
Adventní koncertování 

začíná tuto neděli

Předvánoční čas prožijí obyvatelé Šum-
perka již popatnácté s cyklem adventních 
koncertů. Ty nabídnou nejen chvíle ad-
ventní pohody, ale také příležitost k po-
moci a charitě.

„Šumperské adventní koncertování již 
neodmyslitelně patří k předvánoční at-
mosféře ve městě. Letos proběhnou čty-
ři adventní koncerty v kostelech a  také 
tradiční zpívání koled u radnice,“ říká 
organizátorka adventních koncertů Hana 
Havlíčková. První koncert bude v nedě-
li 1. prosince hostit farní kostel sv. Jana 
Křtitele. Od 16 hodin zde vystoupí Schola 
od sv. Jana Křtitele, varhaník Jan Horní-
ček a zpěvačka Františka Havlíčková. Vý-
těžek z koncertování věnují organizátoři 
Základní speciální škole Pomněnka o.p.s. 

O týden později, v neděli 8. prosince, 
rozezní od 16 hodin kostel sv. Barbory ži-
dovské písně v podání souboru Avonotaj 
a sólový zpěvák Jan Firla. Výtěžek půjde 
na podporu vikýřovického centra sociál-
ních služeb Duha.

Třetím projektem, který letošní kon-
certní cyklus představí a podpoří, je Klub 
Čtyřlístek Šumperk - Asociace rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR 
o.s. „Na koncert v neděli 15. prosince 
bych chtěla veřejnost obzvlášť upozornit 
a pozvat. Představí se na něm houslistka 
a zpěvačka Jitka Šuranská,“ prozrazuje 
Hana Havlíčková. Vzápětí připomíná, 
že CD Písňobraní této umělkyně získa-
lo cenu Anděl v kategorii world-music. 
V Šumperku vystoupí od čtvrté odpoled-
ní v klášterním kostele Zvěstování Panny 
Marie. 

O den později je pak naplánováno tra-
diční zpívání koled s dětmi Šumperského 
dětského sboru. Uskuteční se v pondělí 
16. prosince od 17 hodin na náměs-
tí Míru. Výtěžek tohoto koncertu sbor 
každoročně věnuje místnímu Dětskému 
centru Pavučinka.

Tečkou za adventním koncertováním 
v Šumperku bude v neděli 22. prosince 
koncert členů rodiny Meislových. Zpě-
vačku Petru Meislovou doprovodí dcera 
Petra na violoncello a manžel Jan na var-
hany. Dějištěm bude od 16 hodin evange-
lický kostel na náměstí Svobody. Vybrané 
peníze přitom pomohou sobotínskému 
středisku Diakonie Českobratrské církve 
evangelické.

Vstupné na všechny koncerty je dobro-
volné. „Za čtrnáct let vhodili posluchači 
do adventní ryby 536 696 korun, které se 
rozdělily mezi místní neziskové organi-
zace,“ bilancuje organizátorka koncertů. 
Významný podíl z této částky představuje 
zisk z prodeje adventních pohlednic. Au-
torkou té letošní je malířka a výtvarnice 
Hana Kalivodová. Pohlednice si budou 
moci lidé koupit na koncertech, v knih-
kupectví Duha v ulici Čsl. armády nebo 
na akcích Domu kultury.

Muzeum láká na Mikulášský 

den a výstavu betlémů 

Především dětem je určena akce, kte-
rou na pátek 6. prosince chystají šumper-
ští muzejníci. Během Mikulášského dne, 
jenž bude probíhat od 9 do 16 hodin, bude 
pro malé i velké návštěvníky přichystáno 
pečení perníčků, výroba přáníček a dár-
ků. To vše za přítomnosti Mikuláše a jeho 
pomocníků.

