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Vážení a milí čtenáři,
léto pomalu končí a před námi je září, které 
je v Šumperku „nabité“ kulturními, spole-
čenskými a dalšími akcemi. Počítejte ale 
s tím, že během vnitřních hromadných akcí 
si budete muset nasadit roušku, neboť vláda 
opět zavádí jejich plošné nošení. 
Divadlo nabídne v září dvě premiéry a také 
baletní představení hostujícího souboru, 
v rámci Dnů evropského dědictví se ote-
vřou památky a výstavy zdarma, v knihovně 
uvítají dvě nové publikace, muzeum chystá 
Šumperského hafana a do Šumperka přije-
dou Pokáč s Pavlem Čadkem, Laura a její 
tygři, cestovatel Tomáš Vejmola či herec Mi-
loň Čepelka. Příznivci blues se mohou těšit 
na Blues Aperitiv, vyznavači „vážné“ hudby 
pak na přeložený koncert Preludia, které po-
zvalo klavíristku Kláru Gibišovou, a také na 
koncert harfistky Jany Bouškové uzavírající 
festival Klášterní hudební slavnosti. V září 
se otevře i řada nových výstav, sportovní fa-
noušci si mohou užít zápasy v nadcházející 
sezoně… Přeji hezké babí léto,

Z. Kvapilová, redaktorka
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Svoji tvorbu představí v Knihovně TGM 
polská výtvarnice Monika Kamińska, ab-
solventka Akademie výtvarných umění 
v Krakově. Vystudovala rovněž dějiny umění 
na Jagellonské univerzitě a v současné době 
je profesorkou na University of Opole, kde 
učí malbu, kresbu a grafiku. Výstavu nazva-
nou „Pulchre, bene, recte“, jež bude k vidění 
v půjčovně pro dospělé, pořádá knihovna 
ve spolupráci s nyskou knihovnou Miejska 
i Gminna Biblioteka Publiczna. Vernisáž pro-
běhne ve čtvrtek 3. září v 17 hodin.      -kš, zk-

Monika Kamińska: Lze vyřešit, vlastní technika

Otevřen bude již tradičně i klášterní kostel Zvěs-
tování Panny Marie.                                 Foto: -pk-

Vzdělanec, kantor i  sběratel pověstí. Tím vším byl 
Jakub Lolek, od jehož narození zanedlouho uplyne 
175 let.

Skupina Laura a její tygři oslaví v „kulturáku“ své působení na hudební scéně koncertem věnovaným pracovníkům 
místních sociálních služeb jako poděkování za jejich starostlivou péči v této nelehké době.                     Foto: archiv

 Knihovna představí výtvarnici 
Moniku Kamińskou

  Dny evropského dědictví opět 
otevřou památky

Laura a její tygři nabídnou divokou show

Klára Gibišová oslaví narozeniny koncertem

V knihovně pokřtí Lolkovy  
Paměti z mého života

Černé kalhoty a  funky drive, černé brýle a  sou-
lová naléhavost, černé kravaty a  jazzová elegance, 
bílé košile a  živočišná rocková energie... Přesně tím 
se vyznačuje legendární rocková skupina Laura a její 
tygři, jejíž letošní nekončící koncertní šňůra se nese 
v duchu 35. výročí vzniku kapely. V Šumperku tento 

Závěrečný koncert 47. ročníku festivalu Preludium 
Aloise Motýla, původně plánovaný na březen, se 
uskuteční v náhradním termínu v pondělí 14. září od 
19 hodin v klášterním kostele a ponese se ve slavnost-
ním duchu. Talentovaná klavíristka Klára Gibišová 
během něj totiž oslaví desáté narozeniny.

Klára Gibišová navštěvuje od roku 2015 pražskou 
ZUŠ Ilji Hurníka ve třídě Taťány Vejvodové. Od 
té doby posbírala řadu ocenění a  na pódiu udává 

Knihu Jakub Lolek: Paměti z mého života / I. Dět-
ství představí ve čtvrtek 10. září šumperské knihovnice. 
Publikaci během křtu uvede autorka Jaroslava Čajová. 
Dějištěm akce bude od 17 hodin velký sál knihovny.

Paměti z mého života mapují život autora od útlého 
dětství, zachycují charakter doby, do které se narodil, 
a rodinného a rodového prostředí v Lipince ve zlomo-
vých časech po roce 1848, až do let posledního uči-
telského působení ve Zvoli u Zábřehu. Vylíčení boje 
o  tamní českou školu tvoří závěrečnou část Pamětí, 
jež nejsou autorem dovedeny do konce jeho života. 
Jejich závěr dopsal pisatel svou činorodou práci na 
roli školské, kulturní a občanské. Jednotlivé díly jsou 
rozšířeny o různé Lolkovy práce dokumentující histo-
rický život obyvatel regionu.                                    -kš-

významný mezník v kariéře oslaví společně se svými 
fanoušky v pátek 18. září od půl osmé večer ve velkém 
sále domu kultury. Koncert se ponese v duchu podě-
kování pracovníkům v místních sociálních službách 
za jejich obětavou práci zejména v několika předcho-
zích perných měsících.                                              -mh-

tempo známým orchestrům. Měla možnost si zahrát 
na několika prestižních akcích a  místech, například 
i v pražské Katedrále svatého Víta. Již nyní má velmi 
dobře nakročeno na hvězdnou kariéru. 

Ke svému šumperskému vystoupení si přizvala 
dvě talentované studentky konzervatoře v  Kromě-
říži – houslistku Julii Kubíčkovou a klavíristku Elišku  
Tkadlčíkovou. Během koncertu zazní skladby od 
W. A. Mozarta, J. S. Bacha nebo F. Chopina.          -red-

Dny evropského dědictví opět zdarma ote-
vřou veřejnosti památky, jež nebývají běžně 
přístupné. V řadě z nich budou druhý zářijový 
víkend připraveni průvodci s informacemi 
o jejich historii a architektonickém vývoji. 
V sobotu 12. září navíc bude na tzv. Točáku 
probíhat den řemesel a v areálu Střední ze-
mědělské školy festival medu.

