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Vážení a milí čtenáři,
Vánoce se pomalu blíží. Často slyšíme, že 
poezii a tajemné kouzlo českých Vánoc po-
hltila komerce. Je na tom bohužel mnoho 
pravdy. A přitom právě k tradici Vánoc patří 
i pomoc slabým, bezmocným, chudým a rov-
něž zamyšlení nad člověkem, nad pokorou 
a laskavostí, nad vztahy mezi lidmi, nad dob-
rem a zlem.
Najděte si tedy v předvánočním spěchu 
chvilku na setkání s blízkými a přáteli, na 
pomoc potřebným a osamělým, ale i na 
vnímání neopakovatelné atmosféry advent-
ních dnů. Ty jsou v Šumperku opět nabité 
kulturními akcemi, z nichž se mnohé budou 
poprvé odehrávat ve „vánočním městečku“ 
na náměstí u radnice. Právě na vánočně 
vyzdobený „kopec“ se letos přesouvají 
z tzv. Točáku trhy, které doprovodí kulturní  
podvečery. 
Prosincové dny můžete využít i k návštěvě 
výstav, koncertů, divadla, knihovny, kina 
či nejrůznějších sportovních akcí. Nebo se 
jen tak procházet přírodou, lesem, užívat si 
kouzlo daného okamžiku… Přeji vám, abyste 
celý adventní čas prožili v pohodě a beze 
spěchu, abyste zvládli v klidu předvánoční 
nákupy, pečení, vaření, zkrátka vše, co k Vá-
nocům patří.               Z. Kvapilová, redaktorka
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Kino Oko myslí v  prosinci na milovníky opery 
a divadla. Diváci se přenesou do Royal Opera House 
v Londýně a do Vídeňské státní opery.

„V úterý 10. prosince přenášíme živě od 20.15 ho-
din balet z londýnského Royal Opera House. Na pro-
gramu je okouzlující a vtipná Coppélia v choreografii 
Ninette de Valois, tedy příběh lásky, rošťáren a  me-
chanických loutek. Spolupráce jevištního výtvarníka 
Osberta Lancastera tvoří z pestrého příběhu vánoční 
pochoutku pro celou rodinu,“ zve do kina Kamil Na-
vrátil, ředitel kina Oko. 

Tvorbu Radky Bodzewicz Doubravové 
(*1991) představí výstava v Galerii Jiřího 
Jílka nazvaná „Oáza štěstí“. Zahájena 
bude ve středu 4. prosince v 18 hodin a po-
trvá do 5. ledna.
Rok uzavírá v Šumperku narozená 
a v Praze žijící absolventka AVU u Vladi-
míra Kokolii svou první zdejší a v souvislé 
dramaturgii třístou výstavou galerie. Radka 
Doubravová staví jednotu na protikladech. 
Její velkoplošná malba je radostná i v ne-
radostném, je očistcem i rájem. Z odstupu 
barevná skvrna směřuje z neurčitosti k fi-
gurám obou pohlaví a skrze ně k autorčině 
niternosti. Všechny figury si až nerozliši-
telně blízké jsou odrazem prožitků malíř-
čina těla v situacích, na které se vcítivě 
rozpomíná. 
Symetrická barevná skvrna, odléváním, 
přenášením a stíráním narušená, získává 
zvětralý povrch, v němž se střípky figurál-
ních shluků rozpouštějí. Hra s přibližová-
ním a vzdalováním je tak úplná a kruh se 
uzavírá. A přece se cosi mění. Dřív nezře-
telně vyprávěný příběh stává se otevřeněj-
ším, tkáň se prosvětluje a sama malba je 
tu stále radostnější hrou. Malířka ji vnímá 
jako svou filozofii života. Je její Oázou 
štěstí, prožívá čirou blaženost v ní. Přijďte, 
jste zváni…                                        M. Koval

Další premiéru letošní sezony chystá na 
prosinec šumperské divadlo. Je jí pove-
dená situační komedie Sladké mámení. 
Napsali ji v roce 1991 u nás téměř neznámí 
autoři – herci Marcia Kash a Doug Hughes, 
kteří v ní dokonce původně sami hráli. Její 
děj se odehrává v jediné místnosti luxus-
ního apartmá, jež si pronajaly dvě návr-
hářky a hodlají v něm zřídit obchod svého 
života – prodat za pět milionů svoje návrhy 
prádla a negližé majiteli řetězců s obleče-
ním. Sladké mámení v překladu a drama-
turgii Martina Fahrnera a v režii Kateřiny 
Duškové divadlo poprvé uvede v sobotu 
7. prosince v 19 hodin. Po představení je 
připraveno posezení s hudbou v Zrcadlo-
vém sále a ve foyer.                                   -kv-

Epikurova zahrada, 2019, kombinovaná tech-
nika na plátně, 200 × 240 cm

Za román Maxl žhář získala Anna Strnadová Literární 
cenu týdeníku Reflex.                                        Foto: archiv

Olympic zahraje nejen skladby z posledních čtyř alb, ale také nestárnoucí hity.                                    Foto: archiv DK

 Jílkova galerie se promění v „oázu 
štěstí“ Radky Bodzewicz

 Sladké mámení je další premiérou 
divadelní sezony

Oko láká na balet Coppélia a operu Alcina

Do Šumperka zavítá nestárnoucí Olympic

Anna Strnadová se začte do Maxla žháře

Jedinečný koncert nestárnoucí rockové legendy 
české hudební scény, kapely Olympic, jejíž historie 
i  některé hity jsou staré více než půl století, chystá 
na poslední měsíc roku šumperský dům kultury.  
Olympic ve složení Petr Janda, Milan Broum, Jiří 
Valenta a Martin Vajgl zavítá do velkého sálu domu 

Svou šestou knihu nazvanou Maxl žhář představí 
ve čtvrtek 5. prosince během autorského čtení v šum-
perské knihovně Anna Strnadová, jež žije v Petrově 
nad Desnou. Setkání se odehraje od 17 hodin v ma-
lém sále.

Když odesílala Anna Strnadová poslední možný 
den svůj rukopis Maxl žhář do literární soutěže Kniž-
ního klubu, netušila, že se dostane až do jejího finále. 
Román získal Literární cenu týdeníku Reflex za druhý 
nejúspěšnější rukopis LCKK 2019. Cenu převzala 
3. září v Kaiserštejnském paláci v Praze z rukou šéf-
redaktora Reflexu.

