
Hudební cyklus nabídne 

latinskou duchovní hudbu 

Jána Šimbrackého

Hudební cyklus poslechových po-

řadů nazvaný Církevní rok v hudbě 

pokračuje v novém roce další částí. 

V úterý 7. ledna zavede posluchače na 

Slovensko.

„Budeme poslouchat opravdu výteč-

nou nahrávku děl Jána Šimbrackého, 

který je jednou z nejvýznamnějších 

osobností slovenské barokní polyfo-

nie,“ říká zakladatel cyklu Církevní 

rok v hudbě Vít Rozehnal a dodává, 

že o jeho životě se toho ví poměrně 

málo. Z jeho vlastní tvorby se přitom 

zachovalo jedenapadesát děl, kte-

rá jsou svědectvím vysoké umělecké 

kultury na území Slovenska v první 

polovině 17. století. Setkání s hudbou 

proběhne v úterý 7. ledna od 19 hodin 

ve zkušebně Scholy od Sv. Jana Křti-

tele ve Farním středisku na Kostelním 

náměstí 4. 

Jana Křížka vystřídá 

v Jílkově Galerii 

Ludmila Padrtová

Barevné kresby sochaře a malíře 

Jana Křížka ze sbírky Galerie moder-

ního umění v Roudnici nad Labem 

jsou k vidění v Galerii J. Jílka v jed-

nom z křídel Domu kultury. Výstava 

nazvaná „Praznaky“ potrvá do 5. led-

na.

Druhý lednový týden vystřídá Jana 

Křížka malířka, kreslířka a fotografk a 

Ludmila Padrtová. Výstava nesoucí 

název „V radosti z malby“ znovu po 

padesáti letech bude zahájena ver-

nisáží ve středu 8. ledna v 18 hodin 

a potrvá do 2. února. 

V knihovně vystaví snímky 

z Indonésie Hana Svobodová 

„Nahlédnutí pod krunýř aneb co pálí 

Indonésii?“ je název výstavy fotografi í 

Hany Svobodové, jež bude v Městské 

knihovně v ulici 17. listopadu k vidění 

od 9. ledna do 27. února. Hana Svo-

bodová ukončila v červnu roku 2011 

studium na přírodovědecké fakultě 

v Praze, kde se zabývala mořskými 

želvami a příčinami jejich ohrožení. 

V roce 2004 se v Mexiku zúčastnila 

projektu na ochranu těchto plazů, v In-

dii v roce 2006 pomáhala při výzkumu 

opic hulmanů posvátných a v Indonésii 

se snaží přispívat k ochraně mořských 

želv. Setkat se s ní budou moci zájemci 

osobně na besedě, která je naplánována 

na čtvrtek 23. ledna. Začíná v 17 hodin 

a vstupné je čtyřicet korun.

Jiří Kolbaba promítne 

fotografi e z cesty 

po Antarktidě

Populární dobrodruh a cestopisný 

zpravodaj rádia Impuls Jiří Kolbaba se 

vrací do Šumperka. Tentokrát s novou 

vizuální show Modrobílé ticho - tajupl-

ná Antarktida, která nadchne každého 

milovníka přírody a dálek.

Známý fotograf uskutečnil do Antar-

ktidy tři strhující cesty. Pořad popisuje 

první dvě, které se uskutečnily pomocí 

ruského ledoborce a argentinských vo-

jenských letadel. Dobrodruh vystoupí 

v Domě kultury Šumperk ve čtvrtek 

23. ledna od půl osmé večer. Vstupné 

je v předprodeji 150 korun, v den akce 

podraží o čtyřicet korun.

Slavnosti mudrců 

se odehrají ve Švagrově

Středisko ekologické výchovy ve 

Švagrově chystá na víkend od 11. do 

12. ledna Slavnosti mudrců. Určen je 

rodičům s dětmi, které zde čeká zkou-

mání zázraků přírody formou pokusů 

a hrátek, putování zasněženou krajinou 

kolem Švagrova na sněžnicích nebo 

běžkách a večerní dramatizace příbě-

hu o třech mudrcích. Bližší informace 

k víkendovému pobytu sdělí Mirko 

Kantorek, tel.č. 725 082 503, kantorek@

doris.cz.