Prohlídku historického centra v rychlejším 
tempu si budou moci vychutnat i sportovci, na 
neděli 13. září je totiž naplánován druhý roč-
ník běžeckého závodu ŠumpeRUN. V úterý 
15. září se pak v rámci Dnů evropského 
dědictví uskuteční v knihovně přivítání nové 
knihy „Architekt Carl Seidl 1858–1936“ vě-
nované tomuto významnému šumperskému 
rodákovi. Bližší informace najdete v srpno-
vém čísle zpravodaje. Další informace bu-
dou průběžně zveřejňovány na internetových 
stránkách a Facebooku Informačního centra 
Šumperk.                                                      -red-
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Čtrnáctý ročník festivalu Klášterní 
hudební slavnosti, jehož patronkou je 
harfistka Jana Boušková, odstartoval 
začátkem července a v září ho uzavřou 
tři koncerty. V neděli 20. září vystoupí 
v  Kongresovém sále PLL v  Jeseníku 
od osmé večerní houslový mág Pavel 
Šporcl. V sólovém koncertu s podtitu-
lem „Pocta Paganinimu“ zazní skladby 
J. S. Bacha, E. Ysaye, N. Paganiniho 
a  dalších. Na vystoupení dalšího vy-
nikajícího českého houslisty Jaroslava 
Svěceného se mohou posluchači těšit 
v pátek 25. září ve velkém sále KKC Ra-
potín. V projektu „Cigánská duše“ vy-
stoupí spolu se slovenským souborem 
Cigánski diabli. 

Zlatou tečkou za festivalem bude ve 

Nové výstavy připravují na září šum-
perští muzejníci. První z nich, nazvaná 
Náhled do historie Branné a okolí, se za-
měří na oblast severní části šumperského 
okresu, která doznala větších změn po 
druhé světové válce, zejména v důsledku 
vysídlení původních německých obyva-
tel. Prostřednictvím starých pohlednic 
nahlédnou návštěvníci nejen do historie 
samotného města Branná (před rokem 
1945 Kolštejn), ale především do minu-
losti řady lokalit v jeho blízkém či vzdá-
lenějším okolí. Výstava bude k vidění od 
středy 16. září v Hollarově galerii.

Začátek podzimu se ve výstavní síni 
muzea ponese ve znamení ohlédnutí za 
dosavadní tvorbou fotografa a  sochaře 
Antonína Suchana, který od počátku 

Hned na dvě premiéry se mohou 
v  září těšit příznivci šumperského di-
vadla. Tou první je laskavá norská 
komedie Elling a  Kjell Bjarne aneb 
Chvála bláznovství, kterou napsal na 
motivy románu Ingvara Ambjornsena 
Pokrevní bratři Axel Hellstenius. Hru 
v překladu Jarky Vrbové, v dramaturgii 
Martina Fahrnera a v  režii Petra Man-
čala plánovalo divadlo na letošní bře-
zen jako poslední premiéru uplynulé 
sezony, šíření koronaviru však její uve-
dení posunulo a diváci ji poprvé zhléd-
nou v sobotu 5. září.

O  týden později, v  sobotu 12.  září, 
nabídne divadlo strhující příběh o  pře-
konávání vlastní slabosti, opravdovém 
vědomí zodpovědnosti a  zranitelném 
mužství. Hra Králova řeč autora Davida 
Seidlera, napsaná podle tajných deníků 
královského logopeda Lionela Logua, 
se stala předlohou proslulého stejno-
jmenného filmu z  roku 2010. Příběh 
o těžkostech královského údělu se ode-
hrává na základě skutečných událostí ve 
Spojeném království období třicátých let 
20. století a představuje jeden z nejcitli-
vějších momentů moderních britských 
dějin. Historické drama v  překladu 

Finálový koncert soutěže Blues 
Aperitiv, jehož konání v březnu 
zhatila koronavirová pandemie, 
proběhne v sobotu 26. září od 
19 hodin ve velkém sále domu 
kultury. Naživo se na něm před-
staví sedm skupin, které vy-
brala odborná porota složená 
z hudebních publicistů, aktiv-
ních muzikantů a festivalových 
promotérů začátkem února. Do 
21. ročníku soutěže se přihlá-
silo čtyřiatřicet kapel z Česka, 
Polska, Slovenska, Španělska 
a Běloruska. 
Ze tří českých a čtyř polských 
kapel vzejdou dva vítězové, 
jimž pořadatelé garantují místa 
v hlavním programu listopado-
vého Blues Alive. A pokud i další 
účinkující na přehlídce zaujmou 
porotu či uspějí v diváckém hla-
sování, mohou dostat pozvánku 
k účinkování na vedlejších 
scénách Blues Alive či na pře-
hlídkách v Polsku.                 -red-

 Bluesové naděje 
vystoupí na Aperitivu

Klášterní hudební slavnosti  
se v září uzavřou

Muzeum chystá nové výstavy

Divadlo uvede v září dvě premiéry

Zlatou tečkou za festivalem bude ve středu 30. září vystoupení světoznámé harfistky 
Jany Bouškové v klášterním kostele.                                                                    Foto: V. Vlk

Fotograf a sochař Antonín Suchan patří k nepřehlédnutelným osobnostem šumper-
ského kulturního dění.                                                                                   Foto: P. Kvapil

Norskou komedii Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství uvede divadlo v pre-
miéře 5. září. V hlavních rolích uvidí diváci Jana Kroneisla a Jana Höniga.    Foto: DŠ

středu 30. září vystoupení světoznámé 
harfistky Jany Bouškové, jejíž koncert 
byl v  červenci kvůli nemoci zrušen. 
V  klášterním kostele v  Šumperku vy-
stoupí patronka festivalu od sedmé 
podvečerní a  posluchačům nabídne 
skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, J. Suka 
a B. Smetany.

Stejně jako v předchozích ročnících 
si mohou zájemci koupit vstupenky 
on-line na stránkách festivalu www.
klasternihudebnislavnosti.cz, kde také 
najdou podrobné informace o účinku-
jících a  programu. V  Šumperku jsou 
pak lístky k  dostání v  informačním 
centru na Hlavní třídě a  v  pokladně 
domu kultury. Prodávat se budou 
i před samotnými koncerty.                 -zk-

60. let patří k nepřehlédnutelným osob-
nostem šumperského kulturního dění 
a jenž letos slaví významné životní jubi-
leum. Ve svém díle reflektuje lyrické ná-
měty, jako jsou hudba, kouzlo ženského 
půvabu či tajemství přírody, a vybírá si 
též motivy z antické mytologie. Své dílo 
již představil na více než čtyřech desít-
kách výstav doma i  v  zahraničí, pravi-
delně se účastní sochařských sympozií 
a  je členem Unie výtvarných umělců 
Olomoucka a  držitelem Ceny města 
Šumperka a  Ceny Olomouckého kraje 
v oblasti kultury. Velká autorská výstava 
soch a plastik bude zahájena ve čtvrtek 
17. září vernisáží v  17 hodin. Úvodní 
slovo přednese Jiří Hastík a  vystoupí  
Papas trio.                                                   -red-