Vánoční atmosféra dýchne na příchozí 

také v Galerii Šumperska. V ní je až do 
19. ledna k vidění výstava nazvaná „Řez-
bářské betlémy ze sbírek VM v Šumper-
ku od řezbářů ze šumperského regionu“, 
jež ukazuje betlémy vyřezávané ze dřeva 
od regionálních neprofesionálních autorů 
- zejména těch současných. Nechybějí ale 
ani betlémy staré více než sto let ze sbírek 
Vlastivědného muzea. „Každý z řezbářů 
vytváří betlémy po svém, někteří vyřezali 
pouze jeden pro svou rodinu nebo radost 
okolí, jiní vyřezávají betlémy pro větší 
okruh zájemců,“ říká autorka výstavy Maja 
Kudelová. K vidění je tak například betlém 
v životní velikosti od Romany Krestýnové 
nebo vesnička plná lidí při práci i odpočin-
ku od Břetislava Vávry z Klopiny. „Poprvé 
představujeme i betlémy nedávno získané 
od Jaroslava Lakomého ze Štítů, Lubomí-
ra Ledra z Libiny a ze soukromých sbírek 
od Petra Pešáka z Bludova, Jiřího Raaba 
z Oskavy a Zdeňka Skoumala z Libiny,“ 
vyjmenovává Kudelová a dodává, že mu-
zeum neopomnělo ani betlémáře, které již 
lidé znají z předešlých výstav. 

Letošní novinka: „Šumperské 

vánoční zvonění u radnice“

Nejen nazdobené stromy na náměstí 
Míru u radnice a na tzv. „Točáku“, jež se 
rozzáří tento pátek v 17 hodin, ale také 
stylové trhy umocní v Šumperku nad-
cházející předvánoční atmosféru. Na 
tzv. „Točáku“ v centru města pořádá od 
pátku 29. listopadu až do úterý 24. pro-
since do 14 hodin místní radnice trhy 
nazvané „Vánoce na Točáku“. Ve zmí-
něných dnech budou prodejci v dřevě-
ných stáncích nabízet od deváté ranní 
do deváté večerní stylové vánoční zboží, 
cukroví, grilované uzeniny, medovinu, 

punč, svařené víno a další pochutiny. 
„Stejně jako loni i letos nebudou chybět 
speciální vánoční hrnečky na punč a sva-
řené víno, které budou k dostání za třicet 
pět korun u vybraných prodejců,“ říká 
tisková mluvčí šumperské radnice Olga 
Hajduková. 

Ti, kteří si zamilovali speciální ně-
mecké vánoční štoly, nepřijdou zkrátka 
ani letos. Z partnerského Bad Hersfeldu 
jich dorazí do Šumperka již tradičně plný 
„náklaďák“. Originální německou vá-
noční dobrotu si budou moci lidé koupit 
v pátek 13. a v sobotu 14. prosince právě 
v jednom ze stánků na „Točáku“. „Výtěžek 
z prodeje půjde na konto charitativních 
organizací,“ podotýká Hajduková.

Stejně jako v uplynulých letech také le-
tos provoní náměstí Míru u radnice pravá 
domácí zabijačka. Během Vánočních za-
bijačkových trhů, které potrvají od pon-
dělí 16. do středy 18. prosince, mohou 
návštěvníci v době od 10 do 18 hodin 
ochutnat prdelačku, tlačenku, jitrnice, 
ovar a další speciality. Chybět nebude ani 
svařené víno, punč a medovina. Sváteční 
atmosféru umocní doprovodná vystou-
pení u vánočního stromu - první se usku-
teční v pondělí 16. prosince, kdy zde od 
17 hodin vystoupí v rámci adventního 
koncertování Šumperský dětský sbor. 