Tragický příběh tesaře, smolaře a  posléze psance 
a vězně Maxla Novotného ze Žďáru vypráví o zpře-
trhaných vazbách jedné mladé rodiny, o  velkých 
zklamáních a trpělivém čekání a doplňují ho obrazy 
z  každodenního života obyčejných lidí žijících před 
necelými dvěma sty lety v Posázaví.                            -kš-

kultury v pátek 13. prosince a od sedmé večerní za-
hraje nejen skladby z posledních čtyř alb Souhvězdí 
šílenců, Souhvězdí drsňáků, Souhvězdí romantiků 
a Trilobit, ale také nestárnoucí hity. Zájemci o kon-
cert by neměli otálet s nákupem lístků, neboť jsou již 
téměř vyprodané.                                                           -red-

Händelovy opery jsou tak pevnou součástí moderního 
hudebního světa, že jsou vítaným doplňkem repertoáru 
každého velkého operního domu. Mezi nimi i  Vídeň-
ské státní opery. „Inscenace Alcina se může pochlubit 
hvězdným obsazením barokních specialistů bývalým ře-
ditelem Royal Shakespeare Company Adrianem Noblem 
a vysoce uznávaným dirigentem Marcem Minkowskim, 
který diriguje svůj vlastní orchestr Les Musiciens du 
Louvre. Alcina je skvělý hudební zážitek zaměřený na 
barokní půvab,“ zdůrazňuje Navrátil a dodává, že operu 
uvede Oko v pondělí 16. prosince od 19 hodin.            -red-
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Nejlepší inscenace, nejlepší 
mužský i ženský herecký vý-
kon – to vše posbírala v letoš-
ním memoriálu Miloše Movnara 
jediná hra, a to klasika Vojnarka 
od Aloise Jiráska. Úspěšnou 
inscenaci mohou zájemci na-
posledy zhlédnout v sobotu 
28. prosince od 19 hodin.   -red-

Lucie Polišenská (vlevo) a Šárka Vaculíková hrají v pohádce Zlaté pírko rozmazlené 
sestry Aninky.                                                                                                      Foto: archiv

Ve čtvrtek 5. prosince zavítá na náměstí 
u  radnice svatý Mikuláš, doprovázený 
anděly i čertí družinou.            Foto: -pk-

Město letos znovuobnoví prodej vánoč-
ních hrníčků, které budou k dostání ve 
stáncích s občerstvením.            Foto: -ger-

 Derniéra Vojnarky  
bude 28. prosince

Kino chystá na prosinec tři předpremiéry

Adventní Šumperk: vánoční trhy u radnice, svatý Mikuláš, koncerty, 
tvoření, výstavy…

Jiráskova Vojnarka byla nej-
úspěšnější inscenací loňské se-
zony.                           Foto: archiv DŠ

 Na náměstí u radnice vyroste 
vánoční městečko

 Vánoce u radnice zpestří 
kulturní program

Pokračování na str. 8     

Hned tři filmy odehraje v prosinci 
v  předpremiéře kino Oko. Na před-
premiéru strhujícího závěru stěžejní 
Ságy Skywalkerů Star Wars: Vzestup 
Skywalkera se mohou diváci těšit ve 
středu 18. prosince. Snímek uvede 
kino od osmé večerní ve formátu 
Dolby Atmos.

Na silvestra se mohou nejen rodiče 
s dětmi vydat na předpremiéru nové 
pohádky Zdeňka Trošky Zlaté pírko, 
jež vypráví příběh odvážné dívky 
Aninky, která se vypraví do světa 
vysvobodit zakletého prince. Uvidí 
v ní i rodačku ze Šumperka Lucii Po-
lišenskou, jež hraje Báju, zlou sestru 
Aninky. Začátek promítání je v 11 ho-
din. Ve stejný den, v  úterý 31. pro-
since, pak Oko odehraje ve 13 hodin 
předpremiéru francouzské zábavné 
love story Tenkrát podruhé režiséra 
Nicolase Bedose.                                -red-

Vánoční „městečko“ vyroste letos po-
prvé u  šumperské radnice na náměstí 
Míru a  stane se příjemným místem 
setkávání pro všechny milovníky voňa-
vých punčů, pravé jesenické medoviny, 
lahodné kávy a  dalších specialit. Ode-
hrávat se zde totiž budou vánoční trhy, 
které v uplynulých letech tradičně pro-
bíhaly na Točáku. Změna místa konání 
s sebou přináší i jejich novou podobu.

„Prostranství na náměstí Míru po-
skytuje mnohem větší a reprezentativ-
nější prostor pro tuto akci. Výhodou je 
také lepší zázemí pro účinkující či ve-
řejné toalety v  suterénu radnice,“ říká 
referentka oddělení kultury a vnějších 
vztahů šumperské radnice Eva Ru-
tarová a  dodává, že náročné organi-
zace stánkového prodeje i  kulturních 
podvečerů se letos poprvé zhostí dům 
kultury. Atmosféru trhů nazvaných Vá-
noce u radnice podle ní navodí přede-
vším bohatší kulturní program, stylový 
stánkový prodej i vánoční výzdoba.

Nově bude slavnostně vyzdobena 
radnice, jejíž druhé podlaží zkrášlí po 
celém obvodu a také na věži pás teplých 
bílých svítidel. Radnici navíc „rozsvítí“ 
čtveřice herrnhutských, takzvaných 
ochranovských hvězd. Chybět samo-
zřejmě nebude vánoční strom, oděný 
do červenobílého hávu, a  náměstí  
ozdobí sedm obřích červených baněk 
o průměru sedmdesát centimetrů a dva 
menší stromečky, stojící u  vchodu do 
radnice. Poprvé také budou girlandami 
ozdobené dřevěné stánky prodejců, 
kteří v nich budou až do 26. prosince 
nabízet nejen občerstvení, ale i vánoční 
zboží. „Součástí nové výzdoby bude 

i  betlém umístěný na tržišti, jenž je 
dílem Zuzany Vavrušové, Evy Pšenčí-
kové, Romany Večeřové a  Hany Janů 
ze SVČ Doris. Za tento nápad a  jeho 
realizaci jim patří velké poděkování,“ 
zdůrazňuje Eva Rutarová.

Město letos znovuobnoví prodej vá-
nočních hrníčků, které budou k dostání 
ve stáncích s občerstvením. Návštěvníci 
trhů si také budou moci nechat nápoj 
nalít do vlastního přineseného hrníčku 
nebo jiné nádobky, jež si poté mohou 
omýt v  prostorách veřejných toalet. 
„Město se tímto způsobem snaží o mi-
nimalizaci plastového odpadu z vánoč-
ních trhů,“ podotýká Rutarová.