Jitky Sloupové nastudoval se šumper-
ským souborem režisér Jakub Maceček, 
v hlavní roli Bertieho, vévody z Yorku, se 

představí Jan Hönig, australského logo-
peda Lionela Logua hraje Petr Komínek. 
Obě premiéry začínají v 19 hodin.    -red-
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 20.00 Noví mutanti, USA, horor, sci-fi, akční, 12+

Neděle 6. září
 10.00, 12.15 Fotbal st. a ml. dorost: Šumperk – 
Frýdek-Místek, hřiště, Tyršův stadion

 15.20 Mulan, USA, dobrodr., drama, rodinný, ČZ
 17.40 After: Přiznání, USA, drama, romant., 12+
 20.00 Noví mutanti, USA, horor, sci-fi, akční, 12+

Pondělí 7. září
  8.00 Martin Hojgr: Vyhnání z ráje, otevření vý-
stavy obrazů, informační centrum

 16.00 V síti, ČR, dokumentární, 12+
  17.30 Klub čtenářů: K. Tučková  –Žítkovské 

bohyně, setkání a  debata nad knihou, klubovna 
v suterénu, knihovna

 17.40 After: Přiznání, USA, drama, romant., 12+
  18.00 Kurz řeckých tanců, pořádá Řecká obec 
Šumperk pod záštitou SVČ Doris, společenské 
středisko Sever

 20.00 Štěstí je krásná věc, ČR, komedie

Úterý 8. září
  10.00 Méďa Špuntík, pohádka pro batolata, 
VK, Hrádek, divadlo

 17.40 V síti, ČR, dokumentární, 15+
  18.00 Literární seminář: Myšlenkový svět 

Kurta Vonneguta, přednáší F. Říhovský, malý sál, 
knihovna

 20.00 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+

Středa 9. září
  15.15 Oko senior: 3bobule, ČR, komedie
 17.40 Štěstí je krásná věc, ČR, komedie
  19.30 Pokáč a Pavel Čadek, velký sál, dům kultury
 20.00 Artvečer – FK: Salvador Dalí: Hledání ne-

smrtelnosti, ESP, dokumentární, 12+

Čtvrtek 10. září
  9.00–17.00 Houby, Rytířský sál, muzeum
  12.00–17.00 Světluška, nadační sbírka pro ne-
vidomé, prodej sbírkových předmětů, výtvarný 

Dlouhodobé výstavy
 Do 13. 9. Josef Pavlíček: Šumperk kdysi, výstavní 
síň, muzeum
 Od 17. 9. do 8. 11. Antonín Suchan: Ohlédnutí, 
výstavní síň, muzeum
 Od 10. 9. do 12. 9. Houby, Rytířský sál, muzeum
 Od 16. 9. do 4. 10. Náhled do historie Branné 
a okolí, Rytířský sál, muzeum
 Do 6. 9. Herna plná přírody, Muzejíčko, muzeum
 Od 13. 9. do 10. 1. Já, hrdina, Muzejíčko, muzeum
 Do 18. 10. Čas lovců a sběračů, Hollarova galerie, 
muzeum
 Do 1. 11. J. Havelka: S objektivem v přírodě, vý-
stava fotografií, Galerie mladých, muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny  
severozápadní Moravy, muzeum

  Do 20. 9. Zuzana Malénková: Paměť míst a věcí, 
Galerie J. Jílka

  Od 23. 9. do 11. 10. Vladimír Říha: Skrytá malba, 
Galerie J. Jílka

 Do 2. 9. Šárka Nesvadbová: Barvy květin, foto-
grafie, půjčovna pro dospělé, knihovna

 Od 3. 9. do 4. 11. Monika Kamińska: Pulchre, 
bene, recte, malba, kresba, grafika, půjčovna pro 
dospělé, knihovna

 Do 30. 9. Bludiště a  hlavolamy, výstava Ma-
tice osvěty Bratislava, půjčovna pro mládež, 
knihovna

  Do 31. 12. Retrospektivní výstava DK40, foyer, 
dům kultury

 Do 20. 10. Barvy krajiny, obrazy žáků a studentů 
ZŠ a SŠ Pomněnka, o. p. s., divadlo

 Od 1. 9. do 31. 12. Výstava prací studentů umě-
leckých tříd VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo 
 Do 3. 9. Boris Jirků: Okno do duše, Eagle Gallery 
 Od 17. 9. Josef Dudek, Eagle Gallery 
 Do 27. 9. Ivan Prokop: ... byl jsem při tom, výstava 
fotografií, Kabinet fotografie, altán Radniční 27

  Od 7. 9. do 4. 10. Martin Hojgr: Vyhnání z ráje, 
výstava obrazů, informační centrum

 Od 16. 9. do 31. 10. Lenka Havlíková: Harmoni-
zační obrazy, Kavárnička Lalala

Úterý 1. září
  15.20 Frčíme, USA, animovaný, rodinný, kome-

die, ČZ 
  17.00 Carmina Vetera, Pražský komorní balet, 
VK, divadlo

 17.40 Štěstí je krásná věc, ČR, komedie
 20.00 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+

Středa 2. září
 17.20 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+
 20.00 Artvečer – FK: Mezi dnem a nocí, MNE, 

SRB, drama, povídkový

Čtvrtek 3. září
  17.00 Monika Kamińska: Pulchre, bene, recte, 
zahájení výstavy polské výtvarnice, půjčovna pro 
dospělé, malý sál, knihovna

  17.30 Partička, velký sál, dům kultury
 17.40 After: Přiznání, USA, drama, romant., 12+
  19.00 Boris Jirků: Okno do duše, dernisáž vý-
stavy, Eagle Gallery 

 20.00 Štěstí je krásná věc, ČR, komedie
  20.00 Partička, velký sál, dům kultury

Pátek 4. září 
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
 15.20 Mulan, USA, dobrodr., drama, rodinný, ČZ
 17.40 After: Přiznání, USA, drama, romant., 12+
 20.00 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+

Sobota 5. září
  9.00–17.00 Sportovní hry s  Doriskou, spor-
tovní aktivity pro veřejnost, sportovní a  taneční 
vystoupení, letní scéna, sady 1. máje

 10.00, 12.00 Fotbal žáci U15 + U14: Šumperk – 
Třinec, hřiště, Tyršův stadion

 15.20 Mulan, USA, dobrodr., drama, rodinný, ČZ
  17.00 Barvy krajiny, vernisáž výstavy obrazů 
žáků a studentů ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s., divadlo

 17.40 After: Přiznání, USA, drama, romant., 12+
 19.00 Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznov-
ství, P, VK, divadlo

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!