Do Šumperka 

se chystá Tony Ackerman

Americký kytarista Tony Ackerman 

účinkoval desetiletí v jazzové dvojici 

s Martinem Kratochvílem, s nímž vy-

dal devět alb a odehrál tisíce koncertů 

u nás, v Evropě či USA. Fenomenální 

jazzový kytarista zavítá po mnoha le-

tech do Šumperka, kde měly jeho kon-

certy vždy mimořádný ohlas. Brilantní 

muzikantské cítění předvede na pěti 

různých kytarách ve středu 29. ledna od 

19.30 hodin v G-klubu v Domě kultury.

Krásno hraje kino Oko 

od 30. ledna

Film Krásno, který se z velké čás-

ti natáčel letos v květnu v Šumperku 

a okolí, bude mít v kině Oko premiéru 

30. ledna. Šumperský rodák Ondřej So-

kol se při psaní scénáře inspiroval sku-

tečnými události, jednu z hlavních rolí 

přitom hraje i samotné město. Hlavní 

hrdinové Ondřej Sokol a Martin Finger 

se jako dva kamarádi do Šumperka vra-

cejí po dvaceti letech. Společně se pak 

snaží se objasnit úmrtí matky jednoho 

z nich, chtějí vypátrat jejího vraha. Tím 

roztočí sled zajímavých událostí, které 

vygradují překvapivou pointou.

 Zpracovala Z. Kvapilová
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Tipy Živé brány Jeseníků aneb kam za kulturou v lednu 

Hana Svobodová zavede poslucha-

če do Indonésie.  Foto: -hs-

Tony Ackerman se po letech vrací 

do Šumperka.  Foto: archiv

Premiéra fi lmu Krásno proběhne 

koncem ledna.  Foto: archiv

Vernisáž výstavy Ludmily Padr-

tové proběhne ve středu 8. ledna. 

 Foto: J. Kolbaba



Jack Ryan

Řezbářské betlémy ze sbírek VM 

v Šumperku od řezbářů ze šum-

perského regionu

Zpátky do ringu

Herkules: Zrození legendy

Jak se v Pekařově narodila hudba 

aneb Hrátky s hracími stroji

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Čas nejde zastavit… 

Výstava kolekce hodin trvá do 2.2.

Hollarova galerie
▶ Jak se v Pekařově narodila hudba 

aneb Hrátky s hracími stroji 

Výstava trvá do 16.2. 

▶ Hudební automaty, fl ašinety a jiné 

stroje pro zábavu a potěšení 

Přednáška - 14.1. v 17 hod. v přednáš-

kovém sále VM, přednáší A. Švejda 

z Národního technického muzea Praha

 ▶ Hrátky s hracími stroji v muzeu 

Akce pro hravé v prostorách muzea

- 25.1. od 13 do 17 hod.

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. 

Předsálí Rytířského sálu
▶ Jak se rodí Večerníčci 

Výstava zapůjčená z Dětského muzea 

v Brně a Bonton studia ve Zlíně trvá 

do 28.2. 

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@muze-

um-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. Oteví-

rací doba Galerie Šumperska: 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 standardu DCI 

 PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 
VB, USA, Austrálie, akční, rodinný, ČZ 

 Hrajeme pro děti

1.1. v 17 hod., 2.-5.1. v 15.45 hod., 

18.- 19.1. v 15.45 hod. 

 HOBIT: 
ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ HFR 3D 

USA, N. Zéland, dobr., fantasy, ČZ  3D

1.1. v 18.45 hod.

 ZPÁTKY DO RINGU 
USA, komedie, sportovní

2.-3.1. v 17.30 hod., 4.-6.1. v 19.45 hod., 

7.1. v 18.15 hod.

 47 RÓNINŮ 3D 
USA, akční, drama, fantasy, ČZ   3D 

2.-3.1. v 19.45 hod., 4.-5.1. v 17.30 

hod.

 47 RÓNINŮ 3D 
USA, akční, drama, fantasy   3D 

6.1. v 17.30 hod., 7.1. ve 20.15 hod., 8.1. 

v 17.30 hod.

