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Vážení a milí čtenáři,
v době, kdy tyto řádky píši, na horách sněží. 
Zdá se tedy neuvěřitelné, že je před námi 
červen, měsíc, v němž v Šumperku startuje 
letní turistická sezona a kdy mnozí z vás už 
odjíždějí na letní dovolenou. Pokud ale bu-
dete červnové dny trávit „doma“, využijte ně-
kterou z kulturních a společenských aktivit 
ve městě – počínaje historickými a roman-
tickými slavnostmi města a prvním šumper-
ským běžeckým závodem ŠumpeRUN přes 
DO(O)RisOPEN, výstavu Ireny Šafránkové 
v Jílkově galerii, muzejní noc, Den zábavy 
a veteránů v srdci města, klavírní recitál 
Lukáše Vondráčka, výstavu Starý Šumperk 
v muzeu, Evropský den hudby v zahradě 
„ZUŠky“, Pradědovy letokruhy na Paprsku, 
Geniální kolobkové odpoledne v Pavlínině 
dvoře, Šumperský triatlon až po nokturna 
na Kostelním náměstí, Divadlo v parku, be-
nefiční koncert Motýlů či koncerty Klášter-
ních hudebních slavností, z nichž ten první 
nabídne Beethovenovu Ódu na radost. Přeji 
vám všem radostné červnové dny.

Z. Kvapilová, redaktorka
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Písničkářka a  šansoniérka Radůza je osobitá žena 
s nezaměnitelným hlasem a autorka působivé hudby 
a  textů, která si svými vystoupeními získala srdce 
šumperských diváků. Její jméno tak zdobí i  letošní 
červnový program domu kultury, kam zavítá s  do-
provodnou kapelou ve čtvrtek 13. června.

Radůza má na svém kontě řadu úspěšných sólo-
vých alb, vlastní vydavatelství a věnuje se i publikační 
činnosti. Získala několik zlatých Andělů a bodovala 

Den zábavy a  veteránů v  srdci města Šumperka 
chystá na sobotu 8. června na náměstí Míru již po-
šesté Prádlo Mertl. Tentokrát se se ponese ve znamení 
filmových a muzikálových melodií a písní. Mezi part-
nery je i  město, zájemci tak budou moci vystoupat 
zdarma na radniční věž. 

Akci, kterou budou provázet Petr Kamlar společně 
s Lenkou Špillarovou, moderátorkou televize Prima, 
a během níž se na pódiu u radnice představí desítky 
účinkujících, zahájí ve 13.30 hodin slavnostní fan-
fáry, úvodní slovo a příjezd veteránských automobilů 
a  motocyklů z  Veteran klubu severního Pomoraví. 
Program, trvající až do půlnoci, nabídne například 
vystoupení Rebelky Katky Kučerové, taneční sku-
piny Tornádo působící pod SVČ Doris, mažoretek 
KK Dance Šumperk, gymnastického kroužku z Hra-
benova a dalších zájmových, tanečních a pěveckých 
skupin všech věkových kategorií. Chybět mezi nimi 
nebudou ani tanečnice Folí de la Fúl, mladá nadějná 
zpěvačka Jana Jedelská, herci místního divadla, kteří 
se představí v ukázkách z inscenace Grand hotel Ber-
lín, a svou účast potvrdil i šumperský rodák Petr Ště-
pán, jenž hraje v brněnském Městském divadle.

Příchozí se mohou již tradičně těšit na módní pře-
hlídky kolekce plavek a spodního prádla Mertl, spo-
lečenských a  svatebních šatů salonu Jitky Kučerové 
a  také na kolekci mohelnického módního návrháře 
Luďka Hanáka. Během celého dne bude navíc pro-

Do třetí dekády existence vstupují tento rok 
Slavnosti města Šumperka. Letos budou 
probíhat od čtvrtka 30. května do soboty 
1. června. 
Lidé se opět mohou těšit na divadelní před-
stavení, oslavu Mezinárodní dne dětí, vy-
stoupení hudebních skupin a den s historií 
a romantikou, jenž připomene významné 
události šumperských dějin. Největším lá-
kadlem pátečního programu je bezesporu 
koncert známé české skupiny Wohnout. 
Sobotní den pak tradičně završí velký kos-
týmovaný průvod městem k radnici a zpět, 
slavnostní ceremonie přijetí moravských 
a slezských stavů v Šumperku a ohňostroj. 
Program najdou zájemci na www.slavnosti-
-mesta.cz, bližší informace přinášíme na 
stránkách Šumperského zpravodaje.
Novinkou je letos běžecký závod historic-
kým centrem města ŠumpeRUN, který na 
třídenní oslavy naváže. Poběží se v neděli 
2. června a jeho součástí jsou i závody pro 
děti. Podrobné informace jsou zveřejněny 
na www.sumperun.cz.                             -red-

Vystudovala práva, porodila tři děti, ale 
když jí bylo kolem třiceti, udělala životní 
veletoč. Rozvedla se, opustila prestižní za-
městnání a s novým mužem se začala vě-
novat cestování a psaní. Držela se přitom 
těchto zásad: co nejmenší bágl, co nejblíže 
k lidem, co nejdál od turistů, snaha pronik-
nout za „zeď“ zvyků, tradic i jednotlivých 
lidských osudů. 
Stala se scenáristkou a spisovatelkou. 
Mezi její úspěšné knihy patří Romance na 
tři doby, Věčný striptýz, Nech tu děti a zmiz, 
Přezrálé broskve a další. Podle jejích scé-
nářů vznikly příběhy Riskantní rozhovor 
a Láska v moll, které byly součástí televiz-
ního cyklu Soukromé pasti. Loni jí vyšla 
kniha Já nic, já Mohamed. Její součástí je 
i návod, jak ji převyprávět dětem. 
Řeč je o Miladě Holcové, která bude hos-
tem červnové Via Lucis, kterou pořádá 
místní „Doriska“. Setkání nazvané Já nic, já 
Mohamed se odehraje v úterý 18. června 
od 18.30 hodin ve velkém sále Knihovny 
TGM v ulici 28. října.                                 -zk-

Na Srí Lance ve společnosti potulných psů. 
Foto: archiv M. Holcové

Největší síla nejúspěšnější šansoniérky a multiinstrumentalistky současnosti je v živém vystupování. 
Foto: J. Pechlátová

