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Brány památek se návštěvníkům otevřou 18. dubna
Brány památek dokořán je název akce, kterou již 

třetím rokem pořádá u příležitosti Mezinárodního 

dne památek a sídel, jenž připadá na 18. dubna, měs-

to Šumperk ve spolupráci se Sdružením historických 

sídel Čech, Moravy a Slezska, Vlastivědným muzeem 

Šumperk a místní Městskou knihovnou. Akci odstar-

tují ve čtvrtek 16. dubna hned dvě přednášky, o dva 

dny později se pak v Šumperku otevřou návštěvní-

kům památky, expozice a výstavy a klášterní kostel 

rozezní festival Zlatá lyra. 

Letošní „Brány památek“ pootevře již ve čtvrtek 

16. dubna Monika Paulová z oddělení Státní památ-

kové péče šumperské radnice. V prostorách Městské 

knihovny v ulici 17. listopadu bude od 17 hodin před-

nášet na téma „Historie, vývoj a regenerace městské 

památkové zóny Šumperk“, na ni pak naváže před-

náška studentky dějin výtvarného umění Báry Kaněv 

o architektu Ernstu Wiesnerovi a funkcionalistické 

budově šumperské pošty. „Přednášky v knihovně jsou 

neodlučitelnou součástí akce a těší se velké oblibě“, 

říká referent oddělení kultury a vnějších vztahů šum-

perské radnice Bohuslav Vondruška a prozrazuje, že 

chybět nebude ani bohatý obrazový materiál a různé 

zajímavosti. Právě oběma přednáškami, ale také ote-

vřením expozice Čarodějnické procesy, pořádáním 

prohlídkových okruhů městem s průvodcem v kostý-

mu a otevřením kostela Zvěstování Panny Marie se 

město do akce Brány památek dokořán zapojí.

V sobotu 18. dubna se brány památek otevřou na-

plno a zcela zdarma. Výstavy a expozice zpřístupní 

návštěvníkům šumperské muzeum od 9 do 12 hodin 

a od 12.30 do 17 hodin. Návštěvníci si budou moci 

prohlédnout výstavu Šperkovnice šumperského mu-

zea, jež je umístěna v Galerii Šumperska, výstavu Ces-

tou křížů, která bude od 2. dubna k vidění ve výstavní 

síni, a konečně výstavu nazvanou O včelách a lidech 

v Hollarově galerii. Mimořádně bude pro tuto akci 

prodloužena i výstava Radek Pilař dětem pro radost 

v Rytířském sále. A zavítat mohou zájemci také do 

stálé expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy 

s audioprůvodcem guidePORT™.

Otevřena bude rovněž stálá expozice Čarodějnic-

ké procesy, jež se nachází ve sklepení Geschaderova 

domu v Kladské ulici a která bude otevřena od 9 do 

17 hodin. „V expozici se návštěvníci dozvědí zajíma-

vosti z období let 1678 až 1694, kdy bylo ve Velkých 

Losinách a v Šumperku obviněno z čarodějnictví 

a následně upáleno jedenaosmdesát nevinných lidí,“ 

láká do sklepení Geschaderova domu referent oddě-

lení kultury a vnějších vztahů a dodává, že poslední 

prohlídka se uskuteční v 16.15 hodin.

Za kulturou se pak mohou lidé vydat od deváté 

ranní do osmé večerní do kostela Zvěstování Panny 

Marie, kde proběhne další ročník festivalu Zlatá lyra. 

„Tuto přehlídku dětských pěveckých sborů každo-

ročně pořádají Kruh přátel Šumperského dětského 

a Středisko volného času Doris. Letos připadl termín 

jejího konání přímo na Mezinárodní den památek 

a sídel, takže byla zařazena do programu akce Brány 

památek dokořán,“ upřesňuje Vondruška a dodává, 

že vstupné na tento festival je dobrovolné.