 MRŇOUSKOVÉ: 
ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ 
Francie, anim., rodinný, ČZ  

 Hrajeme pro děti

4.-5.1. ve 14 hod., 11.-12.1. v 15.45 

hod., 25.-26.1. v 15.45 hod.

 PŘÍBĚH FILMU: 
AMERICKÁ KINEMATOGRAFIE
70. let 20. st.*** 
Velká Británie

7.1. v 17 hod.

 SHOW! 
ČR, dokumentární  Artvečer - FK

8.1. v 19.45 hod.

 PARANORMAL ACTIVITY:
PROKLETÍ 
USA, horor

9.1. v 18 hod., 10.1. ve 22 hod., 11.1. ve 

21.15 hod., 12.1. v 17.30 hod.

 NĚŽNÉ VLNY 
ČR, komedie

9.1. v 19.45 hod., 10.1. ve 20 hod., 

11.-12.1. v 19.15 hod., 13.-16.1. 

v 17.30 hod., 17.1. ve 20.30 hod., 18.1. 

v 17.30 hod., 19.1. ve 20 hod.

 THOR: TEMNÝ SVĚT 3D 
USA, akční, dobrodružný, fantasy  3D

10.1. v 17.30 hod.

 METALLICA: 
THROUGH THE NEVER 3D 
USA, hudební, muzikál  3D

11.1. v 17.30 hod.

 ČTYŘI DOHODY 
ČR, záznam divadelního představení

13.-14.1. v 19.30 hod.

 NYMFOMANKA  
Dán., Něm., Francie, Belgie, VB, dra-

ma, erotický, povídkový

15.1. v 19.30 hod.

 VLK Z WALL STREET 
USA, krimi, drama, životopisný

16.1. v 19.30 hod., 17.1. v 17.15 hod., 

18.1. v 19.30 hod.

 CYRIL A METODĚJ: 
APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ 
ČR, SR, Srbsko, Slovinsko, Rusko, dob-

rodružný, drama

19.1. v 17.30 hod.

 ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ 
AKADEMIE + NESPOUTANÝ 
DJANGO**** 
Přednáška S. Müllerové

20.1. v 16 hod.

 NESPOUTANÝ DJANGO 

USA, western, dobrodružný, drama

20.1. v 17.15 hod. 

 ZLODĚJKA KNIH 
USA, Německo, drama, válečný

20.1. ve 20 hod., 21.1. v 18.30 hod., 

22.1. v 17.30 hod.

 PŘÍBĚH FILMU: 
FILMY MĚNÍCÍ SVĚT 70. léta 
20. st.*** 
Velká Británie

21.1. v 17.15 hod.

 NYMFOMANKA II. 
Dán., Něm., Francie, Belgie, VB, dra-

ma, erotický, povídkový

22.1. ve 20 hod.

 HERKULES: 
ZROZENÍ LEGENDY 
USA, akční, dobrodružný

23.1. v 17.30 hod., 24.1. v 17 hod., 25.1. 

v 17.30 hod., 26.1. v 19.15 hod.

 VEJŠKA 
ČR, komedie

23.1. v 19.30 hod., 24.1. v 19 hod., 25.1. 

v 19.30 hod., 26.1. v 17.30 hod., 27.1. ve 

20 hod., 28.-29.1. v 17.30 hod.

 KLUB POSLEDNÍ NADĚJE 
USA, drama

24.1. ve 20.45 hodin

 12 LET V ŘETĚZECH 
USA, drama, životopisný, historický

27.1. v 17.30 hod., 28.1. v 19.15 hod.

 S MOLIÉREM NA KOLE 
Francie, komedie  Artvečer - FK**

29.1. v 19.15 hodin

 JACK RYAN 
USA, Rusko, akční, drama, thriller

30.1. v 17.30 hod., 31.1.-23.2. v 18 hod.

 KRÁSNO 
ČR, krimi, komedie

30.1. v 19.30 hod., 31.1.-3.2. ve 20 hod.

 PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D 
Velká Británie, USA, Austrálie, akční, 

rodinný, ČZ  Hrajeme pro děti 3D

31.1.-1.2. v 16.15 hod.

