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Vážení a milí čtenáři,
leden, únor – to jsou ideální měsíce k tomu, 
abyste svůj volný čas mohli trávit nejen pro-
cházkami zimní přírodou, bruslením či lyžo-
váním, ale také návštěvou koncertu, plesu, 
divadla, výstavy, kina… Možností je nepře-
berně a je jen na vás, co si z bohaté nabídky 
kulturních, společenských a sportovních akti-
vit v našem městě vyberete.
Nové výstavy chystají na únor vlastivědné mu-
zeum, Galerie Jiřího Jílka, Eagle Gallery i di-
vadlo. Těšit se můžete na premiéru Jiráskovy 
Vojnarky, na Keltský večer a na koncert kapely 
Poletíme?, na besedu o horách úžasných, na 
setkání s farářkou Sandrou Silnou či na nový 
cyklus Klasika Viva slovem. 
Únor, to je samozřejmě Preludium Aloise Mo-
týla, ale také Šumperská zimní padesátka. 
Je to ale i měsíc, na jehož konci letos uplyne 
padesát let od upálení studenta šumperské 
„průmyslovky“ Jana Zajíce na protest proti 
okupaci sovětskými vojsky a nastupující nor-  
malizaci. Město společně s dalšími organiza-
cemi připomene výročí této tragické události 
několika akcemi. Více se o nich dočtete 
v tomto vydání Živé brány. Přeji hezké únorové 
dny.                                  Z. Kvapilová, redaktorka
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25. února to bude 
přesně 50 let od chvíle, 

kdy vzplála další pochodeň. 
Osobnost Jana Zajíce 

a jeho čin v kontextu tehdejší 
i současné doby přibližuje inscenace 
šumperského divadla Pochodeň č. II. 

Foto: M. Štěpánek
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Brněnská kapela Poletíme? „bourá“ v  poslední 
době sály po celé republice. Skupina osmi dobře 
vypadajících mužů v  čele s  nepřehlédnutelným 
Rudolfem Brančovským hraje original banjo punk 
future jazz kántry v  turbošansonovém duchu. Jste 
zváni na odvaz roku, slibuje zábavu, smích, ta-
nec i  výskot v neskutečném tempu. Kdy? V pátek 
22. února od půl osmé večer ve velkém sále domu 
kultury.

Vojnarka je považována spolu se známější Lucer-
nou za nejlepší divadelní dílo Aloise Jiráska. Patří 
rozhodně mezi klenoty české dramatiky a  dočkala 
se hned tří filmových zpracování. V  letošní sezoně 
nabídne toto drama v  dramaturgii Martina Fahr-

Sandra Silná, farářka Církve československé hu-
sitské, bude v  únoru hostem pořadu z  cyklu Via 
Lucis, jenž pořádá místní „Doriska“. Výjimečné 
setkání se odehraje ve středu 6. února od 18 hodin 
v sále vily Doris v ulici 17. listopadu. 

Sandra Silná působí na faře v  Brně teprve dva 
roky, za tu dobu se však stala nepřehlédnutelnou 
brněnskou postavou. Vystudovala husitskou teolo-
gii, judaistiku a psychosociální studia na Husitské 
teologické fakultě UK v Praze, před jedenácti lety 
se pak stala farářkou v pražském Břevnově. V  le-
tech 2008–2016 také zastávala pozici generální 
sekretářky Ekumenické rady církví v  ČR. Přesto 
působí v  církevním kontextu poněkud atypicky. 
Pracovala jako knihovnice, servírka, několik let 
podnikala jako provozovatelka čajovny. Je pote-
tovaná, včelaří a vaří pivo. Sandra patří mezi lidi, 
kteří se nepřestávají učit. Současně tak studuje 
pivovarnictví na Střední průmyslové škole potra-

Jestli je předchozí výstava Zbyňka Semeráka, 
jež trvá do 3. února, ukázkou toho, čemu se 
říká „horror vacui“ a snad je i Zbyňkovým 
strachem z prázdné plochy, tady naopak spo-
luvypovídá výmluvným tichem „prázdnoty“, 
která je tu v duchu východních nauk úplností. 
Ubíráním z motivu až na dřeň dobírá se Eva 
Vápenková jádra výpovědi zrozené ze setkání 
se živou krajinou v bytostném vztahu dvojice 
já–ty; ve spolubytí s přírodou tváří v tvář v její 
celistvosti. V průběhu jejího uskutečňování 
vylučováním přebytečného z mysli i z plochy 
papíru svobodně vane tu její duch – dech finis 
terrae už ve způsobu myšlení, v cítění a v po-
rozumění, bez rozlišování jmény poutaných 
jednotlivostí. Východiskem je sám pracovní 
postup, někdy i náhodný. Cosi beze jména 
noří se z něho, a stává se tak určitějším. Často 
je tu horizontem krajiny, vymezením jejího 
prostoru, šíře, výšky a hloubky, místa a míry 
věcí v ní. Je svorníkem nebe a země. Připo-
míná mi to pozdní kresby Michala Ranného 
(1946–1981) nebo jim blízké vize Boštíkovy 
(1913–2005), jejich přirozenou jednotu jedi-
nečného s vesmírným. V prorůstání obojího 
a ve splynutí s krajinou v sebezapomnění na 
ně kresbou a grafikou Eva Vápenková oči-
vidně navazuje. Výstava bude zahájena ve 
středu 6. února v 18 hodin.                  M. Koval

Nový cyklus setkávání, zaměřený na „vážnou“ 
hudbu, „rozjede“ v únoru knihovna T. G. Ma-
saryka ve spolupráci s Romanem Janků, 
duchovním otcem projektu Klasika Viva. Zá-
jemcům přiblíží nejen účinkující, ale také sa-
motný program nadcházejících koncertů.
„Přednášky proběhnou vždy před koncerty 
Klasiky Viva, takže návštěvníci na ně bu-
dou připravení,“ říká ředitelka knihovny Ka-
mila Šeligová a dodává, že první přednáška 
proběhne v pondělí 18. února a příchozím 
představí Bennewitzovo kvarteto, které vy-
stoupí v klášterním kostele 27. února. Ro-
man Janků pohovoří rovněž o skladbách, jež 
během koncertu zazní – o smyčcovém kvar-
tetu F dur op. 59 č. 1 „Razumovský“ L. van 
Beethovena a o Dvořákově smyčcovém kvar-
tetu G dur op. 106. Na další přednášce ve 
čtvrtek 28. února pak bude řeč o koncertu 
klavíristy Martina Kasíka, který zavítá do 
Šumperka 10. března. Obě přednášky za-
čínají v 17 hodin v malém sále knihovny, 
vstupné je třicet korun.                              -zk-