„Letošní novinkou je akce nazvaná 
„Šumperské vánoční zvonění u rad-
nice“, kterou připravila místní radnice 
ve spolupráci se SVČ Doris a Kavárnou 
U Bílého psa. V jejím rámci chystá SVČ 
Doris na úterý 17. prosince od 14 do 
18 hodin čtyři dílničky pro děti, v nichž 
si budou moci vytvořit vánočně laděné 
výrobky a vyhrát nebo si koupit perníček 
„Šumperáček“ u stánku Kavárny U Bí-
lého psa,“ přibližuje novou akci tisková 
mluvčí.
 ››› Pokračování na poslední straně  

Za čtrnáct let vhodili poslucha-
či do adventní ryby více než půl 
milionu korun, které se rozdělily 
mezi místní neziskové organizace. 
 Foto: -pk-

Betlém Jaroslava Lakomého ze Štítů, vyroben r. 2010.  Foto: M. Kudelová

Originální hersfeldskou vánoční 
dobrotu si budou moci lidé koupit 
v pátek 13. a v sobotu 14. prosince 
v jednom ze stánků na „Točáku“. 
 Foto: -zk-
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Čas nejde zastavit…

Řezbářské betlémy ze sbírek VM 
v Šumperku

Ledové království

Přijde letos Ježíšek?

Hobit: Šmakova dračí poušť HFR

KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Čas nejde zastavit… 
Výstava kolekce hodin trvá do 2.2.
▶ Mikulášský den v muzeu 
6.12. od 9 do 16 hodin.

Hollarova galerie
▶ KURT HALLEGGER - výstava 
k 50. výročí umělcova úmrtí 
Výstava trvá do 1.12. 
▶ Jak se v Pekařově narodila hudba 
aneb Hrátky s hracími stroji 
Výstava představuje dějiny výroby fl a-
šinetů pekařovské rodiny Kolbů, verni-
sáž proběhne 10.12. v 17 hod., výstava 
potrvá do 16.2. 

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Mo-
ravy

Galerie Šumperska 
▶ Řezbářské betlémy ze sbírek VM 
v Šumperku od řezbářů ze šumper-
ského regionu Výstava trvá do 19.1. 

Rytířský sál
▶ Ilustrátoři knihy Bylo nás pět, Ivo 
Štěpánek: Obrázky pro radost 
Výstavy trvají do 8.12.

Předsálí Rytířského sálu
▶ Jak se rodí Večerníčci 
Výstava zapůjčená z Dětského muzea 
v Brně a Bonton studia ve Zlíně bude 
zahájena 12.12. a potrvá do 23.2. 

Galerie mladých
▶ Na konci ulice les! Šumperk - před-
městí včera a dnes 
Výstava trvá do 28.2. 
Bližší informace: VM Šumperk, Hl. tří-
da 22, tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-
zeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sum-
perk.cz, otevřeno celoročně: út-pá 9-12 
hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13-
17 hod. Otevírací doba Galerie Šumper-
ska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 
9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Otevírací doba Vlastivědného 
muzea v Šumperku o Vánocích
VM Šumperk je otevřeno pouze 
26.12. od 9:00 do 12:00 hod. a od 
12:30 do 17:00 hod.,  24.-25.12. 

a 31.12.-1.1. je uzavřeno.

Kino Oko

Digitální 3D kino podle stan-
dardu DCI

 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 

+ MICKEHO VELKÁ JÍZDA 3D 

USA, anim., dobr., rodinný, ČZ 
 Hrajeme pro děti, 3D
1.12. v 17 hod., 2.12. v 17.30 hod., 3.12. 
v 18.15 hod., 4.12. v 17.30 hod.
2.12. nabízíme zvýhodněné vstupné 
150 Kč.

 KONZULTANT 

USA, VB, thriller, drama, krimi
1.12. v 19.15 hod.

 CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU 

Norsko, dobr., rodinný, fantasy, ČZ 
 Hrajeme pro děti
1.12. v 15.15 hod., 23.12. v 10 hod.
1.12. je vstupné 80 Kč, 23.12. je vstup-
né 70 Kč.*

 KLAUNI 

ČR, Fin., Lucemb., SR, komedie, dra-
ma, ČZ
2.12. v 19.45 hod., 3.12. ve 20.30 hod.

 ODYSEA FILMU 

- EVROPSKÁ NOVÁ VLNA 

(60. léta 20. st.)*** 

VB, dokument 
3.12. v 17 hod.

