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Radečci zahrají na střeše 

divadla, po deseti letech!

Před deseti lety koncertovala skupina O5 a Rade-

ček na střeše šumperského divadla pravidelně. Nyní 

se chtějí Radečci na střechu vrátit. Stane se tak v pátek 

14. září.

„Byl to vždy super zážitek. V poslední době se nás 

známí ptali, proč jsme přestali na střeše hrát, a my 

zjistili, že ani nevíme. Napadlo nás, že je nejvyšší čas 

se na střechu divadla vrátit,“ říká zpěvák Tomino Po-

lák. O5 a Radeček tak zahrají na střeše šumperského 

divadla v pátek 14. září od půl osmé večer. Pod širým 

nebem zazní známé hity ve speciálních akustických 

úpravách. Kapela se ovšem chystá zahrát také písně 

z nové desky Pozdrav z Opičích hor, kterou zde Ra-

dečci chtějí představit. 

„Stejně jako před deseti lety i tentokrát půjde o ne-

formální koncert. Některé věci si nacvičíme, ale pár 

písniček zahrajeme i na přání, takže to bude celé trochu 

improvizace,“ prozrazuje s úsměvem Tomino a dodá-

vá, že jako host vystoupí na střeše divadla písničkář 

Vojta Kroupa. Za špatného počasí se akce přesune do 

divadelního Hrádku. Vstupenky stojí sto dvacet korun, 

k dostání jsou v předprodeji v Domě kultury, v divadle 

a na webových stránkách www.o5.cz. -op-

O5 a Radeček se vracejí na střechu divadla. 

 Foto: -zn-

Během Dnů evropského dědictví si mohou lidé 

prohlédnout i klášterní kostel.   Foto: -pk-

Sobota 8. září - to jsou otevřené památky i muzea
Dny evropského dědictví připadají každoročně na 

druhou zářijovou sobotu. V jejich rámci se v celé re-

publice i v Šumperku zpřístupní návštěvníkům památky 

zdarma. Otevřeny budou mezi 9 a 17 hodinou a prová-

dět jimi budou zkušení odborní průvodci. Ve vybraných 

památkách pak vystoupí žáci Komorního smyčcového 

orchestru, Dechového orchestru a Klavírního oddělení 

místní Základní umělecké školy. Během druhého zářijo-

vého víkendu si navíc Šumperané připomenou význam-

nou osobnost historie - Romana Karla Scholze.

Dny evropského dědictví zahájí koncert v kostele
Dny evropského dědictví letos v Šumperku od-

startují poněkud netradičně. Zahájí je v pátek 7. září 

koncert významné ukrajinské sopranistky Tatiany 

Teslii v kostele Zvěstování Panny Marie. „Tatiana Tes-

lia získala hudební vzdělání v rodném Taškentu a na 

kyjevské Hudební akademii. V naší republice působí 

již třiadvacet let, v současnosti jako pedagožka Fakul-

ty umění na Ostravské univerzitě,“ říká referent od-

dělení kultury a vnějších vztahů šumperské radnice 

Bohuslav Vondruška. Současně prozrazuje, že operní 

pěvkyni doprovodí na klavír vynikající pianista, zá-

břežský rodák Martin Hroch. Koncert začíná úderem 

sedmé podvečerní a vstupné je dobrovolné.

Památkami provedou zkušení průvodci
Dny evropského dědictví každoročně otevírají 

veřejnosti nejzajímavější památky, budovy, objekty 

a prostory, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo 

zcela nepřístupné. V Šumperku se tak zájemci mo-

hou v sobotu 8. září podívat do barokního kostela 

sv. Barbory v Jiráskových sadech, známého výprav-

nými freskami Ignáce Oderlitzkého. Z dílny tohoto 

uničovského malíře pocházejí i nádherné nedávno 

zrestaurované nástropní malby v raně barokním far-

ním kostele sv. Jana Křtitele, jehož jádro pochází ze 

13. století a který byl nově vybudován po požáru měs-

ta v roce 1669. Kromě interiérů kostela budou moci 

návštěvníci zavítat i do přízemí věže a bývalé městské 

pokladnice.

