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Divadlo Šumperk a D m kultury Šumperk po ádajíDivadlo Šumperk a D m kultury Šumperk po ádají
20. ro ník festivalu profesionálních divadel20. ro ník festivalu profesionálních divadel

DIVADLO V PARKUDIVADLO V PARKU
ve dnech 6. 6. – 9. 6. 2013ve dnech 6. 6. – 9. 6. 2013

na letní scén  v Sadech 1. máje

Za  nan ní podpory M sta Šumperk.Za  nan ní podpory M sta Šumperk.
P edprodej vstupenek v pokladn  divadla, nebo 1 hodinu p ed p edstavením. Info: www.divadlosumperk.czwww.divadlosumperk.cz

Za nep íznivého po así vás zveme do budovy Divadla Šumperk.

Vstupné na jednotlivá p edstavení 100,- KVstupné na jednotlivá p edstavení 100,- K

Ond ej Elbel                                                  

V pátek v 7 u ekaV pátek v 7 u eka
„Do ouška, Lu ku do ouška!“ Tragikomedie na konci sv ta.
DIVADLO ŠUMPERKDIVADLO ŠUMPERK

tvrtek 6. 6. tvrtek 6. 6. 
v 21.00 hod.

Michaela Doleželová & Roman Vencl

KrálovnyKrálovny
„Kde je humor, je i nad je.“
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUCMORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Pátek 7. 6. Pátek 7. 6. 
v 21.00 hod.

Sobota 8. 6. Sobota 8. 6. 
v 21.00 hod.

Ned le 9. 6. Ned le 9. 6. 
v 21.00 hod.

Moliére                                               

LakomecLakomec
„Nebezpe n  aktuální komedie, 
kde o peníze jde až v první ad .“
HOSTUJE DIVADLO P. BEZRU E OSTRAVAHOSTUJE DIVADLO P. BEZRU E OSTRAVA

Roland Schimmelpfenning / David Drábek 

Zví ata na toustech ( íše zví at)Zví ata na toustech ( íše zví at)
„ Komedie o hercích, kte í se m ní ve zví ata.“
HOSTUJE Divadlo D21, o. s. Malé VinohradskéHOSTUJE Divadlo D21, o. s. Malé Vinohradské

Před pěti sty dvaceti třemi lety, po-

čátkem června, se na pozvání Jiřího 

Tunkla sjeli do Šumperka čelní před-

stavitelé stavů Moravského markrab-

ství a zástupci Slezských knížectví. Za 

zdmi místního zámku jednali o dalším 

osudu vedlejších zemí Koruny české, 

rozvrácené po česko-uherských vál-

kách. Zůstat pod Uherskou korunou, 

nebo se vrátit pod Českou? Nakonec 

stavy Moravy i Slezska rozhodli, že bu-

dou postupovat společně. Vladislav II. 

Jagellonský později Korunu českou 

sjednotil. Tento důležitý mezník v dě-

jinách letos již pošestnácté připomínají 

Slavnosti města Šumperka, které jsou 

zároveň příležitostí k oslavě Meziná-

rodního dne dětí a zahájení letní turis-

tické sezony.

Slavnosti jsou letos 
jednodenní

Letos poprvé se Slavnosti uskuteční 

pouze v jeden den - v sobotu 1. června. 

O půl desáté ráno se ze Sadů 1. máje 

vydá malý průvod na Hlavní třídu, kde 

bubeníci oznámí začátek Slavností. Ty 

odstartují úderem desáté dopolední a na 

čtyřech scénách nabídnou bohatý pro-

gram. V něm se představí skupiny his-

torického šermu Páni z Bludova, místní 

Barbaři a další, chybět nebudou taneční 

a sportovní vystoupení šumperských 

klubů a spolků, rytířská tábořiště, jar-

mark s lidovými řemesly a jesenickými 

produkty, hry, soutěže a atrakce pro děti 

a samozřejmě bohaté občerstvení.

Město se chystá na středověkou oslavu, vypukne v sobotu 1. června

Od šesté podvečerní dostanou prostor 

místní kapely Omicron a Dead Pope‘s 

Company. Vyvrcholením pak bude lou-

čemi osvícený průvod s rytíři, kejklíři, 

bubeníky, koňmi, vlajkonoši, dudáky 

a tanečnicemi. Ten projde městem po 

Hlavní třídě a Starobranské ulici k radni-

ci, kde se do něj zapojí radní a zástupci 

partnerských měst, a stejnou cestou se 

vrátí zpět do parku. 

„Po slavnostní ceremonii roztočí oh-

ňovou show šumperská skupina Meče 

a blesky. Závěrečnou tečkou bude vel-

kolepý ohňostroj,“ prozrazuje referent 

oddělení kultury a vnějších vztahů šum-

perské radnice Bohuslav Vondruška 

a dodává, že Slavnostmi budou provázet 

herci místního divadla Vendula Nová-

ková a Matěj Kašík. Po celou dobu akce 

bude navíc v parku umístěn informační 

stánek města, v němž získají lidé infor-

mace o programu, nafukovací balonky 

a další propagační materiály.

