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KVĚTEN 2022 

 

Středa 11. května od 17 h v G-klubu Šumperk 

KLUB GEMINI: Mgr. Jarmila Podhorná 

Když bylinky léčí 
Hlavním tématem přednášky bude gemmoterapie, též zvaná jako medicína pupenů. Jedná se o léčbu 
kapkami z výtažků pupenů keřů, stromů nebo bylin. Tato metoda využívá kořínky, mladé listy, ale 
často pupeny, ve kterých se ukládají silné látky, jako hormony, vitamíny či enzymy, účinné k léčbě 
oslabeného lidského organismu. Vyhlášená bylinkářka Jarmila Podhorná s sebou přiveze knihy i 
další materiály o tom, jak se sestavují bylinné kúry, o léčivé síle bylin i bylinné produkty. Odpoví na 
konkrétní otázky návštěvníků i poradí, jak podpořit své tělo užíváním bylinek, tak, abychom byli  v co 
nejlepší kondici. 

            Vstupné na sezení v předprodeji 120 Kč, v den konání 150 Kč 
                                                                 Kapacita vstupenek omezena 

 

Pátek 13. května od 19 h ve velkém sále 

7 PÁDŮ HONZY DĚDKA 
HOSTÉ: VERONIKA ŽILKOVÁ & VÁCLAV KOPTA 
Populární talkshow poprvé zamíří do Šumperka. Zažijte na vlastní kůži atmosféru 7 pádů a nahlédněte pod 
pokličku toho, jak vzniká tento zábavný pořad. Můžete se těšit na 90 minut příjemné zábavy a zajímavých 
rozhovorů „o všem a pro všechny” se dvěma populárními osobnostmi. Nenechte si ujít příležitost setkat se 
s tímto pohotovým moderátorem a jeho hvězdnými hosty tváří v tvář. 
 

       Vstupné na číslované sezení za 300, 350 a 400 Kč 

 

Středa 18. května od 17 h na jevišti velkého sálu 

LiStOVáNí.cz: A jak se vám líbím teď? (Holly Bourneová) 

Příběh o tom, jaké to je, když je vám třicet a nechcete zůstat pozadu. Tori je úspěšnou influencerkou. Její 
autobiografie se vyhřívá na knihkupeckých pultech mezi bestsellery, navíc patří mezi oblíbené motivační 
řečníky. A to je jí teprve něco málo přes třicet! Zatímco zástupy svých sledujících zásobuje motivujícími 
posty a nabádá je, aby „žily takový život, jaký chtějí“, Tori samotné se podle těchto rad žít příliš nedaří. S 
mužem, o němž básnila na konci své knihy, už půl roku nic neměla. Vypadá to, že všichni kolem se vdávají 
a žení, mají děti a říkají, jak je svět úžasný... Ale Tori jim na to nemíní skočit. A tak bojuje! Tohle bude živé, 
humorné a peprné.  
Účinkují: Petra Bučková a Denisa Pfauserová 

 

      Vstupné na sezení 150 Kč / kapacita vstupenek omezena 

 
 

Neděle 22. května od 15 do 18 h v Klubovně II. 

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ 
KVĚTINOVÁ MANDALA   

Hravý způsob malování květů s vlastnoručně vyrobenými šablonami, velmi efektní a snadný způsob 
stínování okvětních lístků a vytváření květinové mandaly. Své know-how vás „krok za krokem“ na kurzu 
naučí profesionální výtvarnice a ilustrátorka Dana Činčarová. Vzhledem k omezenému počtu míst si 
zajistěte rezervaci přímo u lektorky na čísle 730 127 885. 

 

                                                                                                                    Kurzovné 450 Kč, výtvarný materiál 150 Kč (možno přinést si vlastní) 
           Děti do 12 let v doprovodu dospělého 350 Kč včetně materiálu 



 

Sobota 28. května od 8 do 12 h ve velkém sále 

FIT DAY pro Dominička Kurka 
Akce plná pohybu, jejíž výtěžek půjde na intenzivní rehabilitační pobyt v lázních na Slovensku pro malého 
Dominika, který má kromě několika komplikovaných diagnóz tracheostomii. Program: 1. lekce pilates s 
Míšou, 2. lekce GYM Fitness Rapotín, 3. cvičební lekce od Pedro Fit. 
Pořádají: GYM Fitness, SK – D. V. Šumperk a Klub Hrošík. 

 

                     Vstupné: 3 lekce: 350,- Kč, 2 lekce: 250 Kč, 1 lekce: 150 Kč. 

 
 

Pondělí 30. května od 19 h v Divadle Šumperk 

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 
JIŘÍ ANTONÍN BENDA: Vesnický trh 
Novodobá premiéra komické opery skladatele J. A. Bendy Vesnický trh se odehraje v Šumperku. Na 
objednávku festivalu a u příležitosti 300 let od narození Jiřího Antonína Bendy (1722 – 1795) ji 
připravuje rezidenční soubor Musica Florea v čele s Markem Štrynclem a s plejádou dalších 
spolupracovníků a účinkujících. Opera se na českém území scénicky ještě neprováděla.  
 

         Vstupné na sezení za 250, 300 a 350 Kč (pro držitele karty KPKV sleva 50 Kč) 
       Vstupenky je možné zakoupit na oficiálních stránkách festivalu.  

 
 
 

VÝSTAVY 

4. 5. - 29. 5. 2022  Galerie Jiřího Jílka 

MILIVOJ HUSÁK / TMOU KE SVĚTLU 

Zahájení výstavy ve středu 4. května v 18 hodin. 