Den zábavy a  veteránů se opět odehraje na náměstí 
u radnice.                                                             Foto: -zk-

 Přelom května a června:  
Slavnosti města a ŠumpeRUN

 Via Lucis přivítá Milenu Holcovou

Náměstí obsadí veteráni a modelky, 
připraven je bohatý program

Radůza se vrací do Šumperka
rovněž v  anketě Zlatý slavík. Kromě skládání vlast-
ních písní se věnuje komponování vážné a  scénické 
hudby, ale i studiu lidové hudby různých evropských 
národů. Na loňském albu Muž s bílým psem, za něž 
obdržela nominaci na cenu Anděl, vzdává čest všem 
autorům trampských písniček a indiánských příběhů. 
Během šumperského koncertu, který se odehraje ve 
velkém sále od sedmé podvečerní, tak zazní písně ne-
jen z této desky, ale i songy notoricky známé.       –red-

bíhat doprovodná aktivita generálního partnera akce 
České spořitelny nazvaná Abeceda peněz pro před-
školní děti a  děti prvního stupně ZŠ, která vznikla 
pod záštitou ministerstva školství a jež by měla zlep-
šit finanční gramotnost dětí. Ty budou plnit několik 
úkolů, za něž obdrží žetony, které si v závěru vymění 
za skutečné peníze. Za ně si mohou koupit nějakou 
drobnost či sladkost nebo také mohou přispět do 
charitativního prasátka. Celou akci uzavře koncert 
skupin A. M. Úlet a The Addans Sisier, plánovaný od 
deváté večerní. Vstup na celou akci je zdarma.        -zk-
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Místní radnice připravila ve spo-
lupráci s  informačním centrem pro 
nadcházející turistickou sezonu, jež 
odstartuje v sobotu 1. června, řadu no-
vinek. Tou největší je turistický produkt 
nazvaný Po stopách Malé Vídně a Slez-
ského Říma. 

Během 19. století došlo v  Šumperku 
k nebývalému rozmachu textilního prů-
myslu. Důsledkem byla taková změna 
jeho urbanistické a  architektonické 
tváře, že si město od cestovatele Jana Ha-
velky z Loštic vysloužilo přízvisko Malá 
Vídeň. „Návštěvníci mohou již sedmou 
sezonu absolvovat prohlídkovou trasu 
zahrnující budovy z tohoto období, kte-
rou si sami projdou s letákem s mapkou 
nebo podle aplikace pro chytré mobilní 
telefony. Letos je ale čeká několik novi-
nek,“ říká Martina Buchtová, vedoucí 
informačního centra. „V rámci projektu 
Po stopách Malé Vídně a  Slezského 
Říma, spolufinancovaného z evropských 
fondů, jsme navázali na stávající trasu 
a nově se zaměřili na využití moderních 
technologií, díky nimž mohou turisté 
město poznat netradičním způsobem,“ 
doplňuje Olga Hajduková, vedoucí od-
dělení kultury a vnějších vztahů. 

Pro návštěvníky je tak připravena 
mobilní geolokační hra Není známka 

Šumperské divadlo a  dům kultury 
pořádají v  červnu již tradičně festival 
profesionálních divadel známý jako 
Divadlo v parku. Jeho šestadvacátý roč-
ník proběhne od čtvrtku 20. do neděle 
23. června a všechna představení bude 
od deváté večerní hostit letní scéna 
v sadech 1. máje, za nepříznivého po-
časí pak šumperské divadlo.

Manželství v kostce, komedii o věč-
ném souboji mužů a  žen, nabídne ve 
čtvrtek 20. června pražské Divadlo 
Komediograf. V příběhu o manželství, 
stlačeném a  zhuštěném jen na ty nej-
zásadnější momenty, excelují Zuzana 
Kronerová a Oldřich Navrátil.

O den později přiveze do Šumperka 
agentura Point one women show Ca-
vewoman, jež dává vyniknout herečce 
Daniele Choděrové. Zábavné pojetí 
věčného souboje muže a  ženy, pro 

o  rozhledy doprovodí v  každou celou 
hodinu průvodce z  informačního cen-
tra – v červnu to bude od 9 do 15 hodin 
s tím, že poslední výstup je vždy hodinu 
před koncem provozní doby. 

V   nabídce nechybějí ani procházky 
s  průvodcem, během nichž se turisté 
dozvědí zajímavosti z  historie města 
a také to, kde v Šumperku žily oběti in-
kvizičních procesů a jejich žalobci. Star-
tují rovněž v informačním centru, kde si 

Patronka festivalu Jana Boušková vystoupí 
v Šumperku 20. června.             Foto: V. Vlk

Miroslav Táborský jako Albert Einstein a  Lucie Štěpánková coby jeho dcera  
novinářka.                                                                                                                  Foto: archiv

Klášterní hudební slavnosti 
startují

Zahájení turistické sezony se blíží, město láká na novinky

Letní scéna ožije po čtyři večery 
Divadlem v parku

ZAHÁJENÍ LETNÍ TURISTICKÉ 
SEZÓNY V ŠUMPERKU

1. června 2019
Rozhledy 

z  radniční 
věže

Expozice 
Čarodějnické 

procesy

Prohlídkové
okruhy 

městem

Kontakt: Informační centrum, Hlavní třída 14, Šumperk
583 214 000, www.infosumperk.cz, ic@sumperk.cz

jako známka aneb Velké dobrodruž-
ství v Malé Vídni, v níž hráči pomohou 
Carlu Sieglovi najít originál ochranné 
známky, kterou chce zneužít prohnaný 
italský obchodník Calderoni. „Po ab-
solvování hry si mohou hráči v  in-
formačním centru vyzvednout dárek 
s  tematikou Malé Vídně,“ láká na no-
vinku Buchtová. Kromě mobilní hry 
mohou turisté využít i  aplikaci, díky 
které si okruh sami projdou a  dozví 
se zajímavosti o  jednotlivých domech 
bohatých měšťanů z  doby Malé Vídně. 
„K  dispozici jsou rovněž letáčky, bro-
žura a webové stránky www.malaviden.
cz, kde zájemci najdou informace nejen 
o  Malé Vídni, odkazy na mobilní apli-
kaci a hru v několika jazycích, ale také 
o  polském partnerském městě Nysa, 
jemuž se pro množství kostelů přezdívá 
Slezský Řím,“ podotýká Hajduková 
a dodává, že součástí projektu bylo rov-
něž pořízení tzv. chytré lavičky umístěné 
na travnaté ploše u  divadla. Zde si lze 
dobít mobil, případně se prostřednic-
tvím wifi připojit na internet. 

