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Prosincový Šumperk láká na koncerty, setkání Via Lucis a vánoční zvonění

Adventní koncertování začíná tuto neděli

Předvánoční čas prožijí obyvatelé Šumperka již po-

šestnácté s cyklem adventních koncertů. Ty nabídnou 

nejen chvíle adventního pohody, ale také příležitost k po-

moci a charitě.

„Šumperské adventní koncertování již neodmyslitelně 

patří k předvánoční atmosféře ve městě. Letošní ročník 

se přitom ponese ve znamení sborového zpěvu,“ říká or-

ganizátorka adventních koncertů Hana Havlíčková. Prv-

ní koncert bude v neděli 30. listopadu hostit evangelický 

kostel na náměstí Svobody. Od 16 hodin zde vystoupí 

Avonotaj a jeho hosté. 

O týden později, v neděli 7. prosince, rozezní 

od 16 hodin klášterní kostel Zvěstování Panny Marie 

Brixiho akademický soubor z Prahy. „Jde o výborné 

a zároveň velmi originální těleso, jehož repertoár by se 

dal charakterizovat slovy „barvy 20. století“,“ podotýká 

Havlíčková a prozrazuje, že pro šumperské posluchače si 

soubor pod vedením Kamila Mandlíka připravil skladby 

významných skladatelů 20. století - Bohuslava Martinů, 

Zdeňka Lukáše, Mortena Lauridsena, Zoltána Kodályho 

a Vytautase Miškinise. 

Dějištěm třetího adventního koncertu bude v neděli 

14. prosince od čtvrté odpolední kostel svatého Jana 

Křtitele na Kostelním náměstí. „Uslyšíme opět sborový 

zpěv a opět ve vynikajícím podání, tentokrát brněn-

ského Dómského komorního sboru pod taktovkou 

Dagmar Kolářové,“ nahlíží do programu organizátorka 

adventních koncertů. Dómský komorní sbor je součástí 

hudební složky katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a úzce 

spolupracuje s Dómským smíšeným sborem Brno, jehož 

dirigenta, ředitele kůru a varhaníka brněnské katedrály 

Petra Koláře v roli varhaníka posluchači v Šumperku 

rovněž uslyší. „Oba sbory se zaměřují především na in-

terpretaci duchovní a liturgické hudby a vystupují při 

významných slavnostních příležitostech, jako byla na-

příklad pontifi kální bohoslužba celebrovaná papežem 

Benediktem XVI. v září roku 2009,“ zdůrazňuje Havlíčková. 

O den později je pak naplánováno tradiční zpívání 

koled s dětmi Šumperského dětského sboru. Uskuteční 

se v pondělí 15. prosince od 17 hodin na náměstí Míru. 

Výtěžek tohoto koncertu sbor každoročně věnuje místní-

mu Dětskému centru Pavučinka.

Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné. Vybrané 

peníze přitom pomohou stejně jako v minulých letech 

neziskovým organizacím, konkrétně Základní speciální 

škole Pomněnka o.p.s., Sjednocené organizaci nevido-

mých a slabozrakých Šumperk a Pontisu Šumperk o.p.s 

- Odlehčovací službě pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. „Za patnáct let vhodili posluchači do advent-

ní ryby 569 657 korun, které se rozdělily mezi místní ne-

ziskové organizace,“ bilancuje organizátorka koncertů. 

Nechybějí vánoční koncerty, Via Lucis 
přivítá Alfreda Strejčka a soubor Chairé

Předvánoční atmosféru dokreslí nejen tradiční advent-

ní koncertování, ale i další akce. Ve výstavní síni šumper-

ského muzea je k vidění interaktivní výstava nazvaná Za 

zimních večerů v chalupách o domácí výrobě na venko-

vě v minulosti. Návštěvníci se na ní dozvědí, ale i praktic-

ky vyzkoušejí, čemu se lidé věnovali v zimě v dobách, kdy 

neznali televizi, ani počítače. A v pátek 5. prosince zavítá 

do muzea Mikuláš. Od 9 do 16 hodin zde bude pro malé 

i velké návštěvníky přichystáno pečení perníčků, výroba 

přáníček a dárků.