Vzápětí prozrazuje, že stejně jako 
v  uplynulých letech provoní i  letos 

náměstí Míru pravá domácí zabi-
jačka. „Prdelačku“, tlačenku, jitrnice, 
ovar a další speciality mohou návštěv-
níci ochutnat od úterý 17. do čtvrtka 
19. prosince. Zkrátka nepřijdou ani ti, 
kteří si zamilovali speciální německé 
vánoční štoly. Originální německou 
vánoční dobrotu z  partnerského Bad 
Hersfeldu si budou moci lidé koupit 
v pátek 6. prosince právě v  jednom ze 
stánků u radnice. Výtěžek z prodeje pů-
jde na dobročinné účely.

Vánoční městečko bude otevřeno 
denně od 10 do 21 hodin, v pátky a na 
mikulášský den ve čtvrtek 5. prosince 
bude provozní doba prodloužena do 
22 hodin a  na Štědrý den se stánky 
uzavřou ve 14 hodin. Trhy potrvají do 
čtvrtka 26. prosince.

Vánoce u radnice odstartují ve čtvr-
tek 5. prosince, o  den dříve přitom 
proběhnou Vánoce nanečisto, kdy si 
prodejci od 14 do 21 hodin otestují 
stánky a zkušebně navaří první dávku 
punče. Od tohoto dne až do Štěpána 
bude uzavřeno parkoviště u  radnice 
a  náměstí bude průjezdné pouze ve 
směru z  Lužickosrbské ulice do ulice 
Radniční (více v  aktuálním Šumper-
ském zpravodaji). 

Vánoční městečko se oficiálně ote-
vře ve čtvrtek 5. prosince v  10 hodin. 
To hlavní dění ovšem vypukne v  pět 
hodin večer, kdy se na náměstí vydá 
od hotelu Grand mikulášský průvod. 
Po programu, který organizuje řím-
skokatolická farnost, bude slavnostně 
rozsvícen vánoční strom a poté se mo-

hou příchozí těšit na koncert kapely 
A. M. Úlet. 

V pátek 6. prosince „startuje“ ve čtvrt 
na deset dopoledne na náměstí u rad-
nice Andělský pochod „mateřinky“ 
Borůvka, který se o čtvrt hodiny poz-
ději zastaví u pošty, v 9.40 hodin pak na 
tzv. Točáku a v 9.50 hodin dorazí k ob-
chodnímu domu Jednota na Hlavní 
třídě. O  šesté podvečerní je pak na 
programu vánoční zpívání s herci Di
vadla Šumperk. 

Také v následujících dnech vystoupí 
od 18 hodin u  radnice regionální ka-
pely. V sobotu 7. prosince to bude Lu
cie Cover Band a v neděli 8. prosince 
Haleluja Band. Ve středu 11. prosince 
se město připojí k  akci Šumperského 
a jesenického deníku Česko zpívá ko
ledy. Zpívat se bude od 18 hodin nejen 
u Sluneční školy, jež se k této iniciativě 
připojila v  Šumperku jako první, ale 
i u radnice spolu s herci Divadla Šum-
perk. Poté zde vystoupí komorní sbor 
ŽAVEZ.
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 20.00 Špindl 2, ČR, komedie, 12+

Pátek 6. prosince
 9.15–9.50 Andělský pochod MŠ Borůvka, nám. 
Míru, pošta, Točák, OD Jednota

 10.00 Prodej vánočních štol z Bad Hersfeldu, výtě-
žek z prodeje půjde na dobročinné účely, nám. Míru

  15.25 Ledové království 2 3D, USA, animovaný, 
muzikál, fantasy, ČZ 

 16.00–18.00 Mikuláš s  Vikýrkem, Kavárnička 
Lalala

 17.40 Jumanji: Další level, USA, akční, dobro-
družný, komedie, 

 18.00 Vánoční zpívání s herci Divadla Šumperk, 
nám. Míru

  19.00 Jan Černoš: Dramata grafiky, vernisáž 
výstavy grafiky, Eagle Gallery 

 20.00 Špindl 2, ČR, komedie, 12+

Sobota 7. prosince
 8.00 Florbal 3. liga junioři: FbC Asper Šumperk – 
Fbc Šternberk B, sport. hala, gymnázium 

  9.00–17.00 Keramika pro každého, otevřená 
keramická dílna pro děti i  dospělé, artedílna, 
Komín

 9.00 Basketbal nadregionální liga hoši U15: 

Dlouhodobé výstavy
 Do 29. 1. Od socialismu k demokracii, výstavní 
síň, muzeum
 Do 2. 2. Kovalovi, Rytířský sál, muzeum
 Do 16. 2. Co přinesl Ježíšek? Hračky ze sbírky 
Kamily Kubáškové, Hollarova galerie, muzeum
 Do 26. 1. Zmatené peníze, Muzejíčko, muzeum
 Do 16. 2. Rozhlédni se kolem, výstava obrazů 
R. Sedlářové, Galerie mladých, muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Do 1. 12. Jiří Kubový: Volně v prostoru, „vzdušná“ 
malba, Galerie J. Jílka

  Od 4. 12. do 5. 1. Radka Bodzewicz Doubravová: 
Oáza štěstí, malba, Galerie J. Jílka

 Do 8. 1. Šumperk sametový: Jaromír Roller 
1989, výstava fotografií, půjčovna pro dospělé, 
knihovna

 Do 2. 1. Nakladatelství Bylo nebylo, výstava 
knižních ilustrací M. Motolové, součástí výstavy je 
prodej knih nakladatelství Bylo nebylo, půjčovna 
pro mládež, knihovna

 Od 2. 12. do 20. 12. Vánoce v  knihovně, tra-
diční prodej výrobků klientů Vincentina a Centra 
sociál ních služeb Pomněnka; prodej výrobků  
klien tů SONS, knihovna, knihovna Sever

 Do 2. 12. Na společné vlně, malby a  fotografie 
společenství výtvarníků Malíři sobě, divadlo

 Od 7. 12. do 2. 2. Pavel Mika: Naše příroda, foto-
grafie, divadlo

 Do 31. 12. Výstava výtvarných děl umělecké 
školy VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo

  Od 2. 12. do 31. 1. Miloslava Prokůpková: Poezie 
písmen, informační centrum
 Od 6. 12. do 13. 2. Jan Černoš: Dramata grafiky, 
grafika, Eagle Gallery 

