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21. srpna obsadí město Revival invaze
V pátek 21. srpna čeká Šumperk 

další invaze, tentokrát ale místo vojsk 
Varšavské smlouvy zde budou řádit 
revivalové kapely v čele s napodobiteli 
komiksové legendy Kiss. Koncert po-
malovaných rockerů bude zajímavým 
srovnáním mezi českým revivalem  
a americkým originálem, který zahrál 
v Praze letos v červnu.

Sedmý ročník oblíbené open air 
akce Revival invaze vypukne v Pavlí-
nině dvoře v centru Šumperka od půl 
osmé večer. Vedle „Kissáků“, kteří uve-
dou všechny zásadní hitovky, jako jsou  
I Was Made For Lovin‘ You nebo Shout 
It Out Loud, naservírují pořadatelé 
další dva revivaly. Publikum svým 
talentem a šarmem okouzlí frontman 
kapely Robbie Williams Revival Brno 
a závěr přehlídky bude patřit zlidově-
lým hitům kapely Elán.

„Skupina Elán KontraBand ode-
hraje téměř dvouhodinový výběr  
největších pecek od této stálice sloven-
ské popmusic,“ uvedla za pořadatele 

Michaela Horáková z Domu kultury 
Šumperk. „Srpnová revivalová pře-
hlídka má pravidelnou přízeň publika 
a atmosféra je vždy fantastická. Jistě  
k tomu přispívá kvalitní zvuková  
a světelná aparatura, která dává kon-
certům kvalitu i efekt,“ doplnil ředitel 
Domu kultury Vladimír Rybička. Více 
informací a on-line rezervace vstupe-
nek na www.dksumperk.cz. -red-

Ulice Šumperka ovládne v polovině 
srpna hudba, tanec a folklorní veselí. 
Do města se sjedou stovky účastníků 
tradičního Mezinárodního folklorní-
ho festivalu, který letos čeká jubilejní 
pětadvacátý ročník.

Jedna z nejznámějších folklorních 
přehlídek v republice letos proběh-
ne od středy 12. do pondělí 17. srp-
na. „Prostřednictvím lidových písní, 
hudby, tanců a lidových her si tímto 
způsobem připomínáme zvyky a oby-
čeje svých předků. A u zahraničních 

souborů se snažíme, aby lidé pozna-
li jednotlivé země jinak, než je vidí 
například v televizi,“ říká ředitelka 
festivalu Libuše Drtilová ze Sdruže-
ní přátel folkloru Severní Hané. To 
spolu s městem Šumperkem, Folklor-
ním sdružením České republiky  
a s pomocí postřelmovské Markovice 
a šumperských Seniorů Mezinárodní 
folklorní festival pořádá. „Na letošní 
přehlídce se představí na pět set pade-
sát umělců ze šesti lokalit tuzemských 
a devíti zahraničních,“ podotýká ředi-
telka festivalu.

Organizátoři měli letos opět z čeho  
vybírat. Na pěší zóně, v parku  
„U sovy“ a na pódiu v Pavlínině dvoře 
tak budou moci diváci obdivovat sou-
bory z Itálie, Rumunska, Slovenska, 
Srbska, Peru, Kostariky, Ameriky, In-
donésie a Nového Zélandu.

Z českých a moravských souborů se 
představí ty z Jižní Moravy, Valašska, 
Hané, Lašska, Západních Čech a sa-
mozřejmě domácí Senioři, Cimbálová 
muzika Zbyňka Hrdličky, postřel-
movská Markovice a Markovička. 

Jednotlivá vystoupení budou pro-
bíhat pod širým nebem na malé scéně 
„U sovy“, dějištěm hlavních pořadů  
a sobotní veselice pak bude velká scé-

na v Pavlínině dvoře. Chybět nebude 
ani tradiční soutěž, v níž diváci vybe-
rou nejsympatičtější soubor, a to pro-
střednictvím lahví se jmény souborů. 
Svého favorita budou moci ohodnotit 
finanční částkou dle vlastního uváže-
ní. „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 míst-
nímu dětskému domovu,“ připomíná 
pravidla ředitelka festivalu a dodává, 

že stejně jako v uplynulých ročnících 
i letos se zahraniční soubory před-
staví divákům nejen v Šumperku, ale  
i v Jeseníku, v Loučné nad Desnou, 
ve Velkých Losinách, v Postřelmově,  
v Libině, Lošticích a polské Nyse. 

