
Předvánoční čas prožijí obyvatelé 
Šumperka již posedmnácté s  cyklem 
adventních koncertů. Ty nabídnou ne-
jen chvíle adventního pohody, ale také 
příležitost k pomoci a charitě.

„Šumperské adventní koncertování 
chce také letos především podpořit 
neziskové organizace působící v našem 
městě. Všechny čtyři, konkrétně Zá-
kladní speciální škola Pomněnka, Ar-
máda spásy, Pontis – odlehčovací služba 
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Nechybějí Mikulášský den, 
pohádky, vánoční koncerty

Adventní koncertování začíná 
tuto neděli

 Pokračování na poslední straně

Vánoční Šumperk: koncerty, pohádky, vánoční zvonění

Na  Vánočním koncertu Klasiky 
Viva vystoupí barytonista Ivan 
Kusnjer.  Foto: J. Rabara

Poslední adventní koncert se 
odehraje v  režii Šumperského 
dětského sboru.  Foto: ŠDS

Za šestnáct let vhodili posluchači 
do adventní ryby více než šest set 
tisíc korun.                           Foto: -pk-

Také letos zavítají do  muzea 
Mikuláš s čertem a andělem. 

Foto: VM Šumperk

Svobody. Od  16 hodin zde vystoupí 
Kataryna Tlustá-Kolcová za  kla vír- 
ního doprovodu Radomíry Šlágrové. 

Kataryna Kolcová přijede do  Šum-
perka na adventní koncerty již podruhé, 
protože vystoupení této zpěvačky, skla-
datelky a  folkloristky zanechalo v  po-
sluchačích mimořádný dojem. Pěvecký 
projev této absolventky Konzervatoře 
Jana Deyla pro slabozraké a nevidomé 
a  také Karlovy univerzity oboru etno-
muzikologie má totiž nebývalou vita-
litu a  vroucnost. „O  této neobyčejné 
zpěvačce, která svým uhrančivým hla-
sem dokáže překonat těžký handicap, 
se právem říká, že přikovává své po-
sluchače k židlím. Kdo to ještě nezažil, 
může se s jejím neobyčejným životním 
příběhem i  její tvorbou seznámit také 
v dokumentu České televize s názvem 
Zpověď Kataryny K. Na letošním kon-
certě se můžeme těšit nejen na židov-
ské písně, ale také šansonovou tvorbu,“ 
prozrazuje Havlíčková.

O  týden později, v  neděli 6. pro-
since, rozezní od  16 hodin klášterní 
kostel Zvěstování Panny Marie Bri-
xiho cyklus skladeb pro klavír a housle 
šumperského muzikanta Jana Hor-
níčka. Jeho přátelé se s  tímto cyklem 
mohli seznámit díky CD, které pro ně 
s houslistkou Helenou Březinovou-Ko-
cůrkovou před časem nahráli. „Cyklus 
klasické hudby vyniká muzikantskou 
zralostí, čistou radostí z  hudby a  je 
výjimečný také díky skvělému inter-
pretačnímu výkonu Heleny Březinové-
-Kocůrkové, absolventky brněnské 
JAMU,“ podotýká organizátorka kon-
certů a dodává, že půjde o šumperskou 
i celosvětovou premiéru naživo.

Dějištěm třetího adventního kon-
certu bude v  neděli 13. prosince 
od  čtvrté odpolední kostel svatého 
Jana Křtitele na  Kostelním náměstí. 
Vystoupí zde jako každoročně soubor 
Avonotaj se svými hosty, tentokrát pře-
devším s pražským trumpetistou Jaku-
bem Šeflem.

O  den později je pak naplánováno 
tradiční zpívání koled s dětmi Šumper-
ského dětského sboru, které už nesma-
zatelně patří k  předvánoční atmosféře 
ve  městě. Uskuteční se v  pondělí 
14.  prosince od  17 hodin na  náměstí 
Míru. Výtěžek tohoto koncertu sbor 
kaž doročně věnuje místnímu Dětskému 
centru Ostrůvek. Vstupné na  všechny 
koncerty je dobrovolné.

