
Galerie Šumperska se promění 
ve šperkovnici muzea 

V Galerii Šumperska bude ve čtvrtek 

5. března vernisáží v 17 hodin zahájena 

výstava nazvaná Šperkovnice šumper-

ského muzea. Návštěvníci na ní uvidí 

náhrdelníky, náušnice, přívěsky a řadu 

dalších zajímavých ozdob z archeolo-

gických a historických sbírek. Převáž-

ná část vystavených šperků a bižuterie 

přitom byla nalezena při záchranných 

archeologických výzkumech nebo je 

muzeum získalo darem. Výstava potr-

vá do 7. června.

Cimrmani přivezou jevištní 
sklerotikon Švestka

Obdobně jako většina ostatních před-

stavení pražského Divadla Járy Cimr-

mana je i jevištní sklerotikon Švestka 

složen ze dvou částí - série odborných 

referátů, týkajících se života a díla Járy 

Cimrmana, v části první a v druhé pak 

ucelenější zpracování Cimrmanova 

díla - činohry Švestka. Cimrmani uve-

dou sklerotikon v šumperském divadle 

v neděli 8. března od sedmé večerní. 
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Tipy Živé brány aneb kam se vydat za kulturou v březnu
Jindřich Štreit zahájí dvě 

výstavy, poté se vydá na Via Lucis

Známý fotograf, vysokoškolský pe-

dagog, kurátor a organizátor kultur-

ního života Jindřich Štreit, který má 

k našemu regionu velmi blízko, při-

jede ve středu 4. března do Šumper-

ka. Nejprve se zúčastní v 17.15 hodin 

vernisáže výstavy svých plakátů v Ga-

lerii na schodech ve Vile Doris v ulici 

17. listopadu a poté zahájí v 18 hodin 

v Galerii J. Jílka v Sadech 1. máje vý-

stavu černobílých fotografi í Jindřicha 

Buxbauma nazvanou „Chasidé v Mi-

kulově a Londýně“, jež zaznamenávají 

atmosféru židovských komunit v obou 

zmíněných městech. 

Krátce po vernisáži se Jindřich Štreit 

vrátí zpět do „Dorisky“. Přijal totiž po-

zvání na Setkání s přáteli v rámci cyk-

lu komorních pořadů Via Lucis, jenž 

pořádá Středisko volného času Doris. 

Setkání se uskuteční od 18.30 ho-

din v sále Vily Doris, vstupenky si lze 

koupit ve Vile Doris u P. Konupčíka, 

tel.č. 731 610 037.

Hanging Hearts odehrají 
koncert na jevišti

Na středu 4. března chystá šum-

perský Dům kultury další Koncert 

na jevišti, tentokráte jazzový. Od 

19.30 hodin se na jevišti velkého sálu 

představí fenomenální trio Hanging 

Hearts z amerického Chicaga, které 

se proslavilo otevřeným a svobodným 

jazzovým soundem, jenž je přístupný 

i běžnému posluchači. Hanging Hearts 

vstřebávají a mixují vlivy jazzu, funku, 

rocku a „popu pro dospělé“. Vstupenky 

lze koupit v pokladně Domu kultury.

Vystaven bude i bronzový přívěsek 

v podobě plastiky beránka ze starší 

doby železné.  Foto: VM Šumperk

Děj činohry Švestka se odehrává 

v železniční staničce Středoplky. 

 Foto: archiv

Hlavním tématem Buxbaaumových 

fotografi í je židovství, ke kterému 

se sám plně hlásí.  Foto: -jb-

Preludium odstartovalo, v březnu nabídne tři koncerty
Historie festivalu Preludium Aloise 

Motýla, po němž bylo loni původní 

Šumperské preludium pojmenováno, 

se píše již neuvěřitelných dvaačtyřicet 

let. Letos přitom pořadatelé pozvali 

na koncerty zralé umělecké osobnos-

ti a současně jejich potomky, kteří na 

prahu umělecké kariéry teprve stojí.

Preludium Aloise Motýla odstarto-

valo prvním koncertem v únoru, ten 

druhý bude v pondělí 2. března patřit 

violoncellistům Hoškovým. Jiří Hošek, 

jenž působí jako profesor na pražské 

Akademii múzických umění, patří 

k nejznámějším hráčům na violoncel-

lo u nás. Jeho dcera Dominika Weiss 

Hošková pak v současnosti studuje na 

Jerusalem Academy of Music.