Úvod festivalu patří dožínkám, 
předcházet jim bude soutěž 

o nejchutnější kotlíkový guláš

Vlastní srpnový folklorní mara-
ton odstartují ve středu 12. srpna  
v 15.30 hodin na malé scéně „U sovy“ 
tuzemské folklorní soubory, v 17 ho-
din se pak dostane ke slovu Cimbálo-
vá muzika Zbyňka Hrdličky. Čtvrtek  
13. srpna se již tradičně ponese v du-
chu oblastních dožínek. Těm bude, 
stejně jako loni, předcházet soutěž  
o nejchutnější kotlíkový guláš, během 
níž budou moci ukázat svůj kuchařský 
um i zájemci z řad veřejnosti. Stačí se 
jen včas zaregistrovat. „Podmínkou je 
vlastní kotlík na vaření o obsahu mini-
málně patnáct litrů a včasná registrace 
na oddělení kultury a vnějších vztahů 
šumperské radnice,“ říká šumperský 
radní Jiří Gonda, který nad akcí pře-
vzal záštitu.  Pokr. na zadní str.

Publikum svým talentem a šar-
mem okouzlí frontman kapely Ro-
bbie Williams Revival Brno. 
 Foto: archiv

Na pódiu budou řádit pražští napodobitelé komiksové legendy Kiss. 
 Foto: archiv

Velkému zájmu veřejnosti se každoročně těší zejména vystoupení souborů 
z „exotických“ zemí.  Foto: -pk-

Šumperk roztančí folklorní soubory



KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 
Výstavní síň
▶ Hasiči - pracovitost, statečnost, 
obětavost. 130 let od založení župní 
hasičské jednoty č. VII pro severní 
Moravu Výstava trvá do 30.9.

Galerie Šumperka
▶ Pojďte, děti, budeme si hrát! Herna 
trvá do 30.9. 

▶ Rytířský sál 
V čem jste se, dámy, vdávaly… Výstava 
trvá do 30.8.

▶ Hollarova galerie
Háčkovaný svět tradic Sbírka panenek 
Barbie v  háčkovaných šatech z  dílny  
S. Mecerodové a K. Citové trvá do 15.9.

▶ Galerie mladých
Sanatorka. Domovem tisíce dětí - 
domovem lásky Výstava trvá do 6.9.

▶ Stálá expozice 
Příroda a dějiny severozápadní 
Moravy

▶ Akce
Prázdninový den v muzeu 29.7. od 
9 do 16 hod., stanoviště se soutěžemi 
inspirovanými aktuálními výstavami.
Šumperský hafan 9.8. v  Pavlínině 
dvoře, osmý ročník soutěže pro pejsky 
všech ras, velikostí, barev a věku bez 
ohledu na původ 
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. 

Kino Oko
Digitální 3D kino podle standardu DCI
▼ V HLAVĚ + předfilm LÁVA 
 Hrajeme pro děti
USA, animovaný, komedie, rodinný, ČZ
1.8. v 15.30 hod., 3.-5.8. v 15.15 hod., 
13.8. v 15.30 hod.
▼ BEZ KALHOT XXL 
USA, komedie
1.8. v 17.45 hod., 2.8. ve 20 hod.
▼ MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD 
GRÁZLŮ 
USA, akční, dobrodružný, thriller
1.8. ve 20 hod., 2.-5.8. v 17.30 hod.
▼ VYNÁLEZ ZKÁZY  Artvečer - FK 
 Projekt 100
Československo, dobr., fantasy, sci-fi, 
rodinný, ČZ, anglické titulky
2.8. v 15.45 hod., 19.8. ve 20 hod.
▼ IRACIONÁLNÍ MUŽ 
USA, mysteriózní
3.-4.8. ve 20 hod.
▼ MALLORY  Artvečer - FK
nejlepší dokument MFF Karlovy Vary
ČR, dokument
5.8. ve 20 hod.
▼ MALÝ DRÁČEK 3D 
 Hrajeme pro děti, 3D
Německo, animovaný, rodinný, ČZ
6.-9.8. v 15.45 hod.
Vstupné pro rodiče s dětmi je 100 Kč.*
▼ NESMRTELNÝ 
USA, sci-fi, thriller
6.8. v  17.30 hod., 7.8. ve 20 hod., 8.8. 
v 17.30 hod., 9.8. ve 20 hod.
▼ VYKOLEJENÁ 
USA, komedie
6.8. ve 20 hod., 7.8. v 17.30 hod., 8.8. ve 
20 hod., 9.8. v 17.30 hod.
▼ SEDMERO KRKAVCŮ 
Hrajeme pro děti
ČR, Slovensko, pohádka, fantasy
10.8. v 16 hod., 11.8. v 16.15 hod., 18.8. 
v 15.45 hod.

