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Měsíc květen se každým druhým 

rokem v Šumperku nese ve znamení 

Mezinárodního festivalu duchovní 

vokální hudby, jenž pořádá sbor Scho-

la od sv. Jana Křtitele. Dějištěm již 

jedenáctého ročníku bude od 23. do 

26. května vždy od sedmé podvečerní 

farní kostel sv. Jana Křtitele. Celým 

festivalem bude slovem provázet Stani-

slav Předota, přední český sólový i an-

sámblový zpěvák, jenž stál při zrodu 

Scholy Gregoriany Pragensis a který na 

začátku každého večera zazpívá jeden 

z liturgických zpěvů Petra Ebena.

Šumperský festival je časem setká-

vání, otevírá dveře duchovní hudby 

dokořán. Již dvaadvacet let bourá 

představy o nudě a jednotvárnosti in-

terpretace děl, která provázejí liturgii 

různých náboženství. „Během našeho 

sborového svátku si všichni účastníci, 

hosté i posluchači mohou uvědomit 

právě ten podstatnější rozměr hudby, 

to, že nemusí fungovat jen jako nástroj 

k doprovodu, k podmalování, k vypl-

nění mezer,“ říká zakladatel festivalu 

a sbormistr Scholy Vít Rozehnal.

Právě pořádající Schola od sv. Jana 

Křtitele festival ve čtvrtek 23. květ-

na zahájí. Své vystoupení zaměří na 

českou a světovou duchovní hudbu 

20. a 21. století, ozdobou nepochybně 

bude provedení Tří písní posvátných 

Bohuslava Martinů. Spevokol Zoltá-

na Kodálya ze slovenské Galanty se 

pak ujme druhé poloviny koncertu. 

„Zcela jistě se můžeme těšit na ně-

které skladby spoluzakladatele sboru 

Kodályho, který byl nejenom vý-

znamným maďarským skladatelem, 

ale také prezidentem mezinárodní 

společnosti pro hudební výchovu,“ 

podotýká Rozehnal.  

Druhý festivalový večer bude v pátek 

24. května patřit německému polopro-

fesionálnímu sboru Mitteldeutscher 

Frauenkammerchor, jehož členky 

pocházejí z různých míst středního 

Německa a soustředí se na interpretaci 

převážně duchovní hudby posledních 

sta let. Po jejich vystoupení dostanou 

prostor šumperští Motýli. Nabídnou 

mimořádné dílo Missa brevis in Es 

současného českého skladatele Miloše 

Boka, jenž bude osobně přítomen.  

Sobotní závěrečný koncert ote-

vře domácí smíšený sbor Avonotaj. 

V jeho podání zazní židovská du-

chovní tvorba. Festival poté uzavře 

ojedinělé vokálně - instrumentální 

uskupení Musica pro Sancta Cecilia 

z Prahy, které se zaměřuje především 

na interpretaci hudby z období goti-

ky, renesance a baroka. Soubor vznikl 

v roce 1992 na půdě pražské Kon-

zervatoře a ladičské školy Jana Deyla 

a dnes v něm působí sedm absolventů 

této konzervatoře pro zrakově posti-

žené. „Budeme se moci zaposlouchat 

do komponovaného pořadu poezie 

sv. Jana od Kříže a děl španělské re-

nesance, který je nazván Já o studnici 

vím,“ prozrazuje Vít Rozehnal a do-

dává, že v neděli 26. května doprovodí 

sbory od deváté ranní slavnostní boho-

službu v kostele sv. Jana Křtitele.  -red-

Květen je ve znamení festivalu 

duchovní vokální hudby 

NNA A RRAADNIDNI NNÍ Í VV ŽŽ

VÝSTUP

Prostor u hotelu Grand: 
•  vystoupení a ukázky celoroční 

 tvorby tanečního souboru 

 Tornádo a Fit aerobik týmu.
 Garance:  Ing. Zdeňka Brandejská, 

   Věra Formánková

Pracoviště U RADNICE: 
•  dopoledne otevřených 
 dveří v mini Zoo

 9 - 12 hodin
 Garance:  