Po loňské pauze, kterou si vyžádala 
rozsáhlá rekonstrukce radnice, se le-
tos návštěvníkům opět otevře radniční 
věž s  novým dalekohledem, kterým si 
přiblíží panorama Jeseníků. Zájemce 

lidé zakoupí vstupenku, každou lichou 
hodinu – v červnu konkrétně v 9, v 11 
a ve 13 hodin. Otevřená bude v červnu 
denně od 9 do 15 hodin i expozice Čaro-
dějnické procesy v Geschaderově domě. 
„Vyprávění inkvizitora Bobliga, který 
expozicí provádí, trvá přibližně čtyřicet 
pět  minut. Zájemcům tak doporuču-
jeme, aby přišli v dostatečném předstihu 
před koncem provozní doby,“ uzavírá  
Buchtová.                                                         -red-

Již potřinácté proběhne letos me-
zinárodní hudební festival Klášterní 
hudební slavnosti. Uskuteční se od 
7. června do 26. července, zavítá do čtr-
nácti měst a obcí, zorganizuje osmnáct 
koncertů, na nichž vystoupí více než tři 
sta padesát účinkujících, a nabídne mi-
mořádně zajímavý program a  umělce 
evropských kvalit. Patronát nad festiva-
lem převzala opět Jana Boušková, jedna 
z nejlepších světových harfistek. 

Zahajovací koncert věnují pořada-
telé 30. výročí sametové revoluce a také 
230. výročí Velké francouzské revoluce. 
V pátek 7. června zazní od osmé večerní 
ve velkém sále šumperského domu kul-
tury Symfonie č. 9 d moll s  „Ódou na 
radost“ L. van Beethovena. Skladba, ve 
které autor akcentuje přátelství a  mír, 
zazní v provedení Českého filharmonic-
kého sboru Brno v čele s Petrem Fialou 
a  zlínské Filharmonie Bohuslava Mar-
tinů pod taktovkou Leoše Svárovského. 
V sólových partech se představí sopra-
nistka Tereza Mátlová, mezzosopra-
nistka Jana Hrochová, tenorista Tomáš 
Černý a basista Martin Gurbaľ.

Druhý koncert se odehraje ve čtvrtek 
20. června od 20 hodin v šumperském 
klášterním kostele. Patronka festivalu 
Jana Boušková připravila pro své pří-
znivce netradiční komorní koncert 
spolu s klavíristou Lukášem Klánským, 
který patří k  nejvýznamnějším a  nej-

žádanějším českým klavíristům mladé 
generace.

V pondělí 24. července přivítají po-
sluchači v  Koncertní síni sv. Ducha 
v  Krnově houslistu Miroslava Vilímce 
a  klavíristu Vladimíra Vilímce. O  tři 
dny později, ve čtvrtek 27. června, pak 
zavítá festival na velkolosinský zámek. 
Na „Koncertu na arkádách“ vystoupí 
šumperský pěvecký sbor Motýli. Po-
drobné informace o  festivalu lze najít 
na www.klasternihudebnislavnosti.cz.             

-red-

změnu ze ženské perspektivy, volně na-
vazuje na slavnou Beckerovu one man 
show Caveman.

V  sobotu 22. června se mohou pří-
znivci divadla těšit na hru Marka St. 
Germaina Relativita, v  níž autor staví 
příběh na dramatické spekulaci a  fik-
tivním setkání Alberta Einsteina a jeho 
v  dětství zmizelé dcery, která se mu 
nečekaně ohlásí jako dospělá. Do sou-
boje „morálky“ a  „geniality“ vtáhnou 
diváky herci Divadla v Řeznické Lucie 
Štěpánková, Kateřina Táborská a Miro-
slav Táborský.

Letošní ročník Divadla v  parku 
uzavře v neděli 23. června již tradičně 
domácí soubor, s  nímž diváci prožijí 
komediální příběh plný přetvářky, lží, 
vytáček, výmluv… Hru Prachy? Prachy! 
nastudoval s herci v této sezoně režisér 
Roman Groszmann.                               -zk-
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Dlouhodobé výstavy
 Do 16. 6. Příběhy apoštolů a  evangelistů, vý-
stavní síň, muzeum
 Od 27. 6. do 11. 9. Nakrájíme, zamícháme, roz-
šleháme… aneb Pomocníci v kuchyni, výstavní 
síň, muzeum
 Do 1. 9. Velká prázdninová herna, Muzejíčko, 
muzeum
 Do 9. 6. České století v  komiksu, Rytířský sál, 
muzeum
 Od 14. 6. do 5. 9. Starý Šumperk, výstava fotogra-
fií ze sbírek VM, Rytířský sál, muzeum
 Do 30. 6. V rukou restaurátora, Hollarova gale-
rie, muzeum
 Do 16. 6. Stezka života, výstava Evy Benové, 
Galerie mladých, muzeum
 Od 22. 6. do 8. 9. Absolventi 2019, výstava prací 
žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk, Galerie 
mladých, muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Do 2. 6. Petr Šmaha: Opřenost, malba a kresba, 
Galerie J. Jílka

  Od 5. 6. do 30. 6. Irena Šafránková: Uhlem, pas-
telem, olejem, Galerie J. Jílka

 Do 5. 6. Ladislav Netek: Obrazy a  kresby, půj-
čovna pro dospělé, knihovna

 Od 6. 6. do 24. 7. Jindřich Špicner: Po čem si šla-
peme, fotografie, půjčovna pro dospělé, knihovna

 Od 25. 6. do 4. 9. Je to jednoduché jako dět-
ský mlýnek, deskové hry, půjčovna pro mládež, 
knihovna

 Do 30. 6. Barevné proměny, malby a  fotografie 
společenství výtvarníků NASLISE, divadlo

 Do 30. 6. Výstava výtvarných děl umělecké školy 
VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo
 Do 6. 6. Milan Bauer: Imaginace techniky, gra-
fika, Eagle Gallery 

