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ROZHLEDNA NA HÁJI 
U ŠUMPERKA 

je otevřena za příznivé 
viditelnosti

červenec, srpen: út, st, čt, pá, 
so, ne 10-17 hodin
Hromadné návštěvy 

(min. 25 osob) mimo otevírací 
dobu lze sjednat na tel. 

774 664 648, 737 886 278 
nebo na e-mailu klubturistu.
sumperk@seznam.cz alespoň 

dva dny předem.
Vstupné 20 Kč, děti, 

studenti 10 Kč
Informace o akcích Klubu 
českých turistů Šumperk 
na www.kctsumperk.cz.

Tip na výlet: 
Cesta na Nový hrad

Nepříliš náročná trasa vedoucí na 
zříceninu Nového hradu, dlouhá 20 ki-
lometrů.

Ze Šumperka jedeme autobusem či 
vlakem do Hanušovic, kde před vlako-
vým nádražím stojí turistický rozcestník. 
Vydáme se silnicí po modré turistické 
značce na Kopřivnou. Po modré dojde-
me do lesa, prudce stoupáme k rozcestí 
Nový hrad, od něhož po žlutě značené 
lesní pěšině dojdeme ke zřícenině hradu, 
který byl zničen za rakousko-uherských 
válek. Dodnes zůstaly zachovány zbytky 
válcovité věže, několika bran a vnějšího 
opevnění. Po prohlídce rozvalin se vrá-
tíme na rozcestí, z něhož pokračujeme 
kamenitou cestou dolů. Po sto metrech 
uhýbá modrá vlevo, stoupáme lesní ces-
tou k Lužné. 

Projdeme chatovou oblastí na rozces-
tí Lužná, kde se napojíme na asfaltovou 
silnici, po níž vede modrá značka, jež 
po dvou stech metrech uhýbá vpravo 
na kamenitou cestu. Mírně stoupáme 
ke kravínu a k hornímu okraji louky. 
Poté klesáme přes les a louku na roz-
cestí Pod Smrkem. Procházíme Kopřiv-
nou, modrá nás vede do kopce směrem 
na Prameny. Cestou od Lužné se může-
me těšit krásnými výhledy na Králický 
Sněžník, Šerák a hřebeny mezi Starým 
Městem a Brannou. 

Nad Kopřivnou značka zatáčí vlevo 
a pokračuje asfaltovou silnicí k roz-
cestí Prameny, přes Louku a les smě-
rem k Rejcharticím. Na rozcestí Pod 
Lázeňským vrchem opustíme modrou 
a po žluté zahneme vpravo, mírným 
stoupáním se dostaneme na vrchol. 
Poté scházíme středem louky k remíz-
ku a hornímu okraji Rejchartic, odkud 
můžeme do Šumperka jet autobusem 
nebo pokračovat pěšky po modré lesem 
k rozcestí Tulinka na Reissovu ulici.
 Zdroj: Tucet tipů pro pěší turistiku, 2005

Nový hrad.  Foto: -jj-

Šumperk se opět roztančí, zaplaví ho folklor
Z Mexika, Indonésie, Senegalu, ale 

i z Arménie, Kazachstánu, Ukrajiny, 
Francie, Polska či sousedního Sloven-
ska přicestují v polovině srpna do Šum-
perka folklorní soubory. Spolu s těmi 
domácími, moravskými i českými, bu-
dou zdobit již třiadvacátý ročník pres-
tižního Mezinárodního folklorního 
festivalu. Chybět nebudou ani dechová 
hudba a cimbálovka. 

Jedna z nejvyhledávanějších folk-
lorních přehlídek v republice letos 
proběhne od středy 14. do pondělí 
19. srpna. „Prostřednictvím lidových 
písní, hudby, tanců a lidových her si 
tímto způsobem připomínáme zvyky 
a obyčeje svých předků. A u zahra-
ničních souborů se snažíme, aby lidé 
poznali jednotlivé země jinak, než je 
vidí například v televizi,“ říká ředitelka 
festivalu Libuše Drtilová ze Sdružení 
přátel folkloru Severní Hané. To spo-
lu s městem Šumperkem, Folklorním 
sdružením České republiky a s pomocí 
postřelmovské Markovice a šumper-
ských Seniorů Mezinárodní folklorní 
festival pořádá.

