
Již tradičně ožije v polovině srpna 

město Šumperk folklorem. Jeho ulice-

mi budou kromě češtiny a slovenštiny 

znít i španělština, korejština, hebrej-

ština, čínština, rumunština, ruština, 

gruzínština a němčina. Více než dvě 

desítky souborů se představí na čtyřia-

dvacátém ročníku prestižního Meziná-

rodního folklorního festivalu. Chybět 

mezi nimi nebudou ani dechová hud-

ba a cimbálovka, svoji kulturu, zvyky 

a tradice lidem přiblíží na pět set pade-

sát tanečníků, zpěváků a muzikantů. 

Jedna z nejznámějších folklorních 

přehlídek v republice letos proběhne od 

středy 13. do pondělí 18. srpna. „Pro-

střednictvím lidových písní, hudby, tanců 

a lidových her si tímto způsobem připo-

mínáme zvyky a obyčeje svých předků. 

A u zahraničních souborů se snažíme, 

aby lidé poznali jednotlivé země jinak, než 

je vidí například v televizi,“ říká ředitelka 

festivalu Libuše Drtilová ze Sdružení přá-

tel folkloru Severní Hané. To spolu s měs-

tem Šumperkem, Folklorním sdružením 

České republiky a s pomocí postřelmov-

ské Markovice a šumperských Seniorů 

Mezinárodní folklorní festival pořádá.

Organizátoři měli letos opět z čeho 

vybírat. „Přihlásilo se nám dvaaosmde-

sát souborů ze zahraničí a řada souborů 

z tuzemska. Výběr tak opět nebyl vůbec 

jednoduchý,“ podotýká Drtilová. Na pěší 

zóně, v parku „U sovy“ a na pódiu v Pav-

línině dvoře tak budou moci diváci obdi-

vovat soubory z Mexika, Gruzie, Izraele, 

Jižní Koreji, Tchaj-Wanu, Rumunska, 

Ruska, Německa a Slovenska. Z českých 

a moravských souborů se představí vno-

rovský Spinek, Suzsané z Horní Suché, 

Mionší z Dolní Lomné, Slovácký krú-

žek Šardičan a mužská pěvecká skupina 

Mužáci ze Šardic, přerovská Rabussa, 

Kelt Grass Band ze Stránského, Cimbá-

lová muzika Matěje Kůrečky ze Starého 

Poddvorova, mužská pěvecká skupina 

zábřežského Řádu Svatého Huberta, do-

mácí Senioři a Cimbálová muzika Zbyň-

ka Hrdličky, postřelmovská Markovice 

a Markovička. 

„Z výčtu je patrné, že se bude 

opravdu na co dívat. Já osobně se tě-

ším zejména na naše tuzemské soubo-

ry, například na Spinek z Vnorov, děti 

i muziku ze Starého Poddvorova, šar-

dické Mužáky. Prostě mám velice ráda 

český a moravský folklor, všechny ty, 

kteří uchovávají krásy lidové tvoři-

vosti pro příští generace,“ prozrazuje 

ředitelka festivalu a upozorňuje, že 

jednotlivá vystoupení budou probí-

hat pod širým nebem na malé scéně 

„U sovy“, dějištěm hlavních pořadů 

a sobotní veselice pak bude velká scé-

na v Pavlínině dvoře. „Vstupné ve výši 

sto a šedesát korun lidé zaplatí pouze 

na hlavní pořady v Pavlínině dvoře,“ 

zdůrazňuje Drtilová.

Chybět nebude ani tradiční soutěž, 

v níž diváci vyberou 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. Vý-

sledky obou soutěží vyhlásíme v neděli 

a vybrané peníze předáme stejně jako 

loni místnímu dětskému domovu,“ 

připomíná pravidla ředitelka festivalu 

a dodává, že stejně jako v uplynulých 

ročnících i letos se zahraniční soubory 

představí divákům nejen v Šumperku, 

ale i v Jeseníku, v hotelu Dlouhé Stráně 

v Koutech nad Desnou, v Loučné nad 

Desnou, ve Velkých Losinách, v Po-

střelmově, v Rapotíně a v Libině. 