  Od 4. 6. do 19. 7. Jeseníky, vysoko nade všemi, 
výstava snímků fotografů a filmařů Jiřího Bajáka 
a Jana Barančíka, informační centrum

 Do 30. 9. Eva Karásková: Malování světlem, 
Kavárnička Lalala

 Do 4. 9. Jan Burian: Stáří a jiné situace, výstava 
fotografií, Galerie pod sluncem, Centrum soc. slu-
žeb Pomněnka, Šumavská 13

 Do 21. 9. Dálnice Praha–Brno–Zlín v obrazech 
času (1938–1950), Muzeum silnic Vikýřovice

Sobota 1. června
 9.30–14.00 Den dětí na Háji: sportovní a  zá-

bavné aktivity u kostelíčka Božího těla, pořádají 
KČT a SVČ Doris, kostelíček, Bludov
 9.30 Slavnosti města Šumperka: Zahajovací prů-
vod městem k tzv. Točáku, Hlavní třída
 Od 10.00 Slavnosti města Šumperka: Historický jar-
mark tradičních řemesel, atrakce pro děti, patero 
rytířských her – pět dovednostních her s historickou 
tematikou o zajímavé ceny, jarmark certifikovaných 
výrobků JESENÍKY Originální produkt®, více na 
www.slavnosti-mesta.cz, sady 1. máje (vedlejší scény)

 10.00–17.00 Den dětí na Háji, ve 12.30 hod. zahájení 
výstavy dětských obrázků ze soutěže Výlet do přírody, 
pořádají KČT a SVČ Doris, kostelíček, rozhledna Háj
 10.00–20.15 Slavnosti města Šumperka: Den s his-
torií a romantikou – středověký den s rytíři, více na 
www.slavnosti-mesta.cz, sady 1. máje (u koně)

  10.30 Slavnosti města Šumperka: Zpívej, USA, 
Japonsko, anim., komedie, muzikál, ČZ, kino

  15.00 Aladin, USA, dobr., fantasy, muzikál, ČZ
  16.00 Tučňáci koláč nesvedou, P, VK, divadlo

 17.30 Rocketman, VB, USA, životopisný, drama, 
hudební, 12+, 

 20.00 Godzilla II: Král monster, USA, akční, 
dobr., thriller, 12+, 
 21.00 Slavnosti města Šumperka: Velký průvod měs-
tem k radnici a zpět, pěší zóna, sady 1. máje (u koně)
 22.00 Slavnosti města Šumperka: Ceremonie na 
počest setkání stavů Čech, Moravy a  Slezska, 
sady 1. máje (u koně)
 22.15 Slavnosti města Šumperka: Ohňová show, 
sady 1. máje (u koně)
 22.30 Slavnosti města Šumperka: Ohňostroj, 
sady 1. máje (u koně)

Neděle 2. června
  9.00–14.00 Úklid pod Chocholíkem, pro-
cházka za město spojená s úklidem přírody 

 10.30 ŠumpeRUN: Závody dětských kategorií, 
běžecký závod ulicemi města, start nám. Míru

 12.00 ŠumpeRUN: Hlavní závod na 10 km, 
běžecký závod ulicemi města, více na www.

sumperun.cz, start nám. Míru
 14.00 Fotbal SpSM žáci U13 + U12: Šumperk – 
Karviná, hřiště, Tyršův stadion

 14.30 ŠumpeRUN: Vyhlášení výsledků, více na 
www.sumperun.cz, nám. Míru

  15.00 Aladin 3D, USA, dobr., fantasy, muzikál, ČZ
 15.30 ŠumpeRUN: Koncert kapely Trocha klidu, 

nám. Míru
 17.30 Rocketman, VB, USA, životopisný, drama, 

hudební, 12+, 
 20.00 Máma, USA, horor, thriller, 15+

Pondělí 3. června
  15.00–18.00 DO(O)RisOPEN aneb Týden 
otevřených dveří…, prezentace výtvarných 
a krea tivních kroužků, Komín

 17.00 Koncert pěveckého oddělení ZUŠ, kaple 
klášterního kostela 

 17.20 Godzilla II: Král monster 3D, USA, akční, 
dobr., thriller, 12+, 

 20.00 Rocketman, VB, USA, životopisný, drama, 
hudební, 12+, 

Úterý 4. června
 10.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, školy, 
VK, divadlo

  15.00-18.00 DO(O)RisOPEN aneb Týden 
otevřených dveří…, prezentace sportovních 
kroužků, Komín

  15.40 Oko senior: Klimt & Schiele – Erós 
a Psyché, IT, dokumentární

  17.00 Příběhy apoštolů a evangelistů ve vý-
tvarném umění, komentovaná prohlídka výstavy 
s L. Müllerovou, výstavní síň, muzeum

  17.30 Jeseníky, vysoko nade všemi, vernisáž 
výstavy snímků fotografů a filmařů Jiřího Bajáka 
a Jana Barančíka, informační centrum

 17.30 Rocketman, VB, USA, životopisný, drama, 
hudební, 12+, 

 18.00 Koncert smyčcového oddělení ZUŠ, kláš-
terní kostel 

 20.00 Máma, USA, horor, thriller, 15+

Středa 5. června
  15.00–18.00 DO(O)RisOPEN aneb Týden 
otevřených dveří…, prezentace hudebních 

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.

 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, autorská čtení
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

 plesy, taneční akce

 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
fotbal: www.fotbal-sumperk.cz 
americký fotbal: www.dietos.cz

 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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kroužků a mateřského centra, Komín
  15.40 Oko senior: Monetovy lekníny – Magie 

vody a světla, IT, dokumentární
 17.30 Rocketman, VB, USA, životopisný, drama, 

hudební, 12+, 
  18.00 Irena Šafránková: Uhlem, pastelem, ole-
jem, vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka

 20.00 Artvečer – FK: Bojovnice slunce, FR, BEL, 
drama, válečný, 15+

Čtvrtek 6. června
 9.00 Mezinárodní den archivů: Komentovaná 
prohlídka Státního okresního archivu Šumperk, 
SOA, Bří Čapků 35

 13.00 Mezinárodní den archivů: Komentovaná 
prohlídka Státního okresního archivu Šumperk, 
SOA, Bří Čapků 35

  15.00–18.00 DO(O)RisOPEN aneb Týden ote-
vřených dveří…, prezentace tanečních kroužků, 
Komín, vila Doris