Zajímavou nabídku chystá šumperská radnice na 

sobotní večer. V 19 a ve 20 hodin budou připrave-

ny průvodkyně v dobových kostýmech, aby zájemce 

provedly historickým jádrem města a v rámci pro-

hlídkového okruhu „Procházka ze 13. do 21. století“ 

jim ukázaly více i méně známé památky a řekly zají-

mavosti z jejich historie i z dějin celého města. Večer-

ní prohlídky „startují“ od Lavičky vzkazů na náměstí 

Míru u radnice. „Nenechte si ujít neopakovatelnou 

atmosféru večerního města podpořenou průvodci 

v historických kostýmech,“ láká na závěrečnou akci 

Bohuslav Vondruška.  -zk-



KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Cestou křížů Výstava ve spolupráci 

s olomouckým arcibiskupstvím a Mu-

zeem Kroměřížska bude zahájena 

2.4. a potrvá do 24.5. 

Galerie Šumperka
▶ Šperkovnice šumperského muzea 

Výstava trvá do 7.6.

Hollarova galerie
▶ O včelách a lidech Výstava ve spolu-

práci se SVČ Doris trvá do 26.4.

Rytířský sál
▶ Radek Pilař dětem pro radost Vý-

stava u příležitosti 50. výročí zahájení 

pravidelného vysílání pořadu Večerní-

ček je prodloužena do 19.4.

Stálá expozice 
▶ Příroda a dějiny severozápadní Mo-

ravy

Akce a přednášky 
▶ Velikonoce v muzeu 2.4. od 9 do 

16 hod. 

▶ Vycházka za lišejníky a mechorosty 

CHKO Jeseníky 25.4., sraz v 10 hod. 

u železniční stanice v Branné, přihláš-

ky na halda@moh.cz a magda.zmrha-

lova@muzeum-sumperk.cz

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. 

Otevírací doba Vlastivědného muzea 

v Šumperku o Velikonocích

5.4. je otevírací doba nezměněna, 6.4. 

je zavřeno.

Mezinárodní den památek a historic-

kých sídel

V rámci oslav Mezinárodního dne pa-

mátek a historických sídel bude muze-

um 18.4. přístupné celý den zdarma. 

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI
▼ SILS MARIA  Artvečer - FK

Fr., Švýcarsko, Něm., drama

1.4. ve 20 hod.

▼ CHAPPIE 
USA, akční, thriller, sci-fi 

1.4. v 17.30 hod., 12.4. ve 20 hod.

▼ PÍSEŇ MOŘE  Hrajeme pro děti*

Irsko, Dánsko, Belgie, Lucembursko, 

Fr., anim., rodinný, fantasy, nominace 

na Oscara, ČZ

2.-3.4. ve 13.15 hod., 11.-12.4. v 15.30 

hod.

▼ OVEČKA SHAUN VE FILMU  

 Hrajeme pro děti

VB, Fr., animovaný, rodinný, komedie, ČZ

2.-3.4. v 15.30 hod., 4.4. ve 13.30 hod., 

5.4. v 15.30 hod.

▼ CESTA NADĚJE 

Austrálie, USA, drama válečný

2.- 3.4. v 17.30 hod.

▼ RYCHLE A ZBĚSILE 7 
USA, akční, krimi, thriller

2.-3.4. v 19.45 hod., 4.4. ve 20 hod., 

5.- 6.4. v 17.15 hod., 7.4. ve 20 hod., 8.4. 

v 17.15 hod., 9.4. a 11.4. ve 20 hod., 

26.4. v 17.15 hod.

▼ SPONGEBOB VE FILMU: 
HOUBA NA SUCHU  Hrajeme pro děti

USA, anim., dobr., komedie, ČZ

4.4. v 15.30 hod., 5.4. ve 13.30 hod., 

10.4. v 15.30 hod.

▼ REZISTENCE 3D  3D 

USA, akční, romantický, sci-fi , dabing 

4.4. a pátek 10.4. v 17.30 hod.

▼ DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD 

USA, VB, komedie, drama

5.-6.4. ve 20 hod.

▼ KONEČNĚ DOMA  Hrajeme pro děti

USA, rodinný, anim., dobr., fantasy, 

sci-fi , ČZ

6.4. v 15.15 hod., 17.-19.4. v 15.30 hod.

▼ TEORIE VŠEHO
VB, životop., romant., drama, 2x Zlatý 

glóbus, 5x nominace Oscar

7.4. v 17.30 hod., 27.4. v 19.45 hod.