Galerie je přístupná denně od 13 do 18 hodin, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií 
Jiřího Jílka nabízí tříhvězdičkové ubytování. Program galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR, 
Olomoucký kraj a Město Šumperk. 

 
 

PRO DĚTI 
 

Neděle 15. května od 10 h ve velkém sále 

O DRAKOVI 
Jedná se o čtyři pohádky, které na sebe částečně navazují a tvoří tak ucelenou hru. Hlavní postavou je 
drak, který se chce ženit, ale při své pouti za nevěstou dojde k závěru, že tento nápad nebyl až tak šťastný 
a celou akci vzdá. Loutky jsou tvořené z košťat, jsou dobře viditelné a podněcují dětskou fantazii. Celou 
pohádku provází píseň s jednoduchou melodií, která se stále opakuje a děti se ji mohou během 
představení snadno naučit. Hraje Divadlo z pytlíčku Praha. 

      Vstupné na sezení 70 Kč, děti do 3 let vstup ZDARMA 
 

 

Neděle 29. května od 10 h ve velkém sále 

ČERVÍK JIŘÍK A SVĚTLUŠKA LIDUŠKA 
Červík Jiřík se má už už zakuklit, ale bojí se. Neví, co ho čeká. přiběhne za ním kamarád a poprosí ho o 
pomoc. Světlušce Lidušce zhasla lampička a nikdo jí neumí opravit. Červík Jiřík se do světlušky zamiluje, 
jen si pořád neví rady s rozbitou lampičkou. Broučkům musí poradit všudypřítomný Čmelík, který všechno 
vidí a se vším si ví rady. Všechno nakonec dobře dopadne. Světluška se zase rozsvítí a červík začne 
chystat svatbu. Hraje Liduščino divadlo. 
      Vstupné na sezení 70 Kč, děti do 3 let vstup ZDARMA 

 

Využijte možnosti "POHÁDKOVÉ PERMANENTKY" - při třech zakoupených vstupenkách máte  
4. pohádku ZDARMA. 



 

DĚTSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2022 
 

11. – 15. července vždy od 7.30 do 15.30 hodin 

LOUPEŽNÍCI A TAJEMSTVÍ LESA 
KOLOBKOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 1 

Holky a kluci, máte rádi tajemství, hádanky a legraci? Tak se k nám připojte! Čeká vás putování  
po loupežnických stopách, hledání pokladu, lesní hostina …a samozřejmě jízda na koloběžkách. 
Určeno pro děti od 8 do 12 let. Cena: 2.800 Kč 
 
 

18. – 22. července vždy od 8.00 do 15.30 hodin 

NERF BITVA 1 

Jsi hrdým majitelem zbraně Nerf? Chceš zažít pořádnou Nerf bitvu? Jsi schopný projít náročným výcvikem 
pod vedením instruktorů RBSD? Pokud je tvá odpověď 3x ano, rádi tě uvidíme právě na tomto táboře. 
Hlavní náplní bude opět Nerf bitva, malý kurz sebeobrany a aby toho nebylo málo, tak přidáme ještě šerm 
bajonetem. Určeno pro děti ve věku od  8 do 14 let. Cena: 2.300 Kč 
 
 

25. – 29. července vždy od 8.00 do 15.30 hodin 

LETNÍ ŠKOLA TANCE 

Na programu bude výuka disco dance, latinskoamerických tanců, aerobiku a základů baletu.  
Určen pro holky a kluky ve věku od 8 do 13 let.  Cena: 2.500 Kč 
 
 

8. – 12. srpna vždy od 8.00 do 15.30 hodin 

NERF BITVA 2 

Jsi hrdým majitelem zbraně Nerf? Chceš zažít pořádnou Nerf bitvu? Jsi schopný projít náročným výcvikem 
pod vedením instruktorů RBSD? Pokud je tvá odpověď 3x ano, rádi tě uvidíme právě na tomto táboře. 
Hlavní náplní bude opět Nerf bitva, malý kurz sebeobrany a aby toho nebylo málo, tak přidáme ještě šerm 
bajonetem. Určeno pro děti ve věku od  8 do 14 let. Cena: 2.300 Kč 
 
 

22. – 26. srpna vždy od 7.30 do 15.30 hodin 

ZÁHADY HLAVOLAMŮ aneb JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA 

KOLOBKOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2 

Baví tě záhady, tajemství, hádanky a k tomu sportování? Přidej se k nám! Čeká na tebe týden plný her, 
zábavy a samozřejmě jízda na koloběžkách. Určeno pro děti od 8 do 12 let. Cena: 2.800 Kč 

 

Více informací a online rezervace na příměstské tábory na www.dksumperk.cz. 
V případě dotazů volejte na tel. 777 652 073 nebo pište na kurzy@dksumperk.cz 
 

 

PŘIPRAVUJEME 

3.6.     SLAVNOSTI MĚSTA ŠUMPERKA: POKÁČ, CIRCUS PONORKA, BRIXTN 
15.6.   KLUB GEMINI: PROF. JIŘÍ BERAN: OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA 
24.6.   ŠPEK NA VZDUCHU: POLETÍME?, TH!S, TROCHA KLIDU, LIGHT & LOVE, MINAMI 
8.7.     ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY: VOJTA NEDVĚD A SKUPINA TIE BREAK a další 
19.8.   REVIVAL INVAZE: AC/DC, THE ROLLING STONES a další 
2.9.     ART.BLOK 
9.9.     KLUB FOYER: JIMMY BOZEMAN & THE LAZY PIGS 
16.9.   HORKÝŽE SLÍŽE 
29.9.   VESNA A MICHAL HRŮZA 