 Ing. Bořivoj Malec

1.Máj 
2013

Zažijte rozhledy z radniční věže1. května 2013, 9:00-17:00 hod.
vstup vedlejším vchodem radnice - vstupné zdarma

Až do poloviny června mohou ná-

vštěvníci Muzea silnic ve Vikýřovicích 

zhlédnout zajímavou výstavu, která 

je zavede do historie dopravních pro-

středků, jež se od 20. století  pohybova-

ly na našich cestách a silnicích. Mnohé 

z nich jsou často k vidění na srazech 

veteránů nebo na soutěžích a závo-

dech, některé pak brázdí i současné 

silnice. Motocykly zapůjčili sběratelé ze 

Šumperka a okolí, k vidění jsou jak pr-

vorepublikové i poválečné motocykly 

vyrobené fi rmami JAWA a ČZ, tak 

i motokolo Agon - regionální výrobek 

z Loučné nad Desnou, a také několik 

zahraničních motocyklů. Nechybí ani 

dobové motorkářské oblečení, kuk-

ly a přilby, rukavice, nářadí, odznaky, 

prospekty, plakáty či fotografi e.  -red-

Květnový tip: Historické motocykly v Muzeu silnic



Tajemství grafi ky

Každá mince má dvě strany

Čtyřlístek ve službách krále

Iron Man 3

Rychle a zběsile 6

Kovář z Podlesí

KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
Každá mince má dvě strany 

Výstava mapující měnu a měnový vý-

voj v zemi trvá do 23.6.

Hollarova galerie
Náš stát, jeho země a územně-správní 

celky v proměnách

Výstava z cyklu Paměť map trvá do 26.5.

Rytířský sál
Prostrč bez dotyku 

Interaktivní výstava zapůjčená z populár-

ního libereckého IQ parku trvá do 16.5.

Stálá expozice VM v Šumperku
Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Galerie Šumperska 
Barbie a její svět 

Sběratelská výstava M. Lublinerové 

trvá do 9.9.

Den dětí v muzeu

Akce proběhne v duchu výstavy Barbie 

a její svět 31.5. od 9 do 16 hod. 

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 Galerie Šum-
perska: út-pá 9-12 hodin, 12.30- 17 ho-

din, so 9-13 hodin, ne 13.15- 17 hodin. 

Otevírací doba 

ve středu 1. a 8. května 

Muzeum v Šumperku 9-13 hod.

1. května - vstup za poplatek

8. května - vstup zdarma         

Sobota 18. května 

Mezinárodní den muzeí

Vstup zdarma

Kino Oko

Digitální 3D kino 
podle standardu DCI 

1.5. jen v 15.45 hod. 

Zambezia 

Jižní Afrika, anim., komedie, rodinný, ČZ

1.5. je vstupné pro děti 80 Kč.*

1.5. jen v 17.30 hod. 

Babovřesky, ČR, komedie 

1.5. jen ve 20 hod. 

Lore 

Něm., Austrálie, VB, drama, thriller, 

válečný  Art večer - FK**

2.5. jen v 17.30 hod. 

Jedlíci aneb Sto kilo lásky 

ČR, komedie

2.5. jen v 19.45 hod. 

Temné nebe 

USA, sci-fi , horor, thriller

3.5. jen v 17.30 hod. 

Pád Bílého domu, USA, akční, thriller

3.5. jen ve 20 hod. 

Jedlíci aneb Sto kilo lásky 

ČR, komedie 

3.5. jen ve 22 hod. 

Temné nebe, USA, sci-fi , horor, thriller

4.5. jen v 15.45 hod. 

Zambezia 

Jižní Afrika, anim., komedie, rodinný,  ČZ

4.5. jen v 17.30 hod. 

Jedlíci aneb Sto kilo lásky 

ČR, komedie 

4.5. jen v 19.45 hod. 