 ODHALENÝ PŘÍSTAV 

Finsko, drama  Artvečer - FK**
4.12. v 19.45 hod.

 PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? 

ČR, romant. láskyplná komedie 
5.12. v 17.30 hod., 6.12. v 19 hod., 7.12. 
ve 20 hod., 8.12.v 17.45 hod., 9.12. 
v 17.15 hod., 10.12. v 19.45 hod., 11.12. 
v 18 hod.

 ROZKOŠ 

ČR, drama
5.12. v 19.30 hod., 13.12. v 17.45 hod.

 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 
USA, anim., dobr., ČZ 
  Hrajeme pro děti 
6.12. v 16.45 hod., 7.12. v 15.30 hod., 
8.12. v 15.30 hod., 10.12. v 17.30 hod.
10.12. je vstupné 90 Kč.*

 PŘÍBĚH KMOTRA 

ČR, drama, krimi, dobr.
6.12. ve 21 hod., 7.12. v 17.45 hod.

 GRAVITACE 3D 

USA, VB, sci-fi , thriller, drama  3D
8.12. v 19.45 hod.

 VINCENZO BELLINI: PURITÁNI 

Fr., původní znění 
 Živě z Opera de Paris
9.12. v 19.30 hod.

 VELKÁ NÁDHERA 

It., drama, komedie  Artvečer - FK**
11.12. ve 20 hod.

 HOBIT: 

ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ HFR 3D 

USA, N. Zéland, dobr., fantasy  3D 
Půlnoční premiéra z 11. na 12.12. ve 24 
hodin, 12.-13.12. ve 20 hod., 14.-15.12. 
ve 20.15 hod., 16.-17.12. v 19 hod., 
18.12. v 17.15 hod. 

 HOBIT: 

ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ HFR 3D 

USA, N. Zéland, dobr., fantasy, ČZ  3D
14.-15.12. v 17 hod.

 NIKO 2 

Fin., Něm., Dán., Irsko, kreslený, ko-
medie, ČZ  Hrajeme pro děti 
13.12. v 16 hod., 14.-15.12. v 15.30 
hod., 21.12. ve 14.30 hod., 22.12. v 10 
hod., 28.-29.12. ve 13.30 hod.
28.12. a 29.12. je vstupné 90 Kč.*

 ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ 

AKADEMIE - ANNIE HALL**** 

USA, komedie, romant.
16.12. v 16 hod. 

 ODYSEA FILMU: NOVÍ REŽISÉŘI 

(60. léta 20. století)*** 

Velká Británie
17.12. v 17.30 hod.

 ŽIVOT ADELE 

Fr., Bel., Šp., romant., erot. drama 
 Artvečer - FK**
18.12. ve 20.30 hod.

 PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D 

VB, USA, Austr., akční, rodinný, ČZ 
Hrajeme pro děti,  3D
19.12. v 17.30 hod., 20.12. v 15.30 hod., 
21.12. v 16 hod., 22.-23.12. v 15.15 
hod., 25.-27.12. v 15.15 hod., 28.12. 
v 16 hod., 29.12. v 15.15 hod.

 HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ  

USA, N. Zéland, dobr., fantasy
19.12. v 19.15 hod., 20.12. v 17.15 hod., 
21.12. ve 20 hod., 22.-23.12. v 17 hod., 
28.12. ve 20 hod., 29.12. v 17 hod., 
30.12. ve 20 hod.

 VŠE JE ZTRACENO 

USA, dobr. drama, akční
20.12. ve 20.30 hod., 21.12. v 17.45 hod.

 KŘÍDLA VÁNOC 

ČR, drama, komedie
22.-23.12. ve 20.15 hod.

 HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 

USA, N. Zéland, dobr., fantasy, ČZ
25.-27.12. v 17 hod. 

 NEŘÍZENÉ STŘELY 

Itálie, komedie, romant. drama 
 Artvečer - FK**
25.12. ve 20.15 hod.

 PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 

VB, USA, Austr., akční, rodinný, ČZ 
 Hrajeme pro děti
30.12. v 16 hod., 31.12. ve 14.15 hod.
31.12. je vstupné 100 Kč.

 WALTER MITTY 

A JEHO TAJNÝ ŽIVOT 

USA, dobr. komedie, drama, fantasy
26.-27.12. ve 20.15 hod., 28.12. v 17.45 
hod., 29.12.ve 20.15 hod., 30.12. 
v 17.30 hod.

 HOBIT: 

ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ HFR 3D 

USA, N. Zéland, dobr., fantasy, ČZ  3D  
31.12. v 16 hod.
Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-
vo nám. 3, tel.č. 583 212 000, program 
na internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz, změna programu vyhraze-
na, ČZ = české znění, 3D = 3D projek-
ce. * Za fi nanční dar děkujeme fi rmě 
SHM, s.r.o., Šumperk.
** Za podporu FK děkujeme spo-



Putování s dinosaury

Světáci

Jan Křížek: „Praznaky“

Vše je ztraceno

SPORTOVNÍ SERVIS

lečnosti Agentura Kryštof, s.r.o. *** 
Vstupné 50 Kč, členové FK a studenti 
40 Kč, permanentka na 15 dílů 450 Kč, 
**** Vstupné 75 Kč, permanentka na 
10 přednášek 500 Kč. Pozor: rezervace 
a prodej vstupenek přes internet na 
webových stránkách kina. Předprodej 
v pokladně denně od 14 hodin.

Dům kultury

1.12. od 15 hod. ve velkém sále DK 
Zpíváme a tančíme s Míšou - Vá-

noční karneval

2.12. od 16 hod. v kostele sv. Jana Křti-
tele
I. ADVENTNÍ KONCERT: J. Hor-

níček - varhany, Fr. Havlíčková 

- sólový zpěv, Schola od sv. Jana 

Křtitele

4.12. od 19.30 hod. v G-klubu 
Neřež - Vánoční koncert

7.12. od 19.19 hod. ve velkém sále DK 
Stužkovací a absolventský ples 

Gymnázia

8.12. od 16 hod. v kostele sv. Barbory
 II. ADVENTNÍ KONCERT: Avonotaj, 

J. Firla - sólový zpěv

12.12. od 19.30 hod. ve velkém sále DK
Dagmar Pecková

13.12. od 18 hod. ve velkém sále DK 
Stužkovací ples SOU A SOŠ

14.12. od 16 hod. ve velkém sále DK
 Vánoční koncert ŠDS

15.12. od 16 hod. v klášterním kostele
III. ADVENTNÍ KONCERT: J. Šuran-

ská - zpěv, housle

16.12. od 17 hod. na náměstí Míru 
IV. ADVENTNÍ KONCERT: Tradiční 

zpívání koled s dětmi Šumperské-

ho dětského sboru

18.12. od 19.30 hod. ve velkém sále DK
Screamers: Vánoční speciál

19.12. od 10 hod. ve velkém sále DK
Krysáci 

Hraje Divadlo Špílberg
22.12. od 16 hod. v evangelickém kostele 
V. ADVENTNÍ KONCERT: P. Meisl 

- zpěv, P. Meisl ml. - violoncello, 

J. Meisl - varhany

26.12. od 18 hod. v Music Machine 
Adam Mišík, Voxel, Johny Ma-

chette

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, před-
prodej vstupenek tel.č. 583 214 279 (od 
14 do 18 hodin), www.dksumperk.cz, 
www.bluesalive.cz.

Divadlo

 Světáci

5.12. v 17 hodin   X, VK 
 Tři veteráni

7.12. v 15 hodin  R + D, VK 
 Vánoční koncert v divadle

14.12. v 19.30 hodin   VK 
 Černá komedie

21.12. v 19.30 hodin    P, VK 
Informace o vstupenkách získáte v di-
vadle na telefonním čísle 583 214 061, 
Š. Čejková. Další informace na inter-
netových stránkách na adrese www.di-
vadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek 
v pokladně divadla, Komenského 3, Po-
Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu 
před začátkem představení. 