Vstupné pro rodiče s dětmi je 80 Kč.*
▼ MIMONI 3D  Hrajeme pro děti, 3D
USA, animovaný, komedie, rodinný, ČZ
10.8. v 18 hod., 12.8. v 15.45 hod.
▼ NENASYTNÁ TIFFANY 
ČR, dobrodružný, horor, sci-fi
10.8. ve 20 hod., 11.8. v 18.15 hod.
▼ DRUHÁ MÍZA 
USA, komedie, drama
11.8. ve 20 hod., 12.8. v 17.45 hod.
▼ LVÍ SRDCE  Artvečer - FK
Finsko, Švédsko, drama
12.8. ve 20 hod.
▼ PIXELY 3D   Hrajeme pro děti, 3D
USA, akční, komedie, sci-fi, ČZ
13.8. v 17.45 hod., 14.-15.8. v 15.30 hod., 
16.8. v  17.45 hod., 17.8. v  15.45 hod., 
18.8. v  17.45 hod., 19.8. v  15.45 hod., 
26.8. v 15.30 hod.
13.8., 14.8. a 17.8. je vstupné 150 Kč 
pro rodiče s dětmi.*
▼ FANTASTICKÁ ČTYŘKA 
USA, akční, fantasy, sci-fi
13.8. ve 20 hod., 14.8. v 18 hod., 15.8. 
ve 20 hod., 16.8. v  15.45 hod., 22.8. 
v  17.30 hod., 24.8. v  15.30 hod.  
v českém znění
17.8. v 18 hod., 18.8. ve 20 hod., 19.8. 
v 18 hod. s titulky
▼ SCHMITKE 
ČR, Německo, komedie
14.8. ve 20 hod., 17.8. ve 20 hod.
▼ VĚČNĚ MLADÁ 
USA, romantický
15.8. v 17.45 hod., 16.8. ve 20 hod. 
▼ MIMONI  Hrajeme pro děti
USA, animovaný, komedie, rodinný, ČZ
20.8. v  15.30 hod., 21.8. v  15.45 hod., 
31.8. v 16 hod.
▼ KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E. 
USA, akční, dobrodružný, komedie
20.8. v 17.30 hod., 21.-22.8. ve 20 hod., 
23.-24.8. v 17.30 hod., 25.8. ve 20 hod., 
26.8. v 17.45 hod.

▼ DÁREK 
USA, horor, psychologický thriller
20.8. ve 20 hod., 21.8. v  17.45 hod., 
23.8. ve 20 hod.
▼ UUUPS! NOE ZDRHNUL… 
Hrajeme pro děti
Německo, Belgie, Lucembursko, Irsko, 
animovaný, ČZ
22.-23.8. v 15.45 hod.
Vstupné pro rodiče s dětmi je 80 Kč.*
▼ RYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN 
Slovensko, ČR, dokumentární, hudební
24.8. ve 20 hod., 25.8. v 18 hod.
▼ ANT-MAN 3D 3D 
USA, akční, sci-fi, ČZ
25.8. v 15.30 hod.
▼ EVANGELIUM PODLE BRABENCE 
 Artvečer - FK
ČR, dokumentární
26.8. ve 20 hod.
▼ BARBIE ROCK’N ROYALS 
 Hrajeme pro děti
USA, animovaný, ČZ
27.8. v 16 hod., 28.8. v 15.45 hod.
▼ CESTA VZHŮRU 
ČR, dokumentární, sportovní
27.8. v 18 hod., 28.8. ve 20 hod.
▼ PRIDE 
Velká Británie, komedie, drama
27.8. ve 20 hod., 28.8. v 17.30 hod.
▼ PIXELY  Hrajeme pro děti 
USA, akční, komedie, sci-fi, ČZ
29.-30.8. v 15.45 hod.
▼ HITMAN: AGENT 47 
USA, akční, krimi, thriller
29.8. v 18 hod., 30.-31.8. ve 20 hod.
▼ BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ 
USA, dobrodružný, komedie
29.8. ve 20 hod., 30.-31.8. v 18 hod.
Bližší informace: Kino Oko, Masarykovo 
nám. 3, tel.č. 583 212 000, program 
na internetových stránkách www.
kinosumperk.cz, změna programu 
vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D 

