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Vánoční atmosféra v Šumperku: koncerty, výstava, trhy

Adventní koncertování 

začíná tuto neděli

Vánoce jsou svátky, jež vyzařují ne-

opakovatelnou atmosféru. Vyzdobené 

ulice a domy připomínají, že nadešel 

adventní čas. Obyvatelé Šumperka si jej 

připomenou již počtrnácté cyklem ad-

ventních koncertů. Ty nabídnou nejen 

chvíle adventního zklidnění a pohody, 

ale také příležitost k pomoci a charitě.

První koncert bude v neděli 2. pro-

since hostit klášterní kostel Nanebe-

vzetí Panny Marie. „Půjde o velmi 

netradiční koncertování, věnované 

památce úžasného skladatele a člo-

věka Jaroslava Ježka, od jehož smrti 

letos uplynulo sedmdesát let,“ říká 

organizátorka adventních koncertů 

Hana Havlíčková a dodává, že speciální 

pořad pro tuto příležitost dramatur-

gicky připravil absolvent Ježkovy kon-

zervatoře, klavírista Zdeněk Dočekal. 

Ten od 16 hodin v kostele doprovodí 

pětici mladých zpěváků - Františku 

Havlíčkovou, Gabrielu Horníčkovou, 

Helenu Hřebíčkovou, Ludmilu Pospí-

šilovou a Jana Firlu. Výtěžek z koncer-

tování věnují organizátoři olšanskému 

Domovu Paprsek, mezi jehož klienty 

patří i Jakub Hříbek, autor letošní 

pohlednice, kterou namaloval ústy. 

„Pohlednice s jeho přáním letošnímu 

ročníku adventních koncertů věnovalo 

nakladatelství UMÚN, které sdružuje 

malíře s tělesným postižením tvořící 

ústy a nohama,“ vysvětluje Havlíčková. 

Pohlednici si budou moci lidé koupit 

na koncertech, v knihkupectví Duha 

v ulici Čsl. armády nebo na Vánočním 

jarmarku v místním muzeu.

O týden později, v neděli 9. prosin-

ce, rozezní od 16 hodin farní kostel 

sv. Jana Křtitele skladby šumperského 

varhaníka Jana Horníčka a židovské 

písně v podání souboru Avonotaj, který 

si letos přizval jako hosta mladého kla-

rinetistu Tomáše Žůrka. Výtěžek z kon-

certování půjde na podporu Základní 

speciální škole Pomněnka o.p.s.

Třetím projektem, který letošní 

koncertní cyklus představí a podpoří, 

je místní denní stacionář Volba, který 

provozuje obecně prospěšná společnost 

Pontis. „Koncert v neděli 16. prosince 

bude pro určitou část posluchačů nepo-

chybně hudebním skvostem. Přivítáme 

na něm kytaristu, zpěváka a sklada-

tele Vladimíra Veita, který je mnohý-

mi označován za otce českého folku,“ 

prozrazuje Hana Havlíčková. Vzápětí 

připomíná, že tento dlouholetý spolu-

pracovník Jaroslava Hutky a autor řady 

písní na texty českých básníků loni vy-

dal v produkci Vladimíra Merty nové 

CD nazvané Písničkář. V Šumperku 

vystoupí třetí prosincovou neděli od 

čtvrté odpolední v evangelickém koste-

le na náměstí Svobody.

Adventní koncertování uzavře tra-

diční zpívání koled s dětmi Šumper-

ského dětského sboru. Uskuteční se 

v pondělí 17. prosince od 17 hodin na 

náměstí Míru. Výtěžek tohoto koncer-

tu sbor každoročně věnuje místnímu 

Dětskému centru Pavučinka a Koje-

neckému ústavu. -zk-

Muzeum láká 

na Mikulášský den, jarmark 

i výstavu betlémů 

Především dětem je určena akce, 

kterou na čtvrtek 6. prosince chystají 

šumperští muzejníci. Během Mikuláš-

ského dne, jenž bude probíhat od 9 do 

16 hodin, čekají na děti komentované 

prohlídky výstav, dárečky a ozdoby na 

stromeček, které si budou moci samy 

vyrobit. Dárky pro své nejbližší bu-

dou moci lidé koupit v muzeu v sobo-

tu 15. prosince. Jeho pracovníci totiž 

připravili prodejní Vánoční jarmark. 

