
Církevní rok v hudbě nabídne 
Graunovo Vánoční oratiorium

Hudební cyklus poslechových po-

řadů nazvaný Církevní rok v hudbě 

v měsíci lednu pokračuje. Nabídne 

posluchačům Vánoční oratorium ně-

meckého hudebního skladatele, vý-

borného tenoristy a virtuózního hráče 

na violoncello Carla Heinricha Grau-

na. Setkání s hudbou proběhne v úte-

rý 6. ledna, na svátek Tří Králů, který 

upomíná na okamžik, kdy se Kristus 

zjevuje nejen izraelskému národu, ale 

všem. Jeho dějištěm bude od 19 hodin 

zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele 

ve Farním středisku na Kostelním ná-

městí 4.

Martin Patřičný představí 
knihy nejen o dřevě

Další setkání v rámci cyklu Via Lucis 

chystají jeho pořadatelé ze SVČ Doris 

na úterý 13. ledna. Nese název Knihy 

nejen o dřevě a hostem bude český 

výtvarník a spisovatel Martin Patřič-

ný, známý dřevěnými skladbami, ko-

lážemi a mozaikami. Jako spisovatel 

se věnuje jak dřevu, tak volné tvorbě, 

s Bedřichem Ludvíkem pak spolupra-

coval na scénáři dokumentu České 

televize Kus dřeva ze stromu. Setkání 

se uskuteční od 18 hodin v sále Vily 

Doris. Ještě před tím, v 17.15 hodin, 

proběhne vernisáž výstavy obrazů 

„Dřevo“ v Galerii na schodech ve Vile 

Doris.

V Jílkově Galerii budou 
vystaveny jeho práce 

ze čtyřicátých 
až šedesátých let

Od 7. ledna do 1. února bude v Ga-

lerii Jiřího Jílka k vidění výstava, která 

připomíná jeho nedožité devadesátiny. 

Je návratem do jeho mládí, kdy ještě 

mohl malovat venku ve volné krajině, 

a převažují na ní obrazy syrových před-

jaří a pozdních podzimů, ale zastou-

peno je i několik ukázek malovaných 

džbánů či plastika z dob studií u profe-

sora Jana Laudy. Vernisáž se uskuteční 

ve středu 7. ledna v 18 hodin.

Jiří Stivín použije hudbu 
a „výtvarno“ k neobvyklým 

improvizacím

Svérázný hudebník a skladatel Jiří Sti-

vín zavítá po sedmi letech do Šumperka. 

Popularizátora jazzové hudby a virtuose 

na dechové nástroje bude hostit Dům 

kultury v pátek 16. ledna od půl osmé ve-

čer v rámci svého nepravidelného cyklu 

Koncert na jevišti. 

„Hlediště umístíme opět přímo na pó-

dium velkého sálu, které disponuje auten-

tickou atmosférou a dokonalou akustikou. 

V těsném kontaktu s posluchači Jiří Stivín 

zahraje fi lmové a divadelní hity doplněné 

videoprojekcí a mluveným slovem,“ říká 

organizátor Ondřej Polák a dodává, že 

Jiří Stivín během koncertu použije hudbu 

a výtvarné umění k neobvyklým improvi-

zacím přímo na pódiu. Nedílnou složkou 

Jazzmanovy „one man show“ budou fi l-

mová projekce, barokní hudba, improvi-

zace, jazz, šanson a mnohé další.

Knihovnice chystají přednášku 
o úsovském zámku 

Přednášku nazvanou Hrad a zámek 

Úsov v dějinách, doplněnou o obrazové 

dokumenty, chystají na středu 14. led-

na od 18.30 hodin v Městské knihovně 

v ulici 17. listopadu. Historik Zdeněk 

Doubravský během ní seznámí poslu-

chače s nejvýznamnějšími historický-

mi událostmi souvisejícími s hradem 

a zámkem Úsovem a s jeho stavebně-

historickým vývojem.

V Šumperku konečně zahraje 
česká „kapela snů“

Časopis Rock&Pop společně s rádiem 

Beat loni uspořádal v anketu, jejímž cílem 

bylo sestavit první českou kapelu snů. 