  16.00 TvMiniUni: Zloděj otázek, ČR, animo-
vaný, rodinný

 17.00 Grand hotel Berlín, D, VK, divadlo
  17.00 Jindřich Špicner: Po čem si šlapeme, 
vernisáž výstavy fotografií, půjčovna pro dospělé, 
knihovna

 17.50 Tři blízcí neznámí, VB, dokumentární, 12+
 19.55 X-Men: Dark Phoenix, USA, akční, dobr., 

sci-fi, 12+, 

Pátek 7. června
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
niory, hrají Senioři Šumperk, Kavárnička Lalala

  15.00–18.00 DO(O)RisOPEN aneb Týden 
otevřených dveří…, prezentace přírodovědných 
a technických kroužků a aktivit, Komín

  15.25 Psí poslání, USA, rodinný, ČZ
 17.40 X-Men: Dark Phoenix 3D, USA, akční, 

dobr., sci-fi, 12+, ČZ
 18.00 Přehlídka tanečního oddělení ZUŠ + ab-

solventský koncert ZUŠ, divadlo 
 20.00 Máma, USA, horor, thriller, 15+
 20.00 Klášterní hudební slavnosti: Ludwig van 

Beethoven – Symfonie č. 9 d moll s  „Ódou na 
radost“, T. Mátlová (soprán), J. Hrochová (alt), 
T.  Černý (tenor), M. Gurbaľ (bas), Český filhar-
monický sbor Brno, Filharmonie Bohuslava 
Martinů, velký sál, dům kultury

Sobota 8. června
 13.00, 15.15 Fotbal Moravskoslezská divize do-
rostu st.: Šumperk – Vsetín, hřiště, Tyršův stadion

 13.30–21.00 Den zábavy a veteránů v srdci města 
Šumperka, řada vystoupení, doprovod. akce pro 
děti, módní přehlídka, rozhledy z  radniční věže 
zdarma, nám. Míru

  16.00 TvMiniUni: Zloděj otázek, ČR, animo-
vaný, rodinný

  17.45 Psí poslání, USA, rodinný, ČZ
  19.00–23.00 Muzejní noc 2019: Noční cesta 
za poznáním pro malé i velké, prohlídky výstav, 
program pro děti, Pavlínin dvůr, muzeum

 20.00 X-Men: Dark Phoenix, USA, akční, dobr., 
sci-fi, 12+, 

 21.00 Den zábavy a  veteránů v  srdci města 
Šumperka: Koncert skupin A. M. Úlet a  The 
Addans Sisiers, zdarma, nám. Míru

Neděle 9. června
 10.00, 11.45 Fotbal SpSM žáci U15 + U14: 
Šumperk – Vsetín, hřiště, Tyršův stadion

  15.25 Psí poslání, USA, rodinný, ČZ
 17.30 Fotbal Moravskoslezská divize muži: 
Šumperk – Bohumín, hřiště, Tyršův stadion

 17.40 X-Men: Dark Phoenix, USA, akční, dobr., 
sci-fi, 12+, ČZ

 20.00 Tři blízcí neznámí, VB, dokumentární, 12+

Pondělí 10. června
 17.40 X-Men: Dark Phoenix, USA, akční, dobr., 

sci-fi, 12+, ČZ
 20.00 Rocketman, VB, USA, životopisný, drama, 

hudební, 12+, 

Úterý 11. června
 17.30 Prado – sbírka plná divů, IT, dokumentární
  18.00 Via Lucis: Klavírní recitál Lukáše 

Vondráčka, host Yuri Shadrin, klášterní kostel
 20.15 Živě v Oku: Romeo a Julie, VB, balet, přímý 

přenos z Londýna 

Středa 12. června
  15.30 Oko senior: Trabantem tam a  zase 

zpátky, ČR, dokumentární, road movie, 15+
 17.00 Vystoupení literárně-dramatického oboru 
ZUŠ, ZUŠ, koncertní sál 

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

 17.40 X-Men: Dark Phoenix, USA, akční, dobr., 
sci-fi, 12+, 

 19.00 Grand hotel Berlín, A, VK, divadlo
 20.00 Artvečer – FK: Problémy prvního světa, 

ČR, ISR, komedie, povídkový

Čtvrtek 13. června
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
niory, hraje Albatros, Kavárnička Lalala

  15.30 Psí poslání, USA, rodinný, ČZ
 17.45 Muži v  černém: Globální hrozba, USA, 

akční, komedie, sci-fi, 12+, ČZ
 19.00 Pochodeň č. II, VK, Hrádek, divadlo

  19.00 Radůza, velký sál, dům kultury
 20.00 Godzilla II: Král monster 3D, USA, akční, 

dobr., thriller, 12+, 

Pátek 14. června
  9.00 Starý Šumperk, otevření výstavy fotogra-
fií ze sbírek VM, Rytířský sál, muzeum

 15.00 Evropský den hudby, ZUŠ, zahrada 
  15.50 TvMiniUni: Zloděj otázek, ČR, animo-

vaný, rodinný
 17.40 X-Men: Dark Phoenix 3D, USA, akční, 

dobr., sci-fi, 12+, ČZ
 19.00 na3kusy, Studio D123, VK, Hrádek, divadlo

 20.00 Muži v  černém: Globální hrozba, USA, 
akční, komedie, sci-fi, 12+, 

Sobota 15. června
 10.00 Pradědovy letokruhy: Výstava z předcho-
zích ročníků, výroční pamětní list, chata Paprsek 

 12.00 Pradědovy letokruhy: Koncert Old Time 
Jazzbandu Loučná nad Desnou, chata Paprsek 

 14.00 Fotbal SpSM žáci U13 + U12: Šumperk – 
Bílovec, hřiště, Tyršův stadion

  14.00 Geniální kolobkové odpoledne, Pavlínin 
dvůr

  15.30 Psí poslání, USA, rodinný, ČZ
 17.45 Šprtky to chtěj taky, USA, komedie, 15+
 20.00 Muži v  černém: Globální hrozba, USA, 

akční, komedie, sci-fi, 12+, 

Neděle 16. června
 10.00 Šumperský triatlon, více na www.plavani-
sumperk.cz, autokemping Krásné 