Na nádvoří muzea budou deváté ranní 

do čtvrté podvečerní nabízet své výrob-

ky prodejci řemeslného a rukodělného 

zboží. „Přijďte si s dětmi, rodinou nebo 

přáteli užít pohodovou sobotu. Otevřena 

bude výstava Půjdem spolu do Betléma 

a na Vánočním jarmarku v Pavlínině 

dvoře si můžete koupit vánoční věnce, 

originální šperky, drahé kameny a výrob-

ky z nich, malovanou keramiku a sklo, 

svíčky, drátkové dekorace, patchworkové 

výrobky, vánoční cukroví a mnoho dal-

šího,“ láká na předvánoční akci tisková 

mluvčí muzea Miluše Berková.

Vánoční atmosféra dýchne na pří-

chozí také v Hollarově galerii. V ní je 

až do 13. ledna k vidění výstava na-

zvaná „Půjdem spolu do Betléma, 

papírové betlémy“, na níž mohou ná-

vštěvníci obdivovat nádherné klasické 

vystřihované betlémy od roku 1850 

až do současnosti. Nejdříve to byly 

ocelorytiny, později je pak vystřídala 

litografi e nebo dřevo- řezba. 

„Mezi nejstarší zná- m é 

zachované tisky patří ty 

z dílny vrchlabského 

mědirytce Wenzela 

Langhammera. 

A vysta-

vujeme 

také pa-

p í r o v é 

betlémy, které nakreslil Mikoláš Aleš 

nebo Josef Lada,“ upřesňuje Berková.

Punč a „svařák“ budou 

návštěvníci trhů pít 

z vánočních hrnečků 

Nejen nazdobené stromy na náměstí 

Míru u radnice a na tzv. „Točáku“, jež 

se rozzáří poslední listopadový den, ale 

také stylové trhy umocní v Šumperku 

nadcházející předvánoční atmosféru. 

Tou ožije tzv. „Točák“ v centru města 

již v pátek 30. listopadu. Místní radni-

ce zde až do neděle 23. prosince pořá-

dá trhy nazvané „Vánoce na Točáku“. 

Ve zmíněných dnech budou prodejci 

v dřevěných stáncích nabízet od deváté 

ranní do deváté večerní stylové vánoč-

ní zboží, cukroví, grilované uzeniny, 

medovinu, punč, svařené víno a další 

pochutiny. Místo u vánočního stromu 

obsadí umělecký kovář a chybět nebu-

dou ani ukázky řezbářského řemesla. 

Letošní novinkou budou vánoční hr-

nečky na punč a svařené víno, které bu-

dou k dostání u vybraných prodejců. 

››› Pokračování na 

poslední straně 

 

Jakub Hříbek namaloval letošní 

pohlednici ústy.

Pražské jesličky od Josefa Weniga z roku 1916. 



Člověk tvůrce - příběh čtvrtý - KOV

„PAINTOMORROW“

Atlas mraků

Hobit: Neočekávaná cesta 3D

Pí a jeho život

KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
Člověk tvůrce - příběh čtvrtý - KOV 

Výstava trvá do 3.2. 

Hollarova galerie
Půjdem spolu do Betléma, 

papírové betlémy (výstava) 

Výstava trvá do 13.1.

Mikuláš v muzeu 

6.12. od 9 do 16 hodin.

Rytířský sál

Život a doba spisovatele Karla Čap-

ka, Josef Čapek - malíř, básník, spi-

sovatel 

Výstavy trvají do 16.12.

Stálá expozice VM v Šumperku
Příroda a dějiny severozápadní 

Moravy

Galerie Šumperska 
„PAINTOMORROW“ 

Výstava 12 umělců trvá do 5.1.

Galerie mladých
Globální oteplování ano, či ne? 

Výstava trvá do 13.1.

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-pá 

9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., 

ne 13- 17 hod. Otevírací doba Gale-
rie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 

12.30- 17 hodin, so 9-13 hodin, ne 

13.15- 17 hodin. 

Otevírací doba 

o vánočních svátcích

23.12. 13-17 hod. 

24.-25.12. zavřeno 

26.12. 9-13 hod. 

31.12. a 1.1. zavřeno

Kino Oko

Digitální 3D kino 
podle standardu DCI 
1.-2.12. jen v 15 hod.