Ve středu 3. prosince se v prostorách šumperského 

klášterního kostela setká od 18 hodin Šumperský dět-

ský sbor s Komorním smyčcovým orchestrem Základní 

umělecké školy ke společnému provedení tří evropských 

koled i krátkému samostatnému vystoupení. Na pátek 

5. prosince chystá místní Základní umělecká škola Vá-

noční koncert spojený s křtem nových koncertních 

varhan. V koncertním sále ZUŠ vystoupí při této příle-

žitosti od 18 hodin Ingrid Silná a žesťové trio Th e Flash 

Brass. Malí zpěváčci, tentokráte ze Sborečku „mateřinky“ 

Veselá školka, se pak představí na Vánočním koncertu 

v úterý 9. prosince od 17 hodin v klášterním kostele.

Ve středu 10. prosince nabídnou pořadatelé cyklu Kla-

sika Viva Vánoční koncert přední operní pěvkyně, sop-

ranistky ruského původu Maryny Vyskvorkiny, sólistky 

opery Národního divadla v Praze. Ve velkém sále Domu 

kultury zazní od sedmé večerní klasické operní árie i vá-

noční koledy.

Na Vánoce, dlouhé noce… je název prosincového 

setkání Via Lucis, jež se odehraje v klášterním koste-

le ve čtvrtek 11. prosince. Hosty večera budou Alfred 

Strejček a pelhřimovský vokálně instrumentální soubor 

dobových nástrojů Chairé. Koncert začíná v 18 hodin 

a vstupenky lze koupit, případně rezervovat ve Vile Doris 

u P. Konupčíka, tel.č. 731 610 037.

Již třicátý třetí Vánoční koncert chystá na sobotu 

13. prosince Šumperský dětský sbor. Jeho dějištěm bude 

velký sál Domu kultury od čtvrté odpolední a představí 

se na něm všechna oddělení sboru. Vstupenky si mohou 

zájemci koupit v pokladně Domu kultury od pondě-

lí 1. prosince, zbylé pak v den koncertu od 15 hodin ve 

foyer „kulturáku“. 

Koncertovat se letos v předvánočním čase bude opět 

i v šumperském stánku Th álie – v pondělí 15. prosince 

nabídne divadlo Vánoční koncert. Vystoupí na něm 

v první části zpěváčci místní „ZUŠky“, které doprovodí 

Komorní orchestr, ve druhé části pak herci za doprovodu 

Zdeňka Dočekala. Koncert začíná v sedm hodin večer ve 

velkém divadelním sále. 

 ››› Pokračování na poslední straně  

Za patnáct let vhodili posluchači do adventní ryby 

téměř pět set sedmdesát tisíc korun, které se rozdě-

lily mezi místní neziskové organizace.      Foto: -pk-

Výstava Za zimních večerů v chalupách přibli-

žuje domácí výrobu na venkově v minulosti.  

 Foto: VM Šumperk

Sopranistka ruského původu Maryna Vyskvor-

kina zazpívá v Šumperku klasické operní árie 

i vánoční koledy.  Foto: archiv



KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
► Za zimních večerů v chalupách 

Interaktivní výstava o domácí výro-

bě na venkově v minulosti trvá do 

22.3. 2015. 

► Mikuláš v muzeu 

5.12. od 9 do 16 hod.

Galerie Šumperka
► Ave Maria Výstava trvá do 1.2. 2015.

Komentovaná prohlídka k výstavě 

3.12. od 16 do 16.45 hod. 

Rytířský sál
► Pohádkový svět Markéty Vydrové 

Výstava trvá do 4.1. 2015.

Galerie mladých
► Lesy KŘ Šumperk objektivem les-

níků 2013 Výstava bude zahájena 4.12. 

v 17 hod. a potrvá do 15.2. 2015.

Stálá expozice 
► Příroda a dějiny severozápadní 

Moravy

Přednáškový sál
► Netopýři a vrápenci Jesenicka 

Přednáší D. Duhonský z CHKO Jesení-

ky, 9.12. v 17 hod.