Organizátoři měli opět z čeho vy-
bírat. „Přihlásilo se nám dvaasedm-
desát souborů ze zahraničí a patnáct 
souborů z tuzemska. Výběr nebyl 
vůbec jednoduchý,“ podotýká Dr-
tilová. Diváci tak budou moci obdi-
vovat soubory z Mexika, Indonézie, 
Senegalu, Francie, Ruska, Polska, 
Arménie, Kazachstánu a Slovenska. 

Velká očekávání vkládá letos prezidentka festivalu Libuše Drtilová do dět-
ského a mládežnického hudebního souboru z Kazachstánu.  Foto: archiv

Z českých a moravských souborů se 
představí Hořeňák z Lázní Bělohrad, 
Gajdošská muzika a Kordulka ze Sta-
rého Poddvorova, valašský soubor 
Morava z Ostravy, přerovská Rabussa, 
Kelt Grass Band ze Stránského, Ca-
late z Ostravy, mladoňovská skupina 
Perchty von Bladen, brněnské Kmo-
třičky, domácí Senioři a Cimbálová 
muzika Zbyňka Hrdličky, postřel-
movská Markovice a Markovička. Ne-
budou chybět ani dechové hudby ze 
Šumperska. 

„Já osobně se těším jako vždy na 
všechny soubory, které nám přivezou 

lidové písně, hudbu a tance své země. 
Pokud bych ale měla přece jen jeden 
jmenovat, byl by to dětský a mládež-
nický hudební soubor z Kazachstánu,“ 
prozrazuje ředitelka festivalu a připo-
míná, že jednotlivá vystoupení budou 
probíhat pod širým nebem na malé 
scéně „U sovy“ a na travnaté ploše před 
G-klubem v Sadech 1. máje, dějištěm 
hlavních pořadů a sobotní veselice pak 
bude velká scéna v Pavlínině dvoře. 
„Vstupné lidé zaplatí pouze na hlavní 
pořady, a to ve stejné výši jako loni,“ 
zdůrazňuje Drtilová. 

 ››› Pokračování na str. 3



Karel Lepík: „Proměny duhy“

Příroda kolem nás

Drsňačky

Šmoulové 2

Revival invaze

KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Příroda kolem nás - ryby, ptáci 
a savci Šumperska a Jesenicka
Výstava trvá do 29.9.

Hollarova galerie
▶ Pravěká hostina: Zpracování po-
travin a příprava pokrmů v pravěku 
Výstava trvá do 29.9.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Galerie Šumperska 
▶ Barbie a její svět 
Sběratelská výstava M. Lublinerové 
trvá do 16.9.
▶ Prázdninový den v muzeu 
21.8. od 9 do 16 hodin, hry a soutěže 
pro děti i dospělé 
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-pá 
9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 
13-17 hod. Otevírací doba Galerie Šum-
perska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 ho-
din, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Kino Oko

Digitální 3D kino 
podle standardu DCI 

DRSŇAČKY
USA, komedie, akční, krimi
1.8. a 2.8. jen v 17.30 hod., 3.8. a 4.8. jen 
v 19.45 hod., 5.8. a 6.8. jen v 17.30 hod.

RED 2
USA, akční, komedie, krimi, thriller  
1.8. a 2.8. jen v 19.45 hod., 3.8. a 4.8. jen 
v 17.30 hod., 5.8. a 6.8. jen v 19.45 hod., 
7.8. jen v 17.30 hod.

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
USA, anim., dobr., rodin. komedie + 
předfi lm Láska mezi kapkami deště, 
anim., rodinný  Hrajeme pro děti, ČZ
3.8. a 4.8. jen v 15.30 hod. 
4.8. je vstupné pro děti 70 Kč.*

SMRT V BENÁTKÁCH
It., Fr., drama FK - Letní fi lm. klasika**
7.8. jen ve 20 hod.  Sleva KŽŠ!

ŠMOULOVÉ 2 3D
USA, anim., komedie, rodinný, dobr. 
 Hrajeme pro děti, 3D, ČZ
8.8., 9.8., 10.8., 11.8., 12.8., 13.8. a 14.8. 
jen v 17 hod.
12.8. je vstupné 150 Kč, 140 Kč pro děti.* 

POT A KREV
USA, krimi, komedie, thriller, akční, dra-
ma 
8.8., 9.8., 10.8. a 11.8. jen v 19 hod.