Třetí festivalový koncert v pondě-

lí 16. března představí posluchačům 

muzikantkou rodinu Kollertových. 

Klavírista Jiří Kollert je mimořádnou 

osobností naší hudební scény, vystupu-

je nejen jako sólista, ale bývá také často 

zván do porot nejrůznějších soutěží. 

Jeho syn Eduard patří k nejnadanějším 

hudebníkům naší doby. Již v deseti le-

tech vystupoval sólově s orchestrem 

Pražské komorní fi lharmonie, a to ne-

jen na klavír, ale také na housle. 

Závěrečný koncert Preludia nabídne 

v pondělí 31. března šumperskému 

publiku vystoupení rodiny Rakových. 

Jeden z nejznámějších kytaristů naší 

doby, Štěpán Rak, se představí na spo-

lečném koncertě se svým synem, také 

kytaristou, Janem Matějem Rakem.

Stejně jako v uplynulých ročnících 

také letos se koncertuje v klášterním 

kostele, a to vždy od sedmé večer-

ní. Vstupenky lze koupit v obvyklých 

předprodejích s tím, že na koncerty 

Preludia je možné využít všechny před-

placené karty Klasiky Viva. -zk-

Dominika Weiss Hošková studuje 

na Jerusalem Academy of Music. 

 Foto: archiv

Eduard Kollert patří k nejnada-

nějším hudebníkům naší doby.  

 Foto: archiv

Jan Matěj Rak se stejně jako jeho 

otec Štěpán věnuje hře na kytaru. 

 Foto: archiv



KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Za zimních večerů v chalupách 

Interaktivní výstava o domácí výrobě 

na venkově v minulosti trvá do 22.3. 

▶ Rozloučení se zimou v muzeu a záro-

veň i s výstavou Za zimních večerů v cha-

lupách proběhne 22.3. od 14 do 17 hod.

Galerie Šumperka
▶ Šperkovnice šumperského muzea 

Výstavy bude zahájena 5.3. v 17 hod. 

a potrvá do 7.6.

Hollarova galerie
▶ O včelách a lidech 

Výstava ve spolupráci se SVČ Doris 

trvá do 26.4.

Rytířský sál
▶ Radek Pilař dětem pro radost 

Výstava u příležitosti 50. výročí zaháje-

ní pravidelného vysílání pořadu Večer-

níček trvá do 29.3.

Stálá expozice 
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Bližší informace: VM Šumperk, Hl. 

třída 22, tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 

583 214 908, e-mail: vmsumperk@

muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-

sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-ne 

9-12 hod., 12.30- 17 hod. Otevírací doba 

Galerie Šumperska: út-ne 9-12 hodin, 

12.30- 17 hodin. 

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI
▼ PADDINGTON  Hrajeme pro děti

VB, Francie, Kanada, rodinný, kome-

die, ČZ

1.3. v 15.30 hod.

Vstupné 90 Kč, rodiče s dětmi 70 Kč*

▼ GHOUL 3D  3D

ČR, thriller, horor, titulky

1.3. v 19.45 hod., 4.3. v 18 hod.

▼ GHOUL 3D  3D

▼ PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
USA, drama, erotický, romantický

2.3. v 17.30 hod.

▼ BIG EYES 

USA, drama, životopisný, 1x Zlatý glóbus

2.3. ve 20 hod., 3.3. v 17.30 hod.

▼ KOBRY A UŽOVKY 

ČR, drama

3.3. v 19.45 hod.

▼ BABOVŘESKY 3 

ČR, komedie

4.3. v 15.45 hod.

▼ HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER Artvečer - FK

USA, dokumentární

4.3. ve 20 hod.

▼ FÉNIX  Artvečer - FK 

Německo, drama, thriller

5.3. v 15.30 hod., 11.3. ve 20 hod.

▼ AMERICKÝ SNIPER 

USA, životopisný, akční, drama, váleč-

ný, 6 nominací na Oscara

5.3. v 17.30 hod., 6.3. a 8.3. ve 20 hod.

▼ HACKER 

USA, akční, krimi, drama, mysteriózní, 

thriller

5.3. ve 20 hod.

▼ ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 3D 

 Hrajeme pro děti*, 3D

Francie, anim. rodinný, ČZ

6.-8.3. v 15.30 hod.

▼ DIVOČINA 

USA, životop. drama, 2 nomina-

ce na Oscara

6.3. v 17.30 hod., 7.3. ve 20 hod.