Čtenáři a posluchači si skutečně dali zále-

žet a formace s názvem Supergroup CZ ve 

složení Michal Pavlíček, Kamil Střihavka, 

Roman Dragoun, Vladimír Kulhánek, Jan 

Hrubý a Miloš Meir spatřila světlo světa. 

Její koncert se uskuteční v Domě kultury 

ve čtvrtek 22. ledna od půl osmé večer. 

Jedná se o náhradní termín za říjnový 

kvůli nemoci zrušený pořad. 

Ochotníci nabídnou 
Kočičí Jazýčky

O tom, jak se vymanit z vánočního 

cirkusu a navrátit Vánocům jejich pra-

vý smysl, pojednává nově připravovaná 

hra Kočičí Jazýčky amatérského diva-

delního souboru Studia D123. Ten ji 

premiérově uvede v sobotu 24. ledna 

úderem sedmé večerní.

Pro novou sezonu zvolili nadšení di-

vadelníci crazy komedii pojednávající 

o tom, jak neblahý vliv mohou mít Váno-

ce na některé z nás. Jako režiséra a dra-

maturga si vybralo Studio D123 herce 

místního divadla Lucii Šmejkalovou 

a Milana Cimeráka. Premiérové před-

stavení je už nyní vyprodané, divadlo 

tak chystá jeho nejbližší reprízy na sobo-

tu 7. a pátek 20. února. Zpracovala -zk-
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Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v lednu 

Martin Patřičný je známý dřevě-

nými skladbami, kolážemi a mo-

zaikami.

Vernisáž výstavy Jiřího Jílka se 

uskuteční ve středu 7. ledna.

Česká kapela snů odehraje svůj 

koncert ve velkém sále Domu kul-

tury ve čtvrtek 22. ledna.

Právě vychází lednové číslo Kul-

turního života Šumperka, jehož 

obálku zdobí v roce 2015 kresby 

výtvarnice Anežky Kovalové. K do-

stání je pouze za 12 Kč v knihku-

pectvích, knihovně, Informačním 

centru a v novinových stáncích.

Svérázný hudebník a skladatel Jiří 

Stivín zavítá po sedmi letech do 

Šumperka.



KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Za zimních večerů v chalupách 

Interaktivní výstava o domácí výrobě 

na venkově v minulosti trvá do 22.3. 

Galerie Šumperka
▶ Ave Maria 

Výstava trvá do 1.2. 

Hollarova galerie
▶ O včelách a lidech 

Výstava ve spolupráci se SVČ Doris bude 

zahájena 29.1. v 17 hod. a potrvá do 26.4.

Rytířský sál
▶ Pohádkový svět Markéty Vydrové 

Výstava trvá do 4.1. 

Galerie mladých
▶ Lesy KŘ Šumperk objektivem lesní-

ků 2013 Výstava trvá do 15.2. 

Stálá expozice 
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

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. 

Otevírací doba Vlastivědného 

muzea v Šumperku o Vánocích

VM Šumperk je otevřeno pouze 

26.12. od 9 do 12 hod. 

a od 12.30 do 17 hod.,  

24.-25.12. a 31.12.-1.1. je zavřeno.

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI
▼ PADDINGTON  Hrajeme pro děti

VB, Fr., Kanada, rodinný, komedie, ČZ

1.-4.1. v 15 hod., 10.-11.1. a 17.1. 

v 15.30 hod., 21.1. v 17.30 hod.

21.1. je vstupné 100 Kč pro rodiče 

s dětmi.*

▼ EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D 3D

USA, drama, historický, ČZ

1.1. a 4.1. v 17 hod.

▼ HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D   3D 

USA, Nový Zéland, fantasy, dobrodružný

3.1. v 19.30 hod.

▼ HODINOVÝ MANŽEL 
ČR, komedie

1.1. ve 20 hod., 2.1. v 17 hod., 7.1. 

v 17.30 hod., 20.1. v 17.30 hod.

▼ ODPAD 
Brazílie, VB, drama, thriller, dobro-

družný, ČZ

2.1. v 19 hod., 5.1. v 19.30 hod., 6.1. 

v 17.30 hod.