V ZAJETÍ DÉMONŮ
USA, horor, thriller
9.8. a 10.8. jen ve 21.30 hod., 12.8. jen 

ve 21 hod.
JÁ PADOUCH 2

USA, anim., komedie, rodinný 
 Hrajeme pro děti, ČZ
10.8. a 11.8. jen v 15 hod.
11.8. v 15.00 hodin je vstupné pro děti 
70 Kč.*

JASMÍNINY SLZY
USA, komedie, drama
12.8. a 13.8. jen v 19 hod.

HAROLD A MAUDE
USA, komedie, romant., drama 
 FK - Letní fi lmová klasika** 
14.8. jen v 19 hod.  Sleva KŽŠ!

ŠMOULOVÉ 2
USA, anim., komedie, rodinný, dobr. 
 Hrajeme pro děti, ČZ
15.8., 16.8., 17.8., 18.8., 19.8., 20.8. 
a 21.8. jen v 15.30 hod.
19.8. hrajeme za zvýhodněnou cenu 
110 Kč!

PERCY JACKSON: 
MOŘE NESTVŮR
USA, akční, dobrodružný, drama   ČZ
15.8., 16.8., 17.8. a 18.8. jen v 17.30 
hod.

PERCY JACKSON: 
MOŘE NESTVŮR 3D
USA, akční, dobrodružný, drama  3D,  ČZ 
19.8., 20.8. a 21.8. jen v 17.30 hod.

jOBS
USA, životopisný, drama
15.8., 16.8., 17.8. a 18.8. jen ve 20 hod.

LOVELACE: 
PRAVDIVÁ ZPOVĚĎ KRÁLOVNY 
PORNA
USA, životopisný, drama 
19.8. jen ve 20 hod.

ROBBIE WILLLIAMS: 
TAKE THE CROWN TOUR 2013 
 Živý přenos z Tallinu
VB, Estonsko, pův. znění
20.8. jen v 19.50 hodin

SEDMÁ PEČEŤ
Švédsko, drama, fantasy 
 FK - Letní fi lmová klasika**
21.8. jen ve 20 hod.  Sleva KŽŠ!

LETADLA 3D
USA, anim., dobr., komedie, rodinný 
 Hrajeme pro děti, 3D, ČZ
22.8., 23.8., 24.8., 25.8., 26.8. a 27.8. jen 
v 17 hod., 28.8. jen v 15.30 hod.
26.8. je vstupné 150 Kč, pro děti 
130 Kč.*

ŠMOULOVÉ 2
USA, anim., komedie, rodinný, dobr. 
 Hrajeme pro děti, ČZ
24.8. a 25.8. jen v 15 hod., 1.9. jen 
v 10 hod.
25.8. v 15 a 1.9. v 10 hod. je vstupné 
pro děti 90 Kč.*

LÍBÁNKY
ČR, drama
22.8., 23.8., 24.8., 25.8., 26.8. a 27.8. jen 
v 19 hod., 28.8. jen v 17.30 hod. 
26.8. je vstupné 115 Kč.

OČISTA
USA, sci-fi , thriller, horor

22.8., 23.8. a 24.8. jen ve 21 hod.
REVIVAL

ČR, komedie 
26.8. a 27.8. jen ve 21 hod.

ANIMATRIX
USA, sci-fi , anim., akční, dobr. 
 FK - Letní fi lmová klasika** 
28.8. jen v 19.30 hod. Sleva KŽŠ!

LETADLA
USA, anim., dobr., komedie, rodinný 
 Hrajeme pro děti, ČZ
29.8., 30.8., 31.8. a 1.9. jen v 15.30 hod.
1.9. v 15.30 je vstupné pro děti 80 Kč.*

ELYSIUM
USA, sci-fi , akční, thriller, drama
29.8., 30.8., 31.8. a 1.9. jen v 17.30 hod.

MILLEROVI NA TRIPU
USA, komedie 
29.8., 30.8., 31.8. a 1.9. jen v 19.45 hodin
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 projek-
ce. * Za fi nanční dar děkujeme fi rmě 
SHM, s.r.o., Šumperk, ** Za podporu 
FK děkujeme společnosti Agentura 
Kryštof, s.r.o., na fi lm lze uplatnit sle-
vu 1+1 uvedenou v srpnovém Kultur-
ním životě Šumperka. Pozor: rezervace 
vstupenek přes internet na webových 
stránkách kina. Předprodej v pokladně 
denně od 14 hodin.