▼ JUPITER VYCHÁZÍ 
USA, sci-fi , akční, dobr.

7.3. v 17.30 hod.

▼ PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
USA, drama, erotický, romantický

8.-9.3. a v 17.30 hod., 10.3. v 19.45 hod., 

11.3. v 17.30 hod., 19.3. ve 20 hod.,

▼ E.A. POE: PODIVNÝ EXPERIMENT 
USA, thriller

9.3. v 19.45 hod., 10.3. v 17.30 hod.

▼ ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 

 Hrajeme pro děti*

Francie, animovaný, rodinný, 85, ČZ 

13.-15.3., 20.3. v 15.30 hod., 23.3. 

v 16.30 hod.

▼ VYBÍJENÁ 

ČR, komedie

12.3. v 17.30 hod., 13.-16.3 ve 20 hod., 

17.- 18.3. v 17.30 hod., 20.3. ve 20 hod., 

25.-26.3. a v 17.30 hod., 31.3. v 17.30 hod.

▼ RICHARD STRAUSS - ARABELLA
Rakousko, záznam Salzburský festival

12.3. v 19.30 hod.

▼ CHAPPIE 
USA, akční, thriller, sci-fi 

13.-16.3. v 17.30 hod.

▼ PADDINGTON  Hrajeme pro děti*

VB, Fr., Kanada, rodinný, komedie, ČZ

15.3. a 22.3. ve 13.30 hod.

▼ LABUTÍ JEZERO 

 Živě z Královského baletu Londýn

Velká Británie, balet

17.3. ve 20.15 hod.

▼ ODBORNÝ DOHLED NAD VÝCHO-
DEM SLUNCE  Artvečer - FK

ČR, drama

18.3. v 19.30 hod.

▼ REZISTENCE 

USA, akční, romant., sci-fi 

19.-20.3. v 17.30 hod., 21.-22.3. ve 

20 hod., 24.3. v 17.30 hod., 26.3. 

v 19.30 hod.

▼ POPELKA  Hrajeme pro děti

USA, dobr. drama, rodinný, ČZ

21.-22.3. v 15.30 hod.

▼ GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL 

USA, Fr., Šp., akční, krimi, drama

21.-22.3. v 17.45 hod.

▼ MOTANI: KEŇA A GORILY 

Keňa, ČR, cest. přednáška, diashow

23.3. v 19.30 hod.

▼ BIRDMAN 
USA, Fr., komedie, drama, 9 nom. 

na Oscara

24.3. ve 20 hod.

▼ VYŠŠÍ MOC  Artvečer - FK

Švédsko, Fr., Norsko, drama

25.3. v 19.30 hod.

▼ KONEČNĚ DOMA 3D 

 Hrajeme pro děti, 3D

USA, rodinný, anim., dobr., fantasy, 

sci-fi , ČZ

26.-29.3. v 15.30 hod.

▼ EXPEDIČNÍ KAMERA
ČR, Šp., VB, USA, Něm., 6. ročník naší 

největší outdoorové a cestovatelské akce

27.3. v 18 hod. 

▼ MĚSTO 44 
Polsko, drama, válečný

28.-30.3. v 17.30 hod.

▼ LOVCI A OBĚTI 
ČR, akční, drama

28.-29.3. ve 20 hod.

▼ GHOUL  

ČR, thriller, horor, titulky 

30.3. ve 20 hod., 31.3. v 19.30 hod.

Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-

vo nám. 3, tel.č. 583 212 000, program 

na internetových stránkách www.kino-

sumperk.cz, změna programu vyhraze-

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

* Za fi nanční dar děkujeme fi rmám 
SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk. 
Pozor: rezervace a prodej vstupenek 
přes internet na webových stránkách 
kina. Předprodej v pokladně denně od 

14 hodin. Změna programu vyhrazena!