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

   Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3,
tel.: 583 214 287, www.dksumperk.cz

 Eagle Gallery: Nemocniční 8a,  
tel.: 777 700 740, www.eaglegallery.cz 

   Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, tel.: 583 214 276
 
  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
 

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

Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3, 
tel.: 583 212 000, www.kinosumperk.cz, 
ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, 

 = technologie 3D zvuku Dolby 
Atmos®, ke všem projekcím k zapůjčení sluchátka 
pro nedoslýchavé

Klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny Marie): 
Kladská ul.

 Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk: 
ul. 28. října 1, tel.: 583 214 588,  
www.knihovnaspk.cz

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

 Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22, 
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz

ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz

Fotbal: www.fksumperk.cz
Hokej: www.dracisumperk.cz
Kuželky: www.kksumperk.cz
Volejbal: www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=OLK-M

 akce pro děti

 akce pro seniory

 divadelní představení

 filmy, promítání

 koncerty, hudební pořady

 přednášky, besedy, autorská čtení

 výstavy, vernisáže

 tvoření, výtvarné aktivity

 plesy, taneční akce

 festivaly, slavnosti

 sport, pohyb, aktivní vyžití

 ostatní
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ateliér, ulice města, Komín
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
niory, hrají Senioři Šumperk, Kavárnička Lalala

 15.15 Break The Silence: The Movie, KOR, doku-
ment, hudební 

  17.00 Jakub Lolek: Paměti z  mého života – 
I. Dětství, křest knihy, knihu uvede autorka J. Ča-
jová, velký sál, knihovna

  17.00 Zajímavosti ze světa hub, přednáška 
mykoložky T. Tejklové, přednáškový sál, muzeum

 17.20 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+
 20.00 Štěstí je krásná věc, ČR, komedie

Pátek 11. září
  9.00–17.00 Houby, Rytířský sál, muzeum
 15.20 Mulan, USA, dobrodr., drama, rodinný, ČZ
 17.45 Děda, postrach rodiny, USA, komedie, ro-

dinný, ČZ 
  19.00 ŠPEK FEST: ART.BLOK, jižní křídlo, 
dům kultury

 20.00 After: Přiznání, USA, drama, romant., 12+

Sobota 12. září
  9.00–12.00 Houby, Rytířský sál, muzeum
 9.00–15.00 Dny evropského dědictví: Rozhledy 
z věže, historická budova radnice

 9.00–17.00 Dny evropského dědictví: Prohlídka 
expozice Čarodějnické procesy v Geschaderově 
domě, komentované prohlídky Geschaderova 
domu, volné prohlídky klášterního kostela, 
kostela sv. Jana Křtitele, kostela sv. Barbory, 
evangelického kostela, starokatolického kostela 
a chrámu sv. Ducha

 9.00–17.00 Dny evropského dědictví: Prohlídka 
výstav Vlastivědného muzea Šumperk zdarma

 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Dny evropského 
dědictví: Komentované prohlídky protiatomo-
vého krytu, bývalý zámek, Bulharská ul.

 9.00, 10.30, 14.00 Dny evropského dědictví: Ko-
mentované prohlídky divadla a jeho zákulisí

 9.00–17.00 Medový den – festival medu, prodej 
a  ochutnávka medů a  medovin, medová stezka 
pro děti, ukázka řemesel, medobraní, kurz kvašení 
zeleniny, odborné přednášky, areál SOŠ, Zeměděl-
ská 3

 9.00–13.00 Den řemesel, prezentace řemesel uč-
ňovských a  studijních oborů SŠŽTS Šumperk,  
Točák

 9.30 Kuželky KP muži: KK Šumperk B – KK Jis-
kra Rýmařov, kuželna, Tyršův stadion

 10.00–16.00 Dny evropského dědictví: Prohlídka 
výstav Muzea silnic ve Vikýřovicích zdarma

 13.00 Kuželky divize muži: KK Šumperk A  – 
TJ Michálkovice, kuželna, Tyršův stadion

 14.00 Break The Silence: The Movie, KOR, doku-
ment, hudební 

  16.00 Mlsné medvědí příběhy, ČR, animovaný, 
povídkový, rodinný 

 17.25 Děda, postrach rodiny, USA, komedie, ro-
dinný, ČZ 

 19.00 Králova řeč, P, VK, divadlo
 20.00 Film naživo: Divadlo Na zábradlí – Tajný 

agent, ČR, drama, 12+

Neděle 13. září
  9.00 Já, hrdina, otevření výstavy, Muzejíčko, 
muzeum

 10.00 Fotbal muži B: Šumperk – Libina B, hřiště 
Tyršův stadion

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

 11.00 ŠumpeRUN: Vyhlášení výsledků závodu 
dětských kategorií, nám. Míru

 12.00 ŠumpeRUN: Hlavní závod na 10 km 

 Do G-klubu zavítá  
nadšený cestovatel Tomáš Vejmola

 Martin Hojgr pozve  
do svého imaginativního světa

Tomáš Vejmola v asijské trojkolce tuk-tuk. 
Foto: archiv

Touha po dobrodružství a poznání nových 
míst a lidí. Přesně tento sen měl třicetiletý 
Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách, 
který ujel přes třináct tisíc kilometrů z thaj-
ského Bangkoku do Hranic na Přerovsku 
zcela sám v asijské trojkolce tuk-tuk. Ta 
získala výstižné jméno Žihadlo. Není to 
přitom zdaleka jeho jediný cestovatelský 
zážitek. A přesně o tom bude pojednávat 
přednáška, která se uskuteční ve středu 
23. září od 17.30 hodin v šumperském  
G-klubu. Zájemci si budou moci na místě 
koupit i Tomíkovu knížku o jeho bláznivé 
roční cestě přes půl světa.                        -red-

Září bude v minigalerii informačního centra 
patřit výstavě místního undergroundového 
výtvarníka Martina Hojgra. Výstava nazvaná 
Vyhnání z ráje podle autorovy poslední do-
končené série obrazů bude zahájena v pon-
dělí 7. září bez vernisáže a potrvá do 4. října.  
Imaginativní velkoplošné obrazy z dílny Mar-
tina Hojgra vznikají pomocí airbrush pistole, 
což je tzv. vzdušný štětec, který umožňuje vý-
tvarníkovi, aby stlačeným vzduchem maloval 
v podstatě na jakýkoli povrch. Tato původně 
americká technika, zvaná také jako ame-
rická retuš, pochází už z konce 19. století.  
„Martinův ateliér je neskutečně inspira-
tivní místo, velkoformátová plátna, na nichž 
proudí vlny energie, zabírají každičké volné 
místo, ta rozpracovaná jsou na dosah, 
připravená na další autorovu myšlenku. 
Najdete tam i steampunkem inspirované 
plastiky nebo postupně vznikající scény jeho 
fotografických projektů,“ uvádí vedoucí infor-
mačního centra Martina Buchtová. 
Svým zaměřením má Martin Hojgr také 
blízko ke komiksu a street artu. Jeho vý-
tvarnou práci je možné vidět na fasádě 
budovy v areálu Střední odborné školy 
Šumperk, jeho sochařskou práci pak v nově 
otevřených prostorách baru Art Club v ulici 
Langrově.                                                      -red-