H-club

7.12. ve 20 hod. 
Country večer s kapelou Boneville 

Šumperk 

19.12. ve 20 hod. 
Vánoční koncert 

s kapelou Swing Q Šumperk

20.12. ve 19 hod. v klášterním kostele 
Calm Season Praha 

Výtěžek ze vstupného bude věnován 
dětskému domovu Pavučinka. 
21.12. ve 20 hod. 
Dead Popes Copany (Šumperk) 

+ Max Bravura (PL)

26.12. ve 20 hod.
Sioux Šumperk 

+ The Finally Šumperk

27.12. ve 20 hod. 
Dying Passion Šumperk 

Křest alba + hosté
Bližší informace: www.h-club.eu, Roo-
seveltova 17.

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Patrik Hábl: V posvátnu malby 
Výstava obrazů trvá do 1.12. 
▶ Jan Křížek: „Praznaky“, kresby 
z majetku Galerie moderního umění 
v Roudnici nad Labem 
Výstava bude zahájena 4.12. v 18 hod. 
a potrvá do 5.1.
Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup 
ze Sadů 1. máje), otevřeno denně - nut-
no zvonit na recepci Penzionu G.

Divadlo
▶ Günter Hujber a Miriam Kocurko-
vá Rochová - „Kontrasty“ 
Výstava trvá do 13.12.
▶ Výstava děl uměleckých škol AVE 
ART Ostrava a VOŠ A SPŠ Šumperk
Bližší informace: Komenského 3, tel.č. 
583 214 061.

Městská knihovna
▶ Alena Pecáková a Krista Skopalová: 
Pastely z okolí 
Vernisáž výstavy proběhne 28.11. 
v 17 hod., výstava potrvá do 8.1. 2014.
▶ Vánoce v knihovně 
Tradiční prodej drobných výrobků 
klientů centra OÁZA Charity Zábřeh 
a triček o. p. s. Dětský klíč bude probí-
hat od 29.11. do 23.12.
Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 
tel.č. 583 214 588, knihovna Sever, Te-
menická 5, www.knihovnaspk.cz.

Kino Oko
▶ VÝSTAVA: Bylo nás…? 
Výstava výtvarných prací trvá 
do 31.12.
Bližší informace: Kino Oko, Masary-
kovo nám. 3, tel.č. 583 212 000, www.
kinosumperk.cz.

Basketbal

▶ Muži A - 2. liga 
14.12. v 18 hod. 
TJ Šumperk - Svitavy 
▶ Žáci U15
21.12. v 10 hod. a ve 12 hod. 
TJ Šumperk - Lipník
▶ Ženy B - OP Střední Morava
6.12. v 18.15 hod. 
TJ Šumperk B - Prostějov
13.12. v 18.15 hod. 
TJ Šumperk B - Krnov
▶ Žačky U15
14.12. v 10 hod. a ve 12 hod. 
TJ Šumperk - Zlín

▶ Ženy A  - 2. liga
21.12. v 17 hod. 
TJ Šumperk - OSK Olomouc 
22.12. v 10 hod. 
TJ Šumperk - BK Příbor
▶ Kadeti U17
7.12. v 10 hod. a ve 12 hod. 
TJ Šumperk - TJ MEZ Mohelnice
Bližší informace: www.basketbalsum-
perk.cz, všechny zápasy probíhají v hale 
na Tyršově stadionu

Florbal

▶ 3. liga muži
1.12. v 10 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk 
- SFK TJ Slovan Havířov 
1.12. ve 14.30 hod. v SHG 
FbC Asper Šumperk 
- FbK Horní Suchá 

▶ Olomoucká liga elévů
1.12. v 8.40 hod. v SH 
FbC Asper Šumperk 
- FBC ZŠ Uničov 
1.12. v 10 hod. v SH 
FbC Asper Šumperk 
- Tornádo Lutín - FBS Olomouc 
1.12. v 11.20 hod. v SH 
FbC Asper Šumperk 
- FbŠ Teiwaz Hranice 