Dům kultury

▶ Radovanovy radovánky 
1.3. od 10 hod. ve velkém sále DK, po-

hádka, Divadlo Věž Brno

Město 44

Asterix: Sídliště bohů

Divočina

Radek Pilař dětem pro radost

Vybíjená

Šperkovnice šumperského muzea

Gunman: Muž na odstřel

Ghoul



SPORTOVNÍ SERVIS

▶ PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: 
Jiří Hošek (violoncello), Dominika 
Weiss Hošková (violoncello)
2.3. od 19 hod. v klášterním kostele

▶ Koncert na jevišti: 
Hanging Hearts (USA) 
4.3. od 19.30 hod. na jevišti velkého sálu DK

▶ O Pohár města Šumperka 2015
7.3. od 9 hod. ve velkém sále DK, ta-

neční soutěž ve standardních a latin-

sko-amerických tancích 

▶ Květinový ples
7.3. od 19.30 hod. ve velkém sále DK

▶ Šlágrparáda k MDŽ: Duo Jamaha
9.3. od 16 hod. ve velkém sále DK

▶ Velikonoční pohádka
15.3. od 10 hod. ve velkém sále DK, po-

hádka, Divadýlko Mrak

▶ PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: 
Štěpán Rak (kytara), Jan Matěj Rak 
(kytara)
16.3. od 19 hod. v klášterním kostele

▶ Láďa Kerndl „70“
20.3. od 19 hod. ve velkém sále DK

▶ Blues Aperitiv
21.3. od 19 hod. ve velkém sále DK

▶ Dan Bárta & Illustratosphere
27.3. od 19.30 hod. ve velkém sálu DK

▶ Dlouhý, Široký a By...
29.3. od 10 hod. ve velkém sále DK, po-

hádka, Divadlo Studna

▶ PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: 
Jiří Kollert (klavír), Eduard Kollert (housle)
30.3. od 19 hod. v klášterním kostele

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. Změna programu 

vyhrazena!

Divadlo

▶ Figarova svatba
3.3. v 10 hod. školy, dopr. volných míst 

▶ Čertův švagr
4.3. v 10 hod. školy, dopr. volných míst 

▶ Rychlé šípy, řečení Šípáci
5.3. v 17 hod.  D, VK 

▶ 1 + 1 = 3
6.3. v 11 hod. školy, dopr. volných míst 

▶ Kočičí Jazýčky
6.3. v 19 hod., Hrádek, Studio D123  VK 

▶ Švestka
Divadlo Járy Cimrmana

8.3. v 19 hod.  VK 

▶ Rychlé šípy, řečení Šípáci
10.3. v 10 hod. školy, dopr. volných 

míst 

▶ Čertův švagr
11.3. v 10 hod. školy, dopr. volných 

míst 

▶ Balet Praha Junior: 
Nulová gravitace 2015
12.3. v 19 hod.  VK 

▶ Balet Praha Junior: Stvoření tance
13.3. v 9 a v 11 hod. školy, dopr. vol-

ných míst 

▶ Figarova svatba
14.3. v 19 hod.  B, VK 

▶ Pejsek a Kočička
17.3. v 10 hod. MŠ, dopr. volných míst 

▶ Figarova svatba
18.3. v 10 hod. školy, dopr. volných míst 

▶ Figarova svatba
19.3. v 17 hod.   C, VK 

▶ Kočičí Jazýčky
21.3. v 19 hod., Hrádek, Studio D123  VK 

▶ Jarní koncert Šumperského dět-
ského sboru
25.3. v 18 hod. VK, prodej vstupenek 

od 9.3. na Komíně 

▶ Slepice
28.3. v 19 hod.  P, VK 

▶ Figarova svatba
31.3. v 10 hod. školy, dopr. volných míst 

Informace o vstupenkách získáte v di-

vadle na tel.č. 583 214 062, 731 655 847. 

Další informace na www.divadlosum-

perk.cz. Předprodej vstupenek v poklad-

ně divadla Po-Pá vždy od 15 do 18 hodin 

nebo hodinu před začátkem představení. 

Změna programu vyhrazena!

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Jaroslav Diviš, „Já v mikrosvětě“, 

kombinované techniky 

Výstava trvá do 1.3.

▶ Jindřich Buxbaum, „Chasidé v Miku-

lově a Londýně“, černobílá fotografi e 

Výstava, která bude zahájena 4.3. 

v 18 hod., potrvá do 29.3.

Divadlo Šumperk
▶ Jakub Hříbek - Obrázky malované 

ústy Výstava trvá do 26.4. 
▶ Výstava děl uměleckých škol AVE 

ART Ostrava a Střední školy obcho-

du, gastronomie a designu PRAKTIK 

s.r.o. Olomouc 

V prostorách divadla

Bližší informace: Komenského 3, tel.č. 

583 214 061.

Městská knihovna
▶ „Karel Kocůrek - Austrálie“ Výstava 

trvá do 4.3.