▼ CESTA VEN  Artvečer - FK

ČR, Francie, drama

8.4. ve 20 hod.

▼ ADOPCE: KONKURZ NA RODIČE 
ČR, časosběrný dokument

9.4. v 18 hod., v 17.30 hod. vernisáž vý-

stavy Jsem pěstoun

▼ SAMBA  Artvečer - FK

Francie, komedie, drama

10.4. ve 20 hod., 22.4. v 19.45 hod., 

29.4. v 17.30 hod.

▼ ČAROVNÝ LES 

USA, muzikál, fantasy, dobr., komedie

11.-12.4. v 17.30 hod.

▼ VZKŘÍŠENÍ DÉMONA 
USA, thriller, horor

13.4. v 17.30 hod., 14.4. ve 20 hod.

▼ KOBRY A UŽOVKY 
ČR, drama

13.4. v 19.15 hod., 14.4. v 17.30 hod.

in

▼ PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
USA, drama, erot., romant.

15.4. v 17.30 hod., 28.4. v 19.30 hod.

▼ PERNÝ DEN  Artvečer - Projekt 100

VB, komedie, hudební

15.4. ve 20 hod.

▼ VYBÍJENÁ 
ČR, komedie

17.4. a 20.4. v 17.30 hod.

▼ POŘÁD JSEM TO JÁ 

USA, drama, Oscar za titulní roli

16.4. v 17.30 hod., 17.4. ve 20 hod., 

28.4. v 17.30 hod.

▼ GIUSEPPE VERDI - SÍLA OSUDU 

 Národní divadlo Mnichov

Německo, opera, 

16.4. v 19.30 hod.

▼ POPELKA  Hrajeme pro děti*

USA, dobr., drama, rodinný, ČZ

18.-19.4. v 17.30 hod.

▼ KRÁLOVA ZAHRADNICE 

VB, drama, komedie, romantický

18.-19.4. ve 20 hod.

▼ NEUTEČEŠ 

USA, horor, thriller

20.4. v 19.30 hod., 21.4. v 17.30 hod.

▼ PROTI PŘÍRODĚ  Eurofest

Norsko, komedie, drama

21.4. v 19.45 hod.

▼ HODINOVÝ MANŽEL 
ČR, komedie

22.4. v 17.30 hod.

▼ PÍSEŇ MOŘE  

Irsko, Dánsko, Belgie, Lucembursko, 

Fr., anim., rodinný, fantasy, nominace 

na Oscara, titulky

23.4. v 17.30 hod.

▼ DIPLOMACIE 
Fr., Německo, drama, historický

23.4. ve 20 hod.

▼ NOČNÍ BEŽEC 

USA, akční, krimi, drama

24.4. v 17.30 hod., 25.-26.4. ve 20 hod.

▼ ZVONILKA A TVOR NETVOR 

 Hrajeme pro děti*

USA, anim., dobr., rodinný, fantasy, ČZ

25.-26.4. v 15.30 hod.

▼ S TVÁŘÍ ANDĚLA 
VB, Itálie, 2014, drama

24.4. ve 20 hod., 25.4. v 17.30 hod.

▼ DIVOČINA 
USA, životop. drama, 2 nominace na 

Oscara

Pořád jsem to já

Rychle a zběsile 7

Konečně doma

Šperkovnice šumperského muzea

Druhý báječný hotel Marigold

Velikonoce v muzeu

Perný den

Píseň moře



27.4. v 17.30 hod.

▼ HOLUB SEDĚL NA VĚTVI A ROZ-
MÝŠLEL SE O ŽIVOTĚ  Artvečer - FK

Švédsko, Norsko, Dánsko, Fr., Něm., 

komedie, drama

29.4. ve 20 hod.

▼ AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D  3D

USA, akční, dobr., sci-fi , ČZ

30.4. v 17 hod.

▼ EX MACHINA 
USA, VB, drama, sci-fi , thriller

30.4. ve 20 hod.