 15.00 Americký fotbal: Dietos Šumperk – 
Prague Black Panthers 2, hřiště, Tyršův stadion

  15.30 Psí poslání, USA, rodinný, ČZ
 17.45 Muži v černém: Globální hrozba 3D, USA, 

 Pradědovy letokruhy  
se odehrají na Paprsku

 V červnu opět přijede klavírista 
Lukáš Vondráček

 Knihovna láká děti na deskové hry

Lukáš Vondráček je pravidelným hostem Via 
Lucis.                                                        Foto: archiv

Tipy Živé brány
na červen

Desátý ročník akce Pradědovy letokruhy 
chystají šumperský Klub českých turistů ve 
spolupráci se SVČ Doris, šumperskou kni-
hovnou a loučenským Old Time Jazzban-
dem. Proběhne v sobotu 15. června a jeho 
dějištěm bude po dvou letech opět horská 
chata Paprsek.
Na ty, kteří na Paprsek dorazí, čeká výstava 
z předchozích ročníků a rovněž výroční pa-
mětní list, který připomene poezii M. A. Šaj-
nohové i publikace, jež byly v rámci letokruhů 
představeny. Od 12 do 14 hodin proběhne 
ve „svatebním stanu“ před chatou kon-
cert kapely Old Time Jazzband Loučná nad  
Desnou.                                                            -red-

Do Šumperka přijede opět po roce světově 
známý klavírista Lukáš Vondráček, který 
v současné době žije v americkém Bostonu. 
Dosavadním vrcholem jeho kariéry je vítěz-
ství v proslulé mezinárodní hudební soutěži 
královny Alžběty v belgickém Bruselu v roce 
2016, čímž se zařadil po bok slavných jmen, 
jako jsou Vladimir Ashkenazy nebo Leon 
Fleisher. V Šumperku vystoupí v rámci cyklu 
komorních pořadů Via Lucis s klavírním 
recitálem v úterý 11. června od 18 hodin 
v klášterním kostele. Jako hosta si pozval 
vynikajícího amerického klavíristu Yuriho  
Shadrina.                                                        -zk-

Výstavu nazvanou „Je to jednoduché jako 
dětský mlýnek“, sestávající z asi osmi de-
sítek různých stolových her, chystají na 
konec června a prázdninové měsíce šum-
perské knihovnice. Zahájena bude v úterý 
25. června v 17 hodin v půjčovně pro mládež 
a potrvá do 4. září.
Výstavu hracích plánů a stolových her v po-
době obrazů, od nejstarších časů až po sou-
časnost, zapůjčí knihovně slovenská Matica 
osvety. Součástí expozice budou rovněž 
hrací stolky, na nichž si návštěvníci mohou 
zahrát některé málo známé hry.               -red-
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dou připraveny koloběžky, na kterých si zvolí trasu 
podle zdatnosti. Na projížďce Šumperkem jim budou 
k  dispozici školení instruktoři. „Stanoviště tu bude 
mít také šumperský Pontis, jenž letos slaví dvacetiny. 
Akce proběhne v rámci projektu Setkávání generací. 
Naším cílem je, aby se krásný Pavlínin dvůr otevřel 
veřejnosti a všichni si tu užili příjemné a aktivní od-
poledne,“ dodává Faltusová.                                       -hp-

Akci Geniální kolobkové odpoledne připravuje na 
sobotu 15. června v Pavlínině dvoře šumperský dům 
kultury. Pro děti, dospělé i  seniory budou od 14 do 
18  hodin připraveny vyjížďky na koloběžkách a  zají-
mavé pokusy.

„Akci jsme nazvali Geniální kolobkové odpoledne 
z pochopitelných důvodů. Geniální proto, že se v něm 
poprvé představí Geniátor, tedy spolek, který se snaží 
popularizovat všem věkovým kategoriím vědu a tech-
niku. Důležitou součástí odpoledne budou i pohybové 
aktivity, v nichž hlavní roli sehrají oblíbené koloběžky,“ 
vysvětluje produkční domu kultury Monika Faltusová.

Členové Geniátoru „rozbalí“ v  Pavlínině dvoře 
stan s  nejrůznějšími pokusy, „vodohrátkami“ nebo 
sekcí „Naučíme chodit roboty“. Pro malé i velké bu-

Během odpoledne sehrají hlavní roli koloběžky. 
Foto: archiv

Geniální kolobkové odpoledne
sobota 15. června od 14 do 18 hodin 

v Pavlínině dvoře

akční, komedie, sci-fi, 12+, ČZ
 20.00 X-Men: Dark Phoenix, USA, akční, dobr., 

sci-fi, 12+, 

Pondělí 17. června
  17.45 Psí poslání, USA, rodinný, ČZ
 20.00 Muži v  černém: Globální hrozba, USA, 

akční, komedie, sci-fi, 12+, 
 20.30 Šumperská nokturna: Kytarový soubor 

ZUŠ Šumperk pod vedením E. Strachotové, 
Kostelní náměstí 

Úterý 18. června
 17.45 Muži v  černém: Globální hrozba, USA, 

akční, komedie, sci-fi, 12+, ČZ
  18.30 Via Lucis: Já nic, já Mohamed, host 

Milena Holcová, velký sál, knihovna
 20.00 Šprtky to chtěj taky, USA, komedie, 15+

Středa 19. června
  14.00–17.00 Zápis zpěváčků do Šumperského 
dětského sboru, velká zkušebna ŠDS, Komín

  15.20 Oko senior: Láska na druhý pohled, FR, 
komedie, 12+

  16.30–20.00 … ještě nekončíme aneb Tvořivá 
after party na Komíně: Malování na textil 
s Aptákem – tropical, malování na textil pro do-
spělé s I. Slavíkovou, výtvarný ateliér, Komín

 17.00 Absolventské vystoupení literárně-drama-
tického oboru ZUŠ, ZUŠ, koncertní sál 

 17.45 Muži v černém: Globální hrozba 3D, USA, 
akční, komedie, sci-fi, 12+, ČZ

 18.00 Koncert orchestrů ZUŠ, klášterní kostel 
 20.00 Artvečer – FK: Jižní vítr, SRB, krimi, thril-

ler, 15+
 20.30 Šumperská nokturna: aCámen Praha 

pod vedením J. G. „Anděla“ Rajnocha, Kostelní 
náměstí 

Čtvrtek 20. června
   15.30–17.30 … ještě nekončíme aneb 

Tvořivá after party na Komíně: Notýsek na 
cokoliv, výtvarná dílna pro děti (i  pro dospělé) 
s M. Gieslovou, kreslírna, Komín