Bližší informace: Kino Oko, Masarykovo 

nám. 3, tel.č. 583 212 000, program na 

internetových stránkách www.kinosum-
perk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ 

= české znění, 3D = 3D projekce. * Za fi -
nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 
Šumperk. ** Za podporu FK děkujeme 
společnosti 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 we-
bových stránkách kina. Předprodej v po-

kladně denně od 14 hodin.

Dům kultury

17.1. od 19 hod. ve velkém sále DK 

Stužkovací ples 
Obchodní akademie
18.1. od 19.30 hod. ve velkém sále DK 

Ples Pramet Tools
19.1. od 10 hod. ve velkém sále DK 

KULTURNÍ SERVIS



Jiří Kolbaba

Světáci

SPORTOVNÍ SERVIS

Krysáci 
Pohádka, hraje Divadlo Špílberg

23.1. od 19.30 hod. ve velkém sále DK 

Jiří Kolbaba: Modrobílé ticho 
- tajuplná Antarktida
29.1. od 19.30 hod. v G-klubu 

Tony Ackerman
31.1. od 20 hod. v H-clubu 

Holátka

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

 Černá komedie
8.1. v 17 hodin  G, X, VK 

 Černá komedie 
11.1. v 19.30 hodin  F, X, VK 

 Černá komedie 
15.1. v 19.30 hodin  A, X, VK 

 Černá komedie 
16.1. v 17 hodin  S1, X, VK 

 Římské noci 
Agentura Harlekýn Praha 

18.1. v 19.30 hodin  B, X, VK 

 Černá komedie 
23.1. v 17 hodin  S2, X, VK 

 Světáci 
25.1. v 19.30 hodin  VK 

 Čtení na jevišti: 
Celorepublikové turné Lukáše 
Hejlíka - Inferno (Dan Brown)
28.1. v 18 hodin  VK 

 A zase ty evergreeny…! 
31.1. v 19.30 hodin  VK 

Informace o vstupenkách získáte v diva-

dle na telefonním čísle 583 214 061, Š. Čej-

ková. Další informace na internetových 

stránkách na adrese www.divadlosum-

perk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně 

divadla, Komenského 3, Po-Pá vždy od 15 

do 17 hodin nebo hodinu před začátkem 

představení. 

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Jan Křížek: „Praznaky“, kresby 

z majetku Galerie moderního umění 

v Roudnici nad Labem 

Výstava trvá do 5.1.

▶ Ludmila Padrtová, „V radosti z mal-

by“ znovu po padesáti letech

Vernisáž k výstavě proběhne 8.1. od 

18 hod., výstava potrvá do 2.2.

Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup 

ze Sadů 1. máje), otevřeno denně - nutno 

zvonit na recepci Penzionu G.

Jižního křídlo DK Šumperk
▶ Výstava prací žáků výtvarného oboru 

ZUŠ Šumperk Výstava bude probíhat od 

10. ledna do 31. března.

Bližší informace: DK, Fialova 3, tel.č. 

583 214 276.

Divadlo
▶ Günter Hujber a Miriam Kocurková 

Rochová - „Kontrasty“ 

▶ 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 

Výstava trvá do 8.1. 

▶ Hana Svobodová: Nahlédnutí pod 

krunýř aneb co pálí Indonésii? 

Výstava fotografi í probíhá od 9.1. do 27.2.

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, tel.č. 

583 214 588, knihovna Sever, Temenická 5, 

www.knihovnaspk.cz.

Kino Oko
▶ Věra Hájková: Skotsko, můj sen 

Vernisáž výstavy proběhne 8.1. v 19.45 ho-

din před FK. Výstava potrvá do 31.1.

Bližší informace: Kino Oko, Masarykovo 

nám. 3, tel.č. 583 212 000, www. kinosum-

perk.cz.

Basketbal

▶ Muži B - OP Střední Morava
10.1. v 18.15 hod. 

TJ Šumperk B - Kroměříž

31.1. v 18.15 hod. 

TJ Šumperk B - Dukla Olomouc

▶ Žačky U15 - OP Střední Mo-
rava
11.1. v 10 a ve 12 hod. 