a závod štafet, běžecký závod ulicemi města, start 
nám. Míru

 13.00 Fotbal žáci U13 + U12: Šumperk – Třinec, 
hřiště, Tyršův stadion

 13.30 Break The Silence: The Movie, KOR, doku-
ment, hudební 

 14.00 ŠumpeRUN: Vyhlášení výsledků hl. zá-
vodu a závodu štafet, nám. Míru

  15.30 Mlsné medvědí příběhy, ČR, animovaný, 
povídkový, rodinný 

 16.00 Fotbal muži A: Šumperk – Slavičín, hřiště 
Tyršův stadion

  17.00 Princezna zakletá v  čase, předpremiéra 
s účastí tvůrců, ČR, pohádka, fantasy 

 20.00 Králové videa, ČR, dokumentární

Pondělí 14. září
 17.30 Štěstí je krásná věc, ČR, komedie
  18.00 Kurz řeckých tanců, pořádá Řecká obec 
Šumperk pod záštitou SVČ Doris, společenské 
středisko Sever

 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – SK Ka-
daň, zimní stadion

  19.00 PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Klára 
Gibišová (klavír), hosté J. Kubíčková a E. Tkadl-
číková, klášterní kostel

 19.50 Tenet, USA, GB, akční, drama, sci-fi, 12+

Úterý 15. září
  17.00 Dny evropského dědictví: Architekt Carl 

Seidl – Dubina 1858–1936   aneb Stavby Carla 
Seidla na rodném Šumpersku, v Lodži a jadran-
ské riviéře, uvítání knihy, velký sál, knihovna

 17.30 Noví mutanti, USA, horor, sci-fi, akční, 12+
 19.50 Štěstí je krásná věc, ČR, komedie

Středa 16. září
  9.00 Náhled do historie Branné a okolí, ote-
vření výstavy, Rytířský sál, muzeum

 17.00. Lenka Havlíková: Harmonizační obrazy, 
vernisáž výstavy, Kavárnička Lalala

 17.40 After: Přiznání, USA, drama, romant., 12+
 19.00 Koule, Klicperovo divadlo Hradec Králové, 
VK, vyprodáno, divadlo

 20.00 Supernova, GB, drama, 12+

Čtvrtek 17. září
 17.00 Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznov-
ství, D, VK, divadlo

  17.00 Antonín Suchan: Ohlédnutí, zahájení 
výstavy, výstavní síň, muzeum

 17.45 Rytmus: Tempos, SR, dokument., hudební, 12+
  18.00 Seminář Osobní rozvoj: Jak měnit a ří-

dit chování a komunikaci s pomocí transakční 
analýzy, přednáší J. Kaněvová, malý sál, knihovna

  19.00 Josef Dudek, zahájení výstavy, Eagle 
Gallery 

 20.00 Kingsman: První mise, GB, USA, akční, 
dobrodružný, komedie, 15+

Pátek 18. září
  10.00 Méďa Špuntík, pohádka pro batolata, 
VK, Hrádek, divadlo

  15.30 Máša a medvěd: Mášiny písničky, RUS, 
animovaný, rodinný, ČZ

  17.40 Princezna zakletá v čase, ČR, pohádka, 
fantasy 

  19.00–22.00 Uličkami s  lampičkami, večerní 
poznávací procházka městem po připravené trase, 
start na nám. Míru u  radnice od 19 do 20 hod., 
s  sebou lampičky, lampióny nebo jiná světýlka, 
ulice města hřiště na Komíně 

 19.00 Toulavej, Studio D123, VK, Hrádek, divadlo
  19.30 Laura a její tygři, velký sál, dům kultury
 20.00 Krajina ve stínu, ČR, drama, historický, 12+
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V  úterý 15. září se ve velkém sále 
městské knihovny dočká uvítání nový 
titul „Architekt Carl Seidl 1858–1936“. 
Monografie mapuje rozsáhlé dílo tohoto 
vídeňského architekta pocházejícího 
z  významné šumperské rodiny podni-
katelů v  textilním průmyslu. Akce, jež 
proběhne od páté odpolední, se koná 
u  příležitosti letošních Dnů evropského 
dědictví a  pod záštitou starosty města 
Tomáše Spurného.

Nová kniha Architekt Carl Seidl 1858–
1936 je součástí řady architektonických 
monografií vydávaných spolkem archi-
tektů Obecní dům Brno. Reprezentativní 
publikace bude sloužit k lepšímu poznání 
architektova díla realizovaného v rakous-
kouherské monarchii a překvapí čtenáře 
mimořádným rozsahem vysoce kvalit-
ních staveb. „Carl Seidl po sobě zanechal 
mnoho krásných staveb, a  to nejen na 
rodném Šumpersku, ale také například 
v polské Lodži nebo na jadranské riviéře 

V knihovně představí publikaci 
o architektu Carlu Seidlovi

v  Chorvatsku,“ říká ředitelka knihovny 
Kamila Šeligová. Současně podotýká, že 
výjimečnost jeho děl umocňuje styl, kte-
rým tak trochu šel proti proudu tvorby 
soudobých architektů a  inspiraci hledal 
v historii.

Vydavatel získal z  moravských, pol-
ských i chorvatských archivů práva k pů-
vodním archiváliím, v knize ale nechybí 
ani množství aktuálních fotografií staveb, 
jež jsou navíc pro lepší porozumění do-
plněny i  nově pořizovanými plány. Pro 
moravské čtenáře bude nepochybně za-
jímavé zařazení kolekce Seidlových šum-
perských staveb. 