Z cyklu Prázdnota, 2014, 35 × 50 cm, barevné tuše

Poletíme? patří k nejoriginálnějším, nejzábavnějším a koncertně nejživějším českým kapelám.               Foto: archiv

Farářka Sandra Silná působí v církevním kontextu po-
někud atypicky.                                                Foto: archiv

 Jílkova galerie představí „finis 
terrae“ Evy Vápenkové

 Knihovna „rozjíždí“ nový cyklus 
„Klasika Viva slovem“

Via Lucis přivítá farářku Sandru Silnou

„Horký“ únorový tip domu kultury:  
kapela Poletíme?

Divadlo chystá premiéru Vojnarky

Kapela „letí“ k  pomyslné špičce české hudební 
scény a právem u nás patří k nejoriginálnějším, nej-
zábavnějším a  koncertně nejživějším. Klade totiž 
důraz na vtipné, poetické a  přímočaré texty. Umí 
tím pádem odlehčenou formou vyprávět o  složi-
tých a smutných věcech tak, že její koncerty dýchají 
barevnou náladou, svižnou rytmikou a  tanečními 
kreacemi publika. Na turné vyráží s úspěšnou des-
kou „Chce to hit!“.                                                 -red-

nera svým divákům i  šumperské divadlo. Premiéra 
Vojnarky, kterou nastudoval s  místními herci Igor 
Stránský, se odehraje v  sobotu 9. února v 19 hodin. 
Po představení je připraveno posezení s hudbou v Zr-
cadlovém sále a ve foyer.                                          -kv-

vinářských technologií v Praze a environmentální 
studia na Fakultě sociálních studií na Masarykově 
univerzitě v Brně.                                                   -zk-
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Letošní Preludium Aloise Motýla 
se dramaturgicky vrací k  původnímu 
konceptu, a  to pomoci v  počátku ka-
riéry mladým a začínajícím umělcům. 
Ti se představí během čtyř koncertních 
večerů.

Zahajovací koncert v  pondělí 
4. února nabídne propojení vášnivého 
flamenca s vlivy latinskoamerické a se-
fardské hudby, jež se stala inspirací 

Komponovaný pořad tematicky vě-
novaný Janu Zajícovi připravuje na 
čtvrtek 21. února knihovna T. G. Ma-
saryka. Od šesté podvečerní nejprve za-
vzpomíná na svého spolužáka z ročníku 
Marie Jílková, poté proběhne projekce 
dokumentárního filmu ‚Pochodeň č. 2 – 
Sami proti zlu‘. „Na závěr budou z kore-
spondence maminek Jana Zajíce a Jana 
Palacha a osobní dopisy paní Zajícové, 
které adresovala Ince Kocůrkové, číst 

Režisér Zdeněk Dušek a britský 
dramatik Michael Cooney, jenž 
byl domácí kritikou označen za 
jeden z největších objevů sou-
časného anglického dramatu, 
mají společný přinejmenším rok 
narození – 1967. Příbuzní jsou 
ale i duchem, což první dokázal 
nastudováním brilantní frašky 
druhého – Nájemníků v uhersko-
hradišťském Slováckém divadle. 
S úspěšnou inscenací zavítá do 
Šumperka ve středu 27. února. 
Představení začíná v 19 hodin.
Komedie plná omylů a záměn 
vypráví trochu ztřeštěnou anek-
dotu, na jejímž počátku přijde 
hlavní hrdina jménem Erik Swan 
na vychytralý způsob, jak poho-
dlně žít z podvodně získaných 
sociálních dávek. Dlouho mu 
všechno skvěle vychází, leč jed-
noho dne se mu situace vymkne 
z rukou… Nájemníci jsou skoro 
tříhodinoví. Čas vám ale v diva-
dle uteče jako blesková povo-
deň. Pokud nemáte vytrénované 
bránice, připravte se na svalstvo 
namožené od smíchu.          -red-

Student šumperské „průmyslovky“ Jan 
Zajíc.                                           Foto: archiv

V  rámci flamenco – world music pro-
jektu Azahar vystoupí i talentovaná ta-
nečnice flamenca Verónica Vítová Roa. 

Foto: archiv

Bustu Jana Zajíce, umístěnou na budově 
„průmyslovky“, vytvořil sochař Olbram 
Zoubek.                         Foto: B. Vondruška

Na druhém koncertu vystoupí Motýli Šumperk, kteří si letos připomínají nedožité 
devadesátiny zakladatele sboru a Preludia, Aloise Motýla.                     Foto: archiv ŠDS

 Bránice diváků 
„polechtají“ Nájemníci

Preludium Aloise Motýla vstupuje do 46. ročníku

Šumperk si připomene padesát let od vzplanutí Pochodně č. 2
Na konci února roku 1969 si vítkovský rodák a student šumperské „průmyslovky“ Jan Zajíc dobrovolně vzal život, aby po vzoru činu Jana Palacha vy-
burcoval národ z letargie během okupace sovětskými vojsky a nastupující normalizace. Město Šumperk společně s kulturními organizacemi a školami 
připomene důležité výročí této tragické události, jež se na první pohled mohla zdát zbytečnou, v konečném důsledku ale byla článkem vedoucím ke 
zhroucení komunistického režimu.

pro world music projekt Azahar. Na 
jednom pódiu se setkají uruguayský 
basista Andrés Ibarburu, izraelský per-
kusista Azar Abou a kytarista Petr Vít 
s osmnáctiletou dcerou Veronicou, ta-
lentovanou tanečnicí flamenca.

