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Město se chystá na středověkou oslavu Kostely a kaple se otevřou veřejnosti

Slavnosti města, jež připomínají histo-

rickou událost odehrávající se před pěti 

sty čtyřiadvaceti lety, se letos v Šumper-

ku odehrají v sobotu 31. května. V tento 

den současně odstartuje letní turistická 

sezona.

Jednodenní Slavnosti města zahájí 

o půl desáté dopoledne průvod Hlavní 

třídou, během něhož bubeníci pozvou 

kolemjdoucí do Sadů 1. máje. Zde Slav-

nosti odstartují úderem desáté dopolední 

a na čtyřech scénách nabídnou bohatý 

program. V něm se představí skupiny his-

torického šermu, chybět nebudou rytíř-

ská tábořiště, jarmark s lidovými řemesly, 

hry, soutěže a atrakce pro děti a také košt 

mikulovských vín. Od páté podvečerní 

pak dostanou prostor taneční a sportovní 

vystoupení šumperských klubů a spolků. 

„Součástí tohoto bloku bude i vystoupení 

tanečních souborů z partnerského měs-

ta Nysa. Vyvrcholením večera pak bude 

loučemi osvícený průvod s rytíři, kejklí-

ři, bubeníky, koňmi, vlajkonoši, dudáky 

a tanečnicemi,“ říká Martina Holubco-

vá z oddělení kultury a vnějších vztahů 

šumperské radnice. Vzápětí připomíná, 

že průvod projde městem k radnici, kde 

se do něj zapojí radní a zástupci part-

nerských měst. „Po slavnostní ceremonii 

rozzáří oblohu ohňostroj a program za-

končí ohňová Magická Šumperská noc, 

Clamortis,“ prozrazuje Holubcová. 

A protože Slavnosti města otevírají 

letní turistickou sezonu, budou od 9 do 

17 hodin zdarma otevřeny expozice Ča-

rodějnické procesy v Geschaderově domě 

a radniční věž, v níž bude po celou sezo-

nu umístěna malá výstava prací žáků 3.B 

ze Základní školy v Šumavské ulici na 

téma „Šumperk, moje město“. Od neděle 

1. června tak budou průvodci opět prová-

zet po krásách šumperských památek bě-

hem prohlídkových okruhů historickým 

jádrem města. -zk-

Také letos rozzáří noční oblohu v Sa-

dech 1. máje ohňostroj.  Foto: -pk-

Slavnosti města připomínají his-

torickou událost, jež se odehrála 

před pěti sty čtyřiadvaceti lety. 

 Foto: -pk-

Netradičním způsobem se v pátek 

23. května otevřou šumperské kostely. 

Akce nazvaná Noc kostelů, jež probí-

há v celé republice, nabídne zejména 

lidem, kteří stojí mimo církev či na 

jejím okraji, možnost nezávazného 

přiblížení se a setkání s křesťanstvím. 

Stejně jako loni, také letos čeká 

na návštěvníky bohatý kulturně-du-

chovní program, v němž nechybějí 

koncerty, komentované prohlídky, 

možnost nahlédnout do kostelních 

sakristií, vystoupat na věže či prožít 

liturgii. V Šumperku se přitom ote-

vře původně hřbitovní kaple sv. Bar-

bory v Jiráskových sadech, klášterní 

kostel Zvěstování P. Marie v Klad-

ské ulici, kostel sv. Jana Křtitele na 

Kostelním náměstí, kostel sv. Jana 

Evangelisty v husitské ulici a Chrám 

Svatého Ducha v ulici K.H. Má-

chy. Podrobný program přineseme 

v Šumperském zpravodaji, který vy-

chází 6. května. -zk-

Michal Horáček se ohlédne za svou tvorbou
Unikátní hudební recitál jednoho 

z nejuznávanějších českých textařů 

Michala Horáčka nabídne dramatur-

gie Domu kultury v pátek 23. května. 