Zvonilka: Tajemství křídel, 

USA, animovaný, ČZ  Hrajeme pro děti

1.-2.12. jen v 17 hod.

Atlas mraků, 

Německo, USA, Hong Kong, Singapur, 

drama, mysteriózní, sci-fi 

1.-2.12. jen ve 20 hod.

7 psychopatů, 

USA, VB, komedie, krimi

3.-4.12. jen v 17.30 hod.

Svatba mezi citrony, 

Dánsko, Švédsko, It., Fr., romantická 

komedie

3.-4.12. jen ve 20 hod.

Návrat do Silent Hill 3D, 

Fr., USA, horor, mysteriózní, thriller  3D

5.12. jen v 15 hod.

Mikuláš v kině - Hvězda Betlémská, 

Československo, animovaný, rodinný, 

vstupné 30 Kč, pro čertíky a andílky 

10 Kč

5.12. jen v 17 hod.

James Bond: Skyfall, 

VB, USA, akční, thriller, dobrodružný

5.12. jen ve 20 hod. 

Návrat do Silent Hill 3D, Fr., USA, 

horor, mysteriózní, thriller   3D

6.12. jen v 17 hod.

James Bond: Skyfall, 

VB, USA, akční, thriller, dobrodružný

6.12. jen ve 20 hod.

Dva nula, 

Česko  Artvečer - FK

7.12. jen v 17.30 hod.

Twilight Sága: Rozbřesk 2, 

USA, dobrodružný, drama, fantasy

7.12. jen ve 20 hod.

James Bond: Skyfall, 

VB, USA, akční, thriller, dobrodružný

8.-9.12. jen v 15.30 hod.

Legendární parta 2D, 

USA, rodinný fi lm, ČZ

8.-9.12. jen v 17.30 hod.

Twilight Sága: Rozbřesk 2, 

USA, dobrodružný, drama, fantasy

8.-9.12. jen ve 20 hod.

James Bond: Skyfall, 

VB, USA, akční, thriller, dobrodružný

10.-11.12. jen v 17.30 hod.

Argo, USA, drama, thriller

10.-11.12. jen ve 20 hod.

Anna Karenina, VB, Francie, drama

12.12. jen v 18 hod.

Anna Karenina, VB, Francie, drama

12.12. jen ve 20.30 hod.

V temnotě, 

Polsko, Německo, Fr., Kanada, drama, 

válečný

13.12. jen v 00.01 hod.

Hobit: Neočekávaná cesta 3D 

(Půlnoční premiéra!), 

USA, N. Zéland, dobrodružný, fantasy, 

ČZ  3D

13.-15.12. v 17 a ve 20.30 hod.

Hobit: Neočekávaná cesta 3D, 

USA, N. Zéland, dobrodružný, fantasy, 

ČZ  3D

16.12. jen v 10 hod.

Vánoční sen, 

Československo, animovaný, rodinný

16.12. v 17 a ve 20.30 hod.

Hobit: Neočekávaná cesta 3D, 

USA, N. Zéland, dobrodružný, fantasy, 

ČZ  3D

17.12. jen v 17 hod.

Hobit: Neočekávaná cesta 3D, 

USA, N. Zéland, dobrodružný, fantasy, 

ČZ  3D

17.12. jen ve 20.30 hod.

Pevnost, 

ČR, dokumentární 

Předpremiéra fi lmu MFDF Jihlava 

2012,  Artvečer - FK

18.-19.12. jen v 17 hod.

Hobit: Neočekávaná cesta 3D, 

USA, N. Zéland, dobrodružný, fantasy, 

ČZ  3D

18.-19.12. jen ve 20.30 hod.

Kuře na švestkách, 

Fr., Německo, Belgie, drama, rodinný

20.12. jen v 17 hod.

Hobit: Neočekávaná cesta, 

USA, N. Zéland, dobrodružný, fantasy, ČZ

20.12. jen ve 20.30 hod.

Obchod pro sebevrahy,

Fr., Kanada, Belgie, animovaný, kome-

die, muzikál  Art večer - FK

21.12. jen v 17 hod.

Hobit: Neočekávaná cesta, 

USA, N. Zéland, dobrodružný, fantasy, ČZ

21.12. jen ve 20.30 hod.