 Od 30. 11. do 31. 1. Jarmila Rollerová: Snění, vý-
stava obrazů, Kavárnička Lalala

Neděle 1. prosince
  10.00–16.00 Advent na Švagrově, adventní 

tvořivé dílny, adventní stezka, Švagrov
 11.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – 
SK Žabovřesky Brno, hala, Tyršův stadion

  15.25 Ledové království 2 3D, USA, animovaný, 
muzikál, fantasy, ČZ 

 17.40 Výjimeční, FR, komedie, 12+
 20.00 Last Christmas, GB, komedie, romant., 12+

Pondělí 2. prosince
  17.30 Miloslava Prokůpková: Poezie písmen, 
vernisáž výstavy, informační centrum

 18.00 Ermitáž – síla umění, IT, dokumentární
 20.00 Zábava, zábava, PL, drama, 12+

Úterý 3. prosince
 10.00 #MateHoleRuce?, školy, VK, Hrádek, 
divadlo

  15.10 Oko senior: Poslední aristokratka, ČR, 
komedie

 17.30 Last Christmas, GB, komedie, romant., 12+
 18.00 Koncert klavírního oddělení ZUŠ, kláš-

terní kostel
  18.00 Literární seminář: Předvánoční toulky 

světem – loni Japonsko, letos Turecko  – za 
Y.  K.  Karaosmanoğluem (román Cizinec) 
a  Orhanem Pamukem, přednáší M. Brožová, 
malý sál, knihovna

 19.40 Výjimeční, FR, komedie, 12+

Středa 4. prosince
 14.00–21.00 Vánoční Šumperk, vánoční trhy „na-
nečisto“, nám. Míru

 17.50 Last Christmas, GB, komedie, romant., 12+
  18.00 Radka Bodzewicz Doubravová: Oáza 
štěstí, malba, vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka

 20.00 Artvečer – FK: Dálava, ČR, dokumentární 

Čtvrtek 5. prosince
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se
niory, hraje Albatros, Kavárnička Lalala

  15.30 Ledové království 2, USA, animovaný, 
muzikál, fantasy, ČZ 

 17.00 Setkání se sv. Mikulášem, slavnostní roz
svícení vánočního stromu, koncert A. M. Úlet, 
průvod od hotelu Grand na nám. Míru, nám. Míru 

  17.00 Autorské čtení: Anna Strnadová – Maxl 
žhář, malý sál, knihovna

 17.40 Jumanji: Další level, USA, akční, dobro-
družný, komedie, 

 18.00 Hokej muži: Draci Šumperk – Opava, 
zimní stadion

Společenský servis – kalendář akcí
Přehled akcí z oblasti kultury, sportu a společenského života lze nalézt v elektronické formě na webových stránkách Informačního centra Šumperk 
www.infosumperk.cz v záložce Kalendář akcí. Změna programu vyhrazena!

 filmy, promítání
Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3, 
tel.: 583 212 000, www.kinosumperk.cz,  
ČZ = české znění, 3D = 3D projekce,  = tech-
nologie 3D zvuku Dolby Atmos®, ke všem pro-
jekcím k zapůjčení sluchátka pro nedoslýchavé

 divadelní představení
Divadlo Šumperk: Komenského 3, 
tel.: 583 214 061, www.divadlosumperk.cz

 koncerty
Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3,
tel.: 583 214 287, www.dksumperk.cz
ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz
klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny 
Marie): Kladská ul.

 plesy, taneční akce

 festivaly, slavnosti

 výstavy
Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22, 
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz
Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, tel.: 583 214 276
Eagle Gallery: Nemocniční 8a, tel.: 777 700 740, 
www.eaglegallery.cz

 přednášky, besedy, autorská čtení
Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk: 
ul. 28. října 1, tel.: 583 214 588, knihovna Sever: 
Temenická 5, tel.: 583 215 530, www.knihovnaspk.cz

 akce pro seniory
Kavárnička Lalala: Temenická 5, tel.: 606 756 770, 
583 211 766, www.pontis.cz

 akce pro děti

 tvoření, výtvarné aktivity
SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel.: 583 214 212–214, 
Komín: Komenského 9, tel.: 583 283 481, www.doris.cz

 sport, aktivní vyžití
Hokej: www.dracisumperk.cz
Basketbal: www.basketbalsumperk.cz
Florbal: www.florbal-sumperk.cz

 ostatní
Informační centrum Šumperk: budova divadla 
na Hlavní třídě 14, otevřeno po–pá od 8 do 17 hod., 
so a ne od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., 
tel.: 583 214 000, e-mail: ic@sumperk.cz, 
www.infosumperk.cz

Strom splněných přání
Charitativní akce pro děti 

ze sociálně znevýhodněného prostředí 
probíhá

do úterý 17. prosince v informačním centru 
v budově divadla na Hl. třídě.

Vánoční Šumperk
Vánoční trhy na nám. Míru s bohatým 

doprovodným programem trvají 
od čtvrtka 5. do čtvrtka 26. prosince, 

obvyklá provozní doba je od 10 do 21 hod., 
5. 12., 6. 12., 13. 12. a  20. 12. 

od 10 do 22 hod., 24. 12. od 10 do 14 hod.,  
25. 12. a 26. 12. od 10 do 21 hod. 

(příp. dle zájmu prodejců).
Ve středu 4. 12. proběhnou vánoční trhy 

„nanečisto“ od 14 do 21 hod.
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TJ Šumperk – Svitavy, hala, Tyršův stadion
 11.50 Florbal 3. liga junioři: FbC Asper 
Šumperk – FBC Droždín, sport. hala, gymnázium 

 13.00 Basketbal nadregionální liga dívky U15: 
TJ Šumperk – Bruntál, hala, Tyršův stadion

  14.00 Pat a Mat: Kutilské trampoty, ČR, ani-
movaný, rodinný

 15.30 Jumanji: Další level, USA, akční, dobro-
družný, komedie, ČZ

  17.00 Pavel Mika: Naše příroda, vernisáž výstavy 
fotografií, divadlo

 17.50 Špindl 2, ČR, komedie, 12+
 18.00 Lucie Cover Band, nám. Míru
 19.00 Sladké mámení, P, VK, divadlo

 20.05 Last Christmas, GB, komedie, romant., 12+

Neděle 8. prosince
   10.00 Popletené Vánoce, Divadlo Sympatie 
Ostrava, velký sál, dům kultury