Představení s názvem „Český kalendář“ 

je koncipované v „semaforském“ stylu 

a opírá se především o písničky autor-

ského dua Horáček - Hapka.

Michal Horáček v něm působí jako 

vypravěč, který představí svou poezii 

a prolne ji historkami, improvizova-

nými úvahami a básněmi, jež souvisejí 

s jeho hudebními projekty. Pozitivem 

představení jsou i velmi kvalitní pěvec-

ké interpretace v podání talentovaných 

umělců a šansoniérů Ondřeje Rumla, 

Lenky Nové a Františka Segrado za do-

provodu Kvarteta Mateje Benka. „Hu-

dební večer je koncipován do tří částí. 

V jedné představí Michal Horáček spo-

lupráci se skladatelem Petrem Hapkou, 

v další svůj úspěšný recitál Kudykam 

a ve třetí poslední ucelený autorský 

projekt Český kalendář,“ prozrazuje 

pořadatel Ondřej Polák.

Mimořádný projekt, který mno-

zí považují za hudební událost roku, 

začne ve velkém sále Domu kultury 

v 19.30 hodin. Návštěvníci koncertu se 

navíc mohou po jeho skončení setkat 

osobně s Michalem Horáčkem při au-

togramiádě jeho CD a knih, které bude 

možné na místě také zakoupit.  -red-
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Uznávaný český textař a vypravěč 

Michal Horáček vystoupí v DK 

Šumperk společně s pěveckými 

hosty.  Foto: archiv

ZAŽIJTE ROZHLEDY 

Z RADNIČNÍ VĚŽE 

1. KVĚTNA 2014!

Výstup na radniční věž

9:00-17:00 hod.

Vstup vedlejším vchodem radnice.

Vstup zdarma.



KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Člověk tvůrce, příběh pátý: SKLO 

Výstava trvá do 1.6.

▶ Rapotínská sklárna. Od roku 1829 

až po smutný konec v roce 2009. 

Přednáška Fr. Kašíka, bývalého skláře 

Rapotínských skláren, proběhne 20.5. 

v 17 hod. v Přednáškovém sále. 

Hollarova galerie
▶ Zkameněliny severní Moravy 

Výstava bude zahájena 30.4. v 17 hod. 

a potrvá do 6.7.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Mo-

ravy

Galerie Šumperska
▶ Šumpersko za Velké války 

1914- 1918. Jeho obyvatelé na fron-

tách a v zázemí. Výstava trvá do 1.6.

Předsálí Rytířského sálu
▶ Jak se žije s handicapem 

Interaktivní projekt přibližuje zdravým 

návštěvníkům svět postižených, výsta-

va trvá do 25.5.

Galerie mladých
▶ Helena Bílková - obrazy a objekty 

Výstava trvá do 4.5.

Miroslav Kolář - Fotografi e 

Autorská výstava bude zahájena 16.5. 

a potrvá do 15.6.

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: Po 13-

17 hod., út-pá 8-17 hod., so 9-13 hod. 

Otevírací doby 

během květnových svátků

Čtvrtek 1. května
Muzeum v Šumperku 9-12 hod., 

12.30-17 hod., vstup za poplatek 

Čtvrtek 8. května
Muzeum v Šumperku 9-13 hod., 

vstup zdarma

Informační centrum je v těchto 

dnech zavřeno.

Neděle 18. května 
„Mezinárodní den muzeí“ na téma 

„Muzea jsou sbírky a lidé“
Vstup zdarma 

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI
 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ  

USA, anim., dobr., rodinný, hudební, 

ČZ  Hrajeme pro děti

1.5.-2.5. v 15.15 hod.

1.5. poskytujeme slevu 20 Kč na vstu-

penky pro rodiče s dětmi (min. 1 ro-

dič + 1 dítě)*

 LÁSKA SOUDRUHU 
Finsko, ČR, Norsko, komedie

1.5.-3.5. v 17.30 hod. 