  16.00 Tajný život mazlíčků 2, USA, anim., ro-
dinný, komedie, ČZ

 16.00 Slavnostní vyřazení absolventů ZUŠ 
Šumperk, klášterní kostel

  16.30–20.00 … ještě nekončíme aneb Tvořivá 
after party na Komíně: Malování na textil 
s  Aptákem – černý mramor, malování na textil 
pro dospělé s I. Slavíkovou, výtvarný ateliér, Komín

 18.00 Podfukářky, USA, komedie, 12+
 20.00 Klášterní hudební slavnosti: Jana 

Boušková – harfa, Lukáš Klánský – klavír, 

klášterní kostel
 20.00 Beats, VB, drama, komedie, hudební, 15+
 21.00 Divadlo v  parku: Manželství v  kostce, 
Divadlo Komediograf Praha, VK, letní divadlo, 
sady 1. máje

Pátek 21. června 
  9.00–12.30 … ještě nekončíme aneb Tvořivá 

after party na Komíně: Malování na textil 
s  Aptákem – černý mramor, malování na tex-
til pro dospělé s  I. Slavíkovou, výtvarný ateliér, 
Komín

  16.00 Tajný život mazlíčků 2 3D, USA, anim., 
rodinný, komedie, ČZ

 18.00 Koncert dechového orchestru ZUŠ, ZUŠ, 
zahrada 

 18.00 Podfukářky, USA, komedie, 12+
 20.00 Neviditelné, FR, komedie, 12+
 20.30 Šumperská nokturna: Folklorní pě-

vecký soubor Seniorky Šumperk pod vedením 
M. Brňákové, Kostelní náměstí 

 21.00 Divadlo v  parku: Cavewoman, Divadlo 
U Hasičů Praha, VK, letní divadlo, sady 1. máje

Sobota 22. června
  9.00 Absolventi 2019, otevření výstavy prací 
žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk, Galerie 
mladých, muzeum

  9.00–17.00 Otevřená keramická a  hrnčířská 
dílna, práce s keramickou hlínou, modelování, to-
čení na kruhu, kachle, artedílna, Komín

  16.00 Tajný život mazlíčků 2, USA, anim., ro-
dinný, komedie, ČZ

 18.00 Podfukářky, USA, komedie, 12+
 20.00 Brankář, SRN, VB, životopisný, drama, 12+
 21.00 Divadlo v  parku: Relativita, Divadlo 
v Řeznické Praha, VK, letní divadlo, sady 1. máje

Neděle 23. června
  15.50 Tajný život mazlíčků 2 3D, USA, anim., 

rodinný, komedie, ČZ
 17.45 Muži v  černém: Globální hrozba, USA, 

akční, komedie, sci-fi, 12+, ČZ
 20.00 Brankář, SRN, VB, životopisný, drama, 12+
 21.00 Divadlo v parku: Prachy? Prachy!, Divadlo 
Šumperk, VK, letní divadlo, sady 1. máje

Pondělí 24. června
  15.30 Tajný život mazlíčků 2, USA, anim., ro-

dinný, komedie, ČZ
 17.30 Brankář, SRN, VB, životopisný, drama, 12+
 20.00 Neviditelné, FR, komedie, 12+

Úterý 25. června
  16.00 Tajný život mazlíčků 2 3D, USA, anim., 

rodinný, komedie, ČZ
  17.00 Je to jednoduché jako dětský mlýnek, 
vernisáž výstavy deskových her, půjčovna pro 
mládež, knihovna

 18.00 Podfukářky, USA, komedie, 12+
  19.00 Motýli Šumperk – benefiční koncert pro 

Unicef, klášterní kostel
 20.00 Free Solo, USA, dokumentární

Středa 26. června
  16.00 Tajný život mazlíčků 2, USA, anim., ro-

dinný, komedie, ČZ
 18.00 Podfukářky, USA, komedie, 12+
 20.00 Artvečer – FK: Prado – sbírka plná divů, 

IT, dokumentární
 21.00 Evergreeny na střeše, VK, terasa, divadlo

Čtvrtek 27. června
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seni-
ory, hraje V+H Retro, Kavárnička Lalala

  15.40 Tajný život mazlíčků 2 3D, USA, anim., 
rodinný, komedie, ČZ

  17.00 Nakrájíme, zamícháme, rozšleháme… 
aneb Pomocníci v kuchyni, vernisáž výstavy, vý-
stavní síň, muzeum

 17.35 Yesterday, VB, komed., hudeb., 
 20.00 Klášterní hudební slavnosti: Motýli 

Šumperk, nádvoří zámku Velké Losiny
 20.00 Annabelle 3, USA, thriller, horor, myste-

riózní, 15+

Pátek 28. června
  15.40 Tajný život mazlíčků 2, USA, anim., ro-

dinný, komedie, ČZ
 17.00 Divadelní fotbálek, hřiště na malý fotbal, 
Tyršův stadion

 17.35 Yesterday, VB, komed., hudeb. , 
 20.00 Annabelle 3, USA, thriller, horor, myste-

riózní, 15+

Sobota 29. června
  14.00 Tajný život mazlíčků 2, USA, anim., ro-

dinný, komedie, ČZ
 15.55 Yesterday, VB, komed., hudeb., 
 18.20 Slunce je také hvězda, USA, drama, 12+
 20.20 Annabelle 3, USA, thriller, horor, myste-

riózní, 15+

Neděle 30. června
  13.40 Tajný život mazlíčků 2 3D, USA, anim., 

rodinný, komedie, ČZ
 15.35 Slunce je také hvězda, USA, drama, 12+
 17.35 Yesterday, VB, komed., hudeb., 
 20.00 Annabelle 3, USA, thriller, horor, myste-

riózní, 15+

Pavlínin dvůr bude poprvé patřit „kolobkám“ a vědě
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Výstavu prací Ireny Šafránkové, 
nazvanou Uhlem, pastelem, olejem, 
chystá Galerie Jiřího Jílka. Zahájena 
bude ve středu 5. června v 18 hodin.