Krycí jméno U.N.C.L.E.

V hlavě

Vynález zkázy

Hasiči – pracovitost, statečnost, 
obětavost.

Lví srdce

Pojďte, děti, budeme si hrát!

Pixely 3D

V čem jste se, dámy, vdávaly…



SPORTOVNÍ SERVIS

projekce. * Za finanční dar děkujeme 
firmám 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. Přijímáme platební 
karty. Platnost rezervací vstupenek 
hodinu do začátku představení. Změna 
programu vyhrazena!

Dům kultury

▶ REVIVAL INVAZE 2015: Robbie 
Williams, Kiss, Elán
21.8. od 19.30 hod. v Pavlínině dvoře  
(v případě deště v Domě kultury)
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. Změna programu 
vyhrazena!

Divadlo Šumperk

S.M.A.D. - Setkání mladých
amatérských divadelníků
▶ Klára Valérie aneb Slepičí mor! 
15.8. od 20 hod. v divadelním sále
▶ Peter Konečný: Rychlé dějiny fil-
mu, reklamy a videoklipů 
17.8. od 20 hod. v H-clubu, přednáška
▶ Vdova po kapitánovi dunajské paro-
plavební společnosti: Nářek Mravence 
19.8. od 20 hod. na Hrádku 
▶ KALD DAMU: Vinnetou aneb ká-
moš je víc jak zlato z Nugget-Tsilu

20.8. od 20 hod. na Hrádku 
▶ Na jevišti s diváky 
21.8. od 20 hod. v divadelním sále
▶ Hrádeček s Divadelným súborem 
Zasesmelendve pri ZUŠ J. Rosinské-
ho z Nitry: Kým kohúty noc zaženú
21.8. od 20 hod. na Hrádku
▶ Závěrečné ukázky z dílen 
22.8. od 20 hod. v divadle
Informace získáte v  divadle na tel.č. 
583  214  062, 731  655 847. Další 
informace na www.divadlosumperk.cz.

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶Lenka Falušiová: „Duch místa“,
čárový lept Výstava trvá do 3.8.
▶ Michael Třeštík (*1947), „Pastelem 
i akrylem“

Vernisáž výstavy, spojená s křtem 
knihy „Ta možnost tu prostě je“ 
(nakladatelství Gasset, 2015) se 
uskuteční 5.8. v 18 hod. Výstava potrvá 
do 30.8.
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel.č. 
583 214 276

Jižní křídlo Domu kultury 
▶ Výstava prací žáků ZUŠ Šumperk 
Výstava trvá do 31.8.

Městská knihovna
▶ Kazimierz Stazskow - „65“ - STÁLE 
NA CESTĚ  Výstava fotografií
trvá do 2.9.

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 
tel.č. 583  214  588, knihovna Sever, 
Temenická 5, www.knihovnaspk.cz.