Druhou zářijovou sobotu se návštěvníkům otevře 

rovněž pozdně barokní měšťanský tzv. Geschaderův 

dům v Kladské ulici, v němž žila mimo jiné rodina 

Jindřicha Peschkeho, která patří k nejtragičtějším 

obětem čarodějnických procesů v 17. století. Právě 

ve sklepích tohoto tzv. Evropského domu setkávání je 

otevřena netradičně pojatá expozice, vybavená prů-

vodcovským systémem guidePORT, jež čarodějnic-

ké procesy na Šumpersku i atmosféru středověkého 

města přibližuje. V sobotu 8. září se přitom vstupné 

do expozice neplatí.

Z Geschaderova domu mohou lidé zamířit do pro-

tějšího raně barokního kostela Zvěstování Panny 

Marie s gotickým jádrem, který se může pochlubit 

zrestaurovaným mobiliářem. Připraveny jsou pro-

hlídky kostela a krypty a veřejnosti se otevře i budova 

Střední zdravotnické školy, tedy někdejší domini-

kánský klášter. Bývalým klášterem provede zájemce 

kunsthistorička šumperského muzea Milena Filipová 

(začátek prohlídek u hl. vchodu v 9:00, 10:00, 11:00, 

13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod.).

 Pokračování na zadní straně



Když jsem já sloužil to první léto

Tetřev hlušec ptákem roku 2012

Temný rytíř povstal

Druhá šance

Norman a duchové 3D

Václav Neckář

KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
Když jsem já sloužil to první léto 

Etnografi cká výstava trvá do 30.9.

Hollarova galerie
Kamenná krása aneb Geologie v hledáčku fotografů 

Fotografi cká výstava trvá do 2.9.

Tetřev hlušec ptákem roku 2012 

Vernisáž výstavy, která potrvá do 4.11., proběhne 7.9. v 17 hod. 

Rytířský sál
Výstava živých hub

13.-15. září od 9 do 17 hodin.

Stálá expozice VM v Šumperku
Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Galerie Šumperska 
Z pohádky do pohádky Výstava trvá do 14.10.

Galerie mladých
Josef Macek - Obrazy

Vernisáž výstavy proběhne 20.9. v 17 hodin. Výstava potrvá do 21.10.

Loučení s prázdninami

V sobotu 1. září od 14 hodin v Pavlínině dvoře. Na návštěv-

níky čekají komentované prohlídky, dílny k jednotlivým vý-

stavám a nejrůznější hry a kvizy. 

Bližší informace: VM Šumperk, Hl. 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-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13-

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

12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Otevírací doba ve Dnech evropského dědictví 

sobota 8. září: Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 

9-17 hod. 9-12 hod., 13-16 hod. 

Otevírací doba v Den české státnosti - pátek 28. září 

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hod.

Vstup zdarma

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI
Temný rytíř povstal, USA, akční, krimi, drama 

30.8. v 16.30 a v 19.30 hod. 

Doba ledová 4: Země v pohybu 3D  Hrajeme pro děti 3D

USA, animovaná komedie, rodinný fi lm v ČZ     

31.8.-2.9. jen v 15.30 hod. 

31.8., 1.9. a 2.9. v 15.30 hodin je vstupné pro děti do 12 let 110 Kč. *

Andělský podíl, VB, Francie, komedie, drama 

31.8.-2.9. jen v 17.30 hod. 

Temný rytíř povstal, USA, akční, krimi, drama

31.8.-2.9. jen v 19.30 hod. 

Doba ledová 4: Země v pohybu 3D  Hrajeme pro děti 3D

USA, animovaná komedie, rodinný fi lm v ČZ   

1.-2.9. jen v 15.30 hod.

Andělský podíl, VB, Francie, komedie, drama

1.-2.9. jen v 17.30 hod.

Temný rytíř povstal, USA, akční, krimi, drama

1.-2.9. jen v 19.30 hod.

Temný rytíř povstal, USA, akční, krimi, drama

3.-5.9. jen v 16.45 hod.

Méďa, USA, komedie, fantasy

3.-5.9. jen ve 20 hod.

Méďa, USA, komedie, fantasy

6.-8.9. jen v 17.45 hod. 

