Akce leden 2020
OD SOCIALISMU K DEMOKRACII
Místo: Šumperk, Vlastivědné muzeum
Datum: listopad – 29. leden
U příležitosti 30. výročí sametové revoluce připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku velkou
retrospektivní výstavu, která své návštěvníky provede obdobím posledních dvaceti let existence
totalitního režimu s přihlédnutím k regionálnímu vývoji. www.muzeum-sumperk.cz
CESTY GUSTAVA ULRICHA
Místo: Vikýřovice, Muzeum silnic
Datum: prosinec – 14. březen
Výstava historických fotografií Podesní Gustava Ulricha, majitele bělidla v Rejhoticích, zobrazuje
dobové pohledy na cesty, silnice a mosty z konce 19. století až 30. let 20. století. Fotografie pocházejí
ze skleněných desek, které byly nalezeny v roce 2000 v Odrách a veřejnosti prezentovány panem
Zdenkem Mateiciucem. www.muzeumsilnic.cz
LADISLAV ZIBURA – 40 DNÍ PĚŠKY DO JERUZALÉMA
Místo: Jeseník, Divadlo Petra Bezruče
Datum: 13. ledna od 19 hodin
Ladislav Zibura v létě 2014 sbalil svůj život do 12 kilogramů, hodil batoh na záda a vypravil se z
Turecka pěšky do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu ušel 1 400 kilometrů napříč
rozpálenou krajinou Turecka a Izraele, stanul pod Zdí nářků a prožil největší dobrodružství svého
života. Těšit se můžete na vyprávění cynického kavárenského povaleče, který vám svým laskavě
nekorektním humorem dokáže, že poutník rozhodně nemusí být katolík, asketa ani nudný člověk.
Vstupné 180,- Kč v předprodeji na https://goout.net/cs/jine-akce/ladislav-zibura-40-dni-pesky-dojeruzalema.
VÁLKA ROSEOVÝCH
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 16. ledna od 19 hodin
Když se dva přestanou mít rádi, létají šrapnely nebezpečně blízko aneb Mrazivá komedie o rozvodu
dokonalého manželství. Černá komedie podle amerického románu slavného Warrena Adlera. Hrají:
Michal Dlouhý a Kateřina Lojdová a další. Vstupné 380,- a 420,- Kč.
http://www.kulturak.info/akce/detail/valka-roseovych-cez-5813.html
8. OBECNÍ PLES
Místo: Rapotín, KKC
Datum: 17. ledna od 19 hodin
Těšit se můžete na Olgu Lounovou, hosta večera a ukázky latinskoamerických tanců. Losování o
hodnotné ceny. Občerstvení zajištěno. Vstupné 180,- Kč, předprodej v KKC Rapotín.
HIMALÁJE – NEPÁL
Místo: Javorník, Městská knihovna
Datum: 22. ledna od 18 hodin
Cestopisná přednáška s podtitulem 20 dní, 200 km, převýšení 20 km, 5700 m n.m. Přednáška bude
doplněna o výstavu fotografií.

TEREZA MAŠKOVÁ
Místo: Velký sál Kulturního domu Šumperk
Datum: 22. ledna od 19:30 hodin
Vítězka poslední řady Superstar Tereza Mašková, vtrhla na naši popovou scénu jako hurikán. Díky
jejímu mimořádnému hlasovému projevu ji mnozí považují za nástupkyni Mariky Gombitové nebo
Věry Špinarové. Vstupné na sezení 350 Kč v předprodeji, 450 Kč v den akce
http://dksumperk.cz/program/aktualni-program/TEREZA-MASKOVA-s-kapelou-881
KAREL PLÍHAL
Místo: Kulturní dům Zábřeh
Datum: 30. ledna od 19 hodin
Ojedinělý hudebník, textař a poeta se po koncertní pauze vrací na podia. Karel Plíhal v jedné chvíli
dokáže publikum rozesmát veselou básničkou, aby vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil
emotivním textem písně. Program není vhodný pro děti do 12 let. Vstupné: v předprodeji 320 Kč, v
den koncertu 360 Kč. http://www.kulturak.info/akce/detail/karel-plihal-5796.html