Lenka Falušiová: „Duch místa“Uuups! Noe zdrhnul… Cesta vzhůru Revival invaze: Elán KontraBand

Hokej

4.8. v 16 hod. Salith Šumperk - SK 
Horácká Slavia Třebíč  PÚ
11.8. v 18 hod. Salith Šumperk - 
Valašský Hokejový Klub Vsetín  PÚ
25.8. v 18 hod. Salith Šumperk - HC 
Zubr Přerov PÚ
Bližší informace: 
www.hokejsumperk2003.cz, 
„PÚ“ = přípravné utkání

Fotbal
Mezinárodní turnaj přípravek MTP 
2015 ve starší a mladší kategorii 
22.8. od 8.30 hod. na „TS“ 
Bližší informace: http://www.fotbal-
sumperk.cz/, „TS“ = Tyršův stadion

Bratrušovské koupaliště
Pondělí - neděle 10.00-19.00
Bližší informace: tel.č. 583 214 295, 
www.aquacentrum.net.

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.

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

V srpnu se opět sejdou mladí 
amatérští divadelníciGalerie Šumperska se proměnila 

v interaktivní hernu. Místní muze-
um tentokrát nepředstavuje sbírkové 
předměty, ale šikovnost pracovníků 
své truhlářské dílny. Prázdninová her-
na „Pojďte, děti, budeme si hrát“ nabízí 
originální skládačky, hlavolamy, kvi-
zy, hry a spoustu dalších dovednost-
ních úkolů pro malé i velké.  -red-

S.M.A.D., tedy Setkání mladých 
amatérských divadelníků, pořádají pod 
záštitou ministra kultury Daniela Her-
mana NIPOS-ARTAMA a Společnost 
Amatérské divadlo a svět ve spolupráci 
s místním divadlem, Střední zdravot-
nickou školou a šumperskou radnicí. 
Projekt se uskuteční od 14. do 23. srpna 
s finanční podporou Ministerstva kul-
tury a města Šumperka. 

Mladým začínajícím hercům nabíd-
ne divadlo řadu seminářů vedených 
zkušenými lektory. Součástí šumperské 
divadelní dílny je rovněž doprovodný 
program pro veřejnost. V sobotu 15. srp- 
na tak bude od osmé večerní divadel-
ní sál hostit hru Petra Klarina Klára 
Valérie aneb Slepičí mor! V pondělí  

17. srpna bude Peter Konečný v H-clu-
bu od 20 hodin hovořit na téma Rychlé 
dějiny filmu, reklamy a videoklipů. Ve 
středu 19. srpna bude Hrádek od 20 ho- 
din patřit Vdově po kapitánovi dunaj-
ské paroplavební společnosti: Nářek 
Mravence a o den později, tedy ve čtvr-
tek 20. srpna, ve stejnou dobu KALD 
DAMU: Vinnetou aneb kámoš je víc jak 
zlato z Nugget-Tsilu. V pátek 21. srpna 
je na programu od osmé večerní Na je-
višti s diváky nebo Hrádeček s Divadel-
ným súborem Zasesmelendve pri ZUŠ 
J. Rosinského z Nitry a jeho představe-
ním Kým kohúty noc zaženú, oceně-
ným na Scénické žatvě 2014. Závěrečné 
ukázky z dílen pak proběhnou v sobotu  
22. srpna od 20 hodin. -red-

Prázdninová herna zabaví malé  
i velké.  Foto: -pk-

Nová zážitková karta Jeseníky Pass 
přináší návštěvníkům jesenických 
hor řadu slev, bonusů a netradič-
ních zážitků. Více na www.Jeseni-
kyPass.cz.

Tip na výstavu: 
Prázdninová herna pro děti



Šumperk Živá brána Jeseníků“. Informační servis s kulturní, sportovní a společenskou nabídkou města, www.sumperk.cz. Vychází jednou měsíčně. Zdarma. Náklad 
15 000 výtisků.  Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, 583 214 193, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. 
Grafické zpracování: FTV - production. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun. Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta. K dispozici i v informacích Měst-
ského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Klášterní kostel je o prázdninách otevřen, láká na výstavu

Pokr. z titulní strany
Ke kotlíkům se soutěžící postaví úderem sedmé 

ranní a uvařeno by měli mít do jedné po poledni. 
„Odborná porota vybere nejchutnější kotlíkové gu-
láše, vítězům se samozřejmě dostane ocenění,“ do-
dává Gonda.

