
Největší kulturní událost letní se-
zony ve městě se blíží. Příprava Mezi-
národního folklorního festivalu, který 
patří mezi nejlepší v  České republice, 
vrcholí. Šestadvacátý ročník přehlídky 
českých i  zahraničních souborů od-
startuje ve  středu 17. srpna posezení 
u cimbálu. O den později pak ovládnou 
Šumperk folklorní soubory z  Evropy 
i Indonésie, aby rozdávaly radost stov-
kám nadšených diváků. 

Také letos měli organizátoři z  čeho 
vybírat a soustředili se převážně na ev-
ropské soubory. Na pěší zóně, v parku 
„u sovy“ a na pódiu v Pavlínině dvoře 
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Úvod festivalu patří výročí 
Seniorů, předcházet mu bude 

soutěž o nejchutnější 
kotlíkový guláš

 Pokr. na poslední straně

Šumperk se opět roztančí a rozezpívá, zaplaví ho folklor 

Pravou „exotiku“ vnesou do  ulic 
Indonésané.   Foto: archiv

Na osmém ročníku srpnové Revival 
Invaze vystoupí i skupina DM revi-
val z Mikulova.                    Foto: archiv

Představí se i ruský folklor.  Foto: archiv

Na Revival Invazi vystoupí tři kultovní kapely

v neděli a vybrané peníze předají stejně 
jako loni místnímu dětskému domovu.

budou moci diváci obdivovat soubory 
z  Ruska, Polska, Rakouska, Srbska, 
Chorvatska, Itálie a  Indonésie. Z  čes-
kých a moravských souborů se představí 
Salajka z Dambořic, litovelská Hanačka, 
místní Senioři a  dětské soubory Mar-
kovička a Hanačka. Cimbálová muzika 
Starý Poddvorov pak přiveze dětské 
zpěváčky z jižní Moravy. A stejně jako 
v  uplynulých ročnících se i  letos za-
hraniční soubory představí divákům 
nejen v  Šumperku, ale i  v  Loučné 
nad Desnou, ve  Velkých Losinách, 
v Postřelmově a v Libině. 

Jednotlivá vystoupení budou pro-
bíhat pod širým nebem na malé scéně 
„u  sovy“, dějištěm hlavních pořadů 
a sobotní veselice pak bude velká scéna 
v  Pavlínině dvoře. Chybět nebude ani 
tradiční soutěž, v  níž diváci vyberou 
nejsympatičtější soubor, a to prostřed-
nictvím lahví se jmény souborů. Svého 
favorita budou moci ohodnotit finanční 
částkou dle vlastního uvážení. Zvláštní 
cenu udělí souboru, který nejvíce po-
chopil smysl festivalových tradic, i po-
řadatelé. Výsledky obou soutěží vyhlásí 

budou moci ukázat svůj kuchařský um 
i  zájemci z  řad veřejnosti. Stačí se jen 
včas zaregistrovat. Ke kotlíkům se sou-
těžící postaví v  okolí Vily Doris v  Sa-
dech 1. máje úderem půl osmé ranní 
a uvařeno by měli mít do jedné po po-
ledni. Odborná porota poté vybere nej-
chutnější kotlíkové guláše a  vítězům, 
které vyhlásí u Vily Doris kolem druhé 
odpolední, se dostane ocenění.

Čtvrteční program festivalu zahájí 
ve 14.30 hodin „u sovy“ Rabusa a po při-
vítání hostů vystoupí v  15.30  hodin 
dětský soubor Markovička. Od  čtvrté 
odpolední zde pak budou své „dvace-
tiny“ slavit Senioři, kteří se festivalu 
účastní pravidelně od roku 1996. 