Pád Bílého domu, USA, akční, thriller

4.5. jen ve 22 hod. 

Temné nebe 

USA, sci-fi , horor, thriller

5.5. jen v 15.45 hod. 

Zambezia 

Jižní Afrika, anim., komedie, rodinný,  ČZ

5.5. jen v 17.30 hod. 

Temné nebe, USA, sci-fi , horor, thriller

5.5. jen v 19.30 hod. 

Jedlíci aneb Sto kilo lásky 

ČR, komedie

6.5. jen v 17.30 hod. 

Pravidla mlčení, USA, thriller 

6.5. jen ve 20 hod. 

Jedlíci aneb Sto kilo lásky 

ČR, komedie 

7.5. jen v 17.30 hod. 

Jedlíci aneb Sto kilo lásky 

ČR, komedie

7.5. jen v 19.45 hod. 

Pravidla mlčení, USA, thriller

8.5. jen v 15.30 hod. 

Čtyřlístek ve službách krále 

ČR, kreslený, komedie, rodinný 

8.5. je vstupné pro děti 80 Kč.*

8.5. jen v 17.30 hod. 

Pravidla mlčení, USA, thriller

8.5. jen ve 20 hod. 

Marie Kroyer 

Dánsko, Švédsko, životopisné drama

  Art večer - FK**

9.5. jen v 17.30 hod. 

Iron Man 3 3D 

USA, Čína, sci-fi , akční, dobr.  3D

9.5. jen ve 20 hod. 

Velká svatba, USA, komedie

10.5. jen v 17.30 hod. 

Velká svatba, USA, komedie 

10.5. jen v 19.30 hod. 

Iron Man 3 3D 

USA, Čína, sci-fi , akční, dobr.  3D

10.5. jen ve 22 hod. 

Záhada Hory mrtvých 

USA, VB, Rusko, thriller, horor

11.5. jen v 15.30 hod. 

Čtyřlístek ve službách krále 

ČR, kreslený, komedie, rodinný

11.5. jen v 17.30 hod. 

Iron Man 3 3D 

USA, Čína, sci-fi , akční, dobr.  3D

11.5. jen v 20 hod. 

Velká svatba, USA, komedie

11.5. jen ve 22 hod. 

Záhada Hory mrtvých 

USA, VB, Rusko, thriller, horor

12.5. jen v 15.30 hod. 

Čtyřlístek ve službách krále 

ČR, kreslený, komedie, rodinný

12.5. jen v 17.30 hod. 

Scary Movie 5, USA, komedie

12.5. jen v 19.30 hod. 

Iron Man 3 3D 

USA, Čína, sci-fi , akční, dobr.  3D

13.5. jen v 17.30 hod. 

Iron Man 3 

USA, Čína, sci-fi , akční, dobr.

13.5. jen ve 20 hod. 

Scary Movie 5, USA, komedie 

14.5. jen v 17.30 hod. 

Scary Movie 5, USA, komedie

14.5. jen v 19.30 hod. 

Iron Man 3 

USA, Čína, sci-fi , akční, dobr.

15.5. jen v 17.30 hod. 

Iron Man 3 

USA, Čína, sci-fi , akční, dobr.

15.5. jen ve 20 hod. 

Rok bez Magora Art večer - FK**

ČR, dokument., životopisný 

16.-17.5. jen v 17.30 hod. 

Kovář z Podlesí 

ČR, SR, rodinný, dobr., animovaný

16.-17.5. jen v 19.30 hod. 

Velký Gatsby 3D 

Austrálie, USA, drama, romantický  3D

17.5. jen ve 22.15 hod. 

Zlomené město 

USA, krimi, drama, thriller

18.5. jen v 15.30 hod. 

Sammyho dobrodružství 2 

Belgie, animovaný, dobr., ČZ

18.5. jen v 17.30 hod. 

Kovář z Podlesí 

ČR, SR, rodinný, dobr., animovaný

18.5. jen v 19.30 hod. 