Předvánoční atmosféru dokreslí ne-
jen tradiční adventní koncertování, ale 
i  další akce. Do  šumperského muzea 
zavítá v pátek 4. prosince Mikuláš s čer-
tem a andělem. Od 9 do 16 hodin pro-
voní muzeum v  rámci Mikulášského 
dne speciální mikulášské perníčky 
a  malí návštěvníci budou mít příle-
žitost si na  památku vyrobit vánoční 
dárkové balení, originální malovanou 
ozdobu a spoustu dalšího. Během akce 
budou přístupné všechny probíhající 
krátkodobé výstavy.

Na  své si v  předvánočním čase při-
jdou zejména děti. Místní dům kultury 
pro ně připravil koncert Pavla Nováka 
a  místního dětského sboru Ptáčata, 
který působí při základní škole v  Šu-
mavské ulici, nazvaný Krásné Vánoce. 

Odehraje se v  neděli 6. prosince 
od  15  hodin ve  velkém sále. O  týden 
později, v  neděli 13. prosince, budou 
stejné prostory patřit od 10 hodin do-
poledne vánoční pohádce Na  cestě 
do Betléma, kterou zahraje Divadélko 
s Radostí. 

Ve středu 9. prosince nabídnou po-
řadatelé cyklu Klasika Viva tradiční 
Vánoční koncert, tentokrát se sólistou 
opery Národního divadla v Praze Iva-
nem Kusnjerem a hosty, jimiž jsou jeho 
žáci sopranistka Eliška Gattringerová 
a  barytonista Lukáš Bařák. Ve  velkém 
sále domu kultury zazní od sedmé ve-
černí výběr z  české a  světové operní 
literatury a  také známé vánoční písně 
a  koledy za  klavírního doprovodu 
Iryny Romenské.

pro seniory a osoby se zdravotním po-
stižením a  Dětské centrum Ostrůvek, 
působí v  Šumperku a  pomáhají řadu 
let. Přesto znovu uvítají předvánoční 
finanční podporu veřejnosti, která 
za šestnáct let přesáhla částku šesti set 
tisíc korun,“ říká organizátorka advent-
ních koncertů Hana Havlíčková. První 
koncert bude v  neděli 29. listopadu 
hostit evangelický kostel na  náměstí 



Vlastivědné muzeum 
 
Výstavní síň
▶ Muzejní NEJ 
Výstava trvá do 14. 2. 2016. 

Galerie Šumperska
▶ Třicetiletá válka a Šumpersko 
Výstava trvá do 31. 1. 2016. 

Rytířský sál 
▶ Malíř ztraceného času
Výstava reprodukcí ilustrací Z. Buriana 
trvá do 14. 2. 2016.

Hollarova galerie
▶ Otto Placht: Nuevo Paraíso – Osví-
cený prales 
Výstava trvá do 3. 1. 2016.

Galerie mladých
▶ Vřesová studánka 
Výstava trvá do 17. 1. 2016.

Stálá expozice 
▶ Příroda a  dějiny severozápadní 
Moravy

Akce
▶ Mikulášský den 
4. 12. od 9 do 16 hod.
Bližší informace: VM Šumperk, Hlavní 
třída 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  hodin, 12.30–17 hodin. Oteví-
rací doba Galerie Šumperska: út–ne 
9–12 hodin, 12.30–17 hodin. 

Kino Oko
Digitální 3D kino podle standardu DCI▶ GANGSTER KA: AFRIČAN  
ČR, krimi, drama, thriller

1. 12.–2. 12. v 18 hod.▶ TŘI TENOŘI - VÁNOČNÍ KONCERT  
USA, hudební, původní znění
1. 12. ve 20 hod.▶ OČIMA FOTOGRAFKY  

Artvečer – FK
ČR, Slovensko, drama, dokument
3.12. ve 20 hod.▶ MALÝ PRINC  
Francie, anim., fantasy, rodinný, ČZ
4. 12.–5. 12. v 15.30 hod., 11. 12. v 15.15 
hod., 20. 12. v 15 hod., 22. 12. v 17 hod.
4.  12. a  5.  12. je vstupné pro rodiče 
s dětmi 100 Kč.*▶ HODNÝ DINOSAURUS  
USA, anim., rodinný, komedie, ČZ
5.  12. ve  13.30 hod., 12.  12. a  13.  12. 
v  15.30 hod., 18.  12. v  17.15 hod., 
19. 12. v 15.10 hod., 29. 12. v 15.15 hod.
5.  12. je vstupné pro rodiče s  dětmi 
100 Kč.*▶ JO NESBO: DOKTOR PROKTOR 
A PRDÍCÍ PRÁŠEK  
Norsko, rodinný, ČZ
6. 12. v 15.50 hod., 23. 12. v 15.30 hod. 
6.  12. je vstupné pro rodiče s  dětmi 
70 Kč.*▶ MOST ŠPIÓNŮ  
USA, drama, thriller, historický
3. 12. v 17.15 hod., 4. 12.–6. 12. v 19.30 hod. ▶ VÁNOČNÍ KAMEŇÁK  
ČR, komedie
3. 12. ve 20 hod., 4. 12.–6. 12. v 17.40 
hod., 7. 12.–9. 12. v 18 hod.▶ SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH  
USA, akční, krimi, drama
7. 12.–8. 12. ve 20 hod.▶ MACBETH  Artvečer – FK
Velká Británie, USA, Francie, drama
9. 12. ve 20 hod.▶ SPECTRE  
VB, USA, akční, dobr., krimi, thriller
10. 12. v 19.30 hod.▶ TRABLE O VÁNOCÍCH  

USA, komedie
11.  12., 13.  12., 16.  12. v  17.30 hod., 
21. 12. ve 20 hod. ▶ V SRDCI MOŘE  
USA, akční, dobr., historický
11. 12. ve 20 hod., 12. 12. v 17.30 hod., 
13. 12. ve 20 hod.▶ KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU  
USA, horor, komedie
12. 12. ve 20 hod., 14. 12. v 19.30 hod., 
15. 12. v 17.30 hod.▶ RODINNÝ FILM  
ČR, drama
14. 12. v 17.30 hod., 15. 12. v 19.30 hod.▶ LOUSKÁČEK  Přímý přenos Londýn
Velká Británie, balet
16. 12. ve 20.15 hod.▶ STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 

2D/3D 
USA, sci-fi, dobrodružný, akční, fantasy
PŮLNOČNÍ PREMIÉRA ZE STŘEDY 
NA ČTVRTEK!
17. 12. v 00.01 a v 16.30 hod., 19. 12.–
20.  12. v  17.15 hod., 23.  12. v  17.20 
hod., 27. 12. v 17.15 hod.  3D, ČZ 
18. 12. v 19.30 hod., 21. 12. v 17.15 hod., 
22. 12. v 19.15 hod., 29. 12. v 17.20 hod.

2D, titulky
28. 12. v 15.20 hod.  2D, ČZ ▶ FAUSTOVO PROKLETÍ  Přímý 

přenos z Pařížské opery Francie
17. 12. v 19.30 hod.▶ MILENCI TĚCH DRUHÝCH  
USA, komedie, romantický
19. 12.–20. 12. ve 20 hod.▶ VELKÁ NÁDHERA  Artvečer – FK, 

Oscar + Zlatý glóbus 2014
Itálie, Francie, drama, komedie
23. 12. ve 20 hod.▶ KRÁLOVÉ HOR  
Rakousko, dobrodružný, rodinný, ČZ
27. 12. v 15.15 hod., 28. 12. v 18 hod., 
30. 12. v 16 hod.▶ ZBRUSU NOVÝ ZÁKON  

Artvečer – FK
Lucembursko, Francie, Belgie, komedie
30. 12. ve 20 hod.▶ PADESÁTKA  
ČR, komedie
27.  12.–29.  12. ve  20 hod., 30.  12. 
v 18 hod., 31. 12. v 15.30 hod.▶ MIMONI  
USA, anim., komedie, rodinný, ČZ
31. 12. v 11.00 hod.▶ BOD ZLOMU  3D 
Německo, Čína, USA, akční, krimi, 
thriller
31. 12. v 13.00 hod.  
Bližší informace: Kino Oko, Masary-
kovo nám. 3, tel. č.: 583  212  000, pro-
gram na internetových stránkách www.
kinosumperk.cz, změna programu vy-
hrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D 
projekce.
*Za  finanční dar děkujeme fir-
mám SHM, s.r.o., a  PLATIT  a.s. 
Šumperk. Pozor: rezervace a prodej 
vstupenek přes internet na  webo-
vých stránkách kina. Předprodej 
v  pokladně denně od  14  hodin. Při-
jímáme platební karty. Platnost 
rezervací vstupenek hodinu do  za-
čátku představení. Změna programu 
vyhrazena!

Dům kultury

▶ Přednáška a křest knihy Vře-
sová studánka – povídání o historii 
a znovuzrození
4. 12. od 15 hod. v G-klubu, přednáší 
historik D. Polách
▶ Ples Gymnázia Šumperk
5.  12. od  18 hod. ve  velkém sále DK, 
uzavřená společnost
▶ Krásné Vánoce – koncert Pavla 
Nováka a dětského sboru Ptáčata 
6. 12. od 15 hod. ve velkém sále DK

Králové hor

Hodný dinosaurusTřicetiletá válka a Šumpersko

Rodinný film

Muzejní NEJ

Star Wars: Síla se probouzíMost špiónů

KULTURNÍ SERVIS

Změna otevírací doby muzea 
během vánočních svátků

24. 12., 25. 12. a 31. 12. 2015 a také 
1. 1. 2016 bude Vlastivědné muzeum 

v Šumperku uzavřeno. 
26. 12. bude muzeum otevřeno 

od 9 do 12 hod.



▶ II. adventní koncert
6. 12. od 16 hod. v klášterním kostele, 
účinkují J. Horníček (varhany, klavír), 
H. Kocůrková (housle)
▶ KLASIKA VIVA: Ivan Kusnjer a hosté
9. 12. od 19.30 hod. ve velkém sále DK
▶ Sebastian
11. 12. od 18 hod. v H-clubu, koncert 
talentovaného zpěváka z Liberce
▶ Stužkovací ples VOŠ a SPŠ Šumperk
11. 12. od 19 hod. ve velkém sále DK, 
uzavřená společnost
▶ Na cestě do Betléma
13. 12. od 10 hod. ve velkém sále DK, 
pohádka, hraje Divadélko s Radostí
▶ III. adventní koncert
13.  12. od  16 hod. v  kostele sv. Jana 
Křtitele, účinkuje Avonotaj a hosté
▶ IV. adventní koncert
14. 12. od 17 hod. na náměstí Míru, tra-
diční zpívání koled s dětmi ŠDS
▶ Vánoční koncert ŠDS
19.12. od 16 hod. ve velkém sále DK

D 123
Každý pátek a sobotu 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. Změna programu 
vyhrazena!

Divadlo Šumperk

▶ Aládín a kouzelná lampa
1. 12. od 10 hod. školy, dopr. volných míst
▶ Kocourek Modroočko
2. 12. od 10 hod. MŠ, dopr. volných míst
▶ Sen noci svatojánské
3. 12. od 17 hod.  C, VK 
▶ Sen noci svatojánské
5. 12. od 19 hod.   B, VK 
▶ Aládín a kouzelná lampa
6. 12. od 15 hod.   VK 
▶ LiStOVáNí.cz: Místnost/Faktura 
(Jonas Karlsson)
8. 12. od 18 hod. 
Čtení na jevišti za oponou  VK 
▶ Česko zpívá koledy
9. 12. od 18 hod. 
Před hlavním vchodem divadla 
▶ Aládín a kouzelná lampa
10. 12. od 10 hod. školy, dopr. volných míst
▶ S tvojí dcerou ne

14. 12. od 12 hod. školy, dopr. volných míst
▶ S tvojí dcerou ne
15. 12. od 11 hod. školy, dopr. volných míst
▶ Vánoční evergreeny s překvapením
15. 12. od 17 hod. ve foyer  VK 
▶ Naše městečko
19. 12. od 19 hod.  P, VK 
▶ Kocourek Modroočko
22. 12. od 10 hod. MŠ, dopr. volných míst
▶ Silvestrovské představení: 1 + 1 = 3
31. 12. od 17 hod. 
Derniéra  VK
Bližší informace: Divadlo Šumperk, 
Komenského 3, tel. č.: 583  214  062, 
731  655  847, www.divadlosumperk.cz. 
Předprodej vstupenek v pokladně Po–Pá 
od 15 do 18 hod., doprodej vždy hodinu 
před začátkem představení. Změna 
programu vyhrazena!

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Vladana Hajnová: Objekty, grafiky 
a kresby
Výstava bude zahájena 2. 12. v 18 hod. 
a potrvá do 3. 1.
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel. č.: 

583 214 276

Městská knihovna
▶ Veronika Holcová: Ilustrace
Výstava trvá do 7. 1. 2016.
▶ Vánoce v knihovně
Prodej drobných výrobků centra 
Oáza bude probíhat od  3. do  23.  12. 
v knihovně v ul. 17. listopadu.
Bližší informace: ul. 17. listo-
padu 6, tel. č.: 583 214 588

Divadlo Šumperk
▶ Zubko András: Banát (fotografie)
Výstava trvá do 15. 12.
▶ Střípky divadelního archivu 
Výstava bude zahájena 19. 12. a potrvá 
do 16. 2.
▶ Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk
V prostorách divadla
Bližší informace: Divadlo Šumperk, 
Komenského 3, tel. č.: 583 214 061.

Kino Oko
▶ Výstava CUBA LIBRE?
Výstava fotografií M. Šose.
Bližší informace: Kino Oko, Masary-
kovo nám. 3, tel. č.: 583 212 000.

Hokej Basketbal

Padesátka Aládín a kouzelná lampa Sen noci svatojánské Výstava v Galerii J. Jílka

Informační centrum Šumperk
Hlavní třída 22

Telefon: +420 583 214 000
E-mail: icsumperk@seznam.cz 

Web: www.infosumperk.cz
Otevírací doba: 
Pondělí–pátek 

8.00–11.30, 12.00–16.30

Hokej
2. 12. v 18 hod. 
Salith Šumperk – HC Dukla Jihlava
5. 12. v 17 hod. 
Salith Šumperk – AZ Havířov
7. 12. v 18 hod. 
Salith Šumperk – HC Stadion Litoměřice
12. 12. v 17 hod. 
Salith Šumperk – ČEZ Motor České 
Budějovice
22. 12. v 18 hod. 
Salith Šumperk – HC Zubr Přerov
30. 12. v 18 hod. 
Salith Šumperk – HC Benátky nad 
Jizerou

Bližší informace: www.hokejsum-
perk2003.cz.

Házená
Muži – 2. liga
12. 12. v 16 hod. v „G“
TJ Šumperk – Sokol Krmelín
Bližší informace: www.hazenasum-
perk.cz, tel.  č.: 583 213 003, e-mail: tj-
-sumperk@quick.cz, „G“ = gymnázium, 
„TS“ = Tyršův stadion.

Basketbal
2. liga muži
5. 12. od 18 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk – Olomouc 
6. 12. od 11 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – SBK Valašské Meziříčí 
20. 12. od 11 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – Svitavy
OP muži B
18. 12. od 18.15 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk B – Olomouc B
Junioři U19 
5. 12. od 14 hod. a od 16 hod. v hale „TS“
TJ Šumperk – BK Lipník
Minižáci U11 
5. 12. od  10 hod. a  od  12 hod. v  hale 
„TS“ TJ Šumperk – Zlín
Bližší informace: 

www.basketbalsumperk.cz, „TS“ = Tyr-
šův stadion

Florbal
Divize mužů
5. 12. v 9.45 hod. v SHG 
FBC Asper Šumperk – FBC Fat Pipe 
Mohelnice
5. 12. ve 13.30 hod. v SHG 
FBC Asper Šumperk – FBK Lynx 
Šumperk
Bližší informace: www.asper.cz, 
„SHG“  = sportovní hala gymnázia, 
„SH“ = sportovní hala ZŠ 8. května 63. 

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.

SPORTOVNÍ SERVIS
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SPOLEČNOST

Kultovní kapela Stromboli vystoupí v Šumperku 19. února.          Foto: archiv

O vánočních trendech s floristkou Evou Šimerdovou

Rockoví fanoušci přivítají kultovní 
skupinu Stromboli

Předvánoční atmosféru umocní 
zvonění u radnice

Vánoční evergreeny s  překvape-
ním chystá šumperský stánek Thálie. 
Odehrají se v úterý 15. prosince o páté 
podvečerní ve foyer divadla. Posluchači 
se mohou těšit na evergreeny v podání 
Olgy Kaštické, Petra Krále, Karolíny 
Hýskové a  Tomáše Wursta. To vše 
za  doprovodu Josefa Macka a  dalších 
hostů.

Třicátý čtvrtý Vánoční koncert 
Šumperského dětského sboru přivede 
v sobotu 19. prosince do Domu kultury 
Šumperk dvě stovky zpěváčků a  plný 
sál posluchačů. Bývá jich kolem osmi 
set. Zazpívají skoro všechny sborové 
děti, jen předškolní Zpívánky ještě 
na  jeviště nepůjdou. Koncert začíná 
v 16 hodin a vstupenky budou k mání 
v  pokladně domu kultury od  pondělí 
7. prosince.

Vánoční Šumperk: koncerty, 
pohádky, vánoční zvonění

 Pokračování z titulní strany

Již tradičně doprovodí Vánoční 
zabijačkové trhy, jejichž dějištěm 
bude od  pondělí 14. do  středy 16. 
prosince náměstí u  radnice, vystou-
pení u  vánočního stromu – první se 

uskuteční v  pondělí 14. prosince, kdy 
zde od 17 hodin vystoupí v rámci ad-
ventního koncertování Šumperský dět-
ský sbor. 

O den později se náměstí stane dě-
jištěm třetího ročníku akce nazvané 
„Šumperské vánoční zvonění u  rad-
nice“, kterou připravila místní radnice 
ve  spolupráci se SVČ Doris. V  jejím 
rámci chystá SVČ Doris na  úterý 
15. prosince od 14 hodin dílničky pro 
děti, v  nichž si budou moci vytvořit 
vánočně laděné výrobky. Úderem páté 
podvečerní pak proběhne vánoční 
zvonění u  radnice. „Chceme tímto 
oslovit občany, aby přišli ve  zmíně-
nou dobu k  radnici, vzali si s  sebou 
zvoneček a pomohli nám s kouzlením 
vánoční atmosféry,“ říká referentka 
oddělení kultury a  vnějších vztahů 
šumperské radnice Eva Rutarová 
a  dodává, že na  vánoční zvonění na-
vážou v 17.30 hodin koledy v podání 
Dechového orchestru místní Základní 
umělecké školy.

Ve  středu 16. prosince dokreslí 
od 15 hodin vánoční pohodovou atmo-
sféru na náměstí vystoupení dětí z ma-
teřské školy Sluníčko a  v  15.30  hodin 
vystoupení dětí z „mateřinky“ Pohádka.

Z. Kvapilová

Kultovní kapela Michala Pavlíčka, 
která je pojmenovaná podle stále činné 
sopky nedaleko Itálie a  složená ze 
špičkových hudebních umělců, vtrhla 
v 80. letech do Československa s novou 
hudební vlnou (fusion rock, jazzrock, 
space rock). V  její hudbě se objevují 
i prvky heavy a black metalu. 

Při příležitosti 30. výročí od  vzniku 
kapely proběhl loni vzpomínkový kon-
cert v pražské O2 Areně, kde bylo po-
křtěno nové album Fiat Lux (Budiž 
světlo), které otextoval Vlastimil Třeš-
ňák a  Tomáš Kolečko. Protože se ale 
vyprodal závratnou rychlostí, hudebníci 
se nakonec rozhodli uspořádat i exklu-
zivní turné jen na  pár vybraných mís-
tech v republice. „Do svých diářů byste 
si proto měli poznačit pátek 19. února, 

kdy od půl osmé večer vypukne koncert 
i  v  Šumperku,“ doporučuje produkční 
domu kultury Michaela Horáková. 

„Rockoví fanoušci a novináři se sho-
dovali v  tom, že vidět alespoň jednou 
Stromboli na pódiu pro ně bylo splně-
ním snu,“ říká manažer skupiny Michal 
Pavlíček mladší. Do  Šumperka dorazí 
celá původní sestava, tedy kytarista Mi-
chal Pavlíček, zpěvačka Bára Basiková, 
bubeník Klaudius Kryšpín, baskyta-
rista Jiří Veselý, klávesistka Vendula 
Kašpárková nebo hostující Vilém Čok. 
Vstupné je do Vánoc za speciální cenu 
299 Kč, poté v  předprodeji za  390 Kč, 
v den akce za 450 Kč, balkon po celou 
dobu za  400 Kč. Více informací a  on-
-line rezervace na www.dksumperk.cz.

-red-

K  Vánocům v  řadě rodin již tradičně 
patří kromě jiného i  květinová vý-
zdoba. Na  letošní trendy a  novinky 
jsme se zeptali Evy Šimerdové, floristky 
z Květinového klubu, který sídlí v Hu-
sitské ulici. 

Jaké jsou trendy letošních Vánoc?  
Žhavým hitem letošních Vánoc je kom-
binace barev sladce růžové, tyrkysové, 
mentolové a  béžové. Pro někoho to 
může být hodně moderní pojetí, ale 
pokud tyto barvy sladíme s  citem, je 
výsledný efekt překvapivě zajímavý 
a líbivý. Samozřejmostí jsou i klasické, 
nadčasové barevné odstíny, jako je 
béžová v kombinaci s bílou, která evo-
kuje zasněžené, pocukrované Vánoce, 
dále červeno-zlatá, fialová, přírodní, 
rustikální styl. 

Na  co se mohou zákazníci Květino-

vého klubu těšit? 
Předminulý týden proběhla v našem 
obchodě úspěšná vánoční výstava, 
kde jsme pro naše zákazníky připra-
vili ochutnávku trendů, ukázali jsme, 
že je možné vše barevně sladit a  vy-
tvořit dokonalý celek. V  současné 
době přípravy na  Vánoce vrcholí, 
každý zákazník si u  nás jistě vybere 
dekoraci dle svých představ. Nyní 

se jedná zejména o  adventní věnce, 
sušené dekorace, svícny či doplňky. 
Na  štědrovečerním stole by ale ne-
měly chybět též dekorace z řezaných 
květin, kterých budeme nabízet ne-
přeberné množství.  

Děkuji za rozhovor.
J. Tříšková

Zdroj fotografií: Květinový klub