OTEVÍRACÍ DOBA O VÁNOCÍCH 

Muzeum v Šumperku je otevřeno 

25. a 26.12. od 9 do 13 hod. 

24.12. a 31.12.-1.1. je zavřeno. 

Informační centrum je zavřeno 

24.–26.12., 31.12. 2014 a 1.1. 2015.

Bližší informace: VM Šumperk, Hl. tří-

da 22, tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 

583 214 908, e-mail: vmsumperk@

muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-

sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-ne 

9-12 hod., 12.30-17 hod. Otevírací doba 

Galerie Šumperska: út-ne 9-12 hodin, 

12.30- 17 hodin. 

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI
▼ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 3D 
 Hrajeme pro děti 3D 

USA, anim. komedie, rodinný, ČZ

1.-3.12 v 17.30 hod., 22.12. v 15.30 

hod.

1.12. poskytujeme slevu 20 Kč na 

vstupenky pro rodiče s dětmi.*

▼ OUIJA 
USA, horor

1.-2.12. v 19.30 hod.

▼ KMEN  Artvečer - FK

Nizozemsko, Ukrajina, krimi, drama

3.12. v 19.30 hod.

▼ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 

   Hrajeme pro děti

USA, anim. komedie, rodinný, ČZ

4.12. v 18 hod., 5.-7.12. v 15.30 hod., 8.-

10.12. v 17.30 hod., 11.12. v 15.30 hod., 

12.-14.12. v 15 hod.

▼ KUKUŘIČNÝ OSTROV Artvečer - FK 

 Křišťálový glóbus KVIFF 2014

Gruzie, Fr., Něm., Švýcarsko, ČR, drama

4.12. ve 20 hod.

▼ JAK JSME HRÁLI ČÁRU 
ČR, SR, komedie, dobr., rodinný, ČZ

5.-7.12., 11.12. v 17.30 hod., 20.12. 

v 16.30 hod.

▼ INTERSTELLAR 
USA, VB, sci-fi , dobrodružný

5.12. v 19.45 hod.

▼ ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2 
USA, komedie

6.-7.12. v 19.45 hod., 15.12. ve 20 hod.

▼ NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO 
USA, komedie

8.-9.12. v 19.30 hod., 14.12. ve 20 hod.

▼ MAMI!   Artvečer - FK

Kanada, Francie, drama, psychlogický

10.12. v 19.30 hod.

▼ HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D
USA, Nový Zéland, dobr. fantasy, ČZ, 3D

10.12. ve 24 hod. půlnoční premi-

éra (ze středy na čtvrtek), 11.12. 

v 19.30 hod., 12.-15.12. v 17 hod., 16.12. 

v 16.30 hod., 17.12. v 17 hod.

▼ ZMIZELÁ 
USA, drama

12.12. ve 20 hod.

▼ HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D    

USA, Nový Zéland, fantasy, dobr.  3D

13.12. ve 20 hod., 18.12. v 17 hod.

▼ ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ  
 Živě z Královského baletu v Londýně

Velká Británie, balet

16.12. ve 20.15 hod.

▼ ZÁZRAKY  Artvečer - FK

Itálie, Švýcarsko, Něm., drama

17.12. ve 20 hod.

▼ NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY  
USA, komedie, rodinný, ČZ

18.12. v 15 hod., 19.12. v 17.30 

hod., 21.12. ve 20 hod., 22.-23.12. 

v 17.30 hod., 30.12. v 17 hod.

▼ PŘÍBĚH MARIE   Artvečer - FK

Francie, životopisný

18.12. ve 20 hod.

▼ HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD  
USA, Nový Zéland, fantasy, dobr.

19.12. v 19.30 hod., 21.12. v 17 hod., 

22.-23.12. v 19.30 hod., 29.12. ve 20 

hod.

▼ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA  

 Hrajeme pro děti

Rusko, anim. pohádka, ČZ

19.12. v 15.45 hod., 20.12. ve 14.45 hod.