 DIVERGENCE 
USA, sci-fi , akční, dobr., romantický

1.5.-4.5. v 19.30 hod., 5.5.-7.5. v 17.15 hod.

 LEGO PŘÍBĚH 
Austrálie, USA, anim., akční, komedie, 

ČZ  Hrajeme pro děti

3.5.-4.5.  v 15.30 hod.

4.5. poskytujeme slevu 20 Kč na vstu-

penky pro rodiče s dětmi (min. 1 ro-

dič + 1 dítě)*

 JEDNA ZA VŠECHNY 
USA, komedie

4.5. v 17.30 hod., 5.5.-6.5. ve 20 hod.

 BOHUMIL HRABAL 
„TAKŽE SE STALO, ŽE…“ 
ČR, dokumentární  Artvečer - FK 

7.5. ve 20 hod.

 KRÁSKA A ZVÍŘE 
Francie, fantasy, romant., thriller, ČZ 

 Hrajeme pro děti

8.5.-9.5. v 15 hod.

8.5. a 9.5. poskytujeme slevu 20 Kč 

na vstupenky pro rodiče s dětmi 

(min. 1 rodič + 1 dítě)*

 AMAZING SPIDER MAN 2 3D 
USA, akční, dobr., fantasy, ČZ  3D 

8.5.-9.5., 11.5. v 17.15 hod.

 AMAZING SPIDER MAN 
USA, akční, dobr., fantasy

10.5., 12.5.-14.5. v 17.15 hod.

 HANY 
ČR, drama, komedie

8.5.-9.5. ve 20 hod., 11.5.-13.5. ve 20 hod.

 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ   
Kanada, J. Korea, USA, anim., dobr., 

komedie, rodinný, ČZ 

  Hrajeme pro děti 

10.5.-11.5. v 15.30 hod.

11.5. poskytujeme slevu 20 Kč na vstu-

penky pro rodiče s dětmi (min. 1 ro-

dič + 1 dítě)*

 PULP FICTION: 
HISTORKY Z PODSVĚTÍ 
USA, thriller, krimi 

 Artvečer - Projekt 100

10.5. ve 20 hod.

 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ 
USA, komedie, drama  Artvečer - FK

14.5. ve 20 hod.

 GODZILLA 3D 
USA, sci-fi , akční, dobr., thriller  3D 

15.5.-17.5. v 17.45 hod.

 GODZILLA 
USA, sci-fi , akční, dobr., thriller

18.5. v 17.45 hod., 19.5. v 19.15 hod., 

20.5.-21.5. v 17.30 hod.

 RANHOJIČ 
Německo, dobr., drama, historický

15.5.-18.5., 20.5. ve 20 hod.

 HURÁ DO PRAVĚKU 
USA, Jižní Korea, anim., dobr., kome-

die, rodinný, ČZ  Hrajeme pro děti 

16.5.-18.5. v 16 hod.

16.5. poskytujeme slevu 20 Kč na vstu-

penky pro rodiče s dětmi (min. 1 ro-

dič + 1 dítě)*

 ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ AKADE-
MIE: ŽIVOT V OBLOUZNĚNÍ 
USA, komedie, drama

19.5. v 16.30 hod., promítání asi od 

18 hod.

 JAKO BYCH TAM NEBYLA 
Irsko, drama  Artvečer - FK

21.5. ve 20 hod.

 X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 3D  
USA, sci-fi , akční, fantasy, dobr., ČZ  3D  

22.5.-23.5., 25.5. v 17.30 hod.

 X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 
USA, sci-fi , akční, fantasy, dobr.

24.5., 26.5.-28.5. v 17.30 hod., 31.5. 

v 19.45 hod.

 BONY A KLID 2 
ČR, drama

22.5.-27.5. ve 20 hod., 30.5. v 19.45 hod.