Dům kultury
23.8. od 19 hod. v Pavlínině dvoře 
(event. v DK) 
REVIVAL INVAZE 2013: Olympic, 
Nightwish, Jon Bon Jovi

D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin
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.

Výstavy

Galerie J. Jílka
Do 4.8.
▶ Hana Kohlová: „Tušová kresba 
a enkaustika“ 
Od 7.8. do 1.9.
▶ Karel Lepík: „Proměny duhy“, mal-
ba z několika posledních let 
Vernisáž proběhne 7.8. od 18 hod.
Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup 
ze Sadů 1. máje), otevřeno denně - nut-
no zvonit na recepci Penzionu G.

Jižní křídlo Domu kultury
▶ Výstava prací žáků výtvarného obo-
ru ZUŠ Šumperk 
Výstava trvá do 31.8.
Bližší informace: DK, Fialova 3.

Pravěká hostina



Líbánky

Bratrušovské koupaliště

SPORTOVNÍ SERVIS

SPOLEČNOST

Městská knihovna
▶ Chuť písma 
Výstava kaligrafi ckých prací Míly Pro-
kůpkové trvá do 31.8.
Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 

tel.č.  583 214 588, www.knihovnaspk.cz.

Kino Oko
▶ Barvy stříbrného plátna 
Výstava malířských studií na fi lmová 

témata II. ročníku oboru grafi cký de-
sign SPŠ Šumperk trvá do 31.8. 
Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-
vo nám. 3, tel.č. 583 212 000, www. ki-
nosumperk.cz.

Fotbal

Muži - divize:
11.8. od 16.30 hod. na „TS“ 
Šumperk - Havířov
25.8. od 16.30 hod. na „TS“ 
Šumperk - Slavičín

Dorost - divize:
17.8. od 10.15 hod. na „TS“ 
Šumperk - Krnov - st. dorost
17.8. od 12.30 hod. na „TS“ 
Šumperk - Krnov - ml. dorost

Žáci - liga SpSM:
17.8. od 15.15 hod. a od 16.45 hod. na „TS“ 
Šumperk - Opava - U13, U12
18.8. od 10 hod. a od 11.45 hod. na „TS“ 
Šumperk - Sigma Olomouc - U15, U14
31.8. od 10 hod. a od 11.45 hod. na „TS“ 

Šumperk - Baník Ostrava - U15, U14
31.8. od 14.30 hod. a od 16 hod. na „TS“ 
Šumperk - Vítkovice - U13, U12

Přípravky - krajský přebor:
24.8. od 9 hod. na „TS“ 
Šumperk - Sigma Olomouc 

Přípravky ml. - okresní přebor:
24.8. od 14 hod. na „TS“ 
Šumperk A - Velké Losiny
24.8. od 14 hod. na „TS“ 
Šumperk B - Horní Pomoraví
29.8. od 16 hod. na „TS“ 
Šumperk A - Šumperk B

Bližší informace: 
http://www.fotbal-sumperk.cz/, 
„TS“ = Tyršův stadion, *možný přesun 
na jiný termín, **čas bude upřesněn

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.

Bratrušovské koupaliště

Červenec  Po-Ne 9:00-19:00
Srpen  Po-Ne 10:00-19:00
Bližší informace: tel.č. 583 214 295, 
www.aquacentrum.net.

Šumperk se v srpnu opět roztančí, zaplaví ho folklor

Úvod patří dožínkám, předcházet jim bude 
soutěž ve vaření  kotlíkového guláše

Vlastní srpnový folklorní maraton odstartují ve středu 
14. srpna v 15:30 hodin na malé scéně „U sovy“ místní 
folklorní soubory, v 17 hodin se pak dostane ke slovu 
Cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky. 

Čtvrtek 15. srpna se tradičně ponese v duchu oblast-
ních dožínek. Letos jim bude předcházet soutěž o nej-
chutnější kotlíkový guláš. „Pro šest z celkem deseti kotlů 
již máme připraveny soutěžní týmy. U zbývajících čtyř 
bychom rádi viděli družstva partnerských měst, tedy Mi-
kulova, Prievidzi, Nysy a Bad Hersfeldu. O jejich účasti 
intenzivně jednáme,“ říká šumperský radní Jiří Gonda, 
který nad neobvyklou akcí převzal záštitu. Ke kotlíkům 
se soutěžící postaví úderem půl deváté a uvařeno by měli 
mít do půl jedné. Po celou dobu přitom budou v Sadech 
1. máje hrát a zpívat poddvorovští Gajdoši. „Odborná 
sedmičlenná porota vybere čtyři nejchutnější kotlíkové 
guláše a svůj verdikt oznámí o půl třetí odpoledne. Vítě-
zům se samozřejmě dostane ocenění,“ dodává Gonda.