Úvod festivalu patří 
dožínkám, předcházet jim 
bude soutěž o nejchutnější 

kotlíkový guláš

Vlastní srpnový folklorní maraton 

odstartují ve středu 13. srpna v 15 ho-

din na malé scéně „U sovy“ dětské 

zahraniční a místní folklorní soubo-

ry, v 17 hodin se pak dostane ke slovu 

Cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky. 

Čtvrtek 14. srpna se již tradičně ponese 

v duchu oblastních dožínek. Těm bude, 

stejně jako loni, předcházet soutěž 

o nejchutnější kotlíkový guláš. 
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Tip na výlet: 
Proti proudu řeky Moravy

Lehká trasa o délce 52 kilometry za-

číná a končí v Šumperku, vede po zna-

čených cyklotrasách i po silnicích. Je 

tedy vhodná i pro silniční kola. Profi l je 

rovinatý s jedním dlouhým stoupáním 

za Hanušovicemi.

Vyrazíme od vlakového nádraží 

směrem na Jeseník, na první světelné 

křižovatce odbočíme vpravo a na kři-

žovatce za Aquacentrem Benátky se 

dáme doleva. Po 400 metrech přejíždí-

me mostek, za nímž zahneme doprava 

na cyklotrasu č. 6114 okolo rybníků do 

Třemešku a dál přes Dolní Studénky 

do Sudkova. Zde se napojíme na Mo-

ravskou cyklotrasu č. 51 a jedeme po ní 

vpravo do Bludova. 

Obcí projedeme v přímém směru na 

Bohutín a pokračujeme souběžně se že-

lezniční tratí do Bartoňova, kde se po-

prvé setkáváme s řekou Moravou. Proti 

jejímu proudu jedeme přes Rudu nad 

Moravou s renesančním zámečkem a ba-

rokní sýpkou a Bohdíkov, v jehož okolí 

je několik vápencových lomů s nepří-

stupnými jeskyněmi, do Hanušovic. Zde 

opustíme na křižovatce za pivovarem 

Holba jak řeku Moravu, tak i cyklotra-

su č. 51. Silnice č. 446 nás vede vpravo 

do Kopřivné, na jejímž konci odbočíme 

vlevo ve směru Rejchartice a v nezales-

něném sedle nad Kopřivnou dosáhneme 

nejvyššího bodu celého okruhu (650 m 

n.m.). Odměnou za předchozí námahu 

je dlouhý sjezd do Rapotína. Zde na kři-

žovatce s hlavní silnicí zatočíme doprava 

přes mostek, hned za ním se dáme dole-

va a napojíme se na cyklostezku č. 6114, 

která nás vede zpět do Šumperka. Při 

průjezdu Rapotínem si můžeme udě-

lat zastávku ve zdejším Zemědělském 

skanzenu, případně navštívit i Muzeum 

silnic ve Vikýřovicích. 

 Zdroj: Cykloprůvodce Česká republika

Zámek v Třemešku.  Foto: -zk-
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Velkému zájmu veřejnosti se každoročně těší zejména vystoupení souborů 

z „exotických“ zemí. Letos nebude chybět Gruzie.  Foto: archiv



KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

▶ Výstavní síň
Dřív než usneš… aneb jak se kdysi 

spávalo Výstava trvá do 21.9.

▶ Paměť map, část třetí, závěrečná: 

Z města do lesů a polí 

Vernisáž výstavy proběhne 28.8. v 18 hodin.

Hollarova galerie
▶ Zkameněliny severní Moravy 

Výstava je prodloužena do 24.8.

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

ravy

Galerie Šumperska
▶ Fenomén IGRÁČEK 

Úspěšná putovní výstava zapůjčená 

z Technického muzea v Brně ve spolu-

práci se společností EFKO - český vý-

robce her a hraček trvá do 28.9.

▶ Prázdninový den s Igráčkem 

30.7. v Pavlínině dvoře od 9 do 17 hod. 

Rytířský sál
▶ Okamžiky z historie českosloven-

ského expedičního lezení 

Výstava trvá do 27.7.

▶ Rozloučení s výstavou 

Okamžiky z historie československého 

expedičního lezení v úterý 29. červen-

ce v 17 hodin v Přednáškovém sále 

muzea.

Galerie mladých
▶ Pradědova zahrádka aneb Jeseníky 

mýma očima Výstava fotografi í Petry 

Kozákové trvá do 17.8.

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, otevře-

no 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 

 DÍRA U HANUŠOVIC 
ČR, komedie, drama

1.8.-3.8. ve 20 hod., 10.8. v 17.30 hod., 

23.8.-24.8. v 19.15 hod.

 STRÁŽCI GALAXIE 3D 
USA, akční, dobr., sci-fi , ČZ   3D

1.8. v 17.30 hod.

 LETADLA 2. HASIČI A ZÁCHRA-
NÁŘI 
USA, anim. komedie, dobrodružný, ro-

dinný, ČZ  Hrajeme pro děti

1.8.-3.8. v 15.45 hod.

1.8. a  2.8. poskytujeme slevu 20 Kč na 

vstupenky pro rodiče s dětmi.*

 STRÁŽCI GALAXIE 
USA, akční, dobrodružný, sci-fi 

2.8.-3.8. v 17.30 hod.

 PARÁDNĚ POKECAL 
ČR, komedie, drama

4.8.-6.8. v 17.30 hod.

 OČISTA. ANARCHIE 
USA, horor

4.8.-5.8. v 19.15 hod.

 OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY 
ČR, komedie, drama, restaurovaný a di-

gitalizovaný oscarový fi lm J. Menzela 

6.8. v 19.15 hod. Artvečer - FK

 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
USA, anim., dobrodružný, komedie, 

rodinný, fantasy, ČZ  Hrajeme pro děti

7.8.-8.8. v 15.00 hod.

 TRANSFORMERS. ZÁNIK 3D 
USA, Čína, sci-fi , akční, dobrodružný, ČZ 

7.8.-8.8.  v 17.00 hod. 3D

 KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU 
USA, romantický, komedie, drama

7.8.-8.8. ve 20 hod., 9.8. v 17.30 hod.

7.8. a 8.8. poskytujeme slevu 20 Kč na 

vstupenky pro rodiče s dětmi.*

 ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ 3D 
USA, Kanada, anim., dobrodružný, ko-

medie, rodinný, sci-fi , ČZ 

 Hrajeme pro děti, 3D

9.8.-10.8. v 15.30 hod.

10.8. poskytujeme slevu 20 Kč na 

vstupenky pro rodiče s dětmi.*

 LUCY 
USA, Francie, akční, sci-fi 

9.8.-10.8. v 19.30 hod., 11.8.-12.8. 

v 19.15 hod.

 V OKU TORNÁDA 
USA, thriller

11.8.-13.8. v 17.30 hod.

 IDA 
Polsko, Dánsko, drama  Artvečer - FK

13.8. v 19.15 hod.

 TŘI BRATŘI 
ČR, Dánsko, pohádka, rodinný 

 Hrajeme pro děti

14.8.-17.8. v 15.30 a 17.15 hod., 18.8.-

20.8. v 17.15 hod., 21.8.-24.8. v 15.30 

hod., 30.8.-31.8. v 15.45 hod.

14.8., 15.8., 21.8., 22.8. v 15.30 hod., 

30.8. a 31.8. poskytujeme slevu 20 Kč 

na vstupenky pro rodiče s dětmi.*

 CHLAPECTVÍ 
USA, drama

14.8.-16.8. v 19 hod.

 EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3 
USA, akční, dobrodružný, thriller

17.8.-19.8. v 19 hod, 22.8. v 19.15 hod.

 HRÁČ 
Litva, Lotyšsko, drama, thriller 

 Artvečer - FK

20.8. v 19 hod.

 GODZILLA 3D 
USA, sci-fi , akční, dobrodružný, thriller 3D

21.8. v 19.15 hod.

 ŽELVY NINJA 3D 
USA, dobrodružný, fantasy, akční, ko-

medie, sci-fi , ČZ  3D

21.8.-24.8. v 17.15 hod.

 ŽELVY NINJA 
USA, dobrodružný, fantasy, akční, ko-

medie, sci-fi  

25.8.-27.8. v 17.30 hod.

 OČISTA. ANARCHIE 
USA, horor

25.8. v 19.30 hod.

 JOE 
USA, drama

26.8. v 19.30 hod.

 PULP FICTION: 
HISTORKY Z PODSVĚTÍ 
USA, thriller, krimi  Artvečer - FK

27.8. ve 19.30 hod.

 ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 
USA, fantasy, dobrodružný, drama, ro-

dinný, ČZ  Hrajeme pro děti

28.8.-29.8. v 15.30 hod.

 FAKJŮ PANE UČITELI 
Německo, komedie, ČZ

28.8.-31.8. v 17.30 hod.

 SEX TAPE
USA, komedie, drama

28.8.-31.8. v 20 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.

Dům kultury

22.8. od 19 hodin v Pavlínině dvoře 

(v případě deště v DK) 

▶ REVIVAL INVAZE 2014: 
Vaťák - Kabát, Pink!, October U2 

Chlapectví

Díra u Hanušovic

Letadla 2: Hasiči a záchranáři

Dřív než usneš… aneb jak se kdysi 

spávalo

Lucy

Fenomén IGRÁČEK

Tři bratři

Pradědova zahrádka aneb Jesení-

ky mýma očima
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Novinkou je, že příležitost ukázat 

svůj kuchařský um budou mít i zájemci 

z řad veřejnosti. Stačí se jen včas zare-

gistrovat. „Pro velký zájem veřejnosti 

chceme dát letos možnost zasoutěžit 

si všem amatérským kuchařům, kteří 

se vaření guláše věnují nebo chtějí vě-

novat. Podmínkou je vlastní kotlík na 

vaření o obsahu minimálně patnáct 

litrů a včasná registrace ve Vile Doris, 

v jejímž areálu celá soutěž proběhne,“ 

říká šumperský radní Jiří Gonda, který 

nad akcí převzal záštitu. Ke kotlíkům 

se soutěžící postaví úderem osmé ran-

ní a uvařeno by měli mít do půl jedné. 

„Odborná porota vybere nejchutnější 

kotlíkové guláše a svůj verdikt ozná-

mí o půl druhé odpoledne. Vítězům se 

samozřejmě dostane ocenění,“ dodává 

Gonda. 
Dožínkový průvod se vydá pěší zónou 

na malou scénu „U sovy“ ve 14:30 ho-

din a po přivítání hostů se dostanou ke 

slovu folklorní soubory Markovice, Se-

nioři a Vtáčník. Celý čtvrteční program 

pak zakončí o půl šesté pořad nazvaný 

Pro radost a potěšení, během něhož za-

hrají a zazpívají postřelmovská Decho-

vá hudba, cimbálovky M. Kůrečky ze 

Starého Poddvorova a Vtáčník z Prie-

vidzy, přerovská Rabussa a Kelt Grass 

Band ze Stránského. 

Páteční program: přehlídka 
mužských pěveckých sborů, 

koncert zahraničních 
souborů a ohňostroj

První hudební pozdrav z ciziny, 

z Německa a Mexika, je naplánován na 

páteční desátou dopolední na malé scé-

ně „U sovy“. Ve 14 hodin zde pak od-

startuje přehlídka mužských pěveckých 

sborů, na níž vystoupí Mužáci ze Šar-

dic, domácí Senioři, Vtáčník z Prievid-

zy, Mužský pěvecký sbor Řádu Svatého 

Huberta ze Zábřeha, mužská pěvecká 

skupina souboru Spinek a Slovácký 

krúžek Šardičan ze Šardic.

První hlavní koncert zahraničních 

hostů nazvaný Vítejte u nás se již tra-

dičně odehraje od 18:30 na nádvoří 

Pavlínina dvora. Závěrečnou tečkou 

za pátečním programem bude ve 

22:30 hodin slavnostní ohňostroj. 

Sobota: Roztančená ulice, 
veselice s výukou tanců

Nejbohatší program nabídnou pořa-

datelé v sobotu 16. srpna. Kolem deváté 

ranní přijme na radnici starosta města 

Zdeněk Brož zástupce všech souborů, 

hosté se poté představí před radnicí a ko-

lem půl jedenácté se pěší zóna promění 

v „Roztančenou ulici“, kterou zaplaví 

stovky lidí. Soubory mezi nimi prochá-

zejí a ukazují na několika místech své 

umění. 

Ti, kdo zamíří do Sadů 1. máje, budou 

moci v sobotu od osmé ranní do čtvrté 

odpolední ochutnat ve stáncích umís-

těných v prostoru „U sovy“ potraviny 

oceněné značkou Regionální potravina 

Olomouckého kraje. „Na druhou hodinu 

odpolední jsme naplánovali pořad na-

zvaný Folklórní soubor Spinek poněkud 

jinak. Odehraje se na malé scéně U sovy,“ 

nahlíží do programu Libuše Drtilová.

Úderem páté odpolední se program 

přesune do areálu Pavlínina dvora, který 

bude hostit hlavní sobotní festivalový po-

řad nazvaný „Až pudeš do světa, zastav 

se!“. Na něj naváže od deváté večerní tra-

diční veselice pod širým nebem v Pavlí-

nině dvoře „pod kaštanem“. Její součástí 

bude i výuka lidových tanců.

Neděli zahájí Mše svatá, 
U sovy se bude veselit dědina, 
odpolední vystoupení festival 

v Šumperku uzavře

Folklorem ožijí Sady 1. máje a Pavlínin 

dvůr také v neděli 17. srpna. „Zahájíme ji 

v devět hodin dopoledne poněkud netra-

dičně Mší svatou v Pavlínině dvoře. 
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SPOLEČNOST

Bratrušovské koupaliště

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.

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Miroslav Koval, „Kresby a průsvity“

Výstava kreseb a fotogramů známého 

sobotínského malíře Miroslava Kovala 

k jeho letošním sedmdesátinám a dva-

cetiletí dramaturgie v Galerii Jiřího Jíl-

ka trvá do 3.8.

▶ Mojmír Preclík (1931-2001), „So-

chy a kresby“ 

Výstava bude zahájena vernisáží 6.8. 

v 18 hodin a potrvá do 31.8.

Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup 

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

no zvonit na recepci Penzionu G.

Městská knihovna
▶ Ivana Kubová - grafi ka 

Výstava trvá do 10.9.

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 31.8.

Bližší informace: Kino Oko, Masary-

kovo nám. 3, tel.č. 583 212 000, www.

kinosumperk.cz.

Budova radnice
▶ Šumperk pohledem budoucích ar-

chitektů 
Výstava urbanistických a územních 

studií studentů Fakulty architektury 

ČVUT Praha v 1. patře v historické 

budově radnice na náměstí Míru. Lze 

ji zhlédnout do 31.8. v rámci provozní 

doby úřadu.

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 pro-

bíhá plavání vyhrazené pouze pro se-
niory.

Bratrušovské koupaliště

Červenec: Pondělí - neděle  9:00-19:00

Srpen: Pondělí - neděle  10:00-19:00

Bližší informace: tel.č. 583 214 295, 

www.aquacentrum.net.

FOTBALOVÝ KLUB SAN-JV ŠUMPERK 
O.S. POŘÁDÁ

Mezinárodní turnaj starší 
a mladší přípravky 2014  

v sobotu 30. srpna od 8:30 hodin 
na travnatých hřištích 
na Tyršově stadionu

Účast již potvrdily 
v obou kategoriích týmy z Prievidzy 

(Slovensko) a Nysy (Polsko).
Bližší informace: 

www.fotbal-sumperk.cz

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

Fajků pane učiteli Mojmír Preclík, „Sochy a kresby“ Ivana Kubová: Grafi ky

Na folklorní soubor Spinek se těší 

i prezidentka festivalu Libuše Dr-

tilová.  Foto: archiv

Do Šumperka se sjedou folklorní soubory z celého světa
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Program XXIV. MFF Šumperk 2014

STŘEDA 13. SRPNA
▶ Malá scéna „U sovy“

15:00 Zahájení festivalu starostou města Z. Brožem 

* 15:30 Vystoupení dětských zahraničních souborů 

a domácích folklorních souborů * 17:00 Posezení 

u cimbálu s cimbálovou muzikou Zbyňka Hrdličky

 

ČTVRTEK 14. SRPNA
▶ Prostory u Vily Doris

8:00-12:30 II. ročník soutěže O nejchutnější kotlíkový 

guláš

▶ Malá scéna „U sovy“, přilehlé prostory parku

13:30 Vyhodnocení a ocenění nejlepších „kotlíkářů“ 

-  ochutnávky gulášů * 14:30 Dožínkový průvod, pěší 

zóna * 15:00 Oblastní dožínky s programem folklor-

ních souborů - Markovice, Senioři, Vtáčník * 17:30 

Pro radost a potěšení - hrají a zpívají DH Postřelmov, 

Cimbálová muzika M. Kůrečky Starý Poddvorov, 

Cimbálová muzika FS Vtáčník - Prievidza, Rabussa 

Přerov, Kelt Grass Band Stránské

PÁTEK 15. SRPNA
▶ Malá scéna „U sovy“

10:00 Hudební zdravice z Německa a Mexika * 14:00 

Přehlídka mužských pěveckých sborů - Mužáci ze 

Šardic, Senioři Šumperk, FS Vtáčník Prievidza, MPS 

Řádu Svatého Huberta Zábřeh, Slovácký krúžek Šar-

dičan ze Šardic, MPS souboru Spinek Vnorovy

▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr

18:30 „Vítejte u nás“ - koncert zahraničních souborů 

* 22:30 Ohňostroj 

 

SOBOTA 16. SRPNA
▶ Radnice

9:00 Přijetí zástupců souborů starostou města * 10:15 

Představení zúčastněných souborů před radnicí 

▶ Pěší zóna

10:30 „Roztančená ulice“

▶ Malá scéna „U sovy“

14:00 Folklórní soubor Spinek poněkud jinak 

▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr

17:00 „Až pudeš do světa, zastav se!“, hlavní festi-

valový pořad, vystoupení domácích a zahraničních 

souborů. * 21:00 „Veselice pod kaštanem“ - výuka li-

dových tanců, k tanci a poslechu hrají a zpívají hudby 

zúčastněných souborů, otevřeno nejen pro členské 

soubory ale i širokou veřejnost 

NEDĚLE 17. SRPNA
▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr

9:00 Mše svatá za účasti folklorních souborů

▶ Malá scéna „U sovy“

10:30 „Veselá je dědina“, tančí, hrají a zpívají tuzem-

ské soubory - Spinek Vnorovy, Mionší Dolní Lomná, 

Suzsané Horní Suchá, Šardičan Šardice, Kordulka 

Starý Poddvorov, Markovice Postřelmov, TS Senioři 

Šumperk * 15:00 „Zazpívej slavíčku“, vystoupení dět-

ských zpěváčků lidových písní * 16:30 „Leť písničko, 

leť!“, závěrečný festivalový pořad, ocenění vyhodno-

cených souborů

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Celá akce bude doplněna účastí lidových řemeslníků, 

při nepřízni počasí budou hlavní pořady realizovány 

v Domě kultury Šumperk.

››› Dokončení ze strany 3

Zúčastní se jí samozřejmě folklorní soubory,“ pro-

zrazuje ředitelka festivalu. 

O půldruhé hodiny později nabídnou na malé scéně 

„U sovy“ tuzemské soubory Spinek, Mionší, Suzsané, 

Šardičan, Markovice, taneční soubor Senioři a Kor-

dulka společné vystoupení nazvané „Veselá je dědina“. 

Odpoledne v 15 hodin bude stejný prostor patřit dět-

ským zpěváčkům lidových písní v rámci pořadu „Za-

zpívej slavíčku“. Od 16:30 hodin pak scénu „U sovy“ 

zaplní účastníci festivalu při závěrečnému pořadu 

„Leť písničko, leť“. Ten bude defi nitivní tečkou za fes-

tivalovým děním ve městě. Na pondělí 18. srpna jsou 

totiž naplánována pouze vystoupení zahraničních 

souborů mimo Šumperk.  Z. Kvapilová

Poznámka na závěr: Podrobný program XXIV. Me-

zinárodního folklorního festivalu najdete na inter-

netové adrese www.festivalsumperk.cz. Pořadatelé 

si vyhrazují změnu programu. Za nepříznivého po-

časí budou hlavní pořady probíhat v Domě kultury 

Šumperk.

Do Šumperka se sjedou folklorní soubory z celého světa

Dlouhé Stráně vyhrály anketu o nejzajímavější turistický cíl

Lidé mohou po roce opět „ochutnávat“ Jeseníky 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně v Je-

seníkách ovládla stylem start - cíl hlasování o nejza-

jímavější unikátní turistický cíl v České republice. 

Rozhodli o tom čtenáři iDnes.cz a MF Dnes. Za 

výjimečným inženýrským dílem na vrcholu jedné 

z jesenických hor se v anketě umístila Katova ulička 

v Kadani a cisterciácký klášter v Plasích.

Za nejvíce zajímavý ze třinácti fi nalistů, mezi nimiž 

nechyběly přírodní památka, železniční zastávka, ale 

třeba i svébytné zmrzlinářství, nakonec čtenáři označili 

vodní elektrárnu. Jedinečné technické dílo zvítězilo díky 

1436 čtenářským hlasům s velkým náskokem. Stavba 

elektrárny začala v roce 1978 a trvala šestnáct let. Dnes 

patří k nejnavštěvovanějším atrakcím regionu.  -zk-

Pomazánku z medvědího česneku, masové kuličky 

v nudlovém těstíčku a další podobné recepty původ-

ních obyvatel mohou ochutnávat obyvatelé i návštěv-

níci Jeseníků. Čtvrtý ročník gastronomického festivalu 

Chuť Jeseníků odstartoval 20. června, tradiční jídla, 

připravená z regionálních surovin, přitom lze najít na 

jídelních lístcích sedmi podniků. Poznávacím zname-

ním je samolepka Chuť Jeseníků zobrazující příbor 

zapíchnutý do nejvyššího kopce našich hor.

„Naším cílem je vrátit do jídelníčků jesenických 

restaurací původní recepty a pokrmy připravené 

z místních surovin,“ připomněla Andrea Závěšická, 

ředitelka Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu a do-

dala, že letos se organizátoři akce zaměřují na pod-

poru místních producentů, chtějí veřejnost seznámit 

především s významnými chovateli, pěstiteli, výrobci 

a producenty. 

„Festivalové restaurace jsme vybírali pečlivě na zá-

kladě kladných referencí, získaných certifi kátů kva-

lity nebo vlastní zkušenosti,“ doplnila Závěšickou 

hlavní organizátorka festivalu Tereza Schreiberová 

a prozradila, že menu sestavovali šéfk uchaři festi-

valových restaurací. „Vycházeli přitom ze souboru 

původních receptů, které posbírali historici nebo 

byly nalezeny v sešitcích babiček na půdách,“ dodala 

Schreiberová.

V nabídce restaurací opět nechybějí polévky, hlavní 

jídla či dezerty. Milovníci jídla se tak mohou těšit tře-

ba na hovězí špikovaný karabáček nadívaný švestka-

mi v jeřabinové omáčce, králičí domácí paštiku, ma-

sové knedlíčky v nudlovém těstě, farmářský kozí sýr 

v oravské slanině, tvarohové knedlíčky se zakysanou 

smetanou či na jesenický sacher dort.

„Ochutnávat“ Jeseníky mohou lidé v Šumperku 

v kavárně PředMěstí, dále ve Wellness Hotelu Diana 

a v restauraci Losín ve Velkých Losinách, v Kolštej-

ně v Branné, v relaxačním areálu Bozeňov v Dolním 

Bušínově, v rýmařovském hotelu Slunce a ve Vile Elis 

v Jeseníku. Seznam restaurací a bližší informace o fes-

tivalu lze nalézt na www.chutjeseniku.cz.

Iniciativa Ochutnejte Jeseníky odstartovala roku 

2012. Zapojily se do ní desítky restauračních zařízení 

a regionálních producentů či výrobců. Loni obdržela 

jedno z nejprestižnějších ocenění v oblasti destinač-

ního managementu, Velkou cenu cestovního ruchu za 

nejlepší jednotnou kampaň. -red-

Stálá nabídka tradičních pokrmů z místních 

chovů, luk a polí je cílem iniciativy Ochutnejte 

Jeseníky.  Foto: Z. Nováček