Druhý koncert festivalu představí 
v  pondělí 18. února skvělé místní 
soubory – Motýly Šumperk a  dětský 
pěvecký sbor Loučňáček a  Taptýda 
z Loučné nad Desnou, jež si letos při-
pomínají kulatá výročí. V  případě 
Motýlů to jsou nedožité devadesátiny 
zakladatele sboru Aloise Motýla, Lou-

herečky Olga Kaštická a  Svatava Nie-
čová,“ říká ředitelka knihovny Kamila 
Šeligová a dodává, že vstupné se vybírat 
nebude.

O  den později, v  pátek 22. února, se 
v 11 hodin uskuteční za účasti studentů, 
vedení školy a představitelů města pietní 
akt u  busty Jana Zajíce, kterou vytvořil 
sochař Olbram Zoubek a jež je umístěna 
na fasádě „průmyslovky“. Zástupci školy 
a města se tentýž den vydají do Vítkova, 
kde proběhnou pietní shromáždění 
přímo u  hrobu Jana Zajíce a  večer spo-
jený s předáváním Ceny Jana Zajíce, která 
se každoročně uděluje úspěšným a nada-
ným mladým vítkovským občanům.

Padesátileté výročí položení oběti 
Jana Zajíce připadá na pondělí 
25.  února. V  tento den tak jeho osob-
nost připomene hned několik akcí. 
Vlastivědně muzeum nabídne exklu-
zivní jednodenní výstavu nazvanou 
„Ve jménu života Vašeho – Hořím!“, jež 
prostřednictvím osobních dokumentů 
a předmětů, které má muzeum ve svých 
sbírkách, přiblíží Jana Zajíce i  okol-
nosti jeho činu. Výstava bude přístupná 
zdarma od 9 do 16 hodin. 

V 16 hodin odpoledne bude zahájena 
v prostorách galerie informačního centra 

čňáček pak oslaví neuvěřitelných třicet 
let od svého založení.

Účast na dalších koncertech 4. března 
a  18.  března přislíbili dva nadějní 
mladí umělci – patnáctiletý akordeo-
nista Martin Kot, který je v současnosti  
jedním z  největších hudebních talentů 
u nás, a čtrnáctiletý klavírista Radek Ba-
gár, jemuž se přezdívá Brněnský Mozart.

Všechny koncerty Preludia Aloise 
Motýla se konají v  klášterním kostele 
od 19 hodin. Vstupenky je možné 
koupit v pokladně domu kultury v pra-
covní dny od 14 do 18 hodin.          -mh-

v  budově divadla výstava „Jan Zajíc  – 
Verše“. „Půjde o  výstavu grafik šum-
perské rodačky Miloslavy Prokůpkové, 
jež ilustrovala sbírku veršů Jana Zajíce, 
kterou v roce 2016 vydaly nakladatelství 
Olympia a Ústav pro studium totalitních 
režimů. Během vernisáže, jíž se Míla Pro-
kůpková zúčastní, zazní Zajícovy básně 
spolu s hudebním doprovodem,“ prozra-
zuje Bohuslav Vondruška, jenž akce spo-
jené s  připomínkou výročí Jana Zajíce 
spoluorganizuje a koordinuje.

Na vernisáž naváže v  17 hodin na 
Hrádku divadelní představení „Pocho-
deň č. II“. Hru ve formě scénického kon-
certu napsali šumperští herci, režie se 
ujal Štěpán Gajdoš. „Jednotlivé postavy 
ztvárnili Nela Štefanová, Martin Za-
hálka a Kryštof Grygar, který hraje Jana 
Zajíce,“ podotýká ředitel divadla Matěj 
Kašík a upozorňuje, že vstup je zdarma.

Tečkou za „vzpomínkovými“ dny 
bude v pondělí projekce filmu „Jan“ re-
žiséra Iva Trajkova z roku 1991 s Jaku-
bem Wehrenbergem a Lindou Rybovou 
v  hlavních rolích. Kino Oko ho uvede 
od 18.30 hodin se symbolickým třiceti-
korunovým vstupným.

„Na letní měsíce bychom rádi zapůjčili 
a v klášterním kostele instalovali putovní 

výstavu ‚Příběh Jana Zajíce‘. Vytvořili ji 
v  roce 2014 studenti gymnázia a  ‚prů-
myslovky‘ v rámci projektu pro občanské 
sdružení Pant. Nedočkavci si ji mohou 
kdykoliv prohlédnout na internetových 
stránkách www.pribehjanazajice.cz,“ uza-  
vírá Vondruška.                                        -zk-



Šumperk | Živá brána Jeseníků    1/20194

Dlouhodobé výstavy
 Od 29. 1. do 12. 5. Retrogaming, Muzejíčko, 
muzeum
 Do 3. 2. Jiří Brdečka a jeho svět, Rytířský sál, 
muzeum
 Od 7. 2. do 31. 3. Vzpomínky na velehory v čer-
nobílé fotografii Jana Červinky. Výběr z ar-
chivu (1950–1987), Rytířský sál, muzeum
 Do 10. 2. Les objektivem lesníků KŘ Šumperk – 
2017, Hollarova galerie, muzeum
 Od 14. 2. do 19. 5. Šumperk, inspirující brána 
Jeseníků, výstava výtvarníků tvořících v sou-
časnosti v Šumperku a okolí, Hollarova galerie, 
muzeum
 Do 3. 2. Korálkové fantazie, Galerie mladých, 
muzeum
 Od 7. 2. do 28. 4. Napříč říší magie, výstava 
obrazů Miroslava Mlynáře, Galerie mladých, 
muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Do 3. 2. Zbyněk Semerák: Vysněný svět, tem-
pera a tužková kresba, Galerie J. Jílka

  Od 6. 2. do 3. 3. Eva Vápenková: Finis terrae, 
kresba a grafika, Galerie J. Jílka

  Do 31. 3. Podvodní svět, výstava objektů, kreseb 
a grafiky žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk 
inspirovaných tvorbou K. Zemana, jižní křídlo 
domu kultury

 Do 27. 2. Andrea Nogová: Autismus auten-
ticky II, výstava fotografií, půjčovna pro dospělé, 
knihovna

 Do 28. 2. D. Michalík, O. Trottestam a J. Hříbek – 
ilustrátoři dětských knih Markéty Pilátové, 
půjčovna pro mládež, knihovna

 Do 9. 2. Identita, portréty a fotografie umělecké 
školy VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo

 Od 9. 2. do 18. 3. Ivana Kotýnková: Všude je 
krásně, obrazy, divadlo

 Od 16. 2. do 30. 6. Obraz-znak, výstava umělecké 
školy VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo
 Do 14. 2. Igor Piačka: Touha a bolest, grafika, 
Eagle Gallery 
 Od 28. 2. do 11. 4. Alena Antonová: Metamor-
fóza půvabu, malba, grafika, Eagle Gallery 

 Od 25. 2. do 31. 3. Miloslava Prokůpková: Jan 
Zajíc – Verše, výstava grafik, informační centrum

 Od 22. 2. do 31. 3. Hana Suchomelová: Zvířata, 
Kavárnička Lalala

 Do 28. 2. Je to chůze po tom světě aneb turistika 
dříve a dnes, Muzeum silnic Vikýřovice

Pátek 1. února
   10.00–18.00 Zero Waste aneb Zimní 

prázdniny bez odpadu, výtvarná dílna pro školní 
děti, výtvarný ateliér, Komín

  15.30 Psí domov, USA, dobr., rodinný, ČZ
 17.50 Úniková hra, USA, akční, horor, thriller, 15+
 18.15 Basketbal středomoravská liga muži: 
TJ Šumperk B – Mohelnice, hala, Tyršův stadion

 20.00 Ženy v běhu, ČR, komedie

Sobota 2. února 
  13.00 Fenomén uzdravení, dokument, pořádá 

Kruh pro přirozenou pomoc v životě, klubovna 
č. 3, dům kultury

  13.45 Raubíř Ralf a internet 3D, USA, anim., 
komedie, ČZ 

  16.05 Psí domov, USA, dobr., rodinný, ČZ
 18.25 Ženy v běhu, ČR, komedie
 19.00 Prachy? Prachy!, VK, divadlo

 20.30 Úniková hra, USA, akční, horor, thriller, 15+

Neděle 3. února
   10.00 Nezbedná čarodějka, hraje Divadlo 
Sympatie Ostrava, velký sál, dům kultury

 13.00 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 
drama, hudební, 12+, 

  15.40 Psí domov, USA, dobr., rodinný, ČZ
 18.00 Ženy v běhu, ČR, komedie
 20.00 Ticho před bouří, USA, thriller, drama, 15+

Pondělí 4. února
 17.50 Úniková hra, USA, akční, horor, thriller, 15+
  19.00 Preludium Aloise Motýla: Azahar, kláš-

terní kostel
 20.00 Ženy v běhu, ČR, komedie

Úterý 5. února
  10.00 Míša Kulička, školy, VK, divadlo

  17.00 Lotyšsko – neznámá země u Baltu, 
cestovatelská beseda, přednáší J. Halama, Rytíř-
ský sál, muzeum

 17.45 Ticho před bouří, USA, thriller, drama, 15+
  18.00 Literární seminář: Vizionář i hlas svě-

domí našeho věku – Jan Zahradníček, přednáší 
M. Brožová, malý sál, knihovna

 20.00 Ženy v běhu, ČR, komedie

Středa 6. února
  15.20 Oko senior: Bohemian Rhapsody, VB, 

USA, životop., drama, hudební, 12+, 
  18.00 Via Lucis: Jít a neohlížet se zpět, host 

S. Silná, farářka Církve československé husitské, 
sál vily Doris

 18.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HK Nový 
Jičín, zimní stadion

 18.00 Ženy v běhu, ČR, komedie 
  18.00 Eva Vápenková (*1979): Finis terrae, 
kresba a grafika, vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka

 20.00 Artvečer – FK: Žena na válečné stezce, 
ISL, UKR, FR, komedie, akční, thriller, 15+

Čtvrtek 7. února
  Napříč říší magie, zahájení výstavy obrazů 
M. Mlynáře, Galerie mladých, muzeum

  15.45 Lego příběh® 2 3D, USA, AUS, DNK, 
anim., rodinný, ČZ

  17.00 Vzpomínky na velehory v černobílé 
fotografii Jana Červinky. Výběr z archivu 
(1950–1987), vernisáž výstavy, Rytířský sál, 
muzeum

 18.00 Ženy v běhu, ČR, komedie
  19.00 Karel Jaromír Erben: Kytice, scénické 
čtení, křest bibliofilie, výstava volné grafiky 
G. Hujbera, velký sál, knihovna

 20.00 Metallica: koncert v Nimes, USA, hu-
dební, dokumentární 

Pátek 8. února
   14.00–18.00 Řemeslná dílnička pro děti: 

výroba a využití ručního papíru, výtvarný ate-
liér, Komín

  15.35 Lego příběh® 2, USA, AUS, DNK, anim., 
rodinný, ČZ

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!

 filmy, promítání
Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3, 
tel.: 583 212 000, www.kinosumperk.cz,  
ČZ = české znění, 3D = 3D projekce,  = tech-
nologie 3D zvuku Dolby Atmos®, ke všem pro-
jekcím k zapůjčení sluchátka pro nedoslýchavé

 divadelní představení
Divadlo Šumperk: Komenského 3, 
tel.: 583 214 061, www.divadlosumperk.cz

 koncerty
Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3,
tel.: 583 214 287, www.dksumperk.cz
ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz
klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny 
Marie): Kladská ul.

 plesy, taneční akce

 festivaly, slavnosti

 výstavy
Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22, 
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz
Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, tel.: 583 214 276
Eagle Gallery: Nemocniční 8a, tel.: 777 700 740, 
www.eaglegallery.cz

 přednášky, besedy
Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk: 
ul. 28. října 1, tel.: 583 214 588, knihovna Sever: 
Temenická 5, tel.: 583 215 530, www.knihovnaspk.cz

 akce pro seniory
Kavárnička Lalala: Temenická 5, tel.: 606 756 770, 
583 211 766, www.pontis.cz

 akce pro děti

 tvoření, výtvarné aktivity
SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel.: 583 214 212–214, 
Komín: Komenského 9, tel.: 583 283 481, www.doris.cz

 sport, aktivní vyžití
hokej: www.dracisumperk.cz
fotbal: www.fotbal-sumperk.cz
florbal: www.asper.cz
basketbal: www.basketbalsumperk.cz
volejbal: www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=OLK-M

 ostatní
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
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 17.50 Na střeše, ČR, drama, komedie, 12+
 19.00 Fortex auto Šumperský ples – Black & 
White Party, velký sál, dům kultury