Dožínkový průvod se vydá pěší zónou na malou scé-
nu „U sovy“ v 15 hodin a po přivítání hostů se dostanou 
ke slovu folklorní soubory. Celý čtvrteční program za-
končí o půl šesté přehlídka dechových hudeb ze Šum-
perska. 

Pátek nabídne folklor na hradech a zámcích, 
koncert zahraničních souborů a ohňostroj

První hudební pozdrav z ciziny, z Kazachstánu, 
je naplánován na páteční dopoledne na malé scéně 

„U sovy“. Odpoledne zde pak odstartuje pořad nazva-
ný „Folklor na hradech a zámcích“ se skupinami Ca-
late, Rabussa a Perchty von Bladen. Na trávníku před 
G-klubem proběhne od páté odpolední promenádní 
koncert hudeb zúčastněných souborů a od 18:30 se na 
nádvoří Pavlínina dvora odehraje první hlavní kon-
cert zahraničních hostů nazvaný Vítejte u nás. Závě-
rečnou tečkou bude ve 22 hodin ohňová show a na ni 
navazující tradiční slavnostní ohňostroj.

Sobota: Roztančená ulice, pořad k 60. výročí 
Markovice, veselice s výukou tanců

Nejbohatší program nabídnou pořadatelé v sobotu 
17. srpna. Soubory se nejprve představí před radnicí 
a kolem půl jedenácté se pěší zóna promění v „Roztan-
čenou ulici“.

Ti, kdo zamíří do Sadů 1. máje, budou moci v sobo-
tu od osmé ranní do čtvrté odpolední ochutnat ve dvou 
stáncích umístěných v prostoru „U sovy“ potraviny oce-
něné značkou Regionální potravina Olomouckého kraje. 
Akci zaštiťují místní Okresní Agrární komora a kraj.

Úderem páté odpolední se program přesune do areálu 
Pavlínina dvora, který bude hostit hlavní sobotní festiva-
lový pořad nazvaný „Až pudeš do světa, zastav se!“. „Ten-
to pořad jsme věnovali souboru Markovice, který patří 
k zakladatelům festivalu a letos slaví šedesát let od svého 
vzniku,“ připomíná významné výročí Libuše Drtilová.

Chybět nebude ani tradiční soutěž, v níž diváci vybe-
rou nejsympatičtější soubor, a to prostřednictvím lahví se 
jmény souborů. Svého favorita budou moci ohodnotit fi -
nanční částkou dle vlastního uvážení. „Zvláštní cenu udělí 
souboru, který nejvíce pochopil smysl festivalových tradic, 

i pořadatelé. Výsledky obou soutěží vyhlásíme v neděli 
a vybrané peníze předáme stejně jako loni místnímu dět-
skému domovu,“ objasňuje pravidla prezidentka festivalu 
a dodává, že tradiční veselice se bude od deváté večerní 
odehrávat pod širým nebem v Pavlínině dvoře „pod kaš-
tanem“. Její součástí bude i výuka lidových tanců.

V neděli se Pavlínin dvůr otevře dětem, 
odpoledne se festivalové dění 

v Šumperku uzavře

Folklorem ožijí Sady 1. máje a Pavlínin dvůr také 
v neděli 18. srpna. Na malé scéně „U sovy“ se před-
staví české a moravské soubory na společném dopo-
ledním vystoupení nazvaném „Ani nevíte, co všechno 
umíme!“. Odpoledne se pak ve 14 hodin Pavlínin dvůr 
otevře dětem. „Letos chceme velkou pozornost věno-
vat dětem. Připravili jsme pro ně ve spolupráci s míst-
ním Střediskem volného času Doris a zábřežským 
Domem dětí a mládeže tvůrčí dílny nazvané „Ten umí 
to a ten zas tohle“. Děti si zde budou moci vyzkoušet 
nejrůznější řemesla a dovednosti,“ přibližuje program 
Drtilová.