Dožínkový průvod se vydá pěší zónou na velkou 
scénu v Pavlínině dvoře ve 14.30 hodin a po přivítání 
hostů se dostanou ke slovu folklorní soubory. Celý 
čtvrteční program pak zakončí o půl páté setkání 
slovenských folklorních souborů, aneb podvečer  
s lidovou písní a tancem z různých oblastí našich 
sousedů. 

Páteční program: přehlídka lidových 
řemesel, koncert zahraničních souborů 

a ohňostroj

Malá scéna „U sovy“ a přilehlé Sady 1. máje bu-
dou v pátek od půl deváté ráno hostit jarmark, který 
nabídne přehlídku lidových řemesel za účasti tu-
zemských folklorních souborů. Ve 14 hodin zde pak 
odstartuje „minifestiválek“ dětských folklorních 
souborů nazvaný „Půjdem si hrát na sluníčko“.

První hlavní koncert zahraničních hostů na-
zvaný Vítejte u nás  se odehraje od 17 hodin na 
nádvoří Pavlínina dvora. O půl hodiny poz-
ději obsadí tyto prostory praporečníci z Itálie  
a v 18 hodin zde budou k vidění ukázky histo-
rického šermu. Tradiční koncert zahraničních 
folklorních souborů se odehraje od 18.30 ho- 
din a závěrečnou tečkou za pátečním programem 
bude ve 22 hodin slavnostní ohňostroj. 

Sobota: Roztančená ulice, veselice 
s výukou tanců

Nejbohatší program nabídnou pořadatelé v sobo-
tu 15. srpna. Kolem deváté ranní přijme na radnici 
starosta města Zdeněk Brož zástupce všech sou-
borů, hosté se poté představí před radnicí a kolem 
půl jedenácté se pěší zóna promění v „Roztančenou 
ulici“, kterou zaplaví stovky lidí. Soubory mezi nimi 
procházejí a ukazují na několika místech své umění. 
„Na půl třetí odpolední jsme naplánovali Den srb-
ské kultury s přehlídkou lidových krojů. 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 so-
botní festivalový pořad nazvaný „Až pudeš do světa, 
zastav se!“. Na něj naváže od deváté večerní tradiční 
veselice pod širým nebem v Pavlínině dvoře „pod 
kaštanem“. Její součástí bude i výuka lidových tanců.

Neděli zahájí Mše svatá, odpolední vystoupení 
festivalové dění v Šumperku uzavře

Folklorem ožijí Sady 1. máje a Pavlínin dvůr také 
v neděli 16. srpna. „Zahájíme ji v devět hodin dopo-
ledne stejně jako loni Mší svatou v Pavlínině dvoře. 
Zúčastní se jí samozřejmě folklorní soubory,“ pro-
zrazuje ředitelka festivalu. O čtyři a půl hodiny poz-
ději nabídnou v Pavlínině dvoře tuzemské soubory 
společné vystoupení nazvané „Veselá je dědina“.  
V 15.30 hodin bude stejný prostor patřit dětským 
zpěváčkům lidových písní v rámci pořadu „Zazpívej 
slavíčku“ a od 16.30 hodin pak scénu zaplní účast-
níci festivalu při závěrečnému pořadu „Leť písnič-
ko, leť“. Ten bude definitivní tečkou za festivalovým 
děním ve městě. Na pondělí 17. srpna jsou totiž na-
plánována pouze vystoupení zahraničních souborů 
mimo Šumperk. Vybrané soubory zavítají i do ně-
kolika dalších obcí a měst, konkrétně do Jeseníku, 
Loučné nad Desnou, Velkých Losin, Postřelmova, 
Libiny, Loštic a polské Nysy.  Z. Kvapilová
Poznámka na závěr: Podrobný program XXV. 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.