 10.00 Basketbal nadregionální liga hoši U15: 
TJ Šumperk – Svitavy, hala, Tyršův stadion

 12.00 Basketbal nadregionální liga dívky U15: 
TJ Šumperk – Krnov, hala, Tyršův stadion

  14.00 Ledové království 2, USA, animovaný, 
muzikál, fantasy, ČZ 

 14.00 Florbal divize muži: FbC Asper Šumperk – 
FBC ZŠ Uničov, sport. hala, gymnázium 

  16.10 Pat a Mat: Kutilské trampoty, ČR, ani-
movaný, rodinný

 17.40 Jumanji: Další level 3D, USA, akční, dob-
rodružný, komedie, ČZ

 18.00 Haleluja Band, nám. Míru
 20.00 Špindl 2, ČR, komedie, 12+

Pondělí 9. prosince
 17.30 Špindl 2, ČR, komedie, 12+
 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 
 18.00 Koncert pěveckého oddělení ZUŠ, kaple 

klášterního kostela
 19.45 Joker, USA, krimi, drama, thriller, 15+, 

Úterý 10. prosince
   9.00–16.00 Adventní tvoření, výroba 

perníčků, vánočních dekorací a  další aktivity, 
muzeum

  10.00 Tučňáci koláč nesvedou, školy, VK, divadlo
 17.20 Špindl 2, ČR, komedie, 12+
  18.00 Via Lucis: Je svátek za obzorem…, hosté 

manželé A. a  M. Kovalovi, hudební doprovod 
M. Nováková, velký sál, knihovna 

 20.15 Živě v  Oku: Coppélia/Léo Delibes, GB, 
Královský balet Londýn

Středa 11. prosince
 6.00–19.00 Vánoční den otevřených dveří 
Sluneční školy, prohlídka školy, soutěže, ukázky 
práce školních kroužků, tzv. zápis nanečisto, ob-
čerstvení, ZŠ Sluneční

   9.00–11.00 Setkávání generací v Šumperku: 
Vánoční dílny pro předškolní děti a seniory, vý-
roba dárků, vánočních dekorací…, muzikoterapie 
pod vedením I. Smýkalové, velký sál, knihovna

  15.25 Oko senior: Ženská na vrcholu, ČR, ro-
mantický, komedie

 17.40 Jumanji: Další level, USA, akční, dobro-
družný, komedie, 

 18.00 Česko zpívá koledy – zpívají všichni 
s herci Divadla Šumperk + koncert komorního 
sboru Žavez, nám. Míru

 18.00 Česko zpívá koledy, ZŠ Sluneční
 18.00 Koncert kytarového orchestru ZUŠ, kaple 

klášterního kostela
 18.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC Kopřiv
nice, zimní stadion

 20.00 Artvečer – FK: Sólo, ČR, FR, ARG, doku-
mentární, hudební, 12+

Čtvrtek 12. prosince
   9.00–11.00 Setkávání generací v Šumperku: 

Vánoční dílny pro předškolní děti a  seniory, 
velký sál, knihovna

 10.00 Sladké mámení, školy, VK, divadlo
  15.25 Ledové království 2 3D, USA, animovaný, 

muzikál, fantasy, ČZ 
 17.40 Jumanji: Další level, USA, akční, dobro-

družný, komedie, 
 18.00 Petra Zindler, zpěvačka olomouckého di-

vadla zpívá světové nejen vánoční melodie, nám. 
Míru 

 18.00 Koncert dechového oddělení ZUŠ, kaple 
klášterního kostela

 20.00 Yao, FR, SEN, komedie, drama, 12+

Pátek 13. prosince
   9.00–11.00 Setkávání generací v Šumperku: 

Vánoční dílny pro předškolní děti a  seniory, 
velký sál, knihovna

 9.00–16.00 Šumperské vánoční farmářské trhy, 
Hlavní třída (mezi OD a hotelem Grand)

  15.35 Sněžná mela, CAN, GB, USA, animovaný, 
ČZ 

 17.40 Jumanji: Další level 3D, USA, akční, dob-
rodružný, komedie, ČZ

 18.00 Cimbal Hell Band, moderní cimbálovka, 
nám. Míru

 18.15 Basketbal středomoravská liga muži: 
TJ Šumperk B – Dukla Olomouc, hala, Tyršův 
stadion

 19.00 Olympic, velký sál, dům kultury
 20.00 Černé Vánoce, USA, horor, thriller, myste-

riózní, 15+

Sobota 14. prosince
 9.00–14.00 Šumperské vánoční farmářské trhy, 
Hlavní třída (mezi OD a hotelem Grand)

  9.30–11.00 Skřítek Jiřin a  jeho cesty křížem 
krážem do světa knih a  zase ven, cyklus hu-
debně-divadelních setkání centra Galimatyáš – 
Studio MY DVĚ pro rodiče s dětmi předškolního 
věku, 1. a 2. tříd, velký sál, knihovna

  14.00 Pat a Mat: Kutilské trampoty, ČR, ani-
movaný, rodinný

 14.30 Florbal 2. liga dorostenci: FbC Asper 
Šumperk – FBC ZŠ Uničov, sport. hala, gymnázium 

  15.30 Sněžná mela, CAN, GB, USA, anim., ČZ 
  16.00 Vánoční koncert ŠDS, účinkují Růžové 

děti, Barevné děti, Plameňáci a Motýli, velký sál, 
dům kultury

 17.00 #MateHoleRuce?, VK, Hrádek, divadlo
 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – SHK Hodonín, 
zimní stadion

 17.30 MŠ Borůvka, Taptýda, Anna Lukášová & 
Litera, nám. Míru

 17.35 Výjimeční, FR, komedie, 12+
 18.20 Florbal 2. liga dorostenci: FbC Asper 
Šumperk – SK K2 Prostějov, sport. hala, gymnázium 

 20.00 Černé Vánoce, USA, horor, thriller, myste-
riózní, 15+

Neděle 15. prosince
 8.00 Florbal 2. liga juniorky: FbC Asper 
Šumperk – Zlín Lions, sport. hala, gymnázium 

 11.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – 
SK UP Olomouc, hala, Tyršův stadion

  13.50 Ledové království 2, USA, animovaný, 
muzikál, fantasy 

 13.50 Florbal 2. liga juniorky: FbC Asper 
Šumperk – FBC Traweko Lipník, sport. hala, 
gymnázium 

 Poezie písmen zaplní  
informační centrum

 Via Lucis přivítá Anežku 
a Miroslava Kovalovy

Výtvarnice Míla Prokůpková vystaví své práce 
v  minigalerii informačního centra letos už  
podruhé.                                             Foto: P. Kvapil