▶ Soňa Zapletalová - „Řeka proudící 

pod řekou - svět mezi světy“, intui-

tivní obrazy Výstava, která potrvá do 

22.4., bude zahájena 5.3. v 17 hod.

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 

tel.č. 583 214 588, knihovna Sever, Te-

menická 5, www.knihovnaspk.cz.

Kino Oko
▶ VÝSTAVA: České fi lmové plakáty 2014 

Výstava trvá do 31.3.

Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-

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

sumperk.cz.

Jindřich Buxbaum, 

„Chasidé v Mikulově a Londýně“Dan Bárta & Illustratosphere Švestka Nulová gravitace

HázenáFlorbal Basketbal Hokej

Florbal

2. liga dorostenci
21.3. v 8.30 hod. v SHG 

FBC Asper Šumperk 

- SK K2 Sportcentrum Prostějov 

21.3. v 11.20 hod. v SHG 

FBC Asper Šumperk 

- TEMPISH FBS Olomouc 

Bližší informace: www.asper.cz, „SHG“ 

= sportovní hala Gymnázia, *čas bude 

upřesněn  

Házená

Muži 2. liga 
1.3. v 10.30 hod. v hale „G“ 

TJ Šumperk - TJ Lesana Zubří 

8.3. v 10.30 hod. v hale „G“ 

TJ Šumperk - TJ Cement Hranice B

22.3. v 10.30 hod. v hale „G“ 

TJ Šumperk - Sokol Ostrava

Mladší dorost
28.3. v 10.30 hod. na hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - Bystřice p. Hostýnem

Starší žáci
29.3. v 9.30 hod. na hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - TJ Cement Hranice

Bližší informace: www.hazenasumperk.

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

perk@quick.cz, „G“ = Gymnázium, „TS“ 

= Tyršův stadion.

Basketbal

Muži 1. liga  
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8.3. v 15 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk - BC Vysočina

22.3. v 15 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk - Sparta Praha

Ženy 1. liga 
Končí  základní část, další rozlosová-

ní proběhne koncem února

Muži B OP Střední Morava
13.3. v 18.15 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk - Mohelnice A 

Kadeti U17 OP Střední Morava
21.3. v 10 hod. a ve 12 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk - Snakes B Ostrava

Kadetky U17 OP Střední Morava
28.3. v 10 hod. a ve 12 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk - Šlapanice

Bližší informace: www.basketbalsum-

perk.cz, „TS“ = Tyršův stadion

Hokej

28.2. v 17 hod. Salith Šumperk - LHK 

Jestřábi Prostějov

Bližší informace: www.hokejsumperk2003.cz

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.

Informační centrum Šumperk

Hlavní třída 22

Telefon: +420 583 214 000

E-mail: icsumperk@seznam.cz 

Web: www.infosumperk.cz

Otevírací doba: 

Pondělí 13:00-17:00, 

úterý - pátek 8:00-17:00, 

sobota 9:00-13:00

SPOLEČNOST

Kino Oko láká na balet

V měsíci březnu láká kino Oko na 

další přímý přenos, tentokráte La-

butího jezera v podání Královského 

baletu v Londýně. Podmanivý pří-

běh o krasavici proměněné v labuť 

je na programu v úterý 17. března 

od 20.15 hodin. Sto osmdesát minut 

dlouhý přenos z Londýna přijde na 

250 korun, při koupi abonmá na 

minimálně dva různé balety pak na 

200 korun. -zk-

Jeseníky nabízejí dobré podmínky pro běžkaře
Jeden z mála opravdových rájů pro 

běžecké lyžování ve střední Evropě na-

jdou sportovní nadšenci v Jeseníkách. 

Nejvyšší moravské hory jsou protkány 

třemi sty osmdesáti kilometry udržo-

vaných lyžařských běžeckých tras, od 

okruhů s minimálním převýšením až 

po náročné trasy se stoupáním na vr-

choly hor.

„V současnosti nabízejí Jeseníky 

dobré sněhové podmínky. Naši spolu-

pracovníci denně zajišťují údržbu bě-

žeckých tras po celých horách, takže 

zde běžkaři najdou stovky kilometrů 

upravených úseků,“ říká Andrea Zá-

věšická, ředitelka Sdružení cestovního 

ruchu Jeseníky, které údržbu běžeckých 

tratí zajišťuje. Aktuální data o stavu 

sněhové pokrývky v Jeseníkách přitom 

najdou zájemci na webových stránkách 

www.NavstivteJeseniky.cz. Tam získají 

i přehled o tom, které tratě jsou aktuál-

ně upravené či sjízdné.

