AKCE V OKOLÍ STARÉHO MĚSTA – ÚNOR 2018
6. 2. – 7. 4. 2019 „ŠUMPERSKO V OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (1918 –
1938)“ ZÁBŘEH, MUZEUM
Výstava připravená u příležitosti nedávného 100. výročí vzniku samostatného
československého státu provede návštěvníky obdobím dvacetiletého trvání první republiky
s přihlédnutím k regionálnímu vývoji nejen na Šumpersku, ale i Zábřežsku. Začátek výstavy
připomíná poslední rok první světové války a místní události následující bezprostředně po 28.
říjnu 1918. Dále návštěvníci uvidí četné dobové dvou- i trojrozměrné exponáty dokládající
tehdejší hospodářský, politický, společenský i každodenní život regionu a jeho obyvatel.
6. 2. vernisáž výstavy od 17 hodin.

7. 2. – 31. 2. „VZPOMÍNKY NA JANA VELEHORY V ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFII J.
ČERVINKY (VÝBĚR Z ARCHIVU 1950 – 1987)“ ŠUMPERK, MUZEUM
Na velkoformátových černobílých fotografiích Jana Červinky, předního představitele
československého horolezectví dvacátého století, můžeme v šumperském muzeu již podruhé
obdivovat krásu velehor, atmosféru expedičního horolezectví i mimořádné sportovní výkony
horolezců. Jan Červinka (nar. 1930 v Opavě, od roku 1969 žije ve Vrchlabí) je legendou
československého horolezectví. Byl členem elitního československého horolezeckého družstva
v letech 1950–1976 a účastníkem nejdůležitějších poválečných národních expedic. Výstava fotografa

Jana Červinky bude zahájena vernisáží 7. února v 17 hodin.

14. 2. 2019 „MEZI STRUNAMI S FRANTIŠKEM SURMÍKEM“ BLUES
CLUB JESENÍK
"Mezi strunami" jsou pravidelné hudební večery jesenického muzikanta Ondry Kozáka
obohacené povídáním s výraznými osobnostmi Jesenicka a prostorem pro neformální jam
session. Muzikanti, nástroje s sebou! Únorovým hostem talk show bude jesenický zpěvák a
organizátor kulturních akcí František Surmík. Začátek v 19 hodin.

15. 2. 2019 „NEŘEŽ“ DOLNÍ MORAVA, BAR VĚTRÁK
Hudební skupinu Neřež – Zdeňka Vřešťála, Vítka Sázavského, Roberta Fischmanna a Filipa
Benešovského není nutné dlouze představovat. Patří mezi stálice české hudební scény.
Začátek ve 21 hodin.

16. 2. 2019 „KELTSKÝ VEČER“ ŠUMPERK, KD
Přijďte si do Domu kultury Šumperk užít nezaměnitelnou atmosféru na jedinečný Keltský
večer. Vystoupí Happy to Meet, Lua nebo Drunken Weasel. Zároveň se můžete těšit na
ochutnávku kvalitní skotské whisky, kterou zajistí Whisky & Kilt Praha. Začátek v 19 hodin.

22. 2. 2019 „POLETÍME? CHCE TO TOUR“ ŠUMPERK, KD
Brněnská kapela Poletíme? bourá v poslední době sály po celé republice. Skupina osmi dobře
vypadajících mužů v čele s nepřehlédnutelným Rudolfem Brančovským hraje original banjo
punk future jazz kántry v turbošansonovém duchu. Koncert je prý úplně pro všechny.
Začátek v 19.30 hodin.

22. 2. 2019 „SETKÁNÍ S JAROMÍREM HANZLÍKEM“ ZÁBŘEH, KINO
RETRO
Na svatého Valentýna dorazí do kin nový český film, romantická komedie s názvem Léto s
gentlemanem. Autorem scénáře a hlavním protagonistou filmu je Jaromír Hanzlík, herecká
legenda a mj. držitel Křišťálového glóbu za umělecký přínos české kinematografii z loňského
ročníku MFF v Karlových Varech. Pořad nabídne možnost připomenout si jeho padesátiletou
cestu hereckým životem. Jedná se o zcela výjimečnou příležitost setkat se osobně s tímto
legendárním hercem. Začátek v 18 hodin.

25. 2. 2019 „VE JMÉNU ŽIVOTA VAŠEHO – HOŘÍM!“ ŠUMPERK,
MUZEUM
U příležitosti 50. výročí oběti Jana Zajíce, studenta šumperské střední průmyslové školy
železniční, připravilo muzeum výstavu připomínající prostřednictvím osobních dokumentů a
předmětů jeho osobnost a okolnosti činu, kdy dobrovolně obětoval svůj život za pravdu a
svobodu společnosti. 25. února vstup zdarma, jinak plné 20,-, snížené 10,- Kč

26. 2. 2019 „CESTUJTE CHYTŘE, LEVNĚ A ČASTO“ ŠUMPERK, G-KLUB
Hana Machalová boří mýty o tom, že cestování je drahé, časově náročné a nebezpečné. Vede
populární přednášky zaměřené na levné cestování lidí s běžným zaměstnáním a příjmem.
Dodává kuráž všem, kterým brání různé životní překážky v plnění jejich cestovatelských snů.
Inspiruje svými cestami tisíce sledujících. Přesvědčí Vás, že svět je tu pro všechny bez
rozdílu. Bude Vám optimistickým rádcem a ohromnou motivací své cesty už dál neodkládat a
vyrazit. Začátek v 17.30 hodin.