Také letos se Šumperk dočká open 
air akce s  oblíbenou muzikou. Osmý 
ročník Revival Invaze vypukne v pátek 
26. srpna o půl osmé večer v Pavlínině 
dvoře. Svým půldruhé hodiny dlouhým 
setem zahájí celý letní mejdan kapela 
Lucie revival, s níž si přítomní zazpívají 
známé pecky Amerika, Černí andělé 
nebo Chci zas v tobě spát. Vedle napo-
dobitelů české hudební ikony naserví-
rují pořadatelé ještě další dvě kultovní 
kapely. Jeden z  nejlepších evropských 
revivalů Depeche Mode, skupina DM 
revival z  Mikulova, představí jako 
druhá v pořadí svou koncertní show.

„Při koncertu budou mít posluchači 
pocit, že šarmantní frontman David 
Gahan a  jeho parta opravdu přijeli 
k  nám do  podhůří Jeseníků. Určitě 
zazní hity Personal Jesus nebo Enjoy 
The Silence,“ uvedla produkční domu 
kultury Michaela Horáková. Vzápětí 
dodala, že v  závěru si přijdou na  své 
všichni fanoušci heavy metalu. Těšit 
se mohou na hity Enter Sandman, No-
thing Else Matters a Master Of Puppets 
v podání Metallica revival, které kapelu 

Metallica proslavily po celém světě. 
„Srpnová revivalová přehlídka má 

pravidelnou přízeň publika a atmosféra 
je vždy fantastická. Jistě k tomu přispívá 
kvalitní zvuková a  světelná aparatura, 
která dává koncertům kvalitu i  efekt,“ 
zve na  akci ředitel pořádajícího domu 
kultury Vladimír Rybička a dodává, že 
více informací najdou zájemci na www.
dksumperk.cz.                                     -red-

Vlastní srpnový folklorní maraton 
odstartuje ve středu 17. srpna v 17 ho-
din na  malé scéně „u  sovy“ Posezení 
u  cimbálu s  Cimbálovou muzikou 
Zbyňka Hrdličky. Čtvrtek 18. srpna 
letos nebude ve  znamení oblastních 
dožínek, ale ponese se v  duchu oslav 
dvacátého výročí šumperských Seni-
orů. Těm bude předcházet soutěž o nej-
chutnější kotlíkový guláš, během níž 



Vlastivědné muzeum 
 
Výstavní síň 
▶ Stolečku, prostři se! 
Výstava trvá do 11. 9.

Muzejíčko (Galerie Šumperska)
▶ Autíčkománie 
Výstava modelů autíček doplněná o au-
tohernu trvá do 25. 9.

Rytířský sál 
▶ Koupaliště a plovárny 
Výstava trvá do 11. 9.

Hollarova galerie
▶ Kamil Lhoták: Grafika, malba, kresba 
Výstava trvá do 28. 8.

Galerie mladých
▶ ART Anna Stejskalová: Můj abstraktní 
svět 
Výstava trvá do 31. 7.

Stálá expozice 
▶ Příroda a  dějiny severozápadní 
Moravy

Akce 
▶ Prázdninový den v muzeu
3. 8. od 9 do 16 hodin.
Bližší informace: VM Šumperk, Hlavní 
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  hodin, 12.30–17 hodin. Otevírací 
doba Muzejíčka (Galerie Šumperska): 
út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 hodin. 