Ladíme, USA, komedie, hudební 

22.12. jen v 15 hod.

Raubíř Ralf, 

USA, animovaný, komedie, kreslený, ČZ

22.12. jen v 17 hod.

Hobit: Neočekávaná cesta, 

USA, N. Zéland, dobrodružný, fantasy, ČZ 

22.12. jen ve 20.30 hod.

Ladíme, USA, komedie, hudební 

23.12. jen v 10 hod.

Hvězda Betlémská, 

Československo, animovaný, rodinný

23.12. jen v 15 hod.

Raubíř Ralf, 

USA, animovaný, komedie, kreslený, 

ČZ Vstupné pro děti 60 Kč, za vánoč-

ní dárek děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 

Šumperk. 

23.12. jen v 17 hod.

Hobit: Neočekávaná cesta, 

USA, N. Zéland, dobrodružný, fantasy, ČZ

23.12. jen ve 20.30 hod.

Ladíme, 

USA, komedie, hudební 

24.12. jen ve 14 hod.

Doba ledová 4: Země v pohybu, 

USA, animovaný, ČZ

25.-26.12. jen v 17 hod.

Pí a jeho život, 

USA, drama, dobrodružný

25.-26.12. jen v 19 hod.

Yuma, 

Polsko, ČR, akční, krimi, drama

27.12. jen v 15 hod.

Sammyho dobrodružství 2 3D, 

Belgie, animovaný, dobrodružný, ČZ  3D

27.12. jen v 17 hod.

Pí a jeho život, 

USA, drama, dobrodružný

27.12. jen v 19 hod.

Samsara, 

USA, dokumentární  Art večer - FK

28.-30.12. jen v 15 hod.

Sammyho dobrodružství 2 3D, 

Belgie, animovaný, dobrodružný, ČZ  3D

28.-30.12. jen v 17 hod.

Co kdybychom žili společně?, 

Fr., Německo, komedie

28.-30.12. jen v 19 hod.

Jack Reacher, USA, krimi, drama



Sammyho dobrodružství 2 3D

Vánoční koncert ŠDS

Nebe na zemi

Výstava Jiří Anderle, 

Adolf Born a Ota Janeček

Hokej

31.12. jen 14 hod.

Sammyho dobrodružství 2 3D, 

Belgie, animovaný, dobrodružný, ČZ  3D

31.12. jen v 16 hod.

Hobit: Neočekávaná cesta 3D, 

USA, N. Zéland, dobrodružný, fantasy, 

ČZ  3D

Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-

vo nám. 3, tel.č. 583 212 000, www.kino-
sumperk.cz, změna programu vyhraze-

na, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce. 

Pozor: rezervace vstupenek přes inter-
net na webových stránkách kina. Před-

prodej v pokladně denně od 14 hodin.

Dům kultury

2.12. od 16 hod. v klášterním kostele 

I. ADVENTNÍ KONCERT: 

Z. Dočekal (klavír), J. Firla, Fr. Hav-

líčková, G. Horníčková, H. Hřebíčko-

vá a L. Pospíšilová (zpěv)