Paní Irena maluje i  olejem, snad 
ale víc kreslí. Její záběr je daleko širší, 
a  přece výtvarný doprovod jazykově 
vybroušených slov Daniely Fische-
rové, jejích krátkých textů s  překva-
pivým vyústěním, v  malířčině práci 
dominuje. Stačí i  malý arch papíru 
a pozornému neunikne velkorysé po-
jetí a zjevná monumentalita skromné, 
až nenápadné kresby. 

Uvolněná ruka v  práci s  uhlem či 
pastelem v  úsporné zkratce podtr-
huje volně nahozený obrys andělova 
těla v  letu, tváře ženy, prstů její ruky 
a  vějíře v  ní, jiskry naděje ve sněhu, 
rostliny, květu nebo plodu. Měkké 
vymezení chvějivého tvaru, někdy na 
rozostřeném tmavém pozadí a  jindy 
zrozeného už jen ze světla nebo z vr-
ženého stínu, účinek kresby násobí. 

Zve nás do tajemství v  jeho tušení, 
do tiché nápovědi, otevřeného snění. 
Malířka naznačí a  snad i  jemně do-
vypráví, vyladí vlastní vizi s  napsa-
ným příběhem, rozezní strunu v sobě 
i  ve čtenáři ilustrované knihy. Ať 
kreslí uhlem, nebo maluje v  jasné, 
často jedné základní barvě, výrazně 
červené nebo jindy v zelené či modré, 
vždy v čiré prostotě a v přirozené ra-
dosti z ní.

Šumperští poznali obě na 13. roč-
níku už tradičního literárního a  fil-
mového festivalu „Město čte knihu“ 
-  tehdy právě Danielinu „Zbyteč-
nou koroptev aneb důvěrné sdělení“ 
- a byl to svátek pro všechny zúčast-
něné. Snadno jsme se domluvili na 
další výstavě. Na nové setkání těší 
se obě, stejně jako my. Přejí si vrátit 
se spolu v  čase rozkvetlých rodo-
dendronů, bílých květů katalpy a  li-
liovníku v parku před galerií. Snad je 
příroda vyslyší…                       M. KovalStopy anděla, 2013, uhel na papíře

Objekty bývalé výrobny nábytkových látek, známé 
v  první polovině devadesátých let minulého století 
pod názvem Polydekor, dnes slouží společnostem za-
bývajícím se obchodem a prodejem. V proluce mezi 
starší a  novější zástavbou někdejšího Polydekoru se 
dnes nachází další nová prodejna. Připomeňme si 
osudy celého komplexu bývalé textilky, které této 
prodejně předcházely.

Na sklonku 19. století přeložil vídeňský podnikatel 
Elias Pohl tkalcovnu hedvábí z Bludova do Šumperka. 
V letech 1898 a 1899 byla vystavěna v dnešní Zábřež-
ské ulici čtyřicet metrů dlouhá přízemní výrobní 
hala, kotelna se strojovnou a  kancelářská budova 
s bytem v patře. Úspěšný odbyt si vynutil přistavění 

Irena Šafránková se představí v Jílkově galerii

Seriál Šumperské proměny: Účelně využitá proluka

Závod národního podniku Bytové textilie v 60. letech 
20. století. Vepředu přístavba sálu z let 1900–1901, za 
ní původní výrobní hala a patrová budova s kancelá-
řemi. Zcela vlevo vegetací zarostlý prostor, kde se nyní 
nachází nová prodejna.            Foto: sbírky VM Šumperk

Proluka mezi starší výrobní halou (vpravo) a  novou 
halou z  roku 1985, nyní již modernizovanou (vlevo). 
Stav před zástavbou prázdného prostoru. 

Foto: P Kvapil

Účelně využitá proluka, v níž současný vlastník nechal 
postavit mezi starší a novější halou nové komerční pro-
story. Od loňského podzimu zde sídlí prodejna Kärcher 
Center.                                                          Foto: P. Kvapil

v roce 1985 vystavět novou výrobní halu a původní 
tovární budova sloužila jako sklad přízí a  vyšívací 
dílna. Oba zmíněné objekty na sebe nenavazovaly 
a byly propojeny pouze chodbou. Od roku 1993 zde 
sídlila firma Polydekor.

Současný vlastník bývalé textilky nechal v loňském 
roce postavit ve zmíněné proluce mezi starší a novější 
halou nové komerční prostory. K jejich realizaci byla 
použita opláštěná ocelová konstrukce. Od listopadu 
2018 v nich najdeme v pronájmu prodejnu Kärcher 
Center se servisním střediskem. 

Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem  
v Šumperku a Státním okresním archivem Šumperk 

Z. Doubravský

dalšího sálu vlevo (při pohledu z  ulice) od stávající 
haly už v letech 1900-1901. Výroba hedvábných tka-
nin pokračovala i po roce 1903, kdy firmu koupil Ital 
Carlo Giani. Tehdy měla továrna 85 zaměstnanců, je-
jichž počet se zvýšil k roku 1925 na téměř sto osob, 
neboť v roce 1922 nechal Giani pozdější z výrobních 
sálů rozšířit do zadních prostor pozemku.

Na počátku války koupil textilku Hans Janisch a za-
čal v ní vyrábět nábytkové a dekorační látky. V této 
tradici pokračovala znárodněná tkalcovna i po válce. 
Po období organizačních změn, kdy textilku řídilo 
postupně několik národních podniků, zakotvil šum-
perský závod od roku 1962 v  národním podniku 
Bytové textilie Vratišovice. Jeho vedení zde nechalo 

Muzeum Šumperk bude i letos 
součástí festivalu muzejních 
nocí. V pořadí třináctý ročník pro-
běhne v sobotu 8. června od 19 
do 23 hodin již tradičně v areálu 
Pavlínina dvora a tentokrát bude 
připraven také program pro děti. 
Velká prázdninová herna totiž na-
bídne speciálně pro tuto příleži-
tost nachystanou dobrodružnou 
cestu za pokladem a nebude 
chybět ani oblíbená virtuální rea-
lita. Návštěvníci si budou moci 
prohlédnout i stálou expozici 
a všechny krátkodobé výstavy – 
Příběhy apoštolů a evangelistů, 
České století v komiksu a V ru-
kou restaurátora, které během 
večera oživí nejrůznější histo-
rické úkoly, hry a hádanky.       -eš-

 Muzejní noc nabídne 
cestu za poznáním  
pro malé i velké