Florbal
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››› Pokračování z titulní strany
Ve středu 18. prosince dokreslí od 

15.15 hodin vánoční pohodovou atmo-
sféru na náměstí vystoupení dětí z ma-
teřské školy Pohádka. V 16.30 hodin pak 
proběhne premiérové vánoční zvonění 
u radnice, kterým chtějí město, SVČ Do-
ris a Kavárna U Bílého psa založit novou 
tradici. „Chceme tímto oslovit občany, 
aby přišli ve zmíněnou dobu k radnici, 
vzali si s sebou zvoneček a pomohli nám 
s kouzlením vánoční atmosféry,“ vyzývá 
Hajduková a dodává, že na vánoční zvo-
nění naváží v 17 hodin koledy v podání 
Dechového orchestru místní Základní 
umělecké školy. 

Atmosféru umocní další 

vánoční koncerty

Předvánoční atmosféru dokreslí nejen 
tradiční adventní koncertování, ale i dal-
ší akce. Ve středu 4. prosince nabídne 
od 19.30 hodin v G-klubu kapela Neřež 
Vánoční koncert. Zdeněk Vřešťál, Vít 
Sázavský a spol. přitom odehrají své zná-
mé vánoční pásmo v Šumperku poprvé. 

Melodické písně s řemeslně dokonalými 
texty, které nepostrádají vtip, chytrost, las-
kavost a možná i trochu toho vánočního 
kýče, potěší nejen folkové fanoušky, ale 
každého příznivce kvalitní hudby.

Na čtvrtek 12. prosince chystají děti 
z „mateřinky“ Veselá školka Vánoč-
ní koncert v klášterním kostele. Začíná 
v 17 hodin. Ve stejný den pak zavítá do 
Šumperka hvězda první velikosti, Dag-
mar Pecková. Operní diva uvede vánoč-
ně laděný program ve velkém sále Domu 
kultury za klavírního doprovodu Miro-
slava Sekery. Zazpívá například Janáčkův 
Výběr z moravské lidové poezie, skladby 
Slavického, Mahlera, Smetany a Dvořáka 
a také vánoční písně a koledy. Vstupenky 
na tento mimořádný adventní koncert se 
prodávají v pokladně Domu kultury.

Již třicátý druhý Vánoční koncert 
chystá na sobotu 14. prosince Šumper-
ský dětský sbor. Jeho dějištěm bude 
velký sál Domu kultury od čtvrté od-
polední a představí se na něm všechna 
oddělení sboru. Vstupenky si mohou 
zájemci koupit v pokladně Domu kul-
tury od pondělí 2. prosince, zbylé pak 

v den koncertu od 15 hodin ve foyer 
„kulturáku“. 

S novinkou přichází letos šumperský 
stánek Th álie - v sobotu 14. prosince 
nabídne Vánoční koncert v divadle. Vy-

stoupí na něm učitelé místní „ZUŠky“ 
spolu s herci za doprovodu malého or-
chestru pod vedením Zdeňka Dočekala. 
Koncert začíná o půl osmé večer ve vel-
kém sále a naváže na něj společné setkání 
diváků s účinkujícími v Zrcadlovém sále 
a ve foyer divadla.

Adventní rozjímání Rak a Rak je 
název prosincového setkání Via Lucis, 
jež se odehraje v klášterním kostele tý-
den před Štědrým dnem. Představí se 
na něm historicky první vysokoškolský 
profesor kytary České republiky Štěpán 
Rak spolu se svým synem Janem - Matě-
jem. V adventním programu zazní hudba 
starých českých mistrů, jako například 
barokní suita Ivana Jelínka pro varhany 
ve virtuózní úpravě pro sólovou kytaru či 
brilantní úpravy koled a vánočních písní 
z různých zemí a také hudebně zpracova-
né inspirace nejrůznějších čajů světa, jež 
provoní vánoční atmosféru svým neopa-
kovatelným aroma. Koncert začíná v úte-
rý 17. prosince v 18.30 hodin a vstupenky 
lze koupit, případně rezervovat ve Vile 
Doris u P. Konupčíka, tel.č. 731 610 037.
 Zpracovala Z. Kvapilová