Hlavní stati napsali Jasenka Kranjče-
vić (Záhřeb, Chorvatsko), Krzysztof Ste-
fański (Lodž, Polsko), Berislav Valušek 
(Rijeka, Chorvatsko) a  Pavel Zatloukal 
(Olomouc, Česká republika). Uvedení 
publikace se ujmou zástupci kolektivu au-
torů – Pavel Zatloukal, Miroslav Ambroz, 
Markéta Kamená a Ivan Wahla.           -red-

Novou interaktivní výstavu pro 
děti i rodiče, která přiblíží složky 
integrovaného záchranného sys- 
tému a situace, v nichž se může 
každý z nás stát hrdinou a za-
chránit lidský život, otevře v září 
šumperské muzeum. Nese název  
Já, hrdina a zaměří se zejména 
na nejmladší návštěvníky, které 
hravým způsobem seznámí 
s tím, jak se chovat v krizových 
situacích. Děti se zapojí do pro-
vozu na uměle vybudovaném 
dopravním hřišti se silnicí, domy 
a maketami policejního auta, 
hasičské cisterny a sanitky, když 
v tom se stane nehoda… Během 
společné hry se děti naučí, co 
by měly v takové situaci udělat. 
Výstava bude otevřena v Muze-
jíčku v neděli 13. září a potrvá 
do 10. ledna.                               -eš-

Oblíbený literární seminář, který 
pořádá šumperská knihovna, 
od září opět pokračuje. Před-
nášející Filip Říhovský přiblíží 
v úterý 8. září posluchačům 
myšlenkový svět Kurta Vonne-
guta. Setkání začíná v 18 hodin 
v malém sále knihovny.       -red-

 V Muzejíčku seznámí 
děti s prací záchranářů

 Knihovna pořádá další 
literární seminář

Sobota 19. září
 10.00, 12.15 Fotbal st. a ml. dorost: Šumperk – 
Kroměříž, hřiště, Tyršův stadion

  15.30 Máša a medvěd: Mášiny písničky, RUS, 
animovaný, rodinný, ČZ

 17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – HC Ba-
ník Sokolov, zimní stadion

  17.40 Princezna zakletá v čase, ČR, pohádka, 
fantasy 

 19.00 Sladké mámení, VK, divadlo
 20.00 Kingsman: První mise, GB, USA, akční, 

dobrodružný, komedie, 15+

Neděle 20. září
 10.00, 12.00 Fotbal žáci U15 + U14: Šumperk – 
Uničov, hřiště, Tyršův stadion

   10.00 Králíci z klobouku, hraje Divadlo Špíl-
berg Brno, velký sál, dům kultury

  15.30 Máša a medvěd: Mášiny písničky, RUS, 
animovaný, rodinný, ČZ

  17.40 Princezna zakletá v  čase, ČR, pohád., 
fantasy 

 20.00 Kingsman: První mise, GB, USA, akční, 
dobrodružný, komedie, 15+

Pondělí 21. září
  13.00 Svátek seniorů, zábavný program s V. Hro-
nem a P. Martinákem, velký sál, dům kultury

 17.30 Kingsman: První mise, GB, USA, akční, 
dobrodružný, komedie, 15+
  18.00 Kurz řeckých tanců, pořádá Řecká obec 
Šumperk pod záštitou SVČ Doris, společenské 
středisko Sever

 20.00 Krajina ve stínu, ČR, drama, historický, 12+

Úterý 22. září
 17.30 Kingsman: První mise, GB, USA, akční, 

dobrodružný, komedie, 15+
  18.00 Zlatuše Knollová: Za čajem na Srí Lanku, 

beseda spojená s krátkým autorským čtením, velký 
sál, knihovna

 20.00 Krajina ve stínu, ČR, drama, historický, 12+

Středa 23. září
  15.15 Oko senior: Havel, ČR, drama, životop., 12+

  17.30 ŠPEK FEST: Tomík na cestách – Tuk-
tukem z  Thajska až na Moravu, G-klub, dům 
kultury

 17.30 Kingsman: První mise, GB, USA, akční, 
dobrodružný, komedie, 15+

  18.00 Vladimír Říha: Skrytá malba, zahájení 
výstavy, Galerie J. Jílka

 19.00 Králova řeč, A, VK, divadlo
 20.00 Artvečer – FK: Loni v Marienbadu, FR, IT, 

drama, mysteriózní, romantický, 12+

Čtvrtek 24. září
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
niory, hraje Albatros, Kavárnička Lalala

 17.00 Amadeus, C, VK, divadlo
 17.45 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, ko-

medie, 12+
 20.00 Žaluji!, FR, IT, drama, thriller, historický, 12+

Pátek 25. září
  15.00 Lollipopz, velký sál, dům kultury
  15.30 Princezna zakletá v čase, ČR, pohádka, 

fantasy 
 17.00 Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznov-
ství, G, VK, divadlo

 17.45 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, ko-
medie, 12+

 20.00 Krajina ve stínu, ČR, drama, historický, 12+

Sobota 26. září
 10.00, 13.00 Volejbal kraj. přebor muži: Šum-
perk – Dolní Studénky, hala, ZŠ 8. května

 10.00 Fotbal žáci U13 + U12: Šumperk – Vsetín, 
hřiště, Tyršův stadion

  10.00–18.00 Medový den, sportovní, herní, vě-
domostní a výrobní stanoviště s tematikou „život 
včel“, sady 1. máje

 13.00 Kuželky divize muži: KK Šumperk A  – 
KK Minerva Opava, kuželna, Tyršův stadion

 14.00 Fotbal muži B: Šumperk – Brníčko, hřiště 
Tyršův stadion

  15.30 Princezna zakletá v čase, ČR, pohádka, 
fantasy 

 15.30 Kuželky KP muži: KK Šumperk B – 
KS Moravský Beroun A, kuželna, Tyršův stadion

 17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – SC Ko-
lín, zimní stadion

 19.00 Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznov-
ství, B, VK, divadlo

  19.00 Blues Aperitiv, velký sál, dům kultury
 20.00 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, ko-

medie, 12+

Neděle 27. září
  13.00 Šumperský hafan 2020, Pavlínin dvůr, 
muzeum

  15.30 Princezna zakletá v čase, ČR, pohádka, 
fantasy 

 15.30 Fotbal muži A: Šumperk – Přerov, hřiště 
Tyršův stadion

 17.45 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, ko-
medie, 12+

Pondělí 28. září
  15.30 Princezna zakletá v čase, ČR, pohádka, 

fantasy 
 17.45 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, ko-

medie, 12+
 20.00 Krajina ve stínu, ČR, drama, historický, 12+

Úterý 29. září
  10.00 Krkonošská pohádka, školy, VK, divadlo

  17.00 Miloň Čepelka, autorské čtení, velký sál, 
knihovna

 17.45 Krajina ve stínu, ČR, drama, historický, 12+
 20.00 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, ko-

medie, 12+

Středa 30. září
 17.00 Králova řeč, G, VK, divadlo

 17.45 Bábovky, ČR, SR, romantický, drama, ko-
medie, 12+

  18.00 Seminář Moderní dějiny: Geno-
cidy 20.  století, přednáší T. Hlavsa, velký sál, 
knihovna

 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – AZ Ha-
vířov, zimní stadion

  19.00 KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: 
Jana Boušková, klášterní kostel 

 20.00 Artvečer – FK: Corpus Christi, PL, drama, 15+

Kurt Vonnegut.           Foto: archiv
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Hradbou probouraný vchod do altánu. Stav v roce 1969 
po zboření okolních hradeb a  před zazděním otvoru 
a zhotovením hladké štítové zdi. 