▼ GIUSEPPE VERDI: RIGOLETTO 

 Vídeňská opera živě 

Rakousko, drama, hudební

20.12. v 19.30 hod. 

▼ TŘI BRATŘI   Hrajeme pro děti

ČR, Dánsko, pohádka, rodinný

21.12. v 15 hod.

▼ MAGICKÉ STŘÍBRO: HLEDÁNÍ 
KOUZELNÉHO ROHU 3D  
 Hrajeme pro děti 3D

Norsko, rodinný, fantasy, hudební, ČZ

23.12. v 15.45 hod.

▼ HOBIT BITVA PĚTI ARMÁD 2D  

USA, Nový Zéland, fantasy, dobr., ČZ 

25.-26.12. v 15 hod., 27.-28.12. 

v 17 hod.

▼ PADDINGTON   Hrajeme pro děti 

VB, Fr., Kanada, rodinný, komedie, ČZ

25.-26.12. v 18 hod., 27.-30.12. 

v 15 hod.

▼ EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D 

USA, drama, historický  3D

25.-28.12. ve 20 hod., 29.12. v 17 hod., 

30.12. v 19 hod.

▼ TŘI BRATŘI   Hrajeme pro děti

ČR, Dánsko, pohádka, rodinný

31.12. ve 14 hod.

▼ HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D   

USA, Nový Zéland, fantasy, dobr., 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 projekce. 

* Za fi nanční dar děkujeme fi rmám 
SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk. 
Pozor: rezervace a prodej vstupenek 
přes internet na webových stránkách 
kina. Předprodej v pokladně denně od 

14 hodin.

Dům kultury

► Stužkovací ples VOŠ a SPŠ
5.12. od 19 hod. ve velkém sále DK

Tři bratřiHobit: Bitva pěti armád

Za zimních večerů v chalupách

Noc v muzeu: Tajemství hrobky

Ave Maria

Paddington

Tučňáci z Madagaskaru Jak jsme hráli čáru 



SPORTOVNÍ SERVIS

Čertův švagr

► Flamenco II.
6.12. od 10 do 12 hod. v sále pohybové 

výchovy DK

Lektorka Z. Balcárková

► Ples Gymnázia
6.12. od 17 hod. ve velkém sále DK 

Uzavřená společnost

► II. ADVENTNÍ KONCERT: Brixiho 
akademický soubor Praha
7.12. od 16 hod. v klášterním kostele

► KLASIKA VIVA: Maryna Vyskvor-
kina
10.12. od 19 hod. ve velkém sále DK

► Zdeněk Izer a Šárka Vaňková
11.12. od 19.30 hod. ve velkém sále DK

► Vánoční koncert ŠDS
13.12. od 16 hod. ve velkém sále DK 

► Ježek a Sněhulák
14.12. od 10 hod. ve velkém sále DK

Pohádka, Divadlo Plyšového medvídka 

Prostějov

► III. ADVENTNÍ KONCERT: Dómský 
komorní sbor Brno
14.12. od 16 hod. v kostele sv. Jana Křti-

tele

► IV. ADVENTNÍ KONCERT: Tradiční 
zpívání koled s dětmi ŠDS
15.12. od 17 hod. na náměstí Míru

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

► Čertův švagr 
2.12. v 10 hod.  MŠ, dopr. volných míst 

► Její pastorkyňa
3.12. v 11 hod. školy, dopr. volných míst 

► PŘIJĎTE ZA MIKULÁŠEM DO DI-
VADLA: Čertův švagr
6.12. v 15 hod.  VK  

► Rychlé šípy, řečení Šípáci
9.12. v 10 hod. školy, dopr. volných míst 

► Čertův švagr
10.12. v 10 hod. MŠ, dopr. volných míst 

► Česko zpívá koledy
10.12. (před hl. vchodem divadla) 

v 18 hod.