Bližší informace: Kino Oko, Masarykovo 

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

internetových stránkách www.kinosum-

perk.cz, změna programu vyhrazena, 

ČZ = české znění, 3D = 3D projekce. * Za 

fi nanční dar děkujeme fi rmám SHM, 
s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk. Pozor: re-
zervace a prodej vstupenek přes internet 
na webových stránkách kina. Předprodej 

v pokladně denně od 14 hodin. Přijímáme 
platební karty. Platnost rezervací vstu-
penek hodinu do začátku představení. 
Změna programu vyhrazena!

Dům kultury

▶ Step by step vol.2: Girl´s Power, 
Beaty (Trident)/SK
17.4. od 20 hod. v H-clubu Elwira, 

Kan-Jacca (Bassistaz), Dubtrax, Goofy, 

Interface crew, přehlídka elektronické 

hudby v rámci Eurofestu

▶ Vladimír Mišík & Etc.
24.4. od 20 hod. v H-clubu, hosté Huzi-

ka z Prievidze a Omicron Šumperk

▶ Pohádka od pohádky
19.4. od 10 hod. ve velkém sále DK 

Pohádkové leporelo, hraje Divadlo Po-

hádka Praha

▶ KLASIKA VIVA: Apollon Kvartet
27.4. od 19 hod. v klášterním kostele

ŠPEK:
Přehlídka umění Olomouckého kraje:
▼ BESEDA 
▶ Sandra Pogodová a Richard Pogoda
8.4 od 19 hod. na jevišti velkého sálu DK 

▶ Památky v historických městech 
na severu Olomouckého kraje
14.4. od 19 hod. v G-klubu 

Přednáší historička M. Filipová

▼ HUDBA 
▶ ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY: 
Wabi Daněk, BG Nova, Brzdaři, Beg 
Bie Country
3.4. od 19 hod. ve velkém sále DK

▶ O5 a Radeček, Voxel
10.4. od 20 hod. v H-clubu

▶ Visací zámek, Svatý Jidáš
17.4. od 20 hod. ve velkém sále DK

▶ Luboš Pospíšil a 5P
29.4. od 19.30 hod. ve velkém sále DK

▼ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
▶ Martin Hojgr
1.-15.4. v Jižním křídle DK

▼ DIVADLO 
▶ Bobři od Bobří řeky
12.4. od 10 hod. ve velkém sále DK 

Pohádka, hraje Divadlo Plyšového 

Medvídka Prostějov

▶ ŠPEK na prknech
18.4. od 9 hod. v divadle 

Celodenní přehlídka ochotnických 

souborů z Olomouckého kraje

▼ GASTRO 
▶ Týden regionálních specialit
13.-17.4. v kavárně PředMěstí 

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

▶ 1 + 1 = 3
1.4. v 19 hod.  A, VK

▶ Figarova svatba
3.4. v 19 hod.  VK 

▶ Kočičí Jazýčky
4.4. v 19 hod. Hrádek, Studio D123 

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

▶ Slepice
8.4. v 17 hod.  G, VK

▶ 1 + 1 = 3
9.4. v 9 hod.  školy, dopr. volných míst 

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

▶ Norway Today
10.4. v 19 hod.  Hrádek, Studio D123 

▶ Ceny města Šumperka
11.4. v 19 hod.  VK 

▶ LiStOVáNí - Ekonomie dobra a zla
14.4. v 18 hod. Čtení na jevišti za oponou

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

▶ Slepice
16.4. v 17 hod.  C, VK 

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

▶ Pohodový koncert s Tap-Týdou 
z Loučné nad Desnou a Komorním 
sborem L. Dohnalové-Mlynářové 
z Olomouce
17.4. v 19 hod. ve foyer VK 

▶ ŠPEK na prknech
18.4. v 9 hod. Celodenní přehlídka 

ochotnických souborů z Olomouckého 

kraje, Hrádek  VK 

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

▶ Pejsek a Kočička
22.4. v 9 hod.  MŠ, dopr. volných míst

▼ Festival Miloše Movnara 
▶ Figarova svatba
23.4. v 10 hod. školy, dopr. volných míst

▶ Slepice
23.4. v 17 hod.  D, VK

▶ Její pastorkyňa
24.4. v 10 hod.  školy, dopr. volných míst

▶ Rychlé šípy, řečení Šípáci
24.3. v 19 hod. VK, sleva 50% na vstup-

ném k 20. výročí festivalu MM

▶ Slepice
25.4. v 19 hod. B, VK, výtěžek jde na 

činnost Dětského klíče Šumperk, o.p.s.