Připraveny jsou hry nejen 
pro děti, vyhlásí se vítězové 

výtvarných soutěží

Slavnosti letos nabídnou hned patero 

her v parku. Půjde o disciplíny U rytíře, 

kde bude úkolem správně seřadit a po-

jmenovat různé rytířské zbraně a části 

zbrojí, Žoldnéřský výcvik, kdy musí sou-

těžící v drátěné košili a přilbě s mečem 

a halapartnou projít několika překážka-

mi, a U piráta, kde se bude vázat lodní 

smyčka. Soutěž Robina Hooda je pak 

přetahovanou lanem na špalcích a Háze-

ní podkov představuje starou uherskou 

hru házení podkov na zabodnutý kolík. 

„Na každém stanovišti obdrží soutěžící 

kartičku s jednotlivými vyznačenými sta-

novišti a bude se moci zapojit do soutěže. 

Jakmile získá potvrzení o splnění úkolů, 

předá vyplněnou kartičku v informačním 

stánku města a získá malou odměnu,“ 

popisuje referent oddělení a podotýká, že 

kartička bude slosovatelná. Tři vylosova-

ní výherci obdrží drobnou věcnou cenu. 

„Losování proběhne v 17.30 hodin při 

vyhlašování vítězů výtvarných soutěží na 

hlavní scéně,“ upřesňuje Vondruška.

U příležitosti letošních Slavností vyhlá-

sila místní radnice dvě výtvarné soutěže. 

V první o nejlepší návrh propagačního 

plakátu, do níž se zapojili studenti oboru 

grafi cký design na místní „průmyslovce“, 

rozhodla o vítězi veřejnost. 

 ››› Pokračování na poslední straně

Přijďte v kostýmu 
a zúčastněte se průvodu!

Ve velkém večerním průvodu ne-

musejí jít pouze účinkující. Pokud 

se převléknete do jakéhokoliv his-

torického kostýmu, stačí i zdobený 

plášť, můžete úderem deváté večer-

ní stylově vyrazit spolu s rytíři, kej-

klíři, bubeníky, koňmi a vlajkonoši 

městem k radnici. Před zahájením 

průvodu se budou rovněž prodávat 

louče. Do průvodu se mohou zařadit 

i děti s lampiony. Každý, kdo přijde 

na Slavnosti v historickém kostýmu, 

dostane v informačním stánku měs-

ta zdarma pamětní placku.



Barbie a její svět

Pravěká hostina

Star Trek: Do temnoty 3D

Muž z oceli 3D

Univerzita pro příšerky 3D

Světová válka Z 3D

KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
Každá mince má dvě strany Výstava 

mapující měnu a měnový vývoj v zemi 

trvá do 23.6.

Hollarova galerie
Paměť map, část druhá: Náš stát, 

jeho země a územně-správní celky 

v proměnách Výstava je prodloužena 

do 2.6.

Pravěká hostina: Zpracování potra-

vin a příprava pokrmů v pravěku 

Vernisáž výstavy, která potrvá do 29.9., 

proběhne 13.6. v 17 hodin.

Stálá expozice VM v Šumperku
Příroda a dějiny severozápadní Mo-

ravy

Galerie Šumperska 
Barbie a její svět Sběratelská výstava 

M. Lublinerové trvá do 16.9.

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 
31.5. v 15.30 hod. 

Království lesních strážců 3D 

USA, anim., dobr., fantasy  3D

31.5. v 17.30 hod. 

Pařba na třetí, USA, komedie

31.5. v 19.30 hod. 

Iron Man 3 3D 

USA, Čína, sci-fi , akční  3D

31.5. ve 22 hod. 

Hypnotizér 

Švédsko, krimi, drama, thriller

1.6. ve 13.30 a v 15.30 hod. 

Království lesních strážců 3D

USA, anim., dobr., fantasy  3D

1.6. ve 13.30 je vstupné pro děti 110 Kč.**

1.6. v 17.30 hod. 

Iron Man 3 3D

USA, Čína, sci-fi , akční  3D

1.6. ve 20 hod. 

Hypnotizér

Švédsko, krimi, drama, thriller

1.6. ve 22.15 hod. 

Pařba na třetí, USA, komedie

2.6. ve 13 hod. 

Avatar 3D, USA, VB, české znění  3D

2.6. v 16 hod. 

Království lesních strážců 3D

USA, anim., dobr., fantasy  3D

2.6. v 18 hod. 

Pařba na třetí, USA, komedie

1.6. ve 20 hod. 

Iron Man 3 3D

USA, Čína, sci-fi , akční  3D

3.6. v 17.30 hod. 

Království lesních strážců 3D

USA, anim., dobr., fantasy  3D

3.6. je vstupné pro děti 80 Kč.**

3.6. ve 20 hod. 

Pařba na třetí, USA, komedie

4.6. v 18 hod. 

Království lesních strážců 3D

USA, anim., dobr., fantasy  3D

4.6. ve 20 hod. 

Pařba na třetí, USA, komedie

5.6. v 17.30 hod. 

Království lesních strážců 3D

USA, anim., dobr., fantasy  3D

5.6. je vstupné pro děti 80 Kč.**

5.6. ve 20 hod. 

Otázky pana Lásky

ČR, dokumentární  Artvečer - FK*

6.6. v 17.30 hod. 

Star Trek: Do temnoty 3D

USA, sci-fi , dobr., akční  3D

6.6. ve 20 hod. 

Tísňová linka, USA, thriller

7.6. v 18 hod. 

Tísňová linka, USA, thriller

7.6. ve 20 hod. 

Star Trek: Do temnoty 3D

USA, sci-fi , dobr., akční  3D

8.6. v 15.30 hod. 

Království lesních strážců 2D

USA, anim., dobr., fantasy 

8.6. v 17.30 hod. 