TJ Šumperk - Hranice

▶ Ženy B - OP Střední Morava
24.1. v 18.15 hod. 

TJ Šumperk B - UP Olomouc B 

Bližší informace: www.basketbalsum-

perk.cz, všechny zápasy probíhají v hale 

na Tyršově stadionu.

Hokej

6.1. v 18 hod.

Salith Šumperk 

- HC Benátky nad Jizerou

11.1. v 17 hod. 

Salith Šumperk 

- HC Slovan Ústečtí Lvi

15.1. v 18 hod. 

Salith Šumperk - BK Mladá Boleslav

22.1. v 18 hod. 

Salith Šumperk 

- HC Motor České Budějovice

27.1. v 18 hod. 

Salith Šumperk 

- SK Moravská Slavia Třebíč

29.1. v 18 hod. 

Salith Šumperk - AZ Havířov

Bližší informace: 
www.hokejsumperk2003.cz

Futsal 

24.1. ve 20 hod. v SHG 

1. FC Delta Real Šumperk 

- Likop Třinec

31.1. ve 20 hod. v SHG 

1. FC Delta Real Šumperk 

- Amor Vyškov

Bližší informace: http://www.deltareal.

cz/futsal/, „„SHG“ = sportovní hala 

Gymnázia 

Fotbal

▶ Muži - přátelská utkání
18.1. od 14 hod. na „TS“ 

Šumperk - Velké Losiny

22.1. od 17 hod. na „TS“ 

Šumperk - Rapotín

25.1. od 14 hod. na „TS“ 

Šumperk - Rýmařov

▶ Dorost U19 - přátelská utkání
18.1. od 12 hod. na „TS“ 

Šumperk U19 - Rapotín muži

▶ Dorost U17 - přátelská utkání
29.1. od 15 hod. na „TS“ 

Šumperk U17 - Olomouc U16

Bližší informace: http://www.fotbal-

sumperk.cz/, „TS“ = Tyršův stadion

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.

Již osmatřicátý ročník Novoroč-

ního výstupu na Háj chystá Klub 

českých turistů v Šumperku. Roz-

hledna bude ve středu 1. ledna ote-

vřena v době od 9 do 15 hodin.

Tradiční akce nabízí lidem pří-

ležitost k setkání i novoročnímu 

přípitku. Jako odměnu za vyna-

loženou fyzickou aktivitu obdrží  

účastnický list s příležitostným ra-

zítkem. A ti, kteří přispějí nevido-

mým dětem na konto Světluška, si 

odnesou novoroční čtyřlístek pro 

štěstí.  -zk-

Turisté pořádají 

výstup na Háj

Fotbal

Hokej

Basketbal
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Právěvychází 

Kulturní život Šumperka!

Běžkaři mohou 

sledovat rolby on-line

Právě vychází lednové číslo Kulturní-

ho života Šumperka, jehož obálku zdobí 

kresby Petra Válka! V tomto kulturním 

měsíčníku nechybí řada zajímavostí 

a také Šumperské proměny. K dostá-

ní je pouze za 12 Kč v knihkupectvích, 

v knihovně, v informacích městských 

úřadoven a v novinových stáncích. Zá-

jemci o předplatné mohou kontaktovat 

redakci, tel.č. 583 214 193, 724 521 552.

SPOLEČNOST

Nová aplikace pro chytré telefony 

jde stopami Malé Vídně

Šumperská radnice připravila ve spolu-

práci s fi rmou LWi zbrusu novou aplikaci 

pro chytré telefony a tablety s Androidem 

a iOS. Ta představuje jednoduchého prů-

vodce po budovách a místech, jež jsou 

spjaty s obdobím přelomu 19. a 20. sto-

letí, kdy se Šumperku pro jeho architek-

tonickou výstavnost lichotivě přezdívalo 

„Malá Vídeň“.

Šumperk letos dokončil projekt pro-

hlídkového okruhu nazvaného „Po 

stopách Malé Vídně“. V jeho rámci se 

koncem října na většině ze čtyřiadvaceti 

objektů spjatých s tímto obdobím objevi-

ly tabulky s populárně-naučným textem 

o historii budov, které tak tvoří ucelenou 

prohlídkovou trasu centrem města. „Lidé 

mají dvě možnosti, jak se na trase orien-

tovat. Mohou si například v Informačním 

centru vyzvednout leták s mapkou, která 

je po trase provede, nebo si zdarma stáh-

nout aplikaci z Google Play nebo App Sto-

re do svého chytrého telefonu či tabletu. 