 KHUMBA 3D 
Jižní Afrika, anim., dobr., rodinný, ČZ 

Hrajeme pro děti,  3D 

23.5.-25.5. v 15.30 hod.

23.5. poskytujeme slevu 20 Kč na vstu-

penky pro rodiče s dětmi (min. 1 ro-

dič + 1 dítě)*

 EPIZODA ZE ŽIVOTA SBĚRAČE 
ŽELEZA 
Bosna a Hercegovina, Fr., Slovinsko, 

Itálie, drama  Artvečer - FK

28.5 ve 20 hod.

 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL 
Z OKNA A ZMIZEL 

Ranhojič

X-men Bony a klid 2

Zkameněliny severní Moravy

Khumba 3D

Šumpersko za Velké války 1914-1918. 

Jeho obyvatelé na frontách a v zázemí.Člověk tvůrce, příběh pátý: SKLO

Stoletý stařík, který vylezl z okna 

a zmizel



SPORTOVNÍ SERVIS

Švédsko, dobr., komedie, drama

29.5.-31.5. v 17.30 hod.

 LUCREZIA BORGIA 
USA, italsky s českými titulky Opera 

San Francisco (záznam)

29.5. v 19.45 hod.

 RIO 2 
USA, anim., dobr., komedie, rodinný, 

ČZ  Hrajeme pro děti 

30.5.-31.5. v 15.30 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.

Dům kultury

 Kaleidoskop Jana Rejžka
6.5. od 19.30 hod. v G-klubu

 Branka zamčená na knoflík 
Pohádka, hraje Malé divadélko Praha - 

Anna a Rostislav Novákovi

11.5. od 10 hod. ve velkém sále DK

 Iveta Bartošová
16.5. od 19.30 hod. ve velkém sále DK

 KLASIKA VIVA: Trio Martinů
19.5. od 19 hod. v klášterním kostele

 Travesti revue: Techtle Mechtle
22.5. od 19 hod. ve velkém sále DK

 Michal Horáček: Český kalendář

23.5. od 19.30 hod. ve velkém sále DK

 O krásném pávu a začarovaném 
hradu 
Pohádka, hraje Liduščino divadlo

25.5. od 10 hod. ve velkém sále DK

 Košt mikulovských vín
31.5. od 19 hod. ve velkém sále DK

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, 

předprodej vstupenek tel.č. 583 214 279 

(od 14 do 18 hodin), www.dksumperk.

cz, www.bluesalive.cz.

Divadlo

 Zdravý nemocný 
3.5. v 19.30 hodin  F, VK, X 

 Charleyova teta 
Východočeské divadlo Pardubice

7.5. v 19.30 hodin  A, VK

 W. Stern, aneb Cesta do hlubin 
Vinnetouovy duše 
Soubor Divadlo D123

9.5. v 19.30 hodin, Hrádek  VK 

 Zdravý nemocný
10.5. v 19.30 hodin  B, VK, X

 W. Stern, aneb Cesta do hlubin 
Vinnetouovy duše 
Soubor Divadlo D123

16.5. v 19.30 hodin, Hrádek  VK

 Tři veteráni
17.5. v 15 hodin  R+D, VK

 Hvězda - Eva Holubová 
One Woman show Patrika Hartla, uvá-

dí Studiodva 

20.5. v 19.30 hodin  VK

 Čtení na Hrádku: Povídky Karla 
Poláčka 
Čtou herci Divadla Šumperk

23.5. v 18 hodin, Hrádek  VK

 Strakonický dudák
24.5. v 19.30 hodin  F, VK, X

 Přehlídka tanečního oboru ZUŠ 
Šumperk
30.5. v 18 hodin Vstup volný

 A zase ty evergreeny…!
31.5. v 19.30 hodin, Foyer, Zrcadlový 

sál  VK

Informace o vstupenkách získáte na tel.č. 