Faust, Rusko  Artvečer - FK

6.9. jen ve 20 hod.

Total Recall 

USA, Kanada, sci-fi , akční, dobrodružný, thriller

7.-9.9. jen ve 20 hod.

Až vyjde měsíc 

USA, komedie, drama, romantický  

9.9. jen v 18 hod.

Total Recall 

USA, Kanada, sci-fi , akční, dobrodružný, thriller

10.- 12.9. jen v 17.30 hod.

Až vyjde měsíc

USA, komedie, drama, romantický  

10.-12.9. jen ve 20 hod.

Ve stínu, ČR, Slovensko, Polsko, krimi, drama, thriller

13.-16.9. jen v 18 hod.  

Kuma, Rakousko  Artvečer - FK

13.9. jen ve 20 hod.

Ve stínu, ČR, Slovensko, Polsko, krimi, drama, thriller

14.-19.9. jen ve 20 hod. 

Rebelka 2D, USA, rodinný fi lm v ČZ  Hrajeme pro děti

14.-16.9.  jen v 16 hod. 

Nedotknutelní, Francie, komedie, drama

17.-19.9. jen v 17.30 hod.

Druhá šance, USA, komedie, drama  

20.-21.9. jen v 18 hod. 

Váňa, ČR, fi lmový portrét žokeje J. Váni  Artvečer - FK

20.9. jen ve 20 hod.

Druhá šance, USA, komedie, drama  

21.-23.9. jen ve 20 hod.

Norman a duchové 3D  Hrajeme pro děti 3D

USA, rodinný fi lm v ČZ 

21.-23.9. jen v 16 hod.

Let´s Dance: Revolution 3D, USA, hudební, romantický   3D

22.-24.9. jen v 18 hod.

Svatá čtveřice, ČR, romantický, komedie

24.-26.9. jen ve 20 hod.

Expendables: Postradatelní 2 

USA, akční, dobrodružný, thriller

25.-27.9. jen v 18 hod.

Piráti, VB, USA, rodinný fi lm v ČZ  Hrajeme pro děti

27.-30.9. jen v 16 hod. 

Je to jen vítr, Maďarsko, Německo, Francie  Artvečer - FK

27.9. jen ve 20 hod. 

Druhá šance, USA, komedie, drama 

28.-30.9. jen v 18 hod.  

Resident Evil: Odveta 3D, USA, Německo, akční, horor, 

sci-fi , thriller  3D

28.-30.9. jen ve 20 hod.

Resident Evil: Odveta 3D, USA, Německo, akční, horor, 

sci-fi , thriller  3D

1.-2.10. jen v 17.30 hod.

SuperClasico, Dánsko, komedie

1.-2.10. jen ve 20 hod.

Bližší informace: Kino Oko, Masarykovo nám. 3, tel.č. 

583 212 000, program na internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D 

= 3D projekce, * Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 
Šumperk. Pozor: rezervace vstupenek přes internet na webo-
vých stránkách kina. Předprodej v pokladně denně od 14 hodin.

Dům kultury

9.9. od 10 hodin na Bratrušovském koupališti 

Cíbova noha 2012 



Klasika Viva: Pražský barokní soubor

Macbeth

Karel Kocůrek - Indie

Fotbal

Hokej

SPORTOVNÍ SERVIS

3. ročník turnaje šumperských kapel v nohejbalovém sportu

9.9. od 10 hodin ve velkém sále DK 

Kocourek Modroočko  Divadlo Špílberg Brno

14.9. od 19.30 hodin na střeše divadla 

O5 a Radeček - Koncert na střeše

21.9. od 19.30 hodin ve velkém sále DK 

Václav Neckář a skupina Bacily

23.9. od 10 hodin ve velkém sále DK 

Velryba Lízinka aneb dobrodružství v českých řekách 

 Divadlo Krapet Praha

24.9. od 19 hodin v klášterním kostele 

KLASIKA VIVA: Pražský barokní soubor

D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123 

Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM

Bližší informace: DK, Fialova 3, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 

583 214 287, předprodej vstupenek tel.č. 583 214 279 (od 14 

do 18 hodin), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

Divadlo

14.9. v 19.30 hodin 

O5 a Radeček - Koncert na střeše  VK  

15.9. v 19.30 hodin 

Macbeth  P, VK 

19.9. v 17 hodin 

Macbeth  G, X, VK  

21.9. v 19.30 hodin 

Hrádek pro krále aneb Pocta Trummymu Youngovi 

Teens Jazzband Velké Losiny, host Josef „Bažík“ Pavelka - 

trombon, Hrádek  VK  

27.9. v 19.30 hodin 

Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek  VK 

29.9. v 19.30 hodin 

Macbeth  B, X, VK  

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním 

čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další informace na 

internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. 