Anežka a  Miroslav Kovalovi jsou s  Galerií 
J. Jílka úzce spjati.                                          Foto: -pk-

Začátkem prosince se můžete v informačním 
centru na Hlavní třídě seznámit s nejnovější 
tvorbou šumperské výtvarnice Míly Prokůp-
kové. Tématem výstavy je písmo, které je pro 
autorku celoživotní inspiraci a láskou.
Pro jednotlivá písmena jsou námětem kvě-
tiny, dekorativní výmalby a iluminované ru-
kopisy, jež vycházejí jednak z obdivu k těmto 
věcem, jednak z reálné tvorby, kterou uplat-
ňuje pro výrobu faksimilií pro historické filmy. 
Dokonalost jednotlivých písmen a citlivé 
ztvárnění květin nebo plodů jsou pro tuto vý-
tvarnici uměleckou výzvou a námětem pro její 
ostatní tvorbu.
Výstava, jež bude zahájena vernisáží v pon-
dělí 2. prosince v 17.30 hodin, bude v mi-
nigalerii informačního centra k vidění  
do 31. ledna.                                                                 -red-

„Je svátek za obzorem…“ Slova básníka, 
malíře, grafika a překladatele Bohuslava 
Reynka zvou na další pořad z cyklu Via Lu-
cis, jenž pořádá místní „Doriska“. Jeho hosty 
budou mimořádné osobnosti výtvarné scény 
Šumperska, manželé Anežka a Miroslav 
Kovalovi, kteří žijí a tvoří v nedalekém Sobo-
tíně v souladu s přírodou, jež je i ústředním 
tématem jejich prací. Oba jsou introverti 
a mluví za ně spíše jejich obrazy a kresby 
než slova. Prosincová Via Lucis tak bude 
pro příchozí příležitostí k osobnímu setkání 
s umělci, kteří letos oslavili významná životní 
jubilea. O hudební doprovod se postará Mar-
cela Nováková. Setkání se odehraje v úterý 
10. prosince od 18 hodin ve velkém sále 
knihovny v ulici 28. října.                                -kv-
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O5 a Radeček vydali nové album, mají Zlatou desku

Oblíbený literární seminář, který 
pořádá šumperská knihovna 
a jenž vede Marie Brožová ze zá-
břežského gymnázia, pokračuje 
v prosinci přednáškou nazvanou 
„Předvánoční toulky světem – 
loni Japonsko letos Turecko – za 
Y. K. Karaosmanoğluem (román 
Cizinec) a Orhanem Pamukem“. 
Uskuteční se v úterý 3. pro-
since od 18 hodin v malém sále 
knihovny v ulici 28. října.       -red-

 Literární seminář zve 
na předvánoční toulky 
světem Skupina O5 a  Radeček vydala po 

sedmi letech nové album Dobrý zprávy, 
s nímž vyrazila na podzimní turné. Za-
hájila ho křtem alba v pražském Lucerna 
Music Baru, kde od vydavatelství Brain-
Zone zároveň převzala Zlatou desku.

Nové album kapely z jesenických hor 
slaví úspěch nejen u kritiky, ale i v hitpa-
rádových žebříčcích, a to zejména díky 
hitům Sex ve sprše nebo LOVEní. Po-
vedené období, jež O5 a Radeček letos 
prožívají, podtrhla Zlatá deska, kterou 
převzali před zaplněným Lucerna Music 
Barem. Na pódiu je při tom doprovodili 
hosté Celeste Buckingham, Sabina Křo-
váková či Jakub Děkan.                             -red- Radečci převzali Zlatou desku za prodej alba Dobrý zprávy.   Foto: archiv O5 a Radeček

 15.30 Florbal 2. liga juniorky: FbC Asper 
Šumperk – FBC Ossiko Třinec, sport. hala, 
gymnázium 

 16.00 Adventní koncert souboru Avonotaj pro 
šumperské kameny zmizelých, kostel sv. Jana 
Křtitele

  16.05 Pat a Mat: Kutilské trampoty, ČR, ani-
movaný, rodinný

 17.35 Zábava, zábava, PL, drama, 12+
 18.00 Klasika Viva: Vánoční pastorále na zámku, 

Hartig Ensemble, Edita Keglerová (cembalo), Julie 
Braná (barokní zobcová flétna a flétna traverso), 
klášterní kostel

 19.30 Černé Vánoce, USA, horor, thriller, myste-
riózní, 15+

Pondělí 16. prosince
 17.00 Koledy v  podání Šumperského dětského 

sboru Motýli, sady 1. máje u sovy
 19.00 Opera v  Oku: Alcina/Georg Friedrich 

Händel, AT, Vídeňská státní opera, opera

Úterý 17. prosince
 10.00–18.00 Vánoční zabijačka u radnice, prodej 
zabijačkových specialit, nám. Míru

 17.40 Jumanji: Další level, USA, akční, dobro-
družný, komedie, 

 20.00 Výjimeční, FR, komedie, 12+

Středa 18. prosince
 10.00–18.00 Vánoční zabijačka u radnice, prodej 
zabijačkových specialit, nám. Míru

 15.15 Vánoční besídka mateřských škol, 
MŠ  Borůvka, MŠ Pohádka, MŠ Sluníčko 
a MŠ Veselá školka, nám. Míru

  15.50 Oko senior: Jiří Suchý – Lehce s životem 
se prát, ČR, dokumentární 

  18.00 Seminář Moderní dějiny: Arabsko
izraelský konflikt ve 20. století, přednáší 
T. Hlavsa, malý sál, knihovna

 18.00 Monetovy lekníny – Magie vody a světla, 
IT, dokumentární 

 20.00 Předpremiéra Star Wars: Vzestup 
Skywalkera, USA, sci-fi, dobrodružný, akční, fan-
tasy, 

Čtvrtek 19. prosince
 10.00–18.00 Vánoční zabijačka u radnice, prodej 
zabijačkových specialit, nám. Míru

 11.00 Romance pro křídlovku, školy, VK, divadlo
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se
niory, hraje V + H Retro, Kavárnička Lalala

  14.30–17.30 Vánoční dílničky u radnice, díl-
ničky s vánoční tematikou a ukázkou vánočních 

tradic, nám. Míru
 15.15 Koncert Růžových dětí a vánoční besídka 

základních škol, ZŠ Sluneční, ZŠ  Vrchlického, 
ZŠ Dr. E. Beneše a ZŠ Šumavská, nám. Míru

