hodin zdarma vy-
stoupat 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 vr-
choly Jeseníků. 

Své expozice a  aktuální výstavy 
zpřístupní zdarma rovněž Vlastivědné 
muzeum v Šumperku, Muzeum silnic 
ve Vikýřovicích a Státní okresní archiv 
Šumperk. V sobotu 12. září budou opět 
otevřeny bývalý žerotínský zámek, tzv. 
Zámeček (komentované prohlídky bu-
dovy bývalého zámku začínají v  9.00, 
11.00, 13.00 a  15.00 hod.), a  také di-
vadlo, a to v 10, v 11, v 15 a v 16 ho-
din. „I  zde budou přítomni průvodci, 
kteří poskytnou odborný komentář,“ 
podotýká Vondruška. Vzápětí zdůraz-
ňuje, že během soboty 12. září pořádá 
Střední škola železniční, technická 
a služeb ve spolupráci s Pars nova, a. s., 
Den řemesel. „V  rámci Roku průmy-
slu a technického vzdělávání a v rámci 
Regionální sektorové dohody v oblasti 
elektrotechniky OK se představí obory 
vyučované na škole. Jarmark bude pro-
bíhat od 9 do 15 hodin na tzv. Točáku,“ 
upřesňuje referent.

A  na  neděli 13. září jsou po  roční 
pauze připraveny od  9 do  15 hodin 
komentované prohlídky šumper-
ského židovského hřbitova. „Po  his-
torii šumperských Židů bude v 9, v 11 
a  ve  13  hodin provázet známý bada-
tel Gerhard Wanitschek,“ prozrazuje 
Vondruška. V neděli budou navíc pro 
velký zájem veřejnosti zpřístupněny 
i  radniční věž, expozice Čarodějnické 
procesy a  kostel Zvěstování Panny 
Marie. „Po  celou dobu konání akce 
bude probíhat hra se sbíráním turis-
tických razítek z  jednotlivých pamá-
tek, úspěšní sběratelé se mohou těšit 
na  malý dárek,“ prozrazuje referent 
a  připomíná, že bližší informace lze 
najít na www.sumperk.cz v sekci Turi-
sta a  Volný čas, podsekci Dny evrop-
ského dědictví.

Muzea i archiv lákají 
na zajímavé výstavy

Vlastivědné muzeum, které sídlí 
v  tzv. Pavlínině dvoře, bude v  sobotu 
12. září návštěvníky lákat na prohlídku 
stálé expozice prostřednictvím audio-
průvodce GuidePORT a  na  zajímavé 
výstavy. Ve výstavní síni je k vidění vý-
stava „Hasiči – pracovitost, statečnost, 
obětavost“. O  poschodí výš, v  Holla-
rově galerii, je pak instalována výstava 
„Háčkovaný svět tradic“, která pochází 
z dílny Simony Mecerodové a Kateřiny 
Citové a  představuje sbírku panenek 
Barbie v  háčkovaných šatech, a  v  Ga-
lerii Šumperska si především děti užijí 
výstavu „Pojďte, děti, budeme si hrát!“. 
V Galerii mladých pak vystavuje své fo-
tografie Ondrej Zupka. 

Zájemci mohou v  sobotu 6. září za-
vítat od  10 do  16 hodin i  do  Muzea 
silnic ve Vikýřovicích se stálými expo-
zicemi „Via Est Vita – Silnice je život“, 
„Po stopách bratří Kleinů“ a „Z historie 
a  současnosti našich silničních mostů“. 
K vidění zde je i výstava „Válka na silni-
cích a mostech“ a fotografie Jiřího Štrajta 
pod názvem „Návrat k motorům“.

Své brány otevře v  sobotu 12. září 
od  9 do  16 hodin 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 
„Ze Šumperka až na  kraj světa“. Na  ní 
představuje ze svých sbírek mapy roz-
manitých typů, například katastrální, 
vojenské, národnostní, hydrografické, 
geologické, školní a mnoho dalších. Mezi 
zajímavosti patří mapa Bretaně z druhé 
poloviny 18. století nebo panoramatická 

mapa Temže z 19. století, první návštěv-
níky zaujala také mapa evropských bo-
jišť z 18. a 19. století. „Výstavu doplňuje 
několik starších i  novějších územních 
plánů obcí a měst šumperského okresu, 
prostřednictvím kterých je možné si 
porovnat, do jaké míry byly realizovány 
původní představy,“ upřesňuje ředi-
telka archivu Hana Jarmarová. Vzápětí 
dodává, že návštěvníci si mohou pro-
hlédnout i  prolistovat několik atlasů 
z archivní knihovny a zjistit, jak vypadá 
například atlas z  poloviny 19.  století či 
jak precizní atlasy byly vydávány před 
sto lety. Výstava potrvá do 30. října, ote-
vřena je vždy v pondělí a ve středu od 8 
do  17 hodin, po  domluvě též v  úterý 
a v pátek. 