Kino Oko
Digitální 3D kino podle standardu DCI

▶ Pondělí 1. srpna 

KROTITELÉ DUCHŮ v  16 hod., 
USA, akční, komedie, sci-fi, ČZ, SE- 
ZN@MKA v 18 hod., ČR, komedie, JA-
SON BOURNE ve 20 hod., USA, akční, 
thriller▶ Úterý 2. srpna
KROTITELÉ DUCHŮ v  16 hod., 
USA, akční, komedie, sci-fi, ČZ, SE- 
ZN@MKA v 18 hod., ČR, komedie, JA-
SON BOURNE ve 20 hod., USA, akční, 
thriller▶ Středa 3. srpna 
Hrajeme pro děti: DOBA LE-
DOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D 
v 15.55 hod., USA, animovaný, kome-
die, ČZ, SEZN@MKA v  18 hod., ČR, 
komedie, Artvečer – FK: BELGICA 
ve 20 hod., Belgie, drama▶ Čtvrtek 4. srpna 
Hrajeme pro děti*: DOBA LEDOVÁ: 
MAMUTÍ DRCNUTÍ v  15.45 hod., 
USA, animovaný, komedie, ČZ, 
MATKY NA TAHU v 17.50 hod., USA, 
komedie, SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 
3D ve  20 hod., USA, akční, dobr., 
fantasy▶ Pátek 5. srpna 
Hrajeme pro děti*: HEIDI, DĚV-
ČÁTKO Z  HOR v  15.25 hod., Ně-
mecko, Švýcarsko, rodinný, dobr., 
ČZ, NEŽ JSEM TĚ POZNALA 
v 17.45 hod., USA, drama, SEBEVRA-
ŽEDNÝ ODDÍL 3D ve  20.05  hod., 
USA, akční, dobr., fantasy▶ Sobota 6. srpna
Hrajeme pro děti*: HEIDI, DĚV-
ČÁTKO Z  HOR v  15.25 hod., Ně-
mecko, Švýcarsko, rodinný, dobr., ČZ, 
ZA LÁSKOU VZHŮRU v 17.45 hod., 
Francie, komedie, romantický, SEBE-
VRAŽEDNÝ ODDÍL ve  20.10 hod., 
USA, akční, dobr., fantasy▶ Neděle 7. srpna 
Hrajeme pro děti*: HEIDI, DĚV- 

ČÁTKO Z  HOR v  15.30 hod., Ně-
mecko, Švýcarsko, rodinný, dobr., ČZ, 
MATKY NA TAHU v 17.50 hod., USA, 
komedie, JASON BOURNE ve 20 hod., 
USA, akční, thriller▶ Pondělí 8. srpna
Hrajeme pro děti: HLEDÁ SE DORY 
+ PTÁČÁTKO 3D v 15.30 hod., USA, 
animovaný, komedie, rodinný, ČZ, 
TERMINÁTOR v  17.40 hod., Ně-
mecko, akční, sci-fi, thriller, JULIETA 
ve 20 hod., Španělsko, drama▶ Úterý 9. srpna
Hrajeme pro děti*: HEIDI, DĚV-
ČÁTKO Z  HOR v  15.20 hod., Ně-
mecko, Švýcarsko, rodinný, dobr., ČZ, 
ZA LÁSKOU VZHŮRU v 17.40 hod., 
Francie, komedie, SEBEVRAŽEDNÝ 
ODDÍL 3D ve 20.05 hod., USA, akční, 
dobr., fantasy▶ Středa 10. srpna
Hrajeme pro děti*: DOBA LEDOVÁ: 
MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D v  15 hod., 
USA, animovaný, komedie, ČZ, JU-
LIETA v 17.05 hod., Španělsko, drama, 
VERNISÁŽ VÝSTAVY: KRAJINOU 
SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH 
v 19.30 hod., Artvečer – FK: PŘÍBĚH 
LESA ve  20 hod., Francie, dokumen-
tární, ČZ▶ Čtvrtek 11. srpna
Hrajeme pro děti: TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ + PŘEDFILM MIMONI 
JSOU SEKÁČI 3D v 15.30 hod., USA, 
animovaný, komedie, rodinný, ČZ, SE-
BEVRAŽEDNÝ ODDÍL v 17.30 hod., 
USA, akční, dobr., fantasy, MĚLČINY 
ve 20 hod., USA, drama, thriller, horor▶ Pátek 12. srpna
Hrajeme pro děti: TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU SE-
KÁČI 3D v  15.30 hod., USA, ani-
movaný, komedie, rodinný, ČZ, 
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 3D 

v 17.30 hod., USA, akční, dobr., fantasy, 
MĚLČINY ve  20 hod., USA, drama, 
thriller, horor▶ Sobota 13. srpna
Hrajeme pro děti: TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU SE-
KÁČI v  15.30 hod., USA, animovaný, 
komedie, rodinný, ČZ, SEBEVRA-
ŽEDNÝ ODDÍL v  17.30 hod., USA, 
akční, dobr., fantasy, NEJKRÁSNĚJŠÍ 
DEN ve  20 hod., Německo, komedie, 
drama, ČZ▶ Neděle 14. srpna
Hrajeme pro děti: TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU SE-
KÁČI v  15.30 hod., USA, animovaný, 
komedie, rodinný, ČZ, NEŽ JSEM TĚ 
POZNALA v 17.40 hod., USA, drama, 
VZKAZ V LÁHVI v 19.50 hod., Dán-
sko, Švédsko, Norsko, krimi, drama, 
thriller▶ Pondělí 15. srpna
Hrajeme pro děti: TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI 3D v  15.55 hod., USA, 
animovaný, komedie, rodinný, ČZ, JU-
LIETA v 17.55 hod., Španělsko, drama, 
ZA  LÁSKOU VZHŮRU ve  20 hod., 
Francie, komedie, romantický▶ Úterý 16. srpna
Hrajeme pro děti: TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU SE-
KÁČI 3D v 16 hod., USA, animovaný, 
komedie, rodinný, ČZ, SEZN@MKA 
v  18 hod., ČR, komedie, MĚLČINY 
ve 20 hod., USA, drama, thriller, horor▶ Středa 17. srpna 
OKO SENIOR: ALDABRA 3D 
v  16.20  hod., ČR, rodinný, 73 minuty, 
Hrajeme pro děti: TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU SE-
KÁČI 3D v 18 hod., USA, animovaný, 
komedie, rodinný, ČZ, Artvečer – FK: 
STARCI NA  CHMELU ve  20 hod., 

Stolečku, prostři se! Autíčkománie Koupaliště a plovárny Kamil Lhoták: Grafika, malba, kresba

KULTURNÍ SERVIS

Star Trek: Do neznámaTajný život mazlíčkůSebevražedný oddílSezn@mka



Československo, komedie, drama, 
romantický▶ Čtvrtek 18. srpna
Hrajeme pro děti: TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU SE-
KÁČI v  15.30 hod., USA, animovaný, 
komedie, rodinný, ČZ, Hrajeme pro 
děti: STRAŠIDLA v 17.30 hod., ČR, ro-
dinný, komedie, pohádka, STAR TREK: 
DO NEZNÁMA 3D v 19.50 hod., USA, 
sci-fi, dobrodružný, akční▶ Pátek 19. srpna
Hrajeme pro děti: TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU SE-
KÁČI v  15.30 hod., USA, animovaný, 
komedie, rodinný, ČZ, Hrajeme pro 
děti: STRAŠIDLA v 17.30 hod., ČR, ro-
dinný, komedie, pohádka, STAR TREK: 
DO NEZNÁMA 3D v 19.50 hod., USA, 
sci-fi, dobrodružný, akční▶ Sobota 20. srpna
Hrajeme pro děti: TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU SE-
KÁČI 3D ve 13.50 hod., USA, animo-
vaný, komedie, rodinný, ČZ, Hrajeme 
pro děti: STRAŠIDLA v  15.50 hod., 
ČR, rodinný, komedie, pohádka, 
TÝPCI A ZBRANĚ v 18.10 hod., USA, 
komedie, MĚLČINY ve  20.30 hod., 
USA, drama, thriller, horor▶ Neděle 21. srpna
Hrajeme pro děti: TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU SE-
KÁČI v  15.30 hod., USA, animovaný, 
komedie, rodinný, ČZ, Hrajeme pro 
děti: STRAŠIDLA v  17.30 hod., ČR, 
rodinný, komedie, pohádka, TÝPCI 
A ZBRANĚ v 19.50 hod., USA, komedie▶ Pondělí 22. srpna
Hrajeme pro děti: TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU SE-
KÁČI v  15.40 hod., USA, animovaný, 
komedie, rodinný, ČZ, Hrajeme pro 
děti: STRAŠIDLA v  17.40 hod., ČR, 
rodinný, komedie, pohádka, STAR 
TREK: DO NEZNÁMA 3D ve 20 hod., 
USA, sci-fi, dobr., akční

▶ Úterý 23. srpna
Hrajeme pro děti: TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU SE-
KÁČI v  15.40 hod., USA, animovaný, 
komedie, rodinný, ČZ, Hrajeme pro 
děti: STRAŠIDLA v  17.40 hod., ČR, 
rodinný, komedie, pohádka, TÝPCI 
A ZBRANĚ ve 20 hod., USA, komedie▶ Středa 24. srpna 
Hrajeme pro děti: TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU SE-
KÁČI v  15.40 hod., USA, animovaný, 
komedie, rodinný, ČZ, Hrajeme pro 
děti: STRAŠIDLA v  17.40 hod., ČR, 
rodinný, komedie, pohádka, Artvečer – 
FK: CESTA DO ŘÍMA ve 20 hod., ČR, 
Polsko, komedie▶ Čtvrtek 25. srpna
Hrajeme pro děti: MŮJ KAMARÁD 
DRAK 3D v 15.15 hod., USA, rodinný, 
dobr., ČZ, STAR TREK: DO  NE-
ZNÁMA v  17.25 hod., USA, sci-fi, 
dobr., akční, BEN HUR 3D ve 20 hod., 
USA, dobr., drama, historický▶ Pátek 26. srpna
Hrajeme pro děti: MŮJ KAMARÁD 
DRAK 3D v 15.30 hod., USA, rodinný, 
dobr., ČZ, Hrajeme pro děti: STRAŠI-
DLA v 17.40 hod., ČR, rodinný, kome-
die, pohádka, BOŽSKÁ FLORENCE 
ve 20 hod., USA, Velká Británie, živo-
topisný, komedie, drama▶ Sobota 27. srpna
Hrajeme pro děti: MŮJ KAMARÁD 
DRAK 3D v 15.20 hod., USA, rodinný, 
dobr., ČZ, STAR TREK: DO  NE-
ZNÁMA v  17.30 hod., USA, sci-fi, 
dobr., akční, BEN HUR ve  20 hod., 
USA, dobr., drama, historický▶ Neděle 28. srpna
Hrajeme pro děti: STRAŠIDLA 
v  15.30 hod., ČR, rodinný, komedie, 
pohádka, Hrajeme pro děti: MŮJ 
KAMARÁD DRAK 3D v  17.50 hod., 
USA, rodinný, dobr., ČZ, BOŽSKÁ 
FLORENCE ve  20 hod., USA, Velká 
Británie, životopisný, komedie, drama

▶ Pondělí 29. srpna
Hrajeme pro děti: MŮJ KAMARÁD 
DRAK 3D v 15.30 hod., USA, rodinný, 
dobr., ČZ, Hrajeme pro děti: STRA-
ŠIDLA v 17.40 hod., ČR, rodinný, ko-
medie, pohádka, BEN HUR ve 20 hod., 
USA, dobr., drama, historický▶ Úterý 30. srpna
Hrajeme pro děti: MŮJ KAMARÁD 
DRAK 3D v 15.30 hod., USA, rodinný, 
dobr., ČZ, BOŽSKÁ FLORENCE 
v  17.40 hod., USA, Velká Británie, 
životopisný, komedie, drama, SEBE-
VRAŽEDNÝ ODDÍL ve 20 hod., USA, 
akční, dobr., fantasy▶ Středa 31. srpna
BABY OKO: TEORIE TYGRA 
v  10  hod., ČR, komedie, 120 minut, 
Hrajeme pro děti*: TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU SE-
KÁČI v 15.40 hod., USA, animovaný, 
komedie, rodinný, ČZ, Hrajeme pro 
děti: STRAŠIDLA v  17.40 hod., ČR, 
rodinný, komedie, pohádka, Artve-
čer – FK: BARON PRÁŠIL ve 20 hod., 
Československo, animovaný, sci-fi, 
fantasy
Bližší informace: Kino Oko, Masary-
kovo nám. 3, tel. č.: 583  212  000, pro-
gram na internetových stránkách www.
kinosumperk.cz, změna programu vy-
hrazena, ČZ = české znění, 3D  = 3D 
projekce. *Nižší vstupné pro rodiče 
s  dětmi   – 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 plateb-
ní karty. Platnost rezervací vstupenek 
hodinu do  začátku představení. Změ-
na programu vyhrazena!

Dům kultury

▶ REVIVAL INVAZE 2016: Lucie, De-
peche Mode, Metallica
26. 8. od 19.30 hod. v Pavlínině dvoře 
(v případě deště v DK)
D 123
▶ Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM 
Každý pátek a  sobotu ve  22 hodin 
v D 123 
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. Změna programu 
vyhrazena!

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Jan Kadubec (*1943): „Malba a ba-
revné sochy“ 
Výstava bude zahájena 3. 8. v  18 hod. 
a potrvá do 4. 9.

Jižní křídlo DK
▶ Výstava prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ Šumperk 
Výstava trvá do 31. 8.
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel. č. 
583 214 276.

Městská knihovna
▶ Jaromír Ryšavý: „Jesenické říčky 
a potoky“, fotografie
Výstava trvá do 7. 9.
▶ Nejkrásnější srdíčko 
Výstava výtvarných prací dětí v  půj-
čovně Sever trvá do 31. 8. 
Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, tel. 
č.: 583 214 588, www.knihovnaspk.cz.

Divadlo Šumperk
▶ „Divadlo očima dětí“ 
Obrázky pohádek, které děti v  diva-
dle viděly během sezony, výstava trvá 
do 31. 8.
Bližší informace: Divadlo Šumperk, Ko-
menského 3, tel. č.: 583 214 061.

Kino Oko
▶ Krajinou severovýchodních Čech 
Výstava bude zahájena vernisáží 10. 8. 
v 19.30 hod.
Bližší informace: Kino Oko, Masary-
kovo nám. 3, tel.č. 583 212 000.

▶ Eagle Gallery 
Günter Hujber: „Proměny snů“ 
Výstava trvá do 2.9.
Bližší informace: Nemocniční ul. 8a, 
tel. č. 777 700 740, www.eaglegallery.cz.

Aquacentrum na Benátkách

Pondělí–neděle   10.00–20.00

Bližší informace: tel.  č.: 583  214  295,  
www.aquacentrum.net.

Bratrušovské koupaliště

Pondělí–neděle  10.00–20.00

Bližší informace: tel.  č. 583  214  295, 
www.aquacentrum.net.

Informační centrum Šumperk
sídlí v budově divadla 

na Hlavní třídě 14, 
otevřeno denně od 9 do 17 hodin

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

 Web: www.infosumperk.cz

Strašidla Jan Kadubec: Malba a barevné sochyMůj kamarád drakBožská Florence

Revival Invaze
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Do Šumperka letos zavítá i folklorní soubor z Chorvatska.             Foto: archiv

Ochutnávka Regionálních potravin 
Olomouckého kraje se bude konat 
5. 8. 2016 na Farmářských trzích 

v Šumperku. Výrobky zde můžete 
i zakoupit.

Páteční program: vystoupení 
dětských souborů, koncert 

zahraničních hostů

Proč nakupovat regionální 
potraviny?

Sobota: Roztančená ulice, 
veselice s výukou tanců

Neděli zahájí mše svatá, 
odpolední vystoupení festivalové 

dění v Šumperku uzavře

Proč by měl spotřebitel 
na pultech vyhledávat produkty 

oceněné právě značkou 
Regionální potravina?