7.12. od 19 hod. ve velkém sále DK 

Ve víru tance a elegance 

Taneční show s módní přehlídkou 

8.12. od 17 hod. ve velkém sále DK 

Stužkovací ples Gymnázia

9.12. od 15 hod. ve velkém sále DK 

Dětský karneval s Pavlem Novákem

9.12. od 16 hod. v kostele sv. Jana Křtitele 

II. ADVENTNÍ KONCERT: 

J. Horníček (varhany), T. Žůrek 

(klarinet), Avonotaj

11.12. od 19.30 hod. ve velkém sále DK 

Eva Urbanová

12.12. od 19.30 hod. ve velkém sále DK 

Screamers: Vánoční speciál

15.12. od 16 hod. ve velkém sále DK 

Vánoční koncert ŠDS

16.12. od 16 hodin v evangelickém kostele 

III. ADVENTNÍ KONCERT: 

Vladimír Veit

17.12. od 17 hod. na náměstí Míru 

IV. ADVENTNÍ KONCERT: 

Šumperský dětský sbor

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

1.12. v 19.30 hodin 

Nebe na zemi  F, X, VK 

8.12. v 15 hodin 

Pohádky ovčí babičky  R+D, VK 

14.12. v 19.30 hodin 

Vánoční evergreeny 

Foyer, Zrcadlový sál  VK 

15.12. v 19.30 hodin 

Strašidlo cantervillské  P, VK 

19.12. v 17 hodin 

Strašidlo cantervillské  G, X, VK 

Informace o vstupenkách získáte v di-

vadle na telefonním čísle 583 214 061, 

kl. 45, V. Zetochová. Další informace 

na internetových stránkách na ad-

rese www.divadlosumperk.cz. Před-

prodej vstupenek v pokladně divadla, 

Komenského 3, Po-Pá vždy od 15 do 

17 hodin nebo hodinu před začátkem 

představení. 

H-club

6.12. ve 20 hodin 

Mikulášský dvojkoncert: 

Longital (SK) - V Band V. Losiny

 s hosty

7.12. ve 20 hodin 

Rocky Leon (USA)

13.12. ve 20 hodin 

Vánoční koncert Swing Q Šumperk

22.12. ve 20 hodin 

Dead Pope´s Company + BOOM!!

 Techno důchodci vracejí úder!

26.12. ve 20 hodin 

Siux + hosté

28.12. ve 20 hodin 

Dying Passion, Akimbo, 

Kabaret Dr. Caligariho

29.12. ve 20 hodin 

Muzikantský silvestr

30.12. ve 20 hodin 

Rockový silvestr s kapelou Omicron

Bližší informace: www.h-club.eu, Roo-

seveltova 17.

Výstavy

Galerie J. Jílka
Jan Adamec, „Hráči“, černobílé foto-

grafi e, k festivalu Blues Alive 

Výstava trvá do 2.12.

Štěpán Vrbický, 

„Časoprostor věcí“, pastely 

Výstava, která potrvá do 6.1., bude za-

hájena 5.1. v 18 hod.

Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup 

ze Sadů 1. máje), otevřeno denně - nut-

no zvonit na recepci Penzionu G.

Městská knihovna
APTÁK - prodejní výstava 

Výstava I. Slavíkové trvá do 2.1.

Vánoce v knihovně 

Tradiční vánoční prodej výrobků 

chráněné dílny Duhy - centra sociál-

ních služeb Vikýřovice bude probíhat 

od 1. do 19.12.

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 

tel.č. 583 214 588, www.knihovna-

spk.cz.

Divadlo
Město čte knihu: Petr Válek: VÝSTAVA 

Výstava kreseb trvá do 10.12.

Bližší informace: Komenského 3, tel.č. 

583 214 061.

Starobranská galerie
Jiří Anderle, Adolf Born a Ota Jane-

ček - Prodejní výstava 

Výstava trvá do 31.12.

Bližší informace: nám. Míru 22 

(vstup ze Starobranské ul.), tel.č. 

605 260 533.

SPORTOVNÍ SERVIS

Hokej

3.12. v 18 hodin 

Salith Šumperk - BK Mladá Boleslav

8.12. v 17 hodin 

Salith Šumperk - Medvědi Beroun 

1933

15.12. v 17 hodin 

Salith Šumperk - HC Most

27.12. v 18 hodin 

Salith Šumperk - HC Benátky nad 

Jizerou

Bližší informace: www.hokejsum-

perk2003.cz

Basketbal

▶ Muži - 2. liga
8.12. v 18 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - SK UP Olomouc

▶ Muži OP
7.12. ve 20.15 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk B - BK Prostějov C

▶ Junioři U19
1.12. ve 14 a v 16 hodin v hale Tyršova 

stadionu 

TJ Šumperk - PROTON Zlín

▶ Žačky U15
2.12. v 10 hodin a ve 12 hodin v hale 

Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - BK Prostějov B

▶ Žáci U15
8.12. v 10 hodin a ve 12 hodin v hale 

Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - SK UP Olomouc

▶ Starší minižačky U13
1.12. v 10 hodin a ve 12 hodin v hale 

Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - OSK Olomouc C

Bližší informace: www.basketbalsum-

perk.cz

Florbal

▶ Extraliga žen 
2.12. v 15 hodin v tělocvičně Gymnázia 

FbC COQUI Asper Šumperk - Crazy 

Girls FBC Liberec

16.12. v 15 hodin v tělocvičně Gymná-

zia 

FbC COQUI Asper Šumperk - Herba-

dent SJM Praha 11

▶ 3. liga juniorů
9.12. v 8.30 hodin v tělocvičně Gymnázia 

FbC Asper Šumperk - FBŠ Teiwaz 

Hranice

9.12. ve 14.45 hodin v tělocvičně Gymnázia 

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 - 17:00, sobota 9:00 - 13:00
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››› Pokračování z titulní strany  