 20.00 Ženy v běhu, ČR, komedie

Sobota 9. února
  9.00–17.00 Keramika pro každého, volná 

tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé, arte-
dílna, Komín

  13.55 Lego příběh® 2, USA, AUS, DNK, anim., 
rodinný, ČZ

  16.10 Psí domov, USA, dobr., rodinný, ČZ
 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC Lední 
Medvědi Pelhřimov, zimní stadion

 17.00 Ivana Kotýnková: Všude je krásně, obrazy, 
zahájení výstavy, divadlo

 18.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk –  
Valašské Meziříčí, hala, Tyršův stadion

 18.30 Ženy v běhu, ČR, komedie
 19.00 Vojnarka, P, VK, divadlo

 20.30 Potomek, USA, HKG, horor, thriller, 15+

Neděle 10. února
 11.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk –  
Slavia Kroměříž, hala, Tyršův stadion

  15.35 Lego příběh® 2 3D, USA, AUS, DNK, 
anim., rodinný, ČZ

 17.50 Potomek, USA, HKG, horor, thriller, 15+
 20.00 Na střeše, ČR, drama, komedie, 12+

Pondělí 11. února
 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 
 19.00 Ladislav Zibura: Prázdniny v Evropě, 

stand-up, vyprodáno, kino Oko

Úterý 12. února
 17.30 Ženy v běhu, ČR, komedie
 19.00 Hrdý Budžes, Divadlo A. Dvořáka Pří-
bram, vyprodáno, divadlo

 19.30 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 
drama, hudební, 12+, 

Středa 13. února
 17.50 Na střeše, ČR, drama, komedie, 12+
 20.00 Artvečer – FK: Prase, IRN, drama, kome-

die, krimi, mysteriózní, 15+

Čtvrtek 14. února
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro 
seniory, hraje Albatros, Kavárnička Lalala

  15.40 Lego příběh® 2 3D, USA, AUS, DNK, 
anim., rodinný, ČZ

  17.00 Šumperk, inspirující brána Jeseníků, 
vernisáž výstavy výtvarníků tvořících v současnosti 
v Šumperku a okolí, Hollarova galerie, muzeum

  17.30 Cyklus Nejvyšší vrcholy (mého) světa 
aneb Proč na ty kopce vlastně lezu?: Hory 
úžasné, přednáší I. Müller, malý sál, knihovna

 17.55 Léto s gentlemanem, ČR, romantický, 
komedie

 20.00 Marie, královna skotská, VB, USA, drama, 
historický, 15+

Pátek 15. února
 10.00 Divotvorný hrnec, školy, VK, divadlo

  15.40 Lego příběh® 2 3D, USA, AUS, DNK, 
anim., rodinný, ČZ

 17.55 Léto s gentlemanem, ČR, romantický, 
komedie

 18.15 Basketbal středomoravská liga muži: 
TJ Šumperk B – Zlín, hala, Tyršův stadion

 20.00 Na střeše, ČR, drama, komedie, 12+

Sobota 16. února
 Obraz-znak, zahájení výstavy umělecké školy 

VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo
  9.30–11.30 Cyklus hudebně-divadelních se-

tkání pro rodiče s dětmi: Slečna Barevná a její 
narozeninová přání všech vůní a barev, ve spo-
lupráci s hudebně-dramatickým centrem Gali-
matyáš – Studio MY DVĚ, vedou L. Kučerová 
a T. Karlíková, knihovna 

 10.00, 12.00 Basketbal středomoravský přebor 
nejmladší minižáci U11: TJ Šumperk – Prostě-
jov, hala, Tyršův stadion

 12.00 Fotbal muži: Šumperk – Šternberk, pří-
pravný zápas, hřiště Tyršův stadion

  12.55 Lego příběh® 2, USA, AUS, DNK, anim., 
rodinný, ČZ

  15.10 Raubíř Ralf a internet, USA, anim., 
komedie, ČZ 

 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC Tatra 
Kopřivnice, zimní stadion

 17.30 Alita: Bojový anděl, USA, KAN, akční, 
romantický, sci-fi, 12+, 

 19.00 Vojnarka, B, VK, divadlo
  19.00 Keltský večer, Lua (Praha), Happy 
to Meet (Šumperk), Drunken Weasel (Brno), 
taneční soubor Démáirt (Brno), ochutnávka 
whisky, velký sál, dům kultury

 20.00 Ženy v běhu, ČR, komedie

Neděle 17. února
 10.00 Basketbal nadregionální liga žáci U15: 
TJ Šumperk – Krnov, hala, Tyršův stadion

 12.00 Basketbal nadregionální liga starší žá-
kyně U15: TJ Šumperk – Javorník, hala, Tyršův 
stadion

  15.00 Pohádkový karneval, účinkuje Divadlo 
Kejkle Brno, velký sál, dům kultury

  15.15 Lego příběh® 2, USA, AUS, DNK, anim., 
rodinný, ČZ

 17.30 Alita: Bojový anděl 3D, USA, CAN, akční, 
romantický, sci-fi, 12+, ČZ

 20.00 Léto s gentlemanem, ČR, romant., komedie

Pondělí 18. února
 14.30 M. Ruprich: Jak se žilo v Rudě a okolí 

v 17.–19. století, beseda, Kavárnička Lalala
 17.20 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 

drama, hudební, 12+, 
  19.00 Preludium Aloise Motýla: Motýli Šum-

perk & dětský pěvecký sbor Loučňáček a Tap-
týda, klášterní kostel

 20.00 Léto s gentlemanem, ČR, romantický, 
komedie

Úterý 19. února
 10.00 Jak je důležité mít Filipa, školy, VK, divadlo

 17.20 Alita: Bojový anděl, USA, KAN, akční, 
romantický, sci-fi, 12+, 

 20.15 Živě v Oku: Don Quijote, balet, přímý 
přenos z Royal Opera House, Londýn

Středa 20. února
  10.00 Míša Kulička, školy, VK, divadlo

 15.50 Oko senior: Cena za štěstí, ČR, drama, 
komedie, 12+

  17.15 Šumperk a Moravské markrabství 
v roce 1490, přednáší T. Skoumal, pobočka Sever, 
knihovna

  17.30–20.30 Sedánky pro mamky, řemeslné 
tvoření pro ženy každého věku, výtvarný ateliér, 
Komín

 17.55 Léto s gentlemanem, ČR, romant., komedie
 20.00 Artvečer – FK: Rok opice, MKD, SRB, 

komedie, fantasy, 12+

Čtvrtek 21. února
  9.00–12.00 Cyklus celostní muzikoterapie: 

 Klasika Viva přivítá  
Bennewitzovo kvarteto

 Metamorfózu půvabu odhalí  
v Eagle Gallery Alena Antonová

Bennewitzovo kvarteto vystoupí v  klášterním 
kostele.                                                  Foto: K. Ghais

Tipy Živé brány
na únor

Únorová část cyklu Klasika Viva se odehraje 
ve společnosti Bennewitzova kvarteta, špič-
kového komorního souboru v mezinárod-
ním měřítku. Hudbymilovné veřejnosti se 
představí ve středu 27. února od 19 hodin 
v klášterním kostele ve složení Jakub Fišer 
(1. housle), Štěpán Ježek (2. housle), Jiří 
Pinkas (viola) a Štěpán Doležal (violoncello). 
V programu zazní smyčcový kvartet F dur 
op. 59 č. 1 „Razumovský“ L. van Beethovena 
a smyčcový kvartet G dur op. 106 Antonína 
Dvořáka.                                                        -zk-

Vernisáž ve čtvrtek 28. února v 19 hodin 
otevře v Eagle Gallery výstavu nazvanou Me-
tamorfóza půvabu. Představí se na ní česká 
malířka a grafička Alena Antonová (1930).
Svůj umělecký talent rozvíjela Alena Antonová 
už od mládí. Značný vliv na počátky její umě-
lecké dráhy měl otec, který byl sběratelem 
uměleckých prací, zejména soudobé české 
elity moderního umění. Své vzdělání rozšířila 
studiem na Státní odborné škole keramické 
v Praze, na Státní grafické škole v Praze a ná-
sledně na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v ateliéru profesora Emila Filly.
Právě studium u Emila Filly značně ovliv-
nilo její tvarosloví detailu v uměleckém 
projevu, který směřoval k výrazové formě 
syntetického kubizmu, jenž jí umožnil po-
mocí abstrahované formy kubistického tvaru 
rozehrát kompoziční hru. Vypuštěním de-
tailu z dané kompozice se více projevuje ob-
jem celého prvku a takto umožňuje vnímat 
pomyslnou hru zobrazeného námětu. Svá 
díla tak Alena Antonová mohla osvobodit od 
přesnosti tvaru, který by jinak byl limitován 
lineární perspektivou. Nejčastějším námě-
tem její umělecké výpovědi byla žena, jejímž 
základním projevem byla symbolická poloha 
poetiky a syntetického kubizmu. Poetická 
rovina díla připomíná člověku velký význam 
lidského citu, který je často vyjádřen vzá-
jemnými protipóly: radost – bolest, idyla – 
drama apod. Nezapomíná ovšem na projevy 
krásy zobrazovaného objektu a vzájemných 
lidských vztahů.        Z. Přikryl, kurátor galerie
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Josef Vašát, šumperský aktivní důchodce, čap-
kovský nadšenec, člen Společnosti bratří Čapků, ale 
i cestovatel po jejich stopách, zpracovává ze svých cest 
a akcí pro „čapkovce“ a přátele textové a obrazové mi-
nireportáže. Právě s  těmito „čapkovskými“ cestami 
seznámí zájemce během přednášky, kterou pořádá 
knihovna T. G. Masaryka v ulici 28. října. Uskuteční 
se v úterý 26. února od 17 hodin v malém sále. 

Přednáška „Cesty po stopách bratří Čapků“ není 
zaměřena na jejich dílo. Posluchači se podívají pro-
střednictvím mapek a  fotografií na dnešní místa 
spjatá s  jejich pobytem. Počínaje královéhradeckým 
krajem přes další lokality v Čechách i na Moravě až 
po Slovensko i místa vzdálenější.                          -kš, zk-

Hned tři nové výstavy budou v  únoru k  vidění 
v šumperském muzeu. Pod názvem „Napříč říší ma-
gie“ se skrývá výstava obrazů Miroslava Mlynáře, 
který je jedním z čelních představitelů magického or-
namentalizmu. V Galerii mladých bude otevřena ve 
čtvrtek 7. února.

Ve stejný den bude v Rytířském sále zahájena ver-
nisáží v  17 hodin výstava nazvaná „Vzpomínky na 
velehory v  černobílé fotografii Jana Červinky. Výběr 
z archivu (1950–1987)“. Na velkoformátových černo-
bílých fotografiích Jana Červinky, předního představi-
tele československého horolezectví dvacátého století, 
mohou návštěvníci již podruhé obdivovat krásu vele-
hor, atmosféru expedičního horolezectví i mimořádné 

sportovní výkony ho-
rolezců.

O  týden, později, 
ve čtvrtek 14. února, 
se v  Hollarově galerii 
představí výtvarníci 
tvořící v  současnosti 
v  Šumperku a  okolí  – 
L. Bartoš, G. Hujber, 
manželé Kovalovi, 
V.  Kovářová, D. Ko-
verdynská, J.  Minář, 
Z.  Rambousková, 
A.  Suchan a  P. Vá-
lek. Vernisáž je na-
plánována na pátou 
odpolední.                  -zk-

Bratři Čapkové na prázdninách v roce 1930. 
Foto: Památník K. Čapka

Z tvorby D. Koverdynské. 
Foto: archiv

Muzikoterapie pro děti, workshop a bubnování, 
I. Smýkalová, S. Pelechová, I. Savková, velký sál, 
knihovna