 17.00 Sladké mámení, G, VK, divadlo
 17.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera, USA, sci-

-fi, dobrodružný, akční, fantasy, ČZ
 18.00 Koncert komorního smyčcového orches

tru ZUŠ, klášterní kostel
 20.00 Černé Vánoce, USA, horor, thriller, myste-

riózní, 15+

Pátek 20. prosince
 11.00 Sladké mámení, školy, VK, divadlo

  15.05 Sněžná mela, CAN, GB, USA, anim., ČZ 
 17.10 Star Wars: Vzestup Skywalkera 3D, USA, 

sci-fi, dobrodružný, akční, fantasy, ČZ
 18.00 Holátka, nám. Míru
  19.00 Ozvěny Open Mic, předvánoční ne-

tradiční koncert, H. Pěnička, JuVe (P.  Juřička + 
V. Valholová) a M. Walker, velký sál, knihovna

 20.15 Last Christmas, GB, komedie, romant., 12+

Sobota 21. prosince
 10.00 Sladké mámení, školy, VK, divadlo
 14.00 Florbal divize muži: FbC Asper Šumperk – 
FBC ORCA Krnov, sport. hala, gymnázium 

  15.30 Pat a Mat: Kutilské trampoty, ČR, ani-
movaný, rodinný

 17.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera, USA, sci-
-fi, dobrodružný, akční, fantasy, ČZ

 18.00 Micash a VoHuBa, nám. Míru
 18.00 Vánoční setkání s  hudbou, Š.  Jande-

rová – zpěv, Y. Jurčíková – zpěv, V. Mráčková 
Fučíková – zpěv, J. Houfová – klavír, klášterní 
kostel

 19.00 Toulavej, Studio D123, P, VK, Hrádek, 
divadlo

 20.05 Star Wars: Vzestup Skywalkera, USA, sci-
-fi, dobrodružný, akční, fantasy, 

Neděle 22. prosince
  14.30 Ledové království 2, USA, animovaný, 

muzikál, fantasy, ČZ 
 16.40 Star Wars: Vzestup Skywalkera, USA, sci-

-fi, dobrodružný, akční, fantasy, ČZ
 18.00 Moravští muzikanti, nám. Míru
 19.45 Jumanji: Další level, USA, akční, dobro-

družný, komedie, 

Pondělí 23. prosince
  15.30 Ledové království 2, USA, animovaný, 

muzikál, fantasy, ČZ 
 17.40 Star Wars: Vzestup Skywalkera, USA, 

sci-fi, dobrodružný, akční, fantasy, 
 18.00 Madalen, nám. Míru

Čtvrtek 26. prosince
 19.00 Statement Party #1, DJ WICH, Dorian, 

Renne Dang, Maniak a  další, pořádá Statement 
a Šumperský majáles, více na www.statement.cz/
party, velký sál, dům kultury

Pátek 27. prosince
  14.50 Špióni v převleku 3D, USA, animovaný, 

rodinný, akční, ČZ 
 17.00 Romance pro křídlovku, VK, divadlo

 17.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera, USA, sci-
-fi, dobrodružný, akční, fantasy, ČZ
 18.00 Absolventský ples k výročí 100 let Gymnázia 
Šumperk, více na www.ples.gymspk100.cz, velký 
sál, dům kultury

 20.00 Šťastný nový rok, ČR, SR, romantický, ko-
medie, 12+

Sobota 28. prosince
  14.50 Špióni v převleku, USA, animovaný, ro-

dinný, akční, ČZ 
 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – SKLH Žďár 
nad Sázavou, zimní stadion

 17.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera, USA, sci-
-fi, dobrodružný, akční, fantasy, ČZ

 19.00 Vojnarka, derniéra, VK, divadlo
 20.00 Šťastný nový rok, ČR, SR, romantický, ko-

medie, 12+

Neděle 29. prosince
  14.50 Špióni v převleku, USA, animovaný, ro-

dinný, akční, ČZ 
 17.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera, USA, sci-

-fi, dobrodružný, akční, fantasy, 
 20.00 Šťastný nový rok, ČR, SR, romantický, ko-

medie, 12+

Pondělí 30. prosince
  14.50 Špióni v převleku 3D, USA, animovaný, 

rodinný, akční, ČZ 
 17.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera 3D, USA, 

sci-fi, dobrodružný, akční, fantasy, ČZ
 20.00 Šťastný nový rok, ČR, SR, romantický, ko-

medie, 12+

Úterý 31. prosince
  11.00 Předpremiéra: Zakleté pírko, ČR, pohádka
 13.00 Předpremiéra: Tenkrát podruhé, FR, ko-

medie, romantický, drama 
  18.00 Silvestrovský ples 2019 / Sladké má
mení, VK, divadlo
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Ve čtvrtek 12. prosince zazpívá u radnice nejkrás-
nější světové melodie Petra Zindler z olomouckého 
divadla. O den později ji na pódiu vystřídá moderní 
cimbálovka Cimbal Hell Band, jež hraje skladby od 
Buty, Mňágy, Adele, Čechomoru a dalších. V sobotu 
14. prosince pak zahájí kulturní program u  radnice 
v 17.30 hodin „mateřinka“ Borůvka, poté vystoupí 
loučenská Taptýda a Anna Lukášová & Litera.

Ve středu 18. prosince obsadí náměstí u radnice děti. 
Od 15.15 hodin je na programu vánoční besídka mateř
ských škol – Borůvky, Pohádky, Sluníčka a Veselé školky. 
O den později, ve čtvrtek 19. prosince, zde od 15.15 ho-
din vystoupí Růžové děti ŠDS a  žáci základních škol 
v ulicích Sluneční, Vrchlického, Dr. E. Beneše a Šumav-
ské se představí na vánoční besídce. Akci budou od 14.30 
do 17.30 hodin doprovázet vánoční dílničky s tvořením 
a ukázkou vánočních tradic v režii místní „Dorisky“.

Koncertovat se na náměstí u radnice bude i v dal-
ších dnech, a to vždy od 18 hodin. V pátek 20. pro-
since zahrají Holátka, v  sobotu 21. prosince kapely 
Micash a  VoHuBa, v  neděli 22. prosince Moravští 
muzikanti a v předvečer Štědrého dne Madalen.