583 214 061, Š. Čejková. Další informace 

na www.divadlosumperk.cz. Předprodej 

vstupenek v pokladně divadla, Komen-

ského 3, Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin 

nebo hodinu před začátkem představení. 

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Igor Malijevský, „Fotografi e“

 Výstava trvá do 4.5.

▶ Miloslav Hejný (1925-2013), „Tuž-

kou“, Černý herbář - Zingiber (zá-

zvor) Vernisáž proběhne 7.5. v 18 hod., 

zahraje violoncellista Petr Hejný. Vý-

stava potrvá do 1.6.

Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup 

ze Sadů 1. máje), otevřeno denně - nut-

no zvonit na recepci Penzionu G.

Divadlo
▶ Výstava v Galerii divadla: Jarmila 

Brablecová - „Kde pramení Láska…“, 

malba na plátno Výstava trvá do 5.5.

▶ Výstava děl uměleckých škol AVE 

ART Ostrava a VOŠ A SPŠ Šumperk 

Bližší informace: Komenského 3, 
tel.č. 583 214 061.

Městská knihovna
▶ Guna Leite: „Le Festin / Hostina“ 

Výstava fotografi í trvá do 31.5.

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 

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

menická 5, www.knihovnaspk.cz.

Kino Oko
▶ České fi lmové plakáty 2013 Výstava 

trvá do 31.5.

Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-

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

sumperk.cz.

SVČ „Komín“
▶ „Jaro všemi smysly“ Společná výstava 

výtvarných prací autorů z MŠ, ZŠ a SŠ 

a zrakově postižených autorů trvá do 9.5.

Bližší informace: Komenského 9, 

tel.č. 583 283 481, www.doris.cz.

Vila Doris
▶ Jak vidím Jeseníky Výstava soutěž-

ních fotografi í trvá do 15.5.

Bližší informace: Vila Doris - 17. listo-

padu 2, tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 

583 214 214, www.doris.cz.

W. Stern, aneb Cesta do hlubin 

Vinnetouovy duše Zdravý nemocný
Miloslav Hejný: „Tužkou“, Černý 

herbář - Zingiber (zázvor)

Basketbal

▶ Žačky U15 - OP Střední Morava
10.5. v 10 a ve 12 hod. 

TJ Šumperk - Lanžhot

▶ 2. liga muži a 2. liga ženy
Možné květnové zápasy dle výsledků

Bližší informace: www.basketbalsum-

perk.cz, všechny zápasy probíhají v hale 

na Tyršově stadionu.

Fotbal

▶ Muži
4.5. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Petrovice

7.5. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Opava „B“

18.5. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Lískovec

▶ Žáci U14 
10.5. od 15.45 hod. na „TS“ 

Šumperk - Opava

24.5. od 11.45 hod. na „TS“ 

Šumperk - Třinec 

▶ Žáci U15 
10.5. od 14 hod. na „TS“ 

Šumperk - Opava

24.5. od 10 hod. na „TS“ 

Šumperk - Třinec 

▶ Žáci U13 
11.5. od 15.15 hod. na „TS“ 

Šumperk - Sigma Olomouc

18.5. od 12 hod. na „TS“ 

Šumperk - B. Ostrava

21.5. od 15 hod. na „TS“ 

Šumperk - Valašské Meziříčí

▶ Žáci U12 

11.5. od 16.45 hod. na „TS“ 

Šumperk - Sigma Olomouc

18.5. od 13.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - B. Ostrava

21.5. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Valašské Meziříčí

▶ Dorost KS
10.5. od 11 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Zlaté Hory

▶ Dorost starší
11.5. od 10.15 hod. na „TS“ 

Šumperk - Vítkovice „B“

25.5. od 11.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Sl. Opava

▶ Dorost mladší
11.5. od 12.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Vítkovice „B“

25.5. od 13.45 hod. na „TS“ 

Šumperk - Sl. Opava

▶ OP mini mladší
1.5. od 15 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Bludov

1.5. od 15 hod. na „TS“ 

Šumperk A - Zábřeh

10.5. od 9 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Dubicko

22.5. od 16 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Šumperk A 

25.5. od 9 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Loučná

25.5. od 9 hod. na „TS“ 

Šumperk A - Lesnice

▶ KP mini
24.5. od 14.15 a od 16.15 hod. na „TS“ 

Šumperk A+B - Hranice

Bližší informace: http://www.fotbal-

sumperk.cz/, „TS“ = Tyršův stadion, ve 
čtvrtek 1. května bude od 8 do 14 hod. 