Výrobky oceněné značkou Regionální potravina Olomouckého kraje se představí na ochutnávkách v kraji

v „Roztančenou ulici“.
Dvě hodiny po poledni pak vystoupí 

české soubory na  malé scéně „u  sovy“ 
a  úderem páté odpolední se program 
přesune do areálu Pavlínina dvora, který 
bude hostit hlavní sobotní festivalový 
pořad nazvaný „Až pudeš do světa, za-
stav se!“. Na  něj naváže od  deváté ve-
černí tradiční veselice pod širým nebem 
v  Pavlínině dvoře „pod kaštanem“. Její 
součástí bude i výuka lidových tanců.

Folklorem ožije Pavlínin dvůr také 
v neděli 21. srpna. Program zahájí v de-
vět hodin dopoledne stejně jako loni 
mše svatá, které se zúčastní folklorní 
soubory. V  15 hodin pak scénu zaplní 
účastníci festivalu při závěrečnému po-
řadu „Leť, písničko, leť“, během něhož 
budou oceněny nejlepší soubory. Ten 
bude definitivní tečkou za festivalovým 
děním ve  městě. Na  pondělí 22.  srpna 
jsou totiž naplánována pouze vystou-
pení zahraničních souborů mimo Šum- 
perk.                                        Z. Kvapilová
Poznámka na  závěr: Podrobný pro-
gram festivalu najdete na  www.festi-
valsumperk.cz. Pořadatelé si vyhrazují 
změnu programu. Za  nepříznivého 
počasí budou hlavní pořady probíhat 
v Domě kultury Šumperk.

Malá scéna „u  sovy“ bude v  pá-
tek od  desáté dopolední hostit sou-
bor Rabusa. Ve  13.30 hodin zde pak 
odstartuje „minifestival“ dětských 
folklorních souborů nazvaný „Půjdem 
si hrát na  sluníčko“ a  úderem třetí 
odpolední se představí Cimbálová 
muzika Starý Poddvorov s  dětskými 
zpěváčky.

První hlavní koncert zahraničních 
hostů nazvaný „Vítejte u  nás přátelé“ 
se odehraje od 18.30 hodin na nádvoří 
Pavlínina dvora. Předcházet mu bude 
v  17.30 hodin vystoupení souboru 
Kelt Grass Band a v 18 hodin ukázky 
historického šermu v  podání Magna 
Moravia. 

Nejbohatší program nabídnou po-
řadatelé v sobotu 20. srpna. Kolem de-
váté ranní přijme na  radnici starosta 
města Zdeněk Brož zástupce všech 
souborů, o půldruhé hodiny později se 
hosté představí před radnicí a kolem tři 
čtvrtě na jedenáct se pěší zóna promění 

  Pokr. z titulní str.

Na patnácti akcích v kraji se mohou 
návštěvníci těšit na  ochutnávku těch 
nejlepších potravinářských a  zeměděl-
ských výrobků, které získaly značku 
Regionální potravina Olomouckého 
kraje. Výrobky označené tímto logem 
garantují spotřebiteli nejen vysokou 
kvalitu, ale také složení z místních su-
rovin. Těch totiž podle metodiky sou-
těže musejí obsahovat minimálně 70 %, 
hlavní surovina pak musí být zcela tu-
zemského původu. 

Značku Regionální potravina 
uděluje ministerstvo zemědělství 
nejkvalitnějším zemědělským nebo po-
travinářským výrobkům, které zvítězí 
v soutěži. Tyto soutěže o značku Regi-
onální potravina se vyhlašují jednou 
ročně v každém ze třinácti krajů České 
republiky. Přihlášený produkt musí být 
vyroben na  území kraje, v  němž bylo 
ocenění uděleno, a ze surovin dané ob-
lasti. Toto prestižní ocenění je garancí 
původu surovin, kvality a  poctivé vý-
roby. Více informací najdete na  www.
regionalnipotravina.cz.

V letošním roce získali značku Regi-
onální potravina Olomouckého kraje 
tito výrobci v následujících kategoriích:

Masné výrobky tepelně opracované, 
včetně uzených mas – Farmářská 
klobása tenká (VÁHALA spol. s  r.o., 
výroba a  prodej masných a  lahůdkář-
ských výrobků), Masné výrobky trvan-
livé, tepelně neopracované, konzervy 

a  polokonzervy – Kachní stehýnka 
ve  vlastním sádle pečená (Designfo-
ods s.r.o.), Sýry, včetně tvarohu – Čers-
tvý sýr v bylinkové brušetě (Ing. Lucie 
Andrýsková, Hustopeče n. Bečvou), 
Mléčné výrobky ostatní – Malinový 
mls (MVDr.  Václav Osička, Doubrav-
ský Dvůr, Červenka), Pekařské výrobky, 
včetně těstovin – Ořechový rohlíček 
(Střední škola gastronomie a  farmář-
ství), Cukrářské výrobky, včetně cukro-
vinek – Katrin dort smetanová jahoda 
(Jarmila Jonáková, Olomouc), Alkoho-
lické a nealkoholické nápoje – Chomout 
Režná Bára (CHOMOUT s.r.o.), Ovoce 
a  zelenina v  čerstvé nebo zpracované 
formě – Džem Aronie s višněmi (Vik-
torie Zemánková, Lipník nad Bečvou), 
Ostatní – Skaličský med – květový jarní 
(Jaroslav Juráň, Skalička).

Jsou více čerstvé a chutné
Potraviny přímo z  vašeho kraje ne-

musejí absolvovat dlouhou cestu až 
k  vám na  stůl, a  jsou proto díky vyšší 
čerstvosti chutnější.
Jsou zdravější

Studie dokazují, že potraviny rychle 
ztrácejí cenné nutriční vlastnosti. Čers-
tvé regionální potraviny proto více pro-
spějí vašemu zdraví.
Chráníte životní prostředí

Doprava potravin na dlouhou vzdá-
lenost zatěžuje životní prostředí. Čím 
kratší cesta, tím méně výfukových 
exhalátu.

k nepřímému tlaku na výrobce, aby udr-
žovali kvalitu svých potravinových pro-
duktů na vysoké úrovni.

Dalším důvodem pro preferenci re-
gionálních potravin je neoddiskutova-
telný fakt, že tyto potraviny jsou díky 
krátkým distribučním cestám mnohem 
čerstvější než potraviny, které k  nám 
putují z  velké dálky. Čerstvější regio-
nální potraviny mívají proto zpravidla 
lepší chuť i cennější nutriční vlastnosti. 
Důležitá je rovněž skutečnost, že čím 
blíže jsou potraviny ke spotřebiteli, tím 
méně je zatíženo životní prostředí při 
jejich dopravě. Podpoříte místní zaměstnanost

Bude-li mezi spotřebiteli zájem o re-
gionální potraviny, zůstanou zachována 
pracovní místa, eventuálně se nabídka 
pracovních míst v regionech ještě zvýší.
Víte lépe, co jíte

Nejen ministerstvo zemědělství, ale 
také samotné kraje vyhlašují své nej-
lepší regionální výrobky v  oblasti po-
travinářství a zemědělství.

L. Hošková
Agrární komora Olomouckého kraje, 

Blanická 383/3
e-mail: ak-olomoucky@email.cz

Šumperk se opět roztančí a rozezpívá, zaplaví ho folklor 

Snahou ministerstva zemědělství je 
prosadit na  našem trhu opravdu kva-
litní, chutné, tradiční či speciální potra-
viny. Předpokládá se totiž, že potraviny 
vyráběné v  našich domácích podmín-
kách mohou mít spotřebitelé i kontrolní 
inspekce mnohem lépe na očích a často 
mohou (pomyslně) vidět i  do  záku-
lisí jejich zrodu. Tím následně dochází 