„Pokud o ně bude zájem, rádi bychom 

založili tradici jejich prodeje. V příštím 

roce by tak mohly zcela vytlačit používání 

plastových kelímků,“ říká tisková mluvčí 

šumperské radnice Olga Hajduková. 

Hrnky s vánočním motivem letošních 

vánočních trhů přitom budou k dispozici 

v limitované edici dvě stě padesáti kusů. 

Ti, kteří si zamilovali speciální němec-

ké vánoční štoly a vynikající koblížky, ne-

přijdou zkrátka ani letos. Z partnerského 

Bad Hersfeldu dorazí do Šumperka již 

tradičně „náklaďák“ plný štol, koblížků 

a vína. Originální německé vánoční dob-

roty si budou moci lidé koupit v pátek 

7. a v sobotu 8. prosince právě v jednom 

ze stánků na „Točáku“. „Výtěžek z prodeje 

půjde na konto charitativních organiza-

cí,“ podotýká Hajduková. 

Stejně jako v uplynulých letech také 

letos provoní náměstí Míru u radnice 

pravá domácí zabijačka. Během Vánoč-

ních zabijačkových trhů, které potrvají 

od pondělí 17. do středy 19. prosince, 

mohou návštěvníci v době od 9 do 

18 hodin ochutnat prdelačku, tlačenku, 

jitrnice, ovar a další speciality. Chybět 

nebude ani svařené víno, punč a medo-

vina a trhovci zde budou nabízet i tra-

diční řemeslné výrobky. 

Sváteční atmosféru umocní dopro-

vodná vystoupení u vánočního stromu 

- v pondělí 17. prosince od 17 hodin 

vystoupí u radnice v rámci adventního 

koncertování Šumperský dětský sbor, 

v úterý 18. prosince bude náměstím od 

čtvrté odpolední znít vánoční hudba 

v podání Dechového orchestru místní 

Základní umělecké školy. Atmosféru 

dokreslí také další stromky, jež obléknou 

do vánočního děti z mateřských škol 

Pohádka a Sluníčko. Ty zde také ve vy-

brané dny zazpívají koledy. „Novinkou 

jsou Vánoční rozhledy z radniční věže, 

jež budou probíhat po celou dobu za-

bijačkových trhů, vždy v době od 16 do 

18 hodin,“ upřesnila tisková mluvčí.

Atmosféru umocní další 

vánoční koncerty

Předvánoční atmosféru dokreslí 

nejen tradiční adventní koncertování, 

ale i další akce. Pěvecká hvězda první 

velikosti, sopranistka Eva Urbanová, 

vystoupí v úterý 11. prosince v Šumper-

ku v rámci koncertního cyklu Klasika 

Viva, tentokráte ovšem mimo předplat-

né. Operní diva uvede vánočně laděný 

program ve velkém sále Domu kultury 

za klavírního doprovodu Tomáše Hály. 

Zazpívá například árie z opery Libuše, 

z Dvořákovy Rusalky nebo Janáčkovy Její 

pastorkyně. Posluchači se také dočkají 

úryvků z děl G. Pucciniho, G. Verdiho, 

R. Wagnera a vánočních písní a koled. 
Vstupenky na tento mimořádný advent-

ní koncert v ceně od tří do pěti set korun 

se již prodávají pokladně Domu kultury.

Již třicátý prvý Vánoční koncert 

chystá na sobotu 15. prosince Šumper-

ský dětský sbor. Jeho dějištěm bude 

velký sál Domu kultury od čtvrté od-

polední. Všechna oddělení sboru se 

představí s programem, který dýchne 

atmosférou blížících se svátků vánoč-

ních. Vstupenky si mohou zájemci 

koupit v pokladně Domu kultury od 

pondělí 10. prosince, zbylé pak v den 

koncertu od 15 hodin ve foyer DK. 