  9.00 Wolkrův Prostějov 2019, obl. kolo pře-
hlídky uměleckého přednesu recitátorů, G-klub, 
dům kultury

  15.00–17.00 Cyklus celostní muzikoterapie: 
Muzikoterapie pro všechny, přednáška Nástroje 
v muzikoterapii (I. Savková) + workshop výroba 
hudebních nástrojů (M. Endrych) + relaxace 
(S. Pelechová, I. Savková), velký sál, knihovna 

  15.35 Jak vycvičit draka 3 3D, USA, animo-
vaný, dobrodružný, ČZ

 17.50 Úhoři mají nabito, ČR, komedie, 12+
  18.00 Jan Zajíc – 50 let od vzplanutí Po-
chodně č. 2: Vzpomínkový večer, komponovaný 
pořad s besedou, projekcí filmu Pochodeň č. 2 – 
Sami proti zlu a čtením, velký sál, knihovna

 20.00 Ženy v běhu, ČR, komedie

Pátek 22. února
 10.00 Divotvorný hrnec, školy, VK, divadlo
 11.00 Jan Zajíc – 50 let od vzplanutí Pochodně 
č. 2: pietní akt u busty Jana Zajíce, VOŠ a SPŠ 
Šumperk

  15.15 Jak vycvičit draka 3, USA, animovaný, 
dobrodružný, ČZ

 17.30 Alita: Bojový anděl, USA, KAN, akční, 
romantický, sci-fi, 12+, ČZ

 18.00 Hana Suchomelová: Zvířata, zahájení 
výstavy, Kavárnička Lalala

 18.15 Basketbal severomoravská liga ženy: 
TJ Šumperk – Basket Ostrava A, hala, Tyršův 
stadion

  19.30 Poletíme? – Chce to tour!, velký sál, dům 
kultury

 20.00 Úhoři mají nabito, ČR, komedie, 12+

Sobota 23. února
  9.00–17.00 Otevřená keramická a hrnčířská 

dílna, pro dospělé i děti, artedílna, Komín
 10.00 Volejbal muži kraj: TJ Šumperk – SK UP 
Olomouc, hala, ZŠ 8. května

  13.00 Jak vycvičit draka 3 3D, USA, animo-
vaný, dobrodružný, ČZ

 13.00 Volejbal muži kraj: TJ Šumperk – SK UP 
Olomouc, hala, ZŠ 8. května
   15.00 Merenda – taneční akademie 
a maškarní zábava, přehlídka tanečního klubu 
Tornádo a jeho skupin s následnou maškarní 
zábavou pro děti i dospělé, velký sál, dům 
kultury

  15.15 Lego příběh® 2 3D, USA, AUS, DNK, 
anim., rodinný, ČZ

 17.30 Úhoři mají nabito, ČR, komedie, 12+
 20.00 Mrazivá pomsta, VB, akční, drama, thril-

ler, 15+

Neděle 24. února
  15.15 Jak vycvičit draka 3, USA, animovaný, 

dobrodružný, ČZ
 17.30 Alita: Bojový anděl, USA, KAN, akční, 

romantický, sci-fi, 12+, 
 20.00 Na střeše, ČR, drama, komedie, 12+

Pondělí 25. února
  9.00–16.00 Jan Zajíc – 50 let od vzplanutí 
Pochodně č. 2: Ve jménu života Vašeho – Ho-
řím!, výstava, muzeum

  16.00 Jan Zajíc – 50 let od vzplanutí Pochodně 
č. 2: Jan Zajíc – Verše, vernisáž výstavy grafik 
M. Prokůpkové, informační centrum

 16.20 Léto s gentlemanem, ČR, romantický, 
komedie

 17.00 Jan Zajíc – 50 let od vzplanutí Pochodně 

č. 2: Pochodeň č. II, scénický koncert, Hrádek, 
divadlo

 18.30 Jan Zajíc – 50 let od vzplanutí Pochodně 
č. 2: Jan, Československo, drama, životopisný

 20.00 Na střeše, ČR, drama, komedie, 12+

Úterý 26. února
  17.00 Cesty po stopách bratří Čapků, přednáší 

J. Vašát, malý sál, knihovna
 17.30 Úhoři mají nabito, ČR, komedie, 12+
  17.30 Cestujte chytře, levně a často, přednáška 

H. Machalové, G-klub, dům kultury
 20.00 Norma, opera, záznam z Opera Royal de 

Wallonie, Lutych 

Středa 27. února
 16.50 Ženy v běhu, ČR, komedie
 19.00 Nájemníci, Slovácké divadlo Uherské Hra-
diště, A, VK, divadlo

  19.00 Klasika Viva: Bennewitzovo kvarteto, 
klášterní kostel 

 19.00 Zkáza Dejvického divadla, ČR, 6 × 30 mi-
nut, komedie

Čtvrtek 28. února
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro 
seniory, hraje V + H Retro, Kavárnička Lalala

  15.00 Jak vycvičit draka 3 3D, USA, animo-
vaný, dobrodružný, ČZ

 17.00 Vojnarka, C, VK, divadlo
 17.20 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 

drama, hudební, 12+, 
  19.00 Alena Antonová: Metamorfóza pů-
vabu, malba, grafika, vernisáž výstavy, Eagle 
Gallery 

 20.00 Mrazivá pomsta, VB, akční, drama, thril-
ler, 15+

Muzeum chystá tři 
nové výstavy

Josef Vašát se vydá 
po stopách bratří 
Čapků

Třetí ročník Keltského večera se odehraje 
v sobotu 16. února od sedmé večerní ve vel-
kém sále domu kultury. Hudební a taneční 
vystoupení během něj doplní ochutnávka 
kvalitní skotské whisky.
Akci zahájí kapela Lua, jež interpretuje písně 
z Irska a dalších ostrovních zemí v součas-
ném a svěžím duchu. Jako druhá v pořadí 
nadchne svým energií nabitým pojetím ir-
ského rocku šumperskému publiku dobře 
známá kapela Happy To Meet, kterou na zá-
věr vystřídá brněnská folkrocková „banda“ 
Drunken Weasel, jež hraje energicky říznou 
muziku inspirovanou irskou a skotskou tvor-
bou. To vše zpestří ukázky tradičních tanců 
v podání souboru Démáirt, který patří k těm 
nejlepším v republice.                                -red-

Keltský večer zahájí kapela Lua.         Foto: archiv

 Šumperk opět ovládnou Keltové
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Opravená fasáda šumperské radnice završila ně-
kolik let trvající rekonstrukční práce na této vý-
znamné stavbě města. V  souvislosti s  dokončenou 
modernizací budovy a  restaurátorskými počiny se 
sluší připomenout její stavební historii.