O hodinu později dostanou na stejném místě pro-
stor dětští zpěváčci lidových písní a dětské folklorní 
soubory v pořadu „Zazpívej slavíčku - půjdem si hrát 
na sluníčko“. Od páté odpolední bude Pavlínin dvůr 
patřit účastníkům festivalu při závěrečnému pořadu 
„Leť písničko, leť“. Ten bude defi nitivní tečkou za fes-
tivalovým děním ve městě.  Z. Kvapilová

Poznámka: Více informací na www.festivalsum-
perk.cz. Za nepříznivého počasí budou hlavní pořady 
probíhat v Domě kultury Šumperk.
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Program XXIII. MFF Šumperk 2013

STŘEDA 14. SRPNA
▶ Malá scéna „U sovy“
15:00 Zahájení festivalu starostou města Z. Brožem 
* 15:30 Vystoupení domácích folklorních souborů 
* 17:00 Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou 
Zbyňka Hrdličky

ČTVRTEK 15. SRPNA
▶ Malá scéna „U sovy“, 
přilehlé prostory parku
8:30-12:30 Soutěž o nejchutnější kotlíkový guláš, do-
provází muzika Gajdoši * 14:30 Vyhodnocení a oce-
nění vítězů * 15:00 Dožínkový průvod, pěší zóna 
* 16:00 Oblastní dožínky s programem folklorních sou-
borů * 17:30 Přehlídka dechových hudeb ze Šumperska 

PÁTEK 16. SRPNA
▶ Malá scéna „U sovy“
10:00 Hudební zdravice z Kazachstánu * 14:00 „Folk-
lor na hradech a zámcích“ - hrají, tančí a zpívají sou-
bory Rabussa Přerov, Calate Ostrava a Perchty von 
Bladen Mladoňov
▶ Malá scéna „trávník“
17:00 Promenádní koncert hudeb zúčastněných sou-
borů
▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr
18:30 „Vítejte u nás“ - koncert zahraničních souborů * 
22:00 Ohnivá show * 22:30 Ohňostroj 

SOBOTA 17. SRPNA
▶ Radnice
9:00 Přijetí zástupců souborů starostou města 
* 10:15 Představení se zúčastněných souborů před radnicí 
▶ Pěší zóna
10:30 „Roztančená ulice“
▶ Malá scéna „U sovy“
8:00-16:00 Ochutnávka potravin oceněných značkou 
Regionální potravina Olomouckého kraje 
14:00 Host festivalu
▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr
17:00 „Až pudeš do světa, zastav se!“, hlavní festi-
valový pořad, vystoupení domácích a zahraničních 
souborů. Pořad věnovaný 60. výročí folklorního 
souboru Markovice, jednoho ze zakladatelů MFF.
▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr
21:00 „Veselice pod kaštanem“ - výuka lidových tan-
ců, k tanci a poslechu hrají a zpívají hudby zúčastně-
ných souborů 

NEDĚLE 18. SRPNA
▶ Malá scéna „U sovy“
9:30 „Ani nevíte, co všechno umíme!“, tančí, hrají 
a zpívají tuzemské soubory 
▶ Pavlínin dvůr otevřený dětem
14:00 „Ten umí to a ten zas tohle“, tvůrčí dílny ve 
spolupráci se SVČ Doris Šumperk a DDM Zábřeh
▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr
15:00 „Zazpívej slavíčku - půjdem si hrát na sluníčko“, 
vystoupení dětských zpěváčků lidových písní a dětských 
folklorních souborů * 17:00 „Leť písničko, leť!“, závěreč-
ný festivalový pořad, ocenění vyhodnocených souborů

PONDĚLÍ 19. SRPNA
Vystoupení vybraných zahraničních souborů mimo 
Šumperk

Revival Invaze láká na zahraniční hvězdy i Olympic 

Jedna z nejlepších českých revivalových formací 
Absolute Jon Bon Jovi revival představí svou koncertní 
show poprvé v Šumperku na přehlídce Revival Invaze. 
Pátý ročník oblíbené hudební akce se uskuteční v pá-
tek 23. srpna od sedmé podvečerní v Pavlínině dvoře.

„Přestože nám na akci téměř pokaždé pršelo, revi-
valová přehlídka má i tak pravidelnou přízeň publika 
a atmosféra je fantastická. Jistě k tomu přispívá zvu-
ková a světelná aparatura, která dává koncertům kva-
litu i efekt. Kdo přijde, určitě nebude litovat,“ láká na 
Revival Invazi ředitel Domu kultury Vladimír Rybič-
ka. Vedle napodobitelů americké poprockové legendy, 
kteří se věnují věrné interpretaci nejslavnějších hitů 
z 80. a 90. let a vizuální povahu živých vystoupení 
přebírají ze slavných koncertů v Americe, naservírují 
pořadatelé ještě další dva revivaly. 