Zlomené město 

USA, krimi, drama, thriller

18.5. jen ve 21.30 hod. 

Velký Gatsby 3D 

Austrálie, USA, drama, romantický  3D

19.5. jen v 15.30, 17.30 hod. 

Kovář z Podlesí 

ČR, SR, rodinný, dobr., animovaný

19.5. jen v 19.30 hod. 

Velký Gatsby 3D 

Austrálie, USA, drama, romantický  3D

20.-21.5. jen v 17.30 hod. 

Kovář z Podlesí 

ČR, SR, rodinný, dobr., animovaný

20.-21.5. jen v 19.30 hod. 

Velký Gatsby 

Austrálie, USA, drama, romantický 

22.5. jen v 17.30 hod. 

Velký Gatsby 

Austrálie, USA, drama, romantický 

22.5. jen ve 20.15 hod. 

Krycí jméno Krtek 

Polsko, Fr., drama  Art večer - FK**

23.5. jen v 17.30 hod. 



Rychle a zběsile 6 

USA, akční, krimi, thriller

23.5. jen ve 20 hod. 

Z cizího krev neteče 

USA, komedie, krimi

24.5. jen v 17.30 hod. 

Z cizího krev neteče 

USA, komedie, krimi 

24.5. jen v 19.45 hod. 

Rychle a zběsile 6 

USA, akční, krimi, thriller

24.5. jen ve 22 hod. 

Martin a Venuše 

ČR, komedie, romantický

25.5. jen v 15.30 hod. 

Kovář z Podlesí 

ČR, SR, rodinný, dobr., animovaný

25.5. jen v 17.30 hod. 

Z cizího krev neteče 

USA, komedie, krimi 

25.5. jen ve 20 hod. 

Martin a Venuše 

ČR, komedie, romantický

25.5. jen ve 22 hod. 

Rychle a zběsile 6 

USA, akční, krimi, thriller

26.5. jen v 10 hod. 

Pohádky pro kočku 

Československo   Pohádky pro nejmenší

26.5. jen v 15.30 hod. 

Kovář z Podlesí 

ČR, SR, rodinný, dobr., animovaný

26.5. jen v 17.30 hod. 

Rychle a zběsile 6 

USA, akční, krimi, thriller

26.5. jen ve 20 hod. 

Z cizího krev neteče 

USA, komedie, krimi 

27.5. jen v 17.30 hod. 

Rychle a zběsile 6 

USA, akční, krimi, thriller

27.5. jen ve 20 hod. 

Rozkoš v oblacích 

Španělsko, komedie

28.5. jen v 17.30 hod. 

Rozkoš v oblacích 

Španělsko, komedie 

28.5. jen v 19.30 hod. 

Rychle a zběsile 6 

USA, akční, krimi, thriller

29.5. jen v 17.30 hod. 

Rychle a zběsile 6 

USA, akční, krimi, thriller

29.5. jen ve 20 hod. 

Big Lebowski 

USA, VB, komedie, krimi 

 Filmový klub - Projekt 100

30.5. jen v 17.30 hod. 

Království lesních strážců 3D 

USA, animovaný, dobr., fantasy  3D

30.5. jen ve 20 hod. 

Pařba na třetí, USA, komedie

31.5. jen v 15.30 hod. 

Království lesních strážců 3D 

USA, animovaný, dobr., fantasy 3D

31.5. jen 17.30 hod. 

Pařba na třetí, USA, komedie

31.5. jen ve 20 hod. 

Donšajni, ČR, komedie

31.5. jen ve 22 hod. 

Hypnotizér 

Švédsko, krimi, drama, thriller

Bližší informace: Kino Oko, Masa-

rykovo nám. 3, tel.č. 583 212 000, 

program na internetových stránkách 

www.kinosumperk.cz, změna pro-

gramu vyhrazena, ČZ = české znění, 

3D = 3D projekce. * Za fi nanční dar 
děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk, 
** Za podporu FK děkujeme společ-
nosti Agentura Kryštof, s.r.o. Pozor: 
rezervace vstupenek přes internet na 
webových stránkách kina. Předprodej 

v pokladně denně od 14 hodin.