► Rychlé šípy, řečení Šípáci
11.12. v 17 hod.  C, VK 

► Kauza Salome
A Studio Rubín Praha

14.12. v 17 hod.  VK 

► Vánoční koncert
15.12. v 19 hod., ve spolupráci se ZUŠ 

Šumperk  VK 

► Čertův švagr
16.12. v 10 hod. MŠ, dopr. volných míst 

► Její pastorkyňa
19.12. v 11 hod. školy, dopr. volných míst 

► Figarova svatba
20.12. v 19 hod.  P, VK 

► Figarova svatba
31.12. v 17 hod., Tip na vánoční  VK 

Informace o vstupenkách získáte 

v divadle na tel.č. 583 283 366. Další 

informace na www.divadlosumperk.

cz. Předprodej vstupenek v pokladně 

divadla Po-Pá vždy od 15 do 18 hodin 

nebo hodinu před začátkem předsta-

vení. 

Výstavy

Galerie J. Jílka
► Štěpán Koval: „Mechorosty“, ba-

revné makrofotografi e 

Výstava bude zahájena 3.12. v 18 hod. 

a potrvá do 4.1. 2015.

Divadlo Šumperk
►  Výstava fotografi í Zuzany Dudko-

vičové -„Open mind“ 

Výstava trvá do 18.12.

►  Ivo Netopil: „Křehká krása Jesení-

ků“ Výstava bude zahájena 20.12.

► Výstava děl uměleckých škol 

AVE ART Ostrava a Střední školy ob-

chodu, gastronomie a designu PRAK-

TIK s.r.o. Olomouc 

V prostorách divadla

Bližší informace: Komenského 3, tel.č. 

583 214 061.

Městská knihovna
►  VIA LUCIS Věry Kovářové 

Výstava trvá do 31.12.

►  „Vánoce v knihovně“ 

Tradiční prodej drobných výrobků 

centra Oáza bude probíhat od 28.11. 

do 20.12.

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 

tel.č. 583 214 588, knihovna Sever, Te-

menická 5, www.knihovnaspk.cz.

Kino Oko
►  VÝSTAVA: 10 let festivalu Město 

čte knihu Výstava trvá do 31.12.

Bližší informace: Kino Oko, Masary-

kovo nám. 3, tel.č. 583 212 000, www.

kinosumperk.cz.

Adventní koncerty Vánoční koncert ŠDS Její pastorkyňa

VIA LUCIS Věry KovářovéRychlé šípy, řečení Šípáci Kauza Salome Štěpán Koval: „Mechorosty“

Florbal

► 2. liga Junioři
6.12. v 11.30 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk - S.K. P.E.M.A. 

Opava

6.12. v 16 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk - FBC Vikings 

Kopřivnice 

► 1. liga Juniorky 
7.12. v 9.30 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk - TEMPISH FBS 

Olomouc 

7.12. v 15.30 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk - FBC Vikings 

DDM Kopřivnice

► 2. liga Dorostenci
13.12. v 9.45 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk - FBC Spartak 

Teiwaz Přerov

13.12. v 11.20 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk - FBŠ Teiwaz 

Hranice

Bližší informace: www.asper.cz, „SHG“ 

= sportovní hala Gymnázia, *čas bude 

upřesněn  

Hokej

1.12. v 18 hod. 

Salith Šumperk - ČEZ Motor České 

Budějovice

6.12. v 17 hod. 

Salith Šumperk - HC Stadion Litoměřice

13.12. v 17 hod. 

Salith Šumperk - SK Horácká Slavia 

Třebíč

20.12. v 17 hod. 

Salith Šumperk - Rytíři Kladno

Bližší informace: www.hokejsumperk2003.cz

Basketbal

► Muži 1. liga  
14.12. v 15 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk - Sokol Šlapanice

► Ženy 1. liga 
14.12. v 10 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk - Pardubice

► Muži B OP Střední Morava
5.12. v 18.15 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk B - Valašské Meziříčí A

► Junioři U19 OP Střední Morava
6.12. v 10 a ve  12 hod. v hale „TS“ 
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TJ Šumperk - Valašské Meziříčí