Předprodej vstupenek v pokladně divadla, Komenského 3, 

Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem 

představení. 

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

7.9. v 19 hodin 

Zahajovací koncert Dnů evropského dědictví - Tatiana 

Teslia a Martin Hroch

8.9. od 9 do 17 hodin 

Dny evropského dědictví

9.9. od 9 do 15 hodin 

Dny evropského dědictví

24.9. od 19 hodin 

KLASIKA VIVA: Pražský barokní soubor

30.9. 

Sjezd (nejen) evangelické mládeže

Bližší informace: Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, Kladská 

ulice, www.sumperk.cz, informace B. Vondruška, tel.: 583 388 610, 

723 240 024, e-mail: bohuslav.vondruska@sumperk.cz.

Výstavy

Galerie J. Jílka
Zdeněk Matyáš (1945-2001), „Zemitá síla malby“ 

Výstava trvá do 1.9.

Robin Kaloč, „Chrám duše“, grafi ky a malby 

Výstava, která potrvá do 30.9., bude zahájena 5.9. v 18 hodin.

Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup ze Sadů 1. máje), ote-

vřeno denně - nutno zvonit na recepci Penzionu G.

Městská knihovna
Vojtěch Krejčí, Zbigniew Dłużyński - Fotografi e 

Výstava v půjčovně v ul. 17. listopadu trvá do 5.9.

Karel Kocůrek - Indie 

Výstava fotografi í v půjčovně v ul. 17. listopadu probíhá od 

7.9. do 31.10.

Moje nejmilejší loutka 

Výstava v prostorách knihovny Sever trvá do 19.9.

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, tel.č. 583 214 588, 

www. knihovnaspk.cz.

Divadlo
Dalibor Sedlák - Fotografi e 

Výstava bude zahájena 15.9. v 18.30 hodin.

Bližší informace: Komenského 3, tel.č. 583 214 061.

Fotbal

1.9. od 10.15 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk ml. dorost - Krnov ml. dorost

1.9. od 12.30 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk st. dorost - Krnov st. dorost

1.9. od 15 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk A+B - Prostějov KP mini

2.9. od 9 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk A - Loštice OP mini ml.

2.9. od 9 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk C - Bludov OP mini st.

2.9. od 12 hodin a od 13.45 hodin na Tyršově stadionu (hř. tráva 2) 

Šumperk žáci U15, U14 - Vítkovice žáci U15, U14 

5.9. od 15 hodin a od 16.45 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk žáci U13, U12 - Valašské Meziříčí žáci U13, U12

7.9. od 17 hodin na Tyršově stadionu

Šumperk A - Zábřeh OP mini ml.

8.9. od 16.30 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk muži - Lískovec muži

9.9. od 9 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk B - Maletín OP mini ml.

9.9. od 11.30 hodin a od 13.15 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk žáci U12, U13 - Bílovec U12, U13

9.9. od 15.30 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk B dorost - Bohdíkov dorost

14.9. od 17 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk B - Štíty OP mini ml.

15.9. od 10.15 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk ml. dorost - Jeseník ml. dorost

15.9. od 12.30 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk st. dorost - Jeseník st. dorost

15.9. od 15 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk A+B - 1. HFK Olomouc KP mini

16.9. od 9 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk A - Brníčko OP mini ml.

16.9. od 9 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk C - Loštice OP mini st.

16.9. od 11 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk B dorost - Sudkov dorost

16.9. od 14.15 hodin a od 16 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk žáci U15, U14 - Bílovec žáci U15, U14 

19.9. od 15 hodin a od 16.45 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk žáci U15, U14 - Opava žáci U15, U14 

21.9. od 17 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk A - Maletín OP mini ml.