Adventní Šumperk: vánoční trhy u radnice, svatý Mikuláš, koncerty, 
tvoření, výstavy…

V  sobotu 14. prosince vystoupí na pódiu vánočního 
městečka Anna Lukášová & Litera.               Foto: archiv

Soubor Avonotaj věnuje výtěžek z adventního koncertu 
na projekt Stolpersteine – Kameny zmizelých.   Foto: -zk-

V  rámci adventního tvoření v  muzeu bude pro malé 
i  velké návštěvníky připraveno i  pečení a  zdobení  
perníčků.                                                          Foto: archiv VM

Cembalistka Edita Keglerová zahraje během koncertu 
Klasiky Viva skladby barokních autorů.        Foto: archiv

zhlédnou návštěvníci ukázky rekonstrukcí tanců 
17. a 18. století. V dobových kostýmech se představí 
soubor Hartig Ensemble, skladby ze stejného ob-
dobí pak nabídnou přední česká cembalistka Edita  
Keglerová a Julie Braná, jež hraje na barokní zobco-
vou flétnu a flétnu traverso. 

V  pondělí 16. prosince se sady 1. máje ponesou 
koledy v  podání šumperských Motýlů. Zpěváci 
Šumperského dětského sboru vystoupí před muzeem 
v prostoru u sovy od 17 hodin.

Netradiční předvánoční koncert nazvaný Ozvěny 
Open Mic pořádá v  pátek 20. prosince šumperská 
knihovna. Navazuje tak na říjnový druhý ročník 
Open Mic, který objevil řadu zajímavých hudebníků 
působících na Šumpersku. Během prosincového kon-
certu se tak s  půlhodinovým programem představí 
„zpívající poeta, kráčející v  barvách duhy s  melan-
cholií v patách“ Helena Pěnička, experimentální ky-
tarista Marty Walker a  folkové duo JuVe. Pod touto 
zkratkou se skrývá stálice šumperské hudební scény, 
kytarista Petr Juřička, jenž se se nově spojil s „hous-
lovým samorostem“ Veronikou Valholovou. Za jejich 
osobitou vizitku se dá považovat fúze romantických 
rýmů předních českých básníků a nápaditého kytaro-
vého doprovodu s houslovými vyhrávkami, doplněné 
o  pěvecké pokusy obou muzikantů. Koncert začíná 
v 19 hodin ve velkém sále knihovny. 

Vánoční setkání s  hudbou pak nabídnou zpě-
vačky Šárka Janderová, Yvona Jurčíková a  Veronika 
Mráčková Fučíková. Za klavírního doprovodu Jitky 
Houfové vystoupí v sobotu 21. prosince od 18 hodin 
v klášterním kostele.

   Pokračování ze str. 3   

lebné přírody, pak využijte nabídky místní „Dorisky“. 
Ta pořádá v neděli 1. prosince ve Středisku ekologické 
výchovy ve Švagrově akci nazvanou Advent na Švag
rově. V čase od 10 do 16 hodin se můžete těšit napří-
klad na pečení kváskové bábovky, na výrobu ručního 
papíru, plstěné ozdoby a  svícnu z  přírodnin či na 
stezku přírodou se čtyřmi adventními zastaveními. 

V muzeu se v úterý 10. prosince uskuteční od 9 do 
16 hodin adventní tvoření, během něhož bude pro 
malé i velké návštěvníky připraveno pečení a zdobení 
perníčků, výroba vánočních dekorací a další aktivity. 
V rámci akce mohou navštívit i aktuální výstavy Zma-
tené peníze, Kovalovi a Co přinesl Ježíšek? Hračky ze 
sbírky Kamily Kubáškové. Na nich budou přichystány 
interaktivní prvky, které zabaví i ty nejmenší. 

A blížící se svátky připomenou také zpěváci Šum-
perského dětského sboru. Vánoční koncert, během 
něhož vystoupí Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci 
a  Motýli Šumperského dětského sboru, je na pro-
gramu v sobotu 14. prosince od 16 hodin ve velkém 
sále domu kultury.

Židovská hudba v  jazyce hebrejském, jidiš a  la-
dino rozezní v neděli 15. prosince od 16 hodin kostel 
sv. Jana Křtitele na Kostelním náměstí. Vystoupí tu 
místní soubor Avonotaj, který výtěžek z adventního 
koncertu věnuje na projekt Stolpersteine – Kameny 
zmizelých, konkrétně na zhotovení a  umístění dal-
ších pamětních kamenů, připomínajících oběti holo-
caustu, které před válkou žily v Šumperku.

Poslední koncert podzimní části cyklu Klasika 
Viva, který v  Šumperku pořádá Agentura J+D Ro-
mana Janků, naplánovali organizátoři na neděli 
15.  prosince. V  tento den bude od 18 hodin patřit 
klášterní kostel „Vánočnímu pastorale na zámku“. 
Během adventního hudebně tanečního představení 

Naladit se na blížící nejkrásnější svátky v  roce se 
mohou všichni, kteří zavítají do Hollarovy galerie 
šumperského muzea. K vidění tu je od 26. listopadu 
výstava o  nejmilejších vánočních dárcích, jež před-
stavuje sbírku historických hraček Kamily Kubáškové 
z Rýmařovska. Obsahuje téměř vše, co si děti mohly 
v  minulosti od Ježíška přát – různé panenky, med-
vídky, domečky pro panenky, stavebnice nebo autíčka. 
Že Vánoce neznamenají honbu za nejdražším a právě 
módním dárkem, návštěvníkům současně připomíná 
například hadrová panenka Terezínka, s níž si hrála 
holčička v koncentračním táboře Terezín, nebo chari-
tativní hračka Habešánek z 30. let 20. století.

Chybět letos nebudou ani oblíbené trhy s regionál-
ními potravinami a  vánočními produkty. Šumper-
ské vánoční farmářské trhy, které organizuje místní 
Okresní agrární komora ve spolupráci s městem, se 
budou konat v  místě obvyklých farmářských trhů, 
tedy na Hlavní třídě mezi obchodním domem Jed-
nota a  hotelem Grand. Probíhat budou v  pátek 
13.  prosince od deváté ranní do čtvrté odpolední, 
v sobotu 14. prosince pak od 9 do 14 hodin. Lidé si 
na nich budou moci vybrat z potravin přímo od vý-
robců regionálních produktů, řemeslných výrobků 
a dalšího zboží.                                                        -zk, ger-

Řadu akcí chystají na šumperské adventní dny 
i další organizátoři. Pokud byste chtěli první adventní 
neděli přivítat kreativním tvořením v prostředí ma-

 Hollarova galerie láká na hračky 
od Ježíška

 Farmáři obsadí Hlavní třídu v polovině 
prosince

 Advent zpříjemní koncerty a další akce