► Kadeti U17 OP Střední Morava
13.12. v 10 a ve 12 hod. v hale „TS“ TJ 

Šumperk - Ostrava Snakes A

► Kadetky U17 OP Střední Morava
20.12. v 10 hod. a ve 12 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk - Tišnov

Bližší informace: www.basketbalsum-

perk.cz, „TS“ = Tyršův stadion

Házená

► Muži 2. liga
6.12. v 18 hod. v „SHG“ 

TJ Šumperk - SK Velká Bystřice 

Možná změna termínu, času

Bližší informace: www.hazenasumperk.

cz, tel.č. 583 213 003, e-mail: tj-sum-

perk@quick.cz, „SHG“ = Gymnázium, 

„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, neděle   10:00-21:00

Bližší informace: tel.č. 583 214 295, 

www. aquacentrum.net, každé pondělí od 
12 do 15 plavání vyhrazené pro seniory.

Prosincový Šumperk láká na koncerty, setkání Via Lucis a vánoční zvonění

SPOLEČNOST

Florbal Házená Basketbal 

Předvánoční atmosféru 
umocní zvonění u radnice

Již tradičně doprovodí Vánoční za-

bijačkové trhy, jejichž dějištěm bude od 

pondělí 15. do středy 17. prosince ná-

městí u radnice, vystoupení u vánočního 

stromu - první se uskuteční v pondělí 

15. prosince, kdy zde od 17 hodin vystou-

pí v rámci adventního koncertování Šum-

perský dětský sbor. 

O den později se náměstí stane dějištěm 

druhého ročníku akce nazvané „Šumper-

ské vánoční zvonění u radnice“, kterou 

připravila místní radnice ve spolupráci 

se SVČ Doris. V jejím rámci chystá SVČ 

Doris na úterý 16. prosince od 14 hodin 

dílničky pro děti, v nichž si budou moci 

vytvořit vánočně laděné výrobky. Úde-

rem páté podvečerní pak proběhne vá-

noční zvonění u radnice. „Chceme tímto 

oslovit občany, aby přišli ve zmíněnou 

dobu k radnici, vzali si s sebou zvoneček 

a pomohli nám s kouzlením vánoční at-

mosféry,“ vyzývá Rutarová a dodává, že 

na vánoční zvonění naváží v 17.30 hodin 

koledy v podání Dechového orchestru 

místní Základní umělecké školy.

Ve středu 17. prosince dokreslí od 

15 hodin vánoční pohodovou atmosféru 

na náměstí vystoupení dětí z mateřské 

školy Pohádka.  Zpracovala Z. Kvapilová

K Vánocům patří v řadě rodin již tradičně kromě 

jiného i květinová výzdoba. Na letošní trendy a no-

vinky jsme se zeptali Evy Šimerdové, fl oristky z Kvě-

tinového klubu, který sídlí v Husitské ulici. 

Mají Vánoce své trendy?

Trendy jsou ve všech odvětvích, fl oristiku nevy-

jímaje. Těch letošních je hned několik. Například 

„Kouzlo historie“ laděné do zlaté, stříbrné a bronzo-

vé, „Přátelé dětství“ v podobě hravých motivů sobů, 

vloček a muchomůrek či „Světlo hvězd“ s odstíny bé-

žové, bílé a okrové. 

Na co se mohou zákazníci Květinového klubu těšit?

Předminulý týden proběhla v našem obchodě 

úspěšná Vánoční výstava. Pro naše zákazníky jsme 

připravili ochutnávku trendů, ukázali jsme, že je 

možné vše barevně sladit a vytvořit dokonalý celek.

V současné době přípravy na Vánoce vrcholí, každý 

zákazník si u nás jistě vybere dekoraci dle svých před-

stav. Jde zejména o adventní věnce, sušené dekorace, 

svícny či doplňky. Na štědrovečerním stole by ale ne-

měly chybět také dekorace z řezaných květin, kterých 

budeme nabízet nepřeberné množství.

 Děkuji za rozhovor,

 J. Tříšková

 Zdroj fotografi í: Květinový klub

O vánočních trendech s fl oristkou Evou Šimerdovou

Hokej