22.9. od 9 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk B - Nový Malín OP mini ml.

22.9. od 11.30 hodin a od 13.15 hodin na Tyršově stadionu 

(hř. tráva 2) 
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Šumperk žáci U12, U13 - Vítkovice žáci U12, U13

23.9. od 16 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk muži - Nový Jičín muži

28.9. od 10 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk B - Ruda OP mini ml.

29.9. od 16 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk muži - Hranice muži

30.9. od 9 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk B - Bludov OP mini ml.

30.9. od 11.30 hodin a od 13.15 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk žáci U12, U13 - Třinec žáci U12, U13

30.9. od 15.30 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk B dorost - Štíty dorost

Bližší informace: http://www.fotbal-sumperk.cz/

Hokej

29.8. v 17 hodin Salith Šumperk - KS Nesta Toruň  PU

30.8. v 18 hodin Salith Šumperk - AZ Havířov  PU

6.9. v 18 hodin Salith Šumperk - HC Slezan Opava  PU

15.9. v 17 hodin Salith Šumperk - BK Mladá Boleslav

22.9. v 17 hodin Salith Šumperk - HC Berounští Medvědi

26.9. v 18 hodin Salith Šumperk - HC Baník Most 

Bližší informace: www.hokejsumperk2003.cz, „PU“ = pří-

pravné utkání

Basketbal

▶ Muži - 2. liga

15.9. v 18 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Vysočina Jihlava 

▶ Ženy

21.9. ve 20.15 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - BK Prostějov

▶ Muži B

28.9. ve 20.15 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk B - TJ MEZ Mohelnice A

▶ Žáci 

29.9. v 10 hodin a ve 12 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - TJ Slavia Kroměříž

▶ Minižačky 

29.9. ve 14 hodin a v 16 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - TJ Přerov  

Bližší informace: www.basketbalsumperk.cz

Házená

▶ Muži - 2. liga 
23.9. v 10.30 hodin v hale gymnázia 

TJ Šumperk - Sokol Ostrava  

▶ Starší žáci - Středomoravská liga 

8.9. v 9.30 hodin na venkovním hřišti Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Sokol Horka n. Moravě 

15.9. v 9.30 hodin na venkovním hřišti Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Tatran Litovel

Bližší informace: www.hazenasumperk.cz, tel.č. 583 213 003, 

e-mail: tj-sumperk@quick.cz

Aquacentrum na Benátkách

Pondělí 6:00-8:00 17:00-21:30

Úterý 6:00-8:00 12:00-21:30

Středa 6:00-8:00 17:00-21:30

Čtvrtek 6:00-8:00 12:00-21:30

Pátek 6:00-8:00 12:00-21:30

Sobota 10:00-21:30

Neděle 10:00-21:00

Bližší informace: tel.č. 583 214 295, www.aquacentrum.net

Sobota 8. září - to jsou zdarma otevřené památky i muzea

SPOLEČNOST

Pokračování z titulní strany

Ti, kteří zatouží po pohledu na město z ptačí perspekti-

vy, mohou v sobotu 8. září zdarma vystoupat na věž rad-

nice, odkud je krásný výhled nejen na samotný Šumperk, 

ale i na okolí a díky dalekohledu rovněž na Praděd, Pet-

rovy kameny a další vrcholy Jeseníků. Využít mohou také 

služeb průvodce a prohlédnout si samotnou budovu rad-

nice. Otevřen bude letos opět bývalý žerotínský zámek, 

tzv. Zámeček. Komentované prohlídky v podání historika 

Drahomíra Polácha začínají na nádvoří Zámečku v 9:00, 

10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin.