Foto: archiv VM Šumperk

Zazdívání dalšího druhotného vstupu do altánu a ob-
novování zrušeného okna pod druhým klenákem 
zprava. Práce na komíně se chýlí ke konci. Rok 1969. 

Foto: archiv VM Šumperk

Altán po rekonstrukci sloužil jako klubovna pionýr-
ským oddílům Střela a Kamzíci. Jeho oplocení se určitě 
s názory památkářů silně rozcházelo, sedmdesátá léta 
20. století.                                       Foto: sbírky VM Šumperk

Bez názvu („à la Francis Bacon“), nedatováno, olej, 
plátno 105 × 140 cm

Seriál Šumperské proměny: Perlička šumperské architektury

Program Na okraji pokračuje v Jílkově galerii dvěma výstavami

Šumperk, často označovaný jako malá Vídeň, 
potěší návštěvníka nejen zdobnými fasádami měst-
ských paláců a výstavnými vilami někdejších textil-
ních podnikatelů, ale i drobnějšími stavbami. K těm 
nejmenším patří zahradní altán v Radniční ulici 
v blízkosti klášterního kostela. Původně se předpo-
kládalo, že ho nechal vystavět majitel domu č. p. 256 
(v  dnešní Slovanské ulici), tehdejší kovář Franz 
Werner, za jehož domem se zahradní pavilon na-
cházel. Není ale vyloučeno, že stavebníkem byl ma-
jitel sousední, výše položené nemovitosti č. p. 255 
Winzenz Klapper, který, jak to naznačuje Hönigova 
mapa, pravděpodobně koupil parcelu za oběma 
zmíněnými domy na bývalém parkánu před hrad-
bami. Ať tak či onak, altán byl na zmíněném par-
kánu přistavěn k  hradební zdi a  podle odborníků 
se tak stalo v posledních desetiletích 18. století, pří-
padně v prvních desetiletích století devatenáctého. 

Program Na okraji, na který se Galerii Jiřího Jílka 
podařilo získat grant od ministerstva kultury, pokra-
čuje v září opět dvěma výstavami. První nazvaná „Pa-
měť míst a věcí“ představuje tvorbu Zuzany Malénkové 
(*1982) a trvá do 20. září. O tři dny později, ve středu 
23. září, pak vernisáž v 18 hodin otevře výstavu prací 
Vladimíra Říhy (1944–2007) nesoucí název „Skrytá 
malba“. K vidění bude do 11. října.

Vladimír, už na výtvarce nepřehlédnutelný, byl na 
Akademii s  málokým srovnatelným malířem. Rychle 
rozvržený obraz mohl hned dokončit a stejně snadno 
doplnil chybějící linie při restaurování. Na jistotě ruky 
ale nestavěl a svou důsledností byl v rozporu s dobou. 
S  letmou nahodilostí se nespokojil, na několika plát-
nech roku maloval nekonečně dlouho. Potřeboval čas, 
hodně času, a snad i proto se později odmlčel. 

Měl rád barevné masky Jamese Enzora i zemité fi-

se do jeho jediné vnitřní prostory po třech pískovco-
vých schodech a prosklenými dveřmi ve střední ose 
východní zdi. Po stranách dveří osvětlovala místnost 
dvě okna zaklenutá stejně jako vstup stlačeným ob-
loukem. Nad okny byly ve štuku provedeny protáhlé 
klenáky s květinovým motivem. Další okna stejného 
provedení byla vždy po dvou v  severní i  jižní zdi. 
Prostor pavilonu tak působil vzdušně a  bylo jistě 
příjemné v  něm v  létě odpočívat. Výrazným prv-
kem stavby se staly klasicistně provedené pilastry se 
stylizovanými jónskými hlavicemi, umístěné v prů-
čelí mezi vstupem a okny, ale také na nárožích čelní 
zdi i mezi okny zdí bočních. Stavbu kryla šindelová 
mansardová střecha s vikýřem.

Těžké časy tomuto objektu nastaly poté, co se jako 
altán přestal užívat. Pokud přijmeme předpoklad, že 
náležel k domu č. p. 255, pak se tak pravděpodobně 
stalo na počátku druhé poloviny 19. století, kdy 

gury Constanta Permekeho a volně navázal i na Novou 
figuraci šedesátých let, představovanou Leonardem 
Cremoninim nebo Francisem Baconem. V tom se po-
tkával s Jiřím Sopkem. Nebyla to ale Sopkova groteska, 
příběh tu neměl významnější roli. Jen sama malba byla 
výpovědí.

Po studiu se stáhl a  kromě ateliéru ve Vršovicích 
a později v Senohrabech nikde své obrazy neukazoval. 
Věnoval se domu se zahradou a živil se restaurováním. 
Zemřel tam na jaře roku 2007 a kromě hrstky známých 
o  jeho malbě málokdo ví. První a  zároveň posmrtná 
výstava, zapůjčená synem Cyrilem a  dcerou Magda-
lénou, ji zpřístupňuje. Děkuji, že mohu splatit dávný 
dluh a vynést ji ze skrytosti. Připomenout ji a vrátit ho 
mezi významné malíře nejenom naší generace, kam 
Vladimír nepochybně patří. V  širším povědomí jeho 
bytostně ryzí malba chybí…                                  M. Koval

vchod. Následně došlo k další destrukci této stavby, 
když jedno z oken v jižní zdi bylo zrušeno a na jeho 
místě vznikl nový vstup do altánu. Po přesídlení ha-
sičského sboru v polovině šedesátých let 20. století 
byly bývalé stáje i hradba odstraněny. Jako solitér tu 
zůstal stát stavebními zásahy a  nevhodným užívá-
ním téměř zničený altán.

Náročnou rekonstrukci někdejšího zahradního 
pavilonu inicioval tehdejší okresní konzervátor 
Karel Čunderle. Záchrany památky se pod jeho ve-
dením ujali v  letech 1969 až 1971 pracovníci sku-
piny pro údržbu památek tehdejšího Vlastivědného 
ústavu v  Šumperku. Zbytek hradby tvořící „záda 
pavilonu“ upravili do podoby hladké štítové zdi, 
v jižním průčelí zrušili kdysi probouraný vstup a na 
jeho místě obnovili chybějící okno a pilastr. Veškeré 
otvory byly opatřeny zdvojenými skly. Aby bylo 
možné stavbu užívat celoročně, bylo ve štítové zdi 

Dnes tento někdejší zahradní pavilon stojí osa-
moceně a  je důstojným partnerem architektury 
kláštera, ale i dalších historických domů v Radniční 
ulici. V letošním roce došlo k jeho opravám. Šinde-
lová střecha dožívala a zdivo poškozovala vzlínající 
vlhkost. To jsou ale ty nejmenší „rány“, jež na tuto 
drobnou stavbu v  průběhu mnoha desetiletí do-
padly. Její příběh je dozajista zajímavý.