Dům kultury

30.4.-1.5. vždy od 9 hodin v prostorách DK 

Stavíme, Bydlíme 2013 
10. ročník prezentace stavebnictví 

a s ním spojených fi rem pro oblast Je-

seníků

9.5. od 18 hodin v G-klubu 

Sebeléčení  Beseda J. Janečky 

10.5. od 19.30 hod. v divadle 

ŠPEK - Divadlo: Žena Vlčí mák 

H. Maciuchová v monodramatu 

N. Chateletové

12.5. od 19 hodin ve velkém sále DK

Noc gladiátorů 

14.5. od 19.30 hodin ve velkém sále DK 

Vlasta Redl

17.5. od 18 hodin ve velkém sále DK

Charitativní taneční večer 

Next Šumperk, Folí de la Fúl, Mažoret-

ky Sany, Tornádo Šumperk, vystoupení 

profesionálních tanečníků

19.5. od 10 hodin ve velkém sále DK 

O statečné princezně Máně 

Loutková pohádka, hraje Malé divadél-

ko Praha

19.5. od 19 hodin v klášterním kostele

Noach, Avonotaj

20.5. od 19 hodin v klášterním kostele

KLASIKA VIVA: Trio la muzika

21.5.od 19.30 hodin v G-klubu 

Mirek Kemel

25.5. od 15 hodin ve velkém sále DK

TV Šlágr Paráda, Duo Sonet + Pro-

gres

31.5. od 19 hodin ve velkém sále DK

Košt mikulovských vín

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

3.5. v 19.30 hod. 

Višňový prasaT 

Hrádek, Studio D123  VK 

4.5. v 19.30 hod. 

Rozmarné léto  B, VK, X 

9.5. v 17 hod.  

Rozmarné léto  S2, VK, X  

11.5. v 19.30 hod. 

Nebe na zemi  VK, X 

15.5. v 19.30 hod. 

Lo Stupendo 

div. agentura Harlekýn Praha  A, VK, X 

17.5. v 19.30 hod. 

Komedianti jedou! 

Hrádek, hudební pořad  VK 

18.5. v 19.30 hod. 

Rozmarné léto  F, VK, X 

19.5. v 19 hod. 

Kouzelná fl étna 

Taneční centrum Praha  VK 

24.5. v 19.30 hod. 

Hrádek pro krále aneb Pocta Ed-

wardu „Kid“ Orymu 

Hrádek, Teens Jazzband V. Losiny  VK 

29.5. v 19.30 hod. 

Rozmarné léto  A, VK, X 

Informace o vstupenkách získáte v di-

vadle na telefonním čísle 583 283 366, 

V. Zetochová. Další informace na inter-

netových stránkách na adrese www.di-

vadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek 

v pokladně divadla, Komenského 3, Po-

Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu 

před začátkem představení. 

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Karel Havlíček (1907- 1988), „Děti 

noci“ (tužkové kresby) 

Výstava trvá do 5.5.

▶ Ilona Chválová, „Z mé zahrady“, 

malba na ručním papíře 

Výstava, která potrvá do 2.6., bude za-

hájena  8.5. v 18 hodin.

Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup 

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

no zvonit na recepci Penzionu G.

Divadlo
▶ Grazyna Ewa Wojtków - „Monoklem“ 

Výstava fotografi í trvá do 30.5.

▶ „UMĚLES“ 

Vernisáž výstavy k Majálesu proběhne 

6.5. v 16 hod.

Bližší informace: Komenského 3, tel.č. 

583 214 061.

Městská knihovna
▶ Grazyna Ewa Wojtków - „V klášteře“ 

Výstava polské fotografk y 

bude zahájena 16.5. v 16 hod.

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, tel.č. 

583 214 588, www.knihovnaspk.cz.

Kino Oko
▶ Výstava českých fi lmových plakátů 2012 

Výstava bude probíhat od 1.5. do 30.6. 

Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-

vo nám. 3, tel.č. 583 212 000, www. ki-

nosumperk.cz.

Kavárnička „nejen“ pro seniory
▶ Výstava prací studentů Grafi ckého 

designu Střední průmyslové školy 

Šumperk 

Výstava, kterou lze zhlédnout každé úterý, 

středu a pátek od 14 do 18 hod. a každou 

sobotu od 14 do 17 hod., trvá do 31.5.

Bližší informace: Kavárnička „ne-

jen“ pro seniory, Temenická 35, tel.č. 

606 756 770.

Špek 2013: Žena Vlčí mák

Vlasta Redl

Rozmarné léto

Nebe na zemi

Ilona Chválová, „Z mé zahrady“

Grazyna Ewa Wojtków - „Monoklem“
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Fotbal

▶ Muži - divize
1.5. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Opava B

5.5. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Mohelnice

8.5. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Morkovice

▶ Dorost A - divize
9.5. od 14 hod. na „TS“ 

Šumperk - Přerov - st. dorost

9.5. od 16.15 hod. na „TS“ 

Šumperk - Přerov - ml. dorost

22.5. od 14.15 hod. na „TS“ 

Šumperk - Zábřeh - st. dorost

22.5. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Zábřeh - ml. dorost

26.5. od 10.15 hod. na „TS“ 

Šumperk - Slušovice - st. dorost

26.5. od 12.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Slušovice - ml. dorost

▶ Dorost B - okresní přebor
31.5. od 17 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Hanušovice

▶ Žáci - liga SpSM
4.5. od 12.30 hod. a od 14 hod. na „TS“ 

Šumperk - 1. HFK Olomouc  U13, U12

8.5. od 12 hod. a od 13.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Hlučín U13, U12

11.5. od 15 hod. a od 16.45 hod. na „TS“ 

Šumperk - 1. HFK Olomouc   U15, U14

26.5. od 15 hod. a od 16.45 hod. na „TS“ 

Šumperk - Karviná   U15, U14

29.5. od 15 hod. a od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Opava U13, U12

▶ Přípravky - krajský přebor
5.5. od 11.30 hod. na „TS“ 

Šumperk A+B - 1. HFK Olomouc 

▶ Přípravky st. - okresní přebor
5.5. od 9 hod. na „TS“ 

Šumperk C - Sudkov

11.5. od 10 hod. na „TS“

Šumperk C - Úsov

25.5. od 10 hod. na „TS“ 

Šumperk C - Dubicko

▶ Přípravky ml. - okresní přebor
5.5. od 9 hod. na „TS“ 

Šumperk A - Ruda n. Mor.

8.5. od 9.30 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Libina

11.5. od 10 hod. na „TS“ 

Šumperk A - Nový Malín

18.5. od 10 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Zábřeh

25.5. od 10 hod. na „TS“ 

Šumperk A - Štíty

Bližší informace: http://www.fotbal-

sumperk.cz/, „TS“ = Tyršův stadion

Házená

▶ Muži - 2. liga
4.5. v 10.30 hodin v tělocvičně Gymnázia 

TJ Šumperk - SK Velká Bystřice

18.5. v 15 hodin v tělocvičně Gymnázia 

TJ Šumperk - TJ Holešov

▶ Starší žáci
18.5. v 9.30 hod. na hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - SK Velká Bystřice

Bližší informace: www.hazenasumperk.

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

perk@quick.cz, „TS“ = Tyršův stadion

Aquacentrum na Benátkách

Pondělí   6:00-8:00  17:00-21:00

Úterý   6:00-8:00  12:00-21:00

Středa  6:00-8:00  17:00-21:00

Čtvrtek  6:00-8:00  12:00-21:00

Pátek  6:00-8:00  12:00-21:00

Sobota  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

SPOLEČNOST

Cenu za výjimečný počin loňského 

roku v oblasti hudby obdržel v dubnu 

šumperský sbor Schola od Sv. Jana Křti-

tele. Ocenění Olomouckého kraje za pří-

nos v oblasti kultury v loňském roce se 

letos udělovala posedmé, a to v jedenácti 

kategoriích. Poprvé se přitom mohla do 

rozhodování zapojit také veřejnost, která 

ve zvláštní kategorii určovala pořadí hla-

sováním na internetu.