Nejvyhledávanějšími úseky pro bě-

žecké lyžování v Jeseníkách jsou podle 

ředitelky Sdružení cestovního ruchu 

tratě z Červenohorského sedla směrem 

na Praděd či Vřesovou studánku, dále 

okruhy na Paprsku, na Staroměstsku 

a trasy okolo sedla Skřítek. „Co se týká 

tipů na méně známé, avšak atraktivní 

trasy, doporučuji například běžecké 

trasy v okolí Priessnitzových lázní, úse-

ky z Petříkova do Lipové-lázní nebo 

okruh od lanovky v Branné na Kron-

felzov a zpátky,“ radí běžkařům Andrea 

Závěšická.

Dobré sněhové podmínky nyní vlád-

nou v Jeseníkách také na dalších mís-

tech, třeba na výcvikových okruzích 

kolem Hotelu Kurzovní. Velmi atrak-

tivní je rovněž běžecká trasa kolem 

horní nádrže elektrárny na Dlouhých 

Stráních, kam se lyžaři mohou nechat 

vyvézt lanovkou z lyžařského areálu 

v Koutech.

Údržbu lyžařských běžeckých tratí 

koordinuje společnost Jeseníky - Sdru-

žení cestovního ruchu za fi nanční 

podpory Olomouckého kraje, města 

Šumperka a další obcí regionu. Více 

informací lze získat na www.navstiv-

tejeseniky.cz/zimni-sporty/bezecke-

lyzovani a na http://bilestopy.cz/cs/

zapadnijeseniky. -red-

Mezi běžkaři jsou oblíbené na-

příklad tratě vedoucí k Pradědu. 

 Foto: archiv

Tipy Živé brány aneb kam se vydat za kulturou v březnu

Přímý přenos baletu Labutí jezero 

je na programu 17. března. 

 Foto: archiv

Do divadla přijedou mladí 
špičkoví tanečníci

Špičkový taneční soubor Balet Praha 

Junior, který tvoří studenti a absolventi 

Tanečního centra Praha ve věku od se-

dmnácti do dvaceti let, se zastaví na svém 

turné po vlastech českých i v Šumperku. 

Divadlo bude tanečníky hostit po dva 

dny - ve čtvrtek 12. a v pátek 13. března. 

První den nabídne široké veřejnosti od 

19 hodin představení Nulová gravitace. 

V pátek 13. března se pak s uměním 

mladých tanečníků mohou setkat i ško-

láci. Vzdělávací představení nazvané 

Stvoření tance je naplánováno na devá-

tou dopolední a v případě velkého zájmu 

proběhne i v jedenáct hodin dopoledne.

Třináctinásobný držitel 
Ceny Anděl okouzlí 
i náročné publikum

Sběratelé koncertních zážitků by ne-

měli chybět poslední březnový pátek 

v Domě kultury Šumperk. Od půl osmé 

večer zde vystoupí Dan Bárta s kapelou 

Illustratosphere.

Dan Bárta je všestranný zpěvák, 

který má na svém kontě mnoho cen. 

V Šumperku nabídne průřez celou 

svou tvorbou, včetně písní z aktuální-

ho úspěšného alba Maratonika, a při-

dá také staré skladby v novém kabátě 

či úplné novinky z další připravované 

desky. Na pódiu ho doprovodí Robert 

Balzar Trio patřící mezi nejrespekto-

vanější české jazzové soubory. Zají-

mavostí je, že za bicí soupravu usedne 

Šumperan Jiří Slavíček, někdejší bube-

ník zábřežského Moravia Big Bandu. 

Český Frank Sinatra oslaví 
v Šumperku jubileum

V pátek 20. března oslaví se šumper-

ským publikem významné životní jubi-

leum zpěvák Láďa Kerndl. Český Frank 

Sinatra si pro posluchače připravil kom-

ponovaný pořad se známými melodie-

mi, které uvede za doprovodu orchestru. 

Koncert legendy české swingové a jaz-

zové hudby se uskuteční ve velkém sále 

Domu kultury od devatenácti hodin. 

 Zpracovala Z. Kvapilová

Dan Bárta vystoupí s kapelou 

Il lustratosphere v Šumperku v pá-

tek 27. března.  Foto: K. Voděra