Guna Leite: „Le Festine / Hostina“
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probíhat na „TS“ Turnaj fotbalové 
školičky roč. 2007-2008.

Házená

▶ Muži 2. liga 
10.5. v 16 hod. v hale „G“ 

TJ Šumperk - HC Zubří „B“

▶ Mladší žáci
1.5. v 9.30 hod. na „TS“ 

TJ Šumperk - Senice na Hané

8.5. v 9.30 hod. na „TS“ 

TJ Šumperk - Tatran Litovel

17.5. v 9.30 hod. na „TS“ 

TJ Šumperk - Horka nad Moravou

24.5. v 9.30 hod. na „TS“ 

TJ Šumperk - Centrum Haná

▶ Mladší dorost - turnajová utkání
17.5. v 10.30 hod. na „TS“ 

Senice na Hané - TJ Šumperk 

17.5. ve 12 hod. na „TS“ 

Uherské Hradiště - Senice na Hané 

17.5. ve 13.30 hod. na „TS“ 

TJ Šumperk - Uherské Hradiště

Bližší informace: www.hazenasumperk.

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

perk@quick.cz, „G“ = Gymnázium, „TS“ 

= Tyršův stadion.

Americký fotbal

24.5. v 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk Dietos - Vysočina Gladia-

tors

Bližší informace: www.dietos.cz, 

tel.č. 583 213 003, „TS“ = Tyršův stadion.

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 po 12:00-
15:00 plavání vyhrazené pouze pro seniory.

Aquacentrum BenátkyFotbal Basketbal Házená

Džemfest prodává levné lístky, má to ale háček

Festival Džemfest už nabízí vstu-

penky na 15. ročník, který se usku-

teční 18. října. Lístky jsou k mání za 

poloviční cenu. Má to ale háček. Pořa-

datelé nezveřejnili program.

Akce pojmenovaná Zajíc v pytli na-

bídne vstupenky na letošní Džemfest 

za sto padesát korun. Po zveřejnění 

programu 1. června lístky podraží na 

dvě stě padesát korun. „Skupiny kama-

rádů tak mohou ušetřit na vstupném 

hezké peníze, které jim pak zbydou 

na občerstvení během festivalu,“ říká 

s úsměvem pořadatel Džemfestu On-

dřej Polák.

Akci Zajíc v pytli spustili pořa-

datelé poprvé loni, tehdy se setkala 

s mimořádným ohlasem. Vstupen-

ku za zvýhodněnou cenu si pořídilo 

na dvě stě hudebních fanoušků i bez 

toho, aniž by dopředu znali program 

festivalu. „Vstupenky na Džemfest 

2014 za akční cenu sto padesát korun 

si mohou zájemci koupit do 1. června 

pouze prostřednictvím on-line ob-

jednávky na www.dzemfest.cz,“ po-

dotýká Polák.

Festival Džemfest, který se koná 

od roku 2000 vždy na podzim, patří 

mezi nejúspěšnější akce v kraji. Loni 

přitom obdržel Cenu města Šumperka 

v kategorii Kultura a letos Cenu Olo-

mouckého kraje za přínos v oblasti 

kultury. Kromě hlavního programu se 

v jeho rámci koná řada doprovodných 

kulturních akcí ve spolupráci s místní 

knihovnou, divadlem, kinem, Domem 

kultury a H-clubem.  -red-