▼ HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 
USA, dobr., drama, sci-fi , thriller, ČZ

3.1. v 17 hod., 16.1. v 17.30 hod.

▼ CO JSME KOMU UDĚLALI? 
Francie, komedie

4.1. ve 20 hod., 20.1. v 17.30 hod.

▼ BURÁCENÍ 
ČR, USA, drama, romantický

5.1. v 17.30 hod., 6.1. v 19.45 hod.

▼ LEVIATAN  Artvečer - FK

Rusko, drama

7.1. v 19.30 hod.

▼ SEDMÝ SYN 3D   3D

VB, USA, Kanada Čína, fantasy, dobr., 

rodinný, ČZ

8.1.-11.1. v 17.30 hod.

▼ FOTOGRAF 
ČR, komedie, drama

8.1.-11.1. ve 20 hod., 12.1. v 17.30 hod., 

13.1. v 19.30 hod., 14.1. v 17.30 hod., 

19.1. ve 20 hod.

▼ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU   

 Hrajeme pro děti

USA, animovaný, komedie, rodinný, ČZ

18.1. v 15.30 hod.

Vstupné 80 Kč pro rodiče s dětmi.*

▼ SEDMÝ SYN 
VB, USA, Kanada Čína, fantasy, dobr., 

rodinný

17.1. a 19.1. v 17.30 hod. s titulky, 18.1. 

v 17.30 hod. v českém znění

▼ MILUJ SOUSEDA SVÉHO 
USA, komedie, ČZ

12.1. a 17.1. ve 20 hod., 13.1. v 17.30 hod.

▼ ŽIVOT PODLE VÁCLAVA HAVLA  

 Artvečer - FK

ČR, dokumentární, historický

14.1. ve 20 hod.

▼ EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 
USA, drama, historický, ČZ

15.1. v 17.15 hod.

▼ 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ 
Francie, akční, krimi, thriller, ČZ

15.1., 16.1. a 18.1. ve 20 hod.

▼ ŽELEZNÁ SRDCE 
USA, akční, drama, válečný, ČZ

20.1. v 19.30 hod.

▼ POHÁDKÁŘ 
ČR, drama, romantický

21.1. v 15.30 hod.

▼ DVA DNY, JEDNA NOC  Artvečer - FK

Belgie, Fr., It., drama

21.1. v 19.30 hod.

▼ VELKÁ ŠESTKA 3D   

 Hrajeme pro děti, 3D

USA, anim., akční, komedie, rodinný, ČZ

22.1.-25.1. v 15.30 hod. 

▼ HACKER 
USA, akční, krimi, drama, mysteriózní, 

thriller, ČZ

22.1.-23.1. v 17.30 hod., 24.1.-27.1. 

v 19.45 hod.

▼ BABOVŘESKY 3 
ČR, komedie

22.1.-23.1. v 19.30 hod., 24.1.-28.1. 

v 17.30 hod.

▼ VELKOLEPÉ MUZEUM  Artvečer - FK

Rakousko, dokumentární, ČZ

28.1. v 19.30 hod.

▼ VELKÁ ŠESTKA  Hrajeme pro děti

USA, anim., akční komedie, rodinný, ČZ

29.1.-30.1. v 16 hod., 31.1. v 15.30 hod.

▼ WHIPLASH 
USA, drama, hudební, ČZ

29.1. v 18 hod., 30.1. ve 20 hod., 31.1. 

v 17.30 hod.

▼ BIRDMAN 
USA, Francie, komedie, drama, ČZ

29.1. ve 20 hod.

▼ MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD 
USA, akční, komedie, ČZ

30.1. v 18 hod., 31.1. v 19.45 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 Obchodní akade-
mie 
9.1. od 19 hod. ve velkém sále DK 