▶ Předávání cen Festivalu M. Movnara
25.4. ve 21.30 hod. v Zrcadlovém sále 

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

▶ 1 + 1 = 3   
29.4. v 19 hod.  VK

▶ Čertův švagr
30.4. 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
▶ Anna Vančátová, „V radosti z mal-

by“ Výstava, která bude zahájena 

1.4. v 18 hod., potrvá do 3.5.

Jižní křídlo DK 
▶ Martin Hojgr 

Výstava undergroundového výtvarníka 

bude zahájena 1.4. v 17 hod. a potrvá 

do 15.4.

Bližší informace: DK, Fialova 3, tel.č. 

583 214 276

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
▶ Soňa Zapletalová - „Řeka proudící 

pod řekou - svět mezi světy“, intuitiv-

ní obrazy Výstava trvá do 22.4.

▶ Eliška Maradová - „Burundi - za 

vůní kávového zrna a za mozoly ru-

kou, co jej vypěstovaly“ 

Prodejní výstava fotografi í bude zaháje-

na 23.4. v 17 hod. 

Klasika Viva: Apollon KvartetAvengers: Age of Ultron 3D Šumperské pomněnky: Wabi Daněk Eurofest: Proti přírodě

Eliška Maradová - „Burundi“Slepice 1 + 1 = 3 Anna Vančátová, „V radosti z malby“
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Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 

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

menická 5, www.knihovnaspk.cz.

Kino Oko
▶ VÝSTAVA: Jsem pěstoun 

Putovní výstava velkoformátových 

portrétů pěstounů bude zahájena 9.4. 

v 17.30 hodin ve foyer kina a potrvá 

do 31.5.

Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-

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

nosumperk.cz.

SPORTOVNÍ SERVIS

Florbal

Olomoucká liga mladších žáků
12.4. v 8 hod. v SH 

FBC Asper Šumperk - FBC Lipník

12.4. v 9.20 hod. v SH 

FBC Asper Šumperk - SK K2 Sport-

centrum Prostějov 

12.4. v 11.20 hod. v SH 

FBC Asper Šumperk - FBC DDM 

Magnet Mohelnice 

12.4. ve 13.20 hod. v SH 

FBC Asper Šumperk - FBK Jeseník 

Olomoucká liga mužů
25.4. v 9.50 hod. v SHG 

FBC Asper Šumperk B - FBC Beer-

boys Libina 

25.4. ve 13.50 hod. v SHG 

FBC Asper Šumperk B - FBC Playma-

kers Prostějov 

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

= sportovní hala Gymnázia, „SH“ = 

sportovní hala ZŠ 8. května

Basketbal

Muži 1. liga  
Muži A budou hrát v dubnu baráž, 

rozlosování proběhne až po 23.3. 

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

TJ Šumperk B - Lipník

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

TJ Šumperk - Šlapanice

11.4. v 10 hod. a ve 12 hod. v hale „TS“

TJ Šumperk - TBS Přerov

Bližší informace: www.basketbalsum-

perk.cz, „TS“ = Tyršův stadion

Házená

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

TJ Šumperk - HC Zubří B

26.4. v 10.30 hod. v hale „G“ 

TJ Šumperk - KH Zbrojovka Vsetín

Mladší dorost
11.4. v 9.30 hod. na hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - DTJ Polanka B

25.4. v 9.30 hod. na hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - Házená Leg. Hustopeče

Bližší informace: www.hazenasumperk.

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

perk@quick.cz, „G“ = Gymnázium, „TS“ 

= Tyršův stadion.