Muzea i archiv lákají na zajímavé výstavy
Vlastivědné muzeum, které sídlí v tzv. Pavlínině 

dvoře, bude návštěvníky lákat na prohlídku stálé expo-

zice prostřednictvím audioprůvodce GuidePORT a na 

zajímavé výstavy. Ve výstavní síni je k vidění etnografi c-

ká výstava Když jsem já sloužil to první léto, v Hollarově 

galerii výstava Tetřev hlušec ptákem roku 2012 a v Ga-

lerii Šumperska si mohou lidé prohlédnout výstavu 

z muzejních sbírek nazvanou Z pohádky do pohádky, 

jež představuje devět nejznámějších klasických českých 

pohádek. „Zájemci mohou v sobotu 8. září zavítat i do 

Muzea silnic ve Vikýřovicích se stálou expozicí Via Est 

Vita – Silnice je život a výstavou Co voda vzala a dala,“ 

připomíná referent oddělení kultury.  

Své brány otevře zájemcům opět Státní okresní ar-

chiv na konci ulice Bří Čapků, který u této příležitosti 

nabídne kromě zpřístupněných depozitářů s uložený-

mi dokumenty i výstavu. „V posledních třech letech 

navazujeme při výběrech námětů výstav na témata 

vyhlášená u příležitosti Mezinárodního dne archivů, 

slaveného 9. června. Letos to bylo téma Archiv: kři-

žovatka mezi minulostí a přítomností,“ říká ředitelka 

šumperského archivu Hana Jarmarová, podle níž zá-

jem o poznání, jak dříve vypadal region, v němž žijeme, 

a jaké měli zvyky jeho původní obyvatelé, stále roste. 

Vzápětí dodává, že jedněmi z nejtypičtějších archiválií 

pro poznání historie kraje jsou fotografi e, pohlednice 

a kroniky. Z tohoto „soudku“ je i výstava „Údolí Desné 

na pohlednicích a v kronikách“, která bude v sále archi-

vu k vidění nejen v sobotu 8. září od 9 do 16 hodin, ale 

poté až do 14. listopadu každé pondělí a středu od 8 do 

16 hodin. „Představíme zde pohlednice staré i nejno-

vější, kroniky a literaturu týkající se obcí tzv. Podesní. 

Zveme k návštěvě všechny, kterým tento kout jesenic-

kého podhůří učaroval, i ty, kteří se teprve chystají jeho 

krásu objevit,“ láká na výstavu Jarmarová.

Pamětní deska připomene Romana Karla Scholze, 
připraveny jsou večerní prohlídky města

V sobotu 8. září bude v budově Obchodní aka-

demie na náměstí Svobody slavnostně odhalena 

pamětní deska připomínající významného odbo-

jáře 2. světové války Romana Karla Scholze.  Ten-

to kněz, básník a zanícený antinacista se narodil 

v Šumperku v roce 1912, ve svých dvaadvaceti 

se stal řeholníkem, na kněze pak byl vysvěcen 

v roce 1936. Pro svoji významnou protinacistickou 

činnost v rakouské odbojové organizaci Öster-

reichische Freiheisbewegung byl zatčen gestapem 

a v květnu 1944 ve Vídni popraven. „Na odhalení 

desky naváže vernisáž malé výstavy věnované této 

osobnosti a v 17 hodin proběhne v klášterním kos-

tele mše za Romana Karla Scholze,“ upozorňuje 

Bohuslav Vondruška. 

Pro velký zájem o památky v minulých ročnících 

bude v neděli 9. září od 9 do 15 hodin nadále zdarma 

zpřístupněna radniční věž, expozice Čarodějnické 

procesy a kostel Zvěstování Panny Marie. „Vrcho-

lem celých Dní evropského dědictví pak budou ve-

černí prohlídky města s průvodcem v historickém 

kostýmu,“ podotýká Vondruška. Prohlídky začínají 

v 19:00, 20:00 a 21:00 hodin na stanovišti průvod-

ců, počet osob na prohlídku je omezen na pětatři-

cet. Více informací lze získat na tel.č. 583 388 610, 

nebo na e-mailu pruvodce@sumperk.cz a také na 

stránkách www.ehd.cz a www.sumperk.cz. -zk-

Basketbal

Házená

Regionální a městské informační 

centrum při VM Šumperk

Hlavní třída 22

Telefon: +420 583 214 000 

E-mail: icsumperk@seznam.cz 

Web: www.infosumperk.cz

Otevírací doba: Pondělí – pátek 

8:00 - 17:00, sobota 9:00 - 13:00