▶ Koncert na jevišti: Jiří Stivín
16.1. od 19.30 hod. ve velkém sále DK 

▶ Ples Pramet Tools 
17.1. od 19.30 hod. ve velkém sále DK 

▶ Červík a světluška 
Pohádka, Liduščino divadlo Praha 

18.1. od 10 hod. ve velkém sále DK 

▶ Supergroup CZ 
22.1. od 19.30 hod. ve velkém sále DK 

Whiplash

Paddington

Fotograf

Za zimních večerů v chalupách

Velká šestka

Ave Maria

Babovřesky

Lesy KŘ Šumperk 

objektivem lesníků 2013



SPORTOVNÍ SERVIS

▶ Motýlí ples 
24.1. od 19 hod. ve velkém sále DK 

▶ Středověká loď La Grace  Cestopis 

29.1. od 19.30 hod. ve velkém sále DK 

▶ No Name, Stanislav Hojgr Band 
30.1. od 20 hod. ve velkém sále DK 

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

▶ Figarova svatba 
31.12. v 17 hod.  VK 

▶ Figarova svatba 
6.1. v 10 hod. školy,  dopr. volných míst 

▶ Figarova svatba 
7.1. v 17 hod.   G, VK 

▶ Rychlé šípy, řečení Šípáci 
8.1. v 17 hod.   D, VK 

▶ Figarova svatba 

9.1. v 10 hod. školy,  dopr. volných míst 

▶ Hledám děvče na Boogie Woogie 
Slezské divadlo Opava, opereta

10.1. v 19 hod.   B, VK 

▶ Pejsek a Kočička 
13.1. v 10 hod. MŠ,  dopr. volných míst 

▶ Čertův švagr 
14.1. v 10 hod.  MŠ,  dopr. volných míst 

▶ Její pastorkyňa 
15.1. v 19 hod.   VK 

▶ Rychlé šípy, řečení Šípáci 
16.1. v 10 hod.  školy, dopr. volných míst 

▶ Její pastorkyňa 
20.1. v 10 hod.  školy,  dopr. volných míst 

▶ Její pastorkyňa 
21.1. v 11 hod.  školy, dopr. volných míst 

▶ Rychlé šípy, řečení Šípáci 
22.1. v 10 hod.  školy, dopr. volných míst 

▶ Kočičí Jazýčky 
Hrádek, Studio D123

24.1. v 19 hod.   VK 

▶ Pejsek a Kočička 
27.1. v 10 hod.  MŠ,  dopr. volných míst 

▶ Figarova svatba 
29.1. v 11 hod.  školy, dopr. volných míst 

▶ Rychlé šípy, řečení Šípáci 
31.1. v 17 hod.   B, VK 

Informace o vstupenkách získáte v di-

vadle na tel.č. 583 283 366. Další in-

formace na www.divadlosumperk.cz. 

Předprodej vstupenek v pokladně diva-

dla Po-Pá vždy od 15 do 18 hodin nebo 

hodinu před začátkem představení. 

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Štěpán Koval: „Mechorosty“, barevné 

makrofotografi e Výstava trvá do 4.1.

▶ Jiří Jílek, „Práce ze čtyřicátých až 

šedesátých let“, k nedožitým devade-

sátinám 

Výstava bude zahájena 7.1. v 18 hod. 

a potrvá do 1.2.

Divadlo Šumperk
▶ Ivo Netopil: „Křehká krása Jeseníků“ 

Výstava bude zahájena 20.12. a potrvá 

do 17.2.

▶ Výstava děl uměleckých škol AVE 

ART Ostrava a Střední školy obcho-

du, gastronomie a designu PRAKTIK 

s.r.o. Olomouc 

V prostorách divadla

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

Městská knihovna
▶ VIA LUCIS Věry Kovářové 

Výstava trvá do 31.12.

▶ „Karel Kocůrek - Austrálie“ 

Výstava bude zahájena 8.1. a potrvá do 4.3.

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.

▶ Trabantí výstava Dana Přibáně 

Výstava bude zahájena 2.1. a potrvá do 2.2.

Bližší informace: Kino Oko, Masary-

kovo nám. 3, tel.č. 583 212 000, www.

kinosumperk.cz.

Vila Doris
▶ „DŘEVO“  

Vernisáž výstavy obrazů Martina Pat-

řičného proběhne 13.1. v 17.15 hod. 

Bližší informace: Vila Doris - 17. listo-

padu 2, Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 

214 213, 583 214 214.