V době, kdy altán sloužil svému účelu, vstupovalo 

zmíněný dům nechal Eduard Oberleithner přebu-
dovat na byty. Když se kolem roku 1875 rozhodlo 
velení zeměbraneckého praporu, který užíval pro-
story kláštera, přistavět k  hradbě stáje, nebyl asi 
prostor altánu na její druhé straně příjemným mís-
tem k  pobývání. Po odchodu vojska získal bývalé 
stáje šumperský hasičský sbor pro uložení techniky. 
Později byl hasiči využit jako hospodářský objekt 
také altán, do něhož byl v hradební zdi probourán 

vyzděno těleso komínu. Fasáda tehdy dostala ok-
rový odstín a  jen ozdobné prvky byly pojaty bíle. 
Nový šindel na mansardové střeše nahradil svého 
předchůdce. Po řadu let potom altán sloužil jako 
klubovna mládeže. 

Dokončení příště.
Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Šumperk 

a dislokovaným pracovištěm Národního památko-
vého ústavu v Šumperku Z. Doubravský
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Miloň Čepelka.                                                     Foto: archiv

Psi všech ras se v Pavlínině dvoře „utkají“  
o Šumperského hafana

Miloň Čepelka se vrací do knihovny

Šumperský hafan zve již více než deset let všechny 
milovníky psů a samozřejmě i jejich čtyřnohé kama-
rády k přátelskému soutěžení o  stejnojmenný hrdý 
titul. O  ten budou letos „bojovat“ v neděli 27. září 
od jedné odpolední již tradičně v  areálu Pavlínina 
dvora v  místním muzeu, jež akci ve spolupráci se 
spolkem Adopce psů bez hranic pořádá. Soutěže se 
mohou zúčastnit psi všech ras, bez ohledu na prů-
kaz původu a věk. Podmínkou je pouze předložení 
očkovacího průkazu s platným očkováním vztekliny.

„Speciální poděkování vždy patří majitelům 
adoptovaných psů. Od 11. ročníku pomáhá Šum-
perský hafan mnohem více při umisťování psů, 
a  to jak chrtů a  podenců, což jsou tradiční part-

Významný český básník, prozaik, textař, scenárista, 
moderátor, cimrmanolog a herec Divadla Járy Cimr-
mana Miloň Čepelka se po roce vrací do Knihovny 
T. G. Masaryka. Příznivci se s ním mohou setkat bě-
hem autorského čtení v úterý 29. září od páté odpole-
dní ve velkém sále.

Miloň Čepelka, původním povoláním učitel českého 
jazyka a  literatury, tentokrát bude číst ze svých próz 
Nebožtík na rynku (2017), Skok sem, skok tam (2019) 
a  z  pohádky-nepohádky Děda jménem Nuel (2019). 
Posluchači se mohou rovněž těšit na jeho sonety. Před-
prodej vstupenek v  ceně padesát korun bude zahájen 
v úterý 1. září v půjčovně pro dospělé.                       -red-

neři Hafana, tak nově i pejsků z útulků v našem re- 
gionu, zejména z útulků v Zábřehu a Mohelnici a ze 
záchytných kotců ve Starém Městě. Kdyby se díky 
Hafanovi podařilo nějaké pejsky umístit do nových 
domovů, byl by to obrovský úspěch a Hafan by tím 
získal vyšší ‚level‘,“ říká Marie Gronychová, ředitelka 
šumperského muzea. Stejně jako v minulých letech 
bude hlavním bodem programu soutěž o titul Šum-
perský hafan 2020, jež bude probíhat v několika ko-
lech s tím, že vítěz každého dílčího kola postoupí do 
závěrečného posuzování ve finále. Přihlášky budou 
dostupné na webu www.muzeum-sumperk.cz nebo 
na fb profilu https://www.facebook.com/Sumpersky.
hafan.                                                                           -red-

V září uvede kino Oko premiéru snímku Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy, jenž je kronikou lidí a  jedné 
malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu 
čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí 
osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou.     Foto: kino Oko

Z nových knih, které 
Knihovna TGM koupila 
v červenci pro své čtenáře, 
knihovnice doporučují 
nový román Jiřího Hájíčka 
Plachetnice na vinětách, 
jehož hrdinka proplouvá 
mezi vzpomínkami na dět-
ství a zároveň vyhlídkami 
na stáří, zatímco se stará o nemocné rodiče 
a snaží se urovnat vztahy se sestrou. Čtenáři 
by si neměli nechat ujít ani román Pastva 
pro oči americké autorky Myly Goldbergové, 
který zachycuje složitý život fiktivní foto - 
grafky a matky-samoživitelky Lillian 
Prescottové v 50. a 60. letech v New Yorku, 
a také prestižní Bookerovou cenou oceněný 
dystopický román Svědectví, v němž autorka 
po pětatřiceti letech rozvíjí téma románu Pří-
běh služebnice prostřednictvím svědectví tří 
žen v různém postavení.
Další čtenářské tipy
beletrie: Z. Dostálová – Soběstačný, K. Vla-
sáková – Praskliny, D. Szalay – Turbulence, 
T. Perry – Starej chlap, F. Backman – Úz-
kosti a jejich lidé, J. Moyesová – Schovej mě 
v dešti
thriller, detektivka, horor: S. Lapena – Je-
den z nás, S. Ahnhem – X způsobů smrti
naučná: D. Hrbek – Slovo, obraz, rokenrol, 
A. Lochmannová – Tělo za katrem
dětská: P. Horáček – Jak myška snědla mě-
síc, D. J. Žák – Zmizení Edwina Lindy, A. Pit-
cherová – Mlčeti zlatá rybka

Zpracovala M. Halmichová

Prostřednictvím fotografií a videí se přenesou 
v úterý 22. září návštěvníci knihovny TGM na 
ostrov v Indickém oceánu, vonící čajem, koře-
ním a exotickými květinami. Beseda s cesto-
vatelkou Zlatuší Knollovou nazvaná Za čajem 
na Srí Lanku začíná v 18 hodin ve velkém 
sále a povídání doplní krátké autorské čtení 
z její nové knihy Srí Lanka – světlo a láska, 
kterou bude možno i zakoupit.                   -red-

 Knižní tipy pro čtenáře

 Zlatuše Knollová pozve na čaj  
na Srí Lanku

Foto: Z. Knollová