Fotbal

Muži KP
5.4. od 15.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Klenovice

19.4. od 16 hod. na „TS“ 

Šumperk - Litovel

Dorost U19
5.4. od 13.15 hod. na „TS“ 

Šumperk - Sparta Brno

19.4. od 13.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Kroměříž

Dorost MSDD
12.4. od 11.30 hod. a od 13.30 hod. na 

„TS“ 

Šumperk B - Valašské Meziříčí

25.4. od 11.30 hod. a od 13.30 hod. na 

„TS“ 

Šumperk B - Hranice

Žáci U15 + U14 
18.4. od 14 hod. a od 15.45 hod. na „TS“ 

Šumperk - Hranice

Žáci U13 + U12
5.4. od 10 hod. a od 11.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Frýdek-Místek

18.4. od 10 hod. a od 11.30 hod. na 

„TS“ 

Šumperk - Přerov

Starší přípravka U11 + U10
19.4. od 9 hod. a od 11 hod. na „TS“ 

Šumperk - Prostějov

Starší přípravka U9
12.4. od 9 hod. na „TS“ 

Šumperk C - Bratrušov

25.4. od 9 hod. na „TS“ 

Šumperk C - Horní Pomoraví

OP mini mladší
12.4. od 15 hod. na „UT“ 

Šumperk A - Ruda nad Moravou

12.4. od 15 hod. na „UT“ 

Šumperk B - Horní Pomoraví

26.4. od 15 hod. na „UT“ 

Šumperk B - Staré Město

Bližší informace: http://www.fotbal-

sumperk.cz/, „TS“ = Tyršův stadion, 

„UT“ = umělá tráva na hřišti u 4. ZŠ.

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

Vladimír Mišík oslaví na Eurofestu čtyřicet let na scéně, taneční scénu ovládnou holky

Už deváté jaro v řadě přijíždějí do 

Šumperka umělci ze zahraničí, aby se 

představili v programu festivalu Euro-

fest. Největším magnetem 9. ročníku 

bude ale český zpěvák Vladimír Mišík 

a jeho doprovodná kapela ETC. Na své 

si přijdou i mladí, Eurofest pro ně chystá 

hvězdně obsazenou taneční párty.

„Každý rok dostane prostor v pro-

gramu Eurofestu hudební legenda. 

V minulých letech to byli například 

Slovák Pavol Hammel, kapela Psí vo-

jáci, Plastic People nebo Progres. Jsem 

rád, že letos budeme moci konečně při-

vítat Vladimíra Mišíka, o jehož účast 

na festivalu jsme usilovali už několik 

let,“ říká pořadatel Ondřej Polák. 

Ikona české bigbítové scény Vladi-

mír Mišík slaví letos na jaře čtyřicet 

let na scéně, a proto se fanoušci mo-

hou těšit na speciální výroční program 

složený z těch největších hitů. Během 

koncertu, který je naplánován na pátek 

24. dubna na osmou večerní v H-clubu, 

zazní pecky jako Sluneční hrob, Láska 

je jako Večernice, Proč ta růže uvadá?, 

Stříhali dokola malého chlapečka a dal-

ší. V úvodu večera se posluchačům 

představí „kabaretní alternativa popu“ 

skupina, Huzika z Prievidze, a na závěr 

programu zahrají bardi naší regionální 

rockové scény, kapela Omicron. 

Filmová scéna Eurofestu uvede 

v úterý 21. dubna v kině Oko nejoče-

kávanější skandinávský snímek letošní-

ho roku Proti přírodě. „Norský režisér 

Ole Giaver natočil příběh o muži, který 

vyráží sám na víkendový výšlap do hor 

a my slyšíme jeho necenzurované myš-

lenky,“ přiblížil atmosféru norského 

fi lmu Polák.

Hudební program Eurofestu bývá 

v posledních letech rozdělen na dvě gene-

račně odlišné části. Zatímco jeden kon-

certní večer je většinou věnován rocko-

vé klasice, druhý patří naopak mladým 

umělcům. V minulosti se šumperskému 

publiku představily talentované klubové 

kapely z Běloruska, Maďarska, Polska, 

Rakouska a Itálie. Letos se pořadatelé 

rozhodli uspořádat párty s taneční muzi-

kou. V pátek 17. dubna vypukne v H-clu-

bu Girl´s Power party, během které se za 

mixážními pulty vystřídají výhradně 

slečny z Česka, Polska a Slovenska. Více 

na www.eurofest.cz.  -red-

Vladimír Mišík nabídne speciální výroční program složený z těch největ-

ších hitů.  Foto: archiv