Karel Kocůrek - AustrálieMortdecai: Grandiózní případ Rychlé šípy, řečení Šípáci Štěpán Koval: „Mechorosty“ 

FotbalFlorbal Basketbal Hokej

Florbal

▶ Divize mužů
17.1. v 18 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk - Fbc Horní Suchá 

18.1. v 10 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk - SFK TJ Slovan 

Havířov 

▶ Olomoucká liga starších žáků 
24.1. v 9.45 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk - FBK Olomouc 

24.1. ve 13.30 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk - Tornádo Lutín 

FBS Olomouc B

Bližší informace: www.asper.cz, „SHG“ = spor-

tovní hala Gymnázia   

Basketbal

▶ Muži 1. liga  
18.1. v 15 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk - BK Opava B

▶ Ženy 1. liga 
24.1. v 17 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk - Sparta Praha

25.1. v 10 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk - Nusle Praha

▶ Muži B OP Střední Morava
9.1. v 18.15 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk B - BK Lipník 

16.1. v 18.15 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk B - Přerov

▶ Junioři U19 OP Střední Morava

17.1. ve 14 a v  16 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk - Sokol Přerov 

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

TJ Šumperk - Kyjov 
Bližší informace: www.basketbalsum-

perk.cz, „TS“ = Tyršův stadion

Hokej

3.1. v 17 hod. 

Salith Šumperk - HC Benátky nad Ji-

zerou

10.1. v 17 hod. 

Salith Šumperk - AZ Havířov

14.1. v 18 hod. 

Salith Šumperk - LHK Jestřábi Pros-

tějov

26.1. v 18 hod. 

Salith Šumperk - HC Rebel Havlíčkův 

Brod

28.1. v 18 hod. 

Salith Šumperk - Piráti Chomutov

Bližší informace: www.hokejsum-

perk2003.cz

Fotbal

▶ KP Muži
24.1. od 10 hod. na „TS“ 

Šumperk - Česká Třebová  PU

31.1. od 10 hod. na „TS“ 
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Šumperk - Uničov  PU

▶ Dorost U19
13.1. od 16 hod. na „TS“ 

Šumperk - Sigma  PU

17.1. od 14 hod. na „TS“ 

Šumperk - Šumperk U19 B  PU

24.1. od 12 hod. na „TS“ 

Šumperk - Hradec Králové  PU

27.1. od 16 hod. na „TS“ 

Šumperk - Sigma U17  PU

29.1. od 16 hod. na „TS“ 

Šumperk - Sigma U16  PU

31.1. od 12 hod. na „TS“ 

Šumperk - Rapotín muži  PU

▶ Dorost U19 + muži
15.1. od 17 hod. na „TS“ 

Šumperk - Sigma U19

Bližší informace: http://www.fotbal-

sumperk.cz/, „TS“ = Tyršův stadion, 

„PU“ = přátelské utkání

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 a neděle   10:00-21:00

Bližší informace: tel.č. 583 214 295, 

www. aquacentrum.net, každé pondělí od 

12:00 do 15:00 plavání pouze pro seniory.

INFORMAČNÍ CENTRUM ŠUMPERK

Hlavní třída 22

Telefon: +420 583 214 000

E-mail: icsumperk@seznam.cz 

Web: www.infosumperk.cz. Otevírací 

doba: Pondělí 12:00-17:00, úterý - pátek 

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

Přejete si, aby rok 2015 byl hojný na 

nevšední zážitky a pohodově kouzel-

né okamžiky? Potom je třeba si na něj 

náležitě připít speciálním koktejlem! 

Jakým? Naším novoročním koktejlem 

Doris se správným dávkováním - po 

doušcích!

Připravíme jej snadno… Vezmeme 

lednovou švagrovskou akci Slavnosti 

mudrců, přimícháme k ní Ptačí dílnu 

a jako bonus přidáme ples Motýlích 

zpěváků a tanečníků Tornáda. Nezapo-

meňme jej okořenit tábory, tentokrát 

zimním a příměstským s názvem Hry 

bez hranic. A potom do koktejlu přimí-

cháme podle libosti jakoukoli ingredi-

enci z následující nabídky…

Na jaře se posilníme omamnými 

tóny Motýlů, Plameňáků, Barevných 

i Růžových dětí, které zazní například 

na Zlaté Lyře a všude, kde to ladí. Ne-

jen ve vzpomínkách bychom si měli 

občas udělat pořádek! I svět by se rád 

oděl do kabátu čistoty, proto mu po-

máhejme například během Dne vody, 

Dne Země, Růžových slavností a čiš-

tění studánek. První máj u nás není 

jen časem lásky, ale i přehlídkou umění 

tanečníků, zábavných her a soutěží. Ty 

nechybějí ani při oslavě Svátku rodiny 

v netradičních kloboucích! Klobouko-

vý den stojí také za návštěvu! 