Aplikace je interaktivně provede histo-

rickým předměstím i jádrem Šumperka,“ 

uvedl referent oddělení kultury a vnějších 

vztahů Bohuslav Vondruška. Aplikace 

obsahuje podrobnější texty a více histo-

rických i současných fotografi í jednotli-

vých budov. Jazykové mutace v angličtině 

a němčině jsou samozřejmostí. Všechny 

tabulky jsou opatřeny tzv. QR kódem 

s odkazem ke stažení aplikace z inter-

netu. „V rámci zmíněného projektu „Po 

stopách Malé Vídně“ jsme vydali i nové 

tematické pohlednice, redesignovali jsme 

krabičky k oblíbeným oplatkům „Z Malé 

Vidně“, jejichž nová podoba vychází také 

z grafi ky projektu, a v prodeji je i nástěn-

ný kalendář na rok 2014 s historickými 

fotografi emi a všemi texty projektu,“ pro-

zradil na závěr Vondruška. -zk-

Hollarovu galerii zaplnily fl ašinety

Výstava nazvaná Jak se v Pekařově 

narodila hudba aneb Hrátky s hracími 

stroji představuje historii výroby fl ašinetů 

pekařovské dílny Franze Kolba, založené 

roku 1863 a zaniklé v roce 1939. V roce 

2013 uplynulo již sto padesát let od jejího 

založení. 

Výstava prezentuje sbírky fl ašinetů 

Vlastivědného muzea v Šumperku, fl a-

šinetů z majetku občanského sdružení 

Obnova kulturního dědictví údolí Desné 

a zápůjčky z moravských a českých muzeí, 

které pekařovské fl ašinety vlastní. Před-

stavují se zde i fl ašinety malé „žebrácké“, 

ale i velké, nádherně zdobené hrací stroje 

z různého období fungování dílny Franze 

Kolba v Pekařově. K výstavě probíhají in-

teraktivní prohlídky doplněné tvořivými 

dílnami. Lze je objednat u Maji Kudelové, 

tel.č. 583 363 093. 

V úterý 14. ledna v 17 hodin proběh-

ne v této souvislosti v přednáškovém sále 

muzea přednáška Hudební automaty, fl a-

šinety a jiné stroje pro zábavu a potěšení, 

kterou povede Antonín Švejda z Národní-

ho technického muzea v Praze. O několik 

dnů později, v sobotu 25. ledna, pak je na 

programu akce pro hravé v prostorách 

muzea nazvaná Hrátky s hracími stroji 

v muzeu. V jejím rámci od 13 do 17 hodin 

zaplní muzeum hudba fl ašinetů a návštěv-

níky čekají nejrůznější hrátky, které souvi-

sejí s těmito kouzelnými strojky.    -mj, zk-

Na výstavě jsou k vidění i velké, 

nádherně zdobené hrací stroje. 

 Foto: -mj-

Aktuální informace o udržovaných 

trasách v Jeseníkách mohou běžkaři 

zjistit on-line.  Foto: -pk-

Na udržované lyžařské běžecké trasy 

a on-line informovanost o jejich úpravě se 

mohou těšit milovníci bílé stopy v Jesení-

kách. Rolby brázdí hory ve třinácti lokali-

tách a udržují stovky kilometrů stop.

Běžkaři si mohou sami ověřit, zda je 

jejich oblíbená trasa upravená. Sněžná 

vozidla jsou totiž vybavená GPS moduly 

a na stránkách www.navstivtejeseniky.cz 

lze prostřednictvím webového portálu 

Bílé stopy, ale i SMS zpráv sledovat v re-

žimu on-line aktuální informace o udr-

žovaných trasách v Jeseníkách. Podrobné 

informace lze získat na http://www.na-

vstivtejeseniky.cz/zimni-sporty/bezecke-

lyzovani. -red-