Ve čtvrtek 20. prosince bude od 

18 hodin patřit klášterní kostel Vánoč-

nímu koncertu komorního smyčco-

vého orchestru ZUŠ Šumperk a jeho 

hostů, o den později, v pátek 21. pro-

since, se pak stane od 18 hodin dějiš-

těm Vánočního setkání s hudbou. 

Během něj zazní známé operní árie 

a písně v podání Šárky Hlochové, Yvo-

ny Jurčíkové, Veroniky Mráčkové-Fu-

číkové a Lucie Réblové za klavírního 

doprovodu Martiny Valentové. Vstup-

né je dobrovolné.  -zk-

Mimořádný koncert Evy Urbano-

vé v Šumperku proběhne 11. pro-

since.  Foto: archiv

FbC Asper Šumperk - FBC Droždín

▶ Olomoucká liga elévů
8.12. od 8 hodin v tělocvičně ZŠ 8. května 

FbC Asper Šumperk - FBS Rangers 

Olomouc, FbC Asper Šumperk - Tor-

nádo Lutín-FBS Olomouc, FbC Asper 

Šumperk - FBC Mohelnice Hobbits, 

FbC Asper Šumperk - FBS Olomouc 

ml. Žákyně

Bližší informace: www.asper.cz

Házená

▶ Muži - 2. liga 
2.12. v 10.30 hodin v hale Gymnázia 

TJ Šumperk - TJ Fatra Slavia Napa-

jedla

Bližší informace: www.hazenasumperk.

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

perk@quick.cz

 

Futsal 

7.12. ve 20 hodin v tělocvičně Gymnázia 

1. FC Delta Real Šumperk - FC Gillo-

tina Choceň

14.12. ve 20 hodin v tělocvičně Gymnázia 

1. FC Delta Real Šumperk - Komax 

Kunčice

Bližší informace: www.deltareal.cz/futsal/

Aquacentrum na Benátkách

Pondělí   6:00-8:00  17:00-21:30

Úterý   6:00-8:00  12:00-21:30

Středa   6:00-8:00  17:00-21:30

Čtvrtek   6:00-8:00  12:00-21:30

Pátek  6:00-8:00  12:00-21:30

Sobota  10:00-21:30

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 vyhrazené pouze 

pro seniory.

Vánoční atmosféra v Šumperku: koncerty, výstava, trhy

Předplaťte si KŽŠ a vyhrajte Do města přijede Svatý Mikuláš

Prodejní cena Kulturního života Šum-

perka, který vydává místní radnice, se 

v roce 2013 nezmění. Roční předplatné tak 

činí 264 Kč pro mimošumperské odběra-

tele, Šumperané pak zaplatí za předplatné 

132 Kč. Na stáncích přitom bude stát jedno 

číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun. Ti, 

kteří si KŽŠ pro příští rok předplatí, mohou 

vyhrát ceny, které věnují Dům kultury, Di-

vadlo, Kino Oko, Městská knihovna, Vlasti-

vědné muzeum a město Šumperk. Zájemci 

o předplatné mohou kontaktovat Z. Kvapi-

lovou, tel.č. 583 214 193, 724 521 552. Ti, 

kteří si koupí prosincové číslo KŽŠ, mohou 

pouze zaplatit přiloženou složenku.  -zk-

Dětské říkanky, písničky, radostné 

úsměvy a občas slzičky - atmosférou mi-

kulášské nadílky ožije ve středu 5. prosin-

ce šumperské náměstí Míru. Do města 

zavítá Svatý Mikuláš doprovázený andílky 

a anděly a také zlobivými čertíky a čerty. 

Neobvyklý průvod s bryčkou taženou čer-

ty vyrazí úderem sedmnácté hodiny od 

Obchodní akademie na náměstí Svobody 

a vydá se pěší zónou na náměstí u radnice. 

Zde čeká v 17.17 hodin ty „hodné“ sladká 

odměna a „zlobivé“ pak pokárání, chy-

bět nebudou ani čertovský rej, andělské 

melodie a další překvapení, jež připravila 

místní Římskokatolická farnost. -zk-
- Společenský měsíčník, 54. ročník - 

PROSINEC 2012 Svatý Mikuláš zavítá do Šumperka 

ve středu 5. prosince.  Foto: -pk-

Florbal