O letní zpestření se postará rozmani-

tá nabídka táborů s partou nadšených 

vedoucích, pro které je největším ne-

přítelem nuda! 

Podzimní plískanice… Imunitu 

proto zdravě posilníme Putováním 

za zdravím a Medovým dnem. Ruce 

zaměstnáme ve výtvarných dílnách 

Jablečných hodů nebo na Dýňobra-

ní. Typickou sílu větru pro toto obdo-

bí prověříme na Drakiádě. Světlo prý 

vzbuzuje naději… Proto mu dáme pří-

ležitost a projdeme se Uličkami s lam-

pičkami! 

A vlády se ujímají pro mnohé nej-

krásnější svátky v roce. Adventní dílny 

nám pomohou zútulnit obydlí, po duši 

nás pohladí adventní koncerty, dětem 

úsměv na tváři před štědrovečerní na-

dílkou vykouzlí správní čertíci s dob-

rým srdcem na Čertovinách!

A zvonky zvoní, 2015 neradostně 

mává a 2016 se nadějně usmívá… 

Pokud vám nestačí radost servíro-

vaná po doušcích, potom využijte naši 

pestrou každodenní nabídku krouž-

ků… Zkrátka… Těšíme se na vás. Kdy-

koli! Zaměstnanci SVČ Doris

Nabízíme vám novoroční koktejl z Vily Doris

Jubilejní stý svazek Severní Moravy právě vyšel

Encyklopedií severní Moravy bývá 

často nazýván vlastivědný sborník Se-

verní Morava, jenž vydává Vlastivědné 

muzeum v Šumperku. Málokdo ví, že 

vychází nepřetržitě od roku 1957 a že se 

v jeho redakci vystřídala celá řada vý-

znamných osobností regionálních dějin. 

Před sedmi lety, v roce 2007, jsme osla-

vovali padesát let jeho existence. Letos 

v prosinci vychází jeho stý svazek, po-

prvé v historii celobarevný. Na sto dva-

nácti stranách přitom převažují články 

pracovníků muzea, které jsou originální 

množstvím nových poznatků, zjištění 

i vědeckých závěrů. Sborník Severní 

Morava je k dostání za sedmdesát korun 

v Informačním centru v muzeu a v knih-

kupectví v ulici Čsl. armády.       -mb, zk-
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Turisté pořádají 
výstup na Háj

Již devětatřicátý ročník Novoroční-

ho výstupu na Háj chystá Klub českých 

turistů v Šumperku. Rozhledna bude 

ve čtvrtek 1. ledna otevřena v době od 

9 do 15 hodin.

Tradiční akce nabízí lidem příleži-

tost k setkání i novoročnímu přípitku. 

Jako odměnu za vynaloženou fyzickou 

aktivitu obdrží účastnický list s příle-

žitostným razítkem. A ti, kteří přispějí 

nevidomým dětem na konto Světluška, 

si odnesou novoroční čtyřlístek pro 

štestí. -zk- 

Muzeum silnic vystavuje 
modely autíček 

Nejen vánoční svátky zpříjemňuje 

návštěvníkům Muzea silnic ve Vikýřo-

vicích výstava nazvaná „Autíčka z kra-

biček“. Modely světoznámých značek 

MATCHBOX, Bburago, MERCURY 

a dalších jsou zde k vidění do 28. února.

Modelů aut, osobních, nákladních 

i závodních, jsou vystaveny stovky a ne-

chybějí ani nejrůznější silniční mechaniz-

my  válce, nakladače a podobně. Většinu 

exponátů zapůjčil zábřežský sběratel Aleš 

Titzl, část modelů silničních mechanizmů 

je ze sbírky Muzea silnic.  -at-