Sbírejte razítka s Dny 
evropského dědictví

Vyzvedněte si propagační leták 
Dnů evropského dědictví v Šumperku 
v Informačním centru Šumperk, v re-
cepci průvodců na  radnici, v  expo-
zici Čarodějnické procesy a  během 
akce ve  všech památkách otevřených 
o  víkendu 12.  a  13. září, navštivte 
je a  sbírejte razítka památek do  ku-
ponu, jenž je součástí letáku. Pokud 
získáte alespoň šest razítek z  devíti 
možných, dostanete malou odměnu. 
Letáky a  podrobná pravidla lze nalézt 
rovněž na  www.sumperk.cz v  sekci 
Turista a  Volný čas, podsekci Dny 
evropského dědictví. Úspěšní sběra-
telé razítek si mohou svou odměnu 
vyzvednout v  Informačním centru 
na Hlavní třídě 22, tel. č.: 583 214 000,  
e-mail: icsumperk@seznam.cz, od  so-
boty 12. září.                              Z. Kvapilová

12. 9. od 10 do 19 hod. v hale „TS“  
Memoriál bratří Měrků 
Junioři U19
20. 9. od 10 hod. a od 12 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – Krnov U17
26. 9. od 10 hod. a od 12 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – Třinec
Bližší informace: www.basketbalsum-
perk.cz, „TS“ = Tyršův stadion

Fotbal

Muži 
9. 9. od 17 hod. na „TS“ 
Šumperk – Blansko
13. 9. od 16 hod. na „TS“ 
Šumperk – Ždírec nad Doubravou
Dorost U19
3. 9. od 17 hod. na „TS“ 
Šumperk – Vítkovice
13. 9. od 13.30 hod. na „TS“ 
Šumperk – Frýdek-Místek
Dorost MSDD

20. 9. od 13.45 hod. a od 16 hod. na „TS“ 
Šumperk – Krnov
27. 9. od 10.15 hod. a od 12.30 hod. na „TS“ 
Šumperk – Uničov
Žáci U15 + U14 
19. 9. od 10 hod. a od 11.45 hod. na „TS“ 
Šumperk – Valašské Meziříčí
26. 9. od 10 hod. a od 11.45 hod. na „TS“ 
Šumperk – 1. HFK
Žáci U13 + U12
12. 9. od 10 hod. a od 11.30 hod. na „TS“ 
Šumperk – Karviná
26. 9. od 14.30 hod. a od 16 hod. na „TS“ 
Šumperk – Bílovec
KP mini U11 + U10
5. 9. od  9 hod. a  od  11 hod. na  „TS“ 
Šumperk – 1. HFK
20. 9. od 9 hod. a od 11 hod. na „TS“ 
Šumperk – Přerov
Starší přípravka U9
13. 9. od 13 hod. na „UT“ 
Šumperk C – H. Pomoraví
26. 9. od 12 hod. na „UT“ 

Šumperk C – Postřelmov
Mladší přípravka U9
13. 9. od 15 hod. na „UT“ 
Šumperk A – Postřelmov
26. 9. od 12 hod. na „UT“ 
Šumperk A – Zvole
Mladší přípravka U8
26. 9. od 14 hod. na „UT“ 
Šumperk B – Nový Malín
Mladší přípravka U7
13. 9. od 15 hod. na „UT“ 
Šumperk C – Libina
26. 9. od 14 hod. na „UT“ 
Šumperk C – Rapotín
Bližší informace: www.fotbal-sumperk.cz, 
„TS“ = Tyršův stadion, „UT“ = umělá 
tráva na hřišti u 4. ZŠ.

Florbal

Muži A 
26. 9. v 18 hod. v SHG 
FbC Asper Šumperk – FBC ZŠ Uničov 

27. 9. ve 14 hod. v SHG 
FbC Asper Šumperk – FBS Olomouc
2. liga junioři
19. 9. v 11.30 hod. v SHG 
FbC Asper Šumperk – FbK Horní Suchá 
19. 9. v 16 hodin v SHG 
FbC Asper Šumperk – Florbal Tor-
pedo Havířov 
Bližší informace: www.asper.cz, 
„SHG“ = sportovní hala Gymnázia 

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.