Předchůdkyně současného sídla vedení města, 
stará šumperská radnice, byla ještě v  roce 1865 
opravována a adaptována pro potřeby rozrůstající se 
městské správy, avšak další léta prokázala, že budova 
nevyhovuje potřebám tehdejší správy města, ani ne-
přispívá k  jeho reprezentaci. Proti zastáncům její 
modernizace bylo nakonec navrženo starou radnici 
zbourat a na jejím místě vystavět novou. O půlnoci 
6. března 1909 zhaslo slavnostní osvětlení radniční 
budovy a  domů na náměstí, dozněly famfáry. Dů-
stojné rozloučení se starodávným sídlem městské 
správy bylo u konce. O dva dny později začaly de-
moliční práce.

Z 33 soutěžních návrhů na vzhled nové radniční 
budovy vybrala městská rada návrh až z  pátého 
místa architektů Georga Bergera a  Ludwiga Schö-
neho, ačkoliv odborná výběrová porota o něm kon-
statovala, že postrádá uměleckou výlučnost a motiv 

Tradiční pěší pochod Šumperská zimní pade-
sátka, na němž se každoročně scházejí na dvě stovky 
účastníků, pořádá v  sobotu 23. února již potřicáté 
místní Klub českých turistů. Pořadatelé připravili 
kromě padesátikilometrové i  kratší trasy, které ve-
dou po komunikacích 2. a 3. třídy. Všechny startují 
mezi sedmou a  desátou hodinou ze Střediska vol-
ného času Doris v  ulici 17. listopadu, kde také do 
18 hodin končí.

Osmikilometrový výlet jen na chvíli opustí město 
a  jeho cíl je velmi blízký. Delší trasy, tedy 15, 25, 
35 nebo i  v  názvu slibovaných 50 kilometrů, míří 
na Bludov, nejdelší trasa dojde až do Hanušovic. 
Všechny se pak vracejí do místa startu. Odměnou 

V únoru opět zavítá do knihovny T. G. Masaryka 
přírodovědec a cestovatel Ivo Müller. Druhé se-
tkání nového cyklu nazvaného „Nejvyšší vrcholy 
(mého) světa aneb Proč na ty kopce vlastně 
lezu?“ je naplánováno na čtvrtek 14. února.
Během přednášky, věnované horám úžas-
ným, pozve Ivo Müller přítomné do San Ma-
rina, do Bulharska, do Polska, na Ukrajinu, 
do Rumunska a do Portugalska. Chybět ne-
bude ani bonus z hor mimoevropských. Se-
tkání se odehraje v 17.30 hodin v malém sále  
knihovny.                                                                 -zk-

 Hory úžasné přiblíží Ivo Müller

Seriál Šumperské proměny: Radnice s obnovenou fasádou

Únor: Šumperská zimní padesátka

Diplom nakreslil Václav Roháč.

Rok 1910. Zdi nové šumperské radnice utěšeně rostou.          Foto: sbírky VM Šumperk 9. září 1911. Slavnostní otevření nové radnice.                         Foto: sbírky VM Šumperk

štítu silně připomíná radnici ve městě Ptuj. Výběrové 
řízení tak zavánělo zmanipulováním. Jen dodám, že 
Georg Berger byl usazen v Šumperku a s mnohými 
zastupiteli se dobře znal. Přední znalec architektury 
19. a 20. století prof. Pavel Zatloukal charakterizoval 
upřednostněný a posléze uskutečněný návrh těmito 
slovy: „Hřmotná, naddimenzovaná amorfní masa, 
připomínající v některých partiích spíše činžák, byla 
ztvárněna v  tzv. saské neorenezanci, aktualizované 
secesionizujícími detaily.“

Základní kámen nové budovy správy města byl 
položen 17. ledna 1910. Od toho dne probíhaly 
práce na výstavbě nové radnice, na jejímž budování 
se podílely především firmy ze Šumperka a  Vídně. 
Při tom byla využita řada moderních stavebních 
technologií, materiálů i  vnitřního vybavení, kromě 
jiného i  novátorská omítka z  umělého kamene, 
z  něhož byly zhotoveny i  plastiky krále Rudolfa I. 
a  císaře Ferdinanda I. nad průčelím a  Rollanda na 
nároží stavby. 9. září 1911 byla novostavba šumper-
ské radnice slavnostně otevřena. V budově bylo pa-
matováno také na restauraci a v jejím suterénu bylo 
ještě v prosinci roku 1911 zřízeno první stálé kino 

budou nejen diplom, příležitostné razítko pochodu 
a tradiční škvarkový chléb, ale také pobyt na svěžím 
zimním vzduchu a setkání s přáteli.                 -zd, kv-

v Šumperku pro 160 diváků.
Nová budova a  její zařízení nevyžadovaly po ce-

lou první polovinu dvacátého století větších oprav 
a  modernizací. Teprve koncem čtyřicátých let byl 
původní hodinový stroj na radniční věži od uni-
čovské firmy Thöndel nahrazen novým, vyrobeným 
ve Vyškově na Moravě. Starý hodinový stroj, který 
pamatuje slavnostní otevření radnice, lze dnes vidět 
v patře v radniční věži.

Výměna tohoto stroje předznamenávala řadu 
modernizací a  oprav v  příštích desetiletích, neboť 
vybavení budovy již neodpovídalo tehdejším po-
žadavkům. Bylo třeba modernizovat plynofikaci 
objektu, zavést odpovídající elektroinstalaci a  nové 
ústřední topení. V  roce 1979 byla radnice pokryta 
eternitovou krytinou, přičemž byly nově osazeny 
klempířské prvky, včetně oplechování věže. Avšak již 
následujícího léta vypukl v podkroví radnice požár, 
který zničil část krovů a krytiny. Poškozená střešní 
konstrukce byla následně vyměněna, doplněny eter-
nitové šablony a obnoveno oplechování střechy.

Z. Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk 
Dokončení příště