Cenu za výjimečný počin roku v ob-

lasti hudby udělil Olomoucký kraj Schole 

od Sv. Jana Křtitele za provedení České 

mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Sbormist-

ru Vítu Rozehnalovi ji předal na slavnost-

ním galavečeru v Moravském divadle ve 

středu 10. dubna zpěvák Václav Neckář.

Šumperský církevní smíšený pěvecký 

sbor vznikl v roce 1985. Kromě liturgic-

kých povinností pořádá od roku 1992 

uznávaný Mezinárodní festival duchovní 

vokální hudby, je zván do mnoha evrop-

ských zemí, koncertoval například v di-

plomatických misích ve Vídni, v Paříži 

a ve Stockholmu. Loni pak byla Schola po-

zvána, aby provedla Rybovu Českou mši 

vánoční v partnerském městě Olomouc-

kého kraje Würzburgu a také pro po-

slance Evropského parlamentu v Bruselu, 

mše zazněla rovněž v katedrále sv. Bavona 

v belgickém Gentu a v partnerském městě 

Šumperka Bad Hersfeldu. -zk-

Schola obdržela ocenění od kraje
Právě vychází květnové číslo KŽŠ! 

Jeho součástí je slevový kupon, po 

jehož předložení získáte v květnu 

při zakoupení vstupenky na 

jakoukoliv výstavu v šumperském 

muzeu ještě jednu vstupenku za 

zdarma! KŽŠ je k dostání za 12 Kč 

v knihkupectvích, v knihovně, 

v divadle, v Informačním centru 

a v novinových stáncích. 

SKŘÍTEK
Skřítek je sedlo a na něm kamenně sedí a hlídá Jílkův skřítek – trol.
Velké rozcestí. Jako náměstí.
Do kopce na hřebeny Jeseníků přes Ztracené skály až daleko, kam až mraky plují.
Stromy se krčí a dají se otevřít. Po rovině nevstupovat do rašelinišť a bažin
(ani s Jožinem), po silnici na Šumpersko a Rýmařovsko. Nedaleko se povalují zbytky hradu
Rabštejna a zarůstají stejnojmenné skály. Z loupežníků nejde strach, neboť to jsou horolezci
a horolezkyně. Také horolezčata. Na Skřítku je hej, turisti tu mají rej. 

KUULLTTURRNNÍ ŽIVVVOTT
ŠUMPERKA

Společenský měsíčník, 55. ročník KVĚTEN 2013

Vít Rozehnal převzal ocenění na 

večeru v Moravském divadle, kte-

rým již tradičně provázel Marek 

Eben.  Foto: archiv

Fotbal

Házená

Aquacentrum Benátky

Informační centrum 

aktualizuje databázi

Informační centrum, které sídlí v bu-

dově šumperského Vlastivědného muzea 

na Hlavní třídě 22, poskytuje informace 

a služby z oblastí kultury, sportu, uby-

tovacích a stravovacích možností, tu-

ristických zajímavostí a dalších odvětví 

cestovního ruchu v regionu. Nabízí rov-

něž bezplatnou prezentaci na webových 

stránkách www.infosumperk.cz, které 

Informační centrum spravuje. 

Databázi využívají obyvatelé města 

a turisté, prosíme proto o spolupráci 

při udržitelnosti aktuálnosti informací, 

která má vést ke spokojenosti veřej-

nosti. Kontaktní adresa IC Šumperk: 

tel. +420 583 214 000, e-mail: icsum-

perk@seznam.cz. Provozní doba: 

Po- pá 8:00- 17:00, so 9:00-13:00. 

 S. Nováková, IC Šumperk

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