Se skupinou Nightwish revival si posluchači při-
pomenou největší hity této metalové legendy, a to ve 
věrném podání špičkových českých muzikantů. „Zá-
věr přehlídky bude patřit jako vždy zlidovělým hitům 
oblíbené české kapely. V minulých letech si publikum 
zařádilo u Kabátů nebo Tří sester, tentokrát se může-
me těšit na jediný ofi ciální revival skupiny Olympic,“ 

prozrazuje dramaturg Domu kultury Ondřej Polák. 
Vzápětí připomíná, že dějištěm Revival Invaze bude 
v pátek 23. srpna od 19 hodin Pavlínin dvůr v cen-
tru Šumperka. Za vstupenku v předprodeji zaplatí 
zájemci sto padesát korun. Více informací a on-line 
rezervace vstupenek na www.dksumperk.cz. -red-

Jedna z nejlepších českých revivalových forma-
cí Absolute Jon Bon Jovi revival se představí 
23. srpna poprvé v Šumperku.  Foto: archiv

Srpnový tip: 
Prázdninový den v muzeu

Šumperští muzejníci chystají na středu 21. srpna akci 
nazvanou Prázdninový den v muzeu. Pro děti i dospělé 
připraví od 9 do 16 hodin řadu her a soutěží k výstavám 
Barbie a její svět, Příroda kolem nás a Pravěká hostina. 

Výstava Příroda kolem nás přibližuje ve výstavní síni 
muzea faunu Šumperska a Jesenicka pomocí dermoplas-
tických preparátů z bohatých šumperských a úsovských 
sbírek. O poschodí výš, v Hollarově galerii je pak k vi-
dění výstava Pravěká hostina. Návštěvníky seznamuje 
se způsoby zpracování potravin a samotnou přípravou 
a konzumací pokrmů od dávného paleolitu až po pří-
chod Slovanů. K vidění zde jsou nejen různé archeolo-
gické nálezy z regionu, ale také autentická rekonstrukce 
potravinové pece z mladší doby kamenné nebo ukázky 
rostlin, které se potravinově zpracovávaly. Lákadlem 
především pro děti je nepochybně sběratelská výstava 
Miluše Lublinerové Barbie a její svět. Legendární pa-
nenku Barbie a jejího přítele Kena v různých podobách 
a v různém prostředí mohou vidět v Galerii Šumperska. 
Za vstup na Prázdninový den zaplatí dospělí čtyřicet ko-
run, děti pak o dvacet méně. -zk-

Výstava Barbie a její svět.  Foto: -pk-

Informační centrum Šumperk
Hlavní třída 22

Telefon: +420 583 214 000 
E-mail: icsumperk@seznam.cz 

Web: www.infosumperk.cz
Otevírací doba: 

Pondělí - pátek 8:00-17:00, sobota 9:00-13:00

V prodeji je srpnové číslo KŽŠ!
 

 Součástí je kupon, po jehož předložení získáte 
v  kině Oko zvýhodněné vstupné 1 + 1 zdarma. 

Každý, kdo si koupí vstupenku na některé 
ze čtyř srpnových fi lmových představení 

Filmového klubu - Letní fi lmové klasiky, získá 
druhou vstupenku zdarma!

KŽŠ je k dostání za 12 Kč v knihkupectvích, 
v knihovně, v divadle, v Informačním centru 

a v novinových stáncích. 
Předplatné: tel.č. 583 214 193, 724 521 552.

KOSTELÍKY U LOSIN
Modlitby voní dřevem v malých, ale vzácných kostelících u Velkých Losin.
Dřevěný kostel v Maršíkově z roku 1609 je zasvěcený archandělu Michaelu, podobný kostel
v Žárové z roku 1611 má patrona svatého Martina.
Poceluj kameny na stráních, na věky budou dýchat jako maršíkovský chryzoberyl,
dotkni se starého dřeva a nemůžeš neslyšet, nevidět. Dávno není dávnem.
Dosáhneš i do hor, hory se dotýkají kostelů, kostely a hory zůstávají jako modlitby. 

KKULLTUURRNÍÍ ŽIIVOOT
ŠUMPERKA

Společenský měsíčník, 55. ročník SRPEN 2013