1.12. ve 13.20 hod. v SH 
FbC Asper Šumperk 
- FBS DDM Rangers Olomouc 
Bližší informace: www.asper.cz, „SHG“ 
= sportovní hala Gymnázia. SH 8. květ-
na = sportovní hala 3. ZŠ 8. května

Futsal 

6.12. ve 20 hod. v SHG 
1. FC Delta Real Šumperk 
- SISTEMO Volfířov  
13.12. ve 20 hod. v SHG 
1. FC Delta Real Šumperk - SK Líšeň

Bližší informace: http://www.deltareal.
cz/futsal/, „„SHG“ = sportovní hala 
Gymnázia 

Hokej

2.12. v 18 hod. 
Salith Šumperk - HC Olomouc
7.12. v 17 hod. 
Salith Šumperk 
- HC Rebel Havlíčkův Brod
16.12. v 18 hod. 
Salith Šumperk - SK Kadaň
21.12. v 17 hod. 

Salith Šumperk 
- Medvědi Beroun 1993
Bližší informace: www.hokejsum-
perk2003.cz

Aquacentrum na Benátkách

Pondělí  6:00-8:00  17:00-21:00
Úterý  6:00-8:00  12:00-21:00
Středa  6:00-8:00  17:00-21:00
Čtvrtek  6:00-8:00  12:00-21:00
Pátek  6:00-8:00  12:00-21:00
Sobota   10:00-21:00
Neděle   10:00-21:00

Bližší informace: tel.č. 583 214 295, 
www.aquacentrum.net, každé pondělí 
od 12:00 do 15:00 probíhá plavání vy-
hrazené pouze pro seniory.

Vánoční Šumperk: koncerty, výstava, trhy, vánoční zvonění

Informační centrum 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

SPOLEČNOST

Předplaťte si KŽŠ a vyhrajte

Prodejní cena Kulturního života Šumperka, 
který vydává místní radnice, se v roce 2014 
nezmění. Roční předplatné tak činí 276 Kč 
pro mimošumperské odběratele, Šumperané 
pak zaplatí za předplatné 132 Kč. Na stáncích 
přitom bude stát jedno číslo tohoto měsíčníku 
dvanáct korun. Ti, kteří si KŽŠ pro příští rok 
předplatí, mohou vyhrát zajímavé ceny. Zájem-
ci o předplatné mohou kontaktovat Z. Kvapi-
lovou, tel.č. 583 214 193, 724 521 552. Ti, kteří 
si koupí prosincové číslo KŽŠ, mohou pouze 
zaplatit přiloženou složenku.  -zk-

Dětské říkanky, písničky, radostné 
úsměvy a občas slzičky - atmosférou 
mikulášské nadílky ožije ve čtvrtek 
5. prosince šumperské náměstí Míru. Do 
města zavítá Svatý Mikuláš doprovázený 
andílky a anděly a také zlobivými čertí-
ky a čerty. Neobvyklý průvod s bryčkou 
taženou čerty vyrazí úderem sedmnácté 
hodiny od Obchodní akademie na ná-
městí Svobody a vydá se pěší zónou na 
náměstí u radnice. Zde čeká v 17.17 ho-
din ty „hodné“ sladká odměna a „zlobi-
vé“ pak pokárání, chybět nebudou ani 
čertovský rej, andělské melodie a další 
překvapení, jež připravila místní Řím-
skokatolická farnost. -zk-

Do města přijede Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš zavítá do Šumperka 
ve čtvrtek 5. prosince.  Foto: -pk-

▶ Autorem obálek v roce 2014 je výtvar-
ník Petr Válek.

Pěvecká hvězda první velikosti, 
Dagmar Pecková, vystoupí v Šum-
perku ve čtvrtek 12. prosince. 
 Foto: archiv
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