Program XXV. MFF Šumperk 2015
STŘEDA 12. SRPNA
▶ Malá scéna „U sovy“
15.00 Zahájení festivalu starostou města Z. Brožem 
* 15.30 Vystoupení tuzemských folklorních souborů 
* 17.00 Posezení u cimbálu 
 
ČTVRTEK 13. SRPNA
▶ Prostory u Vily Doris
8.30-12.30 III. ročník soutěže O nejchutnější kotlí-
kový guláš
▶ Velká scéna v Pavlínině dvoře
12.30 Vyhodnocení a ocenění nejlepších „kotlíkářů“ 
-  ochutnávky gulášů * 14.30 Dožínkový průvod, 
pěší zóna * 15.00 Oblastní dožínky s programem 
folklorních souborů * 16.30 Setkání slovenských 
folklorních souborů - podvečer s lidovou písní a tan-
cem z různých oblastí našich sousedů

PÁTEK 14. SRPNA
▶ Malá scéna „U sovy“ a přilehlé Sady 1. máje
8.30 Jarmark - přehlídka lidových řemesel za účasti 
tuzemských folklorních souborů * 14.00 „Půjdem 
si hrát na sluníčko“ - „minifestiválek“ dětských 
folklorních souborů
▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr
17.00 „Vítejte u nás přátelé“ * 17.30 Praporečníci Itá-
lie * 18.00 Historický šerm - ukázky * 18.30 Koncert 
zahraničních folklorních souborů * 22.00 Ohňostroj 
k 25. výročí MFF Šumperk
 
SOBOTA 15. SRPNA
▶ Radnice
9.00 Přijetí zástupců souborů starostou města * 10.00 
Představení zúčastněných souborů před radnicí 
▶ Pěší zóna
10.30 „Roztančená ulice“
▶ Malá scéna „U sovy“
14.30 Den srbské kultury - přehlídka lidových krojů, 
gastronomie
▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr
17.00 „Až pudeš do světa, zastav se!“, hlavní festi-
valový pořad, vystoupení domácích a zahraničních 
souborů. * 21.00 „Veselice ve dvoře“ - výuka lido-
vých tanců, k tanci a poslechu hrají a zpívají hudby 
zúčastněných souborů různých zemí, otevřeno ne-
jen pro členské soubory ale i širokou veřejnost 

NEDĚLE 16. SRPNA
▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr
9.00 Mše svatá za účasti folklorních souborů
▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr
13.30 „Veselá je dědina“, tančí, hrají a zpívají tuzem-
ské soubory * 15.30 „Zazpívej slavíčku“, vystoupení 
dětských zpěváčků lidových písní * 16:30 „Leť pís-
níčko, leť“, závěrečný festivalový pořad, ocenění vy-
hodnocených souborů

PONDĚLÍ 17. SRPNA
Vystoupení vybraných zahraničních souborů mimo 
Šumperk (Jeseník, Loučná nad Desnou, Postřelmov, 
Velké Losiny, Libina, Loštice, Nysa)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Celá akce bude doplněna účastí lidových řemeslní-
ků, při nepřízni počasí budou hlavní pořady realizo-
vány v Domě kultury Šumperk.

Kostel Zvěstování Panny Marie, jenž byl původ-
ně součástí dominikánského klášterního komplexu  
a nyní je dějištěm řady koncertů a jiných kulturních 
událostí, je až do pondělí 31. srpna denně přístupný 
návštěvníkům i Šumperanům. Zavítat do něj mohou 
v době od 9 do 15 hodin. Vstupné je dobrovolné a vý-
těžek bude použit na případné další restaurátorské 
práce na hodnotném barokním mobiliáři kostela.

Během prázdnin si navíc mohou zájemci v boční 
kapli kostela prohlédnout výstavu, kterou Šumperk 
připravil ve spolupráci se slovenským partnerským 
městem Prievidza. Nese název „Uniting Hands“  

s českým podtitulem „Podejme si ruce“ a jejím au-
torem je v Prievidzi dobře známý výtvarník, grafik, 
designér a galerista roman turcel. Jedná se o sesta-
vu devatenácti obrazů stylizovaných rukou, jež jsou 
věnovány slavným světovým osobnostem. Lidé zde 
mohou vyplnit anketní lístky a nominovat tak ja-
koukoliv osobnost ze Šumperka. Samotný roman 
turcel pak z návrhů jednu vybere a namaluje podle 
ní dvacátý obraz do série. Ten bude slavnostně od-
halen během ukončení výstavy na konci srpna. Více 
informací o kostele lze najít na www.sumperk.cz   
v sekci Turista, odkazu Atraktivity města. -red-

Šumperk roztančí folklorní soubory

Chybět nebude samozřejmě ani český a morav-
ský folklor.                                                   Foto: -pk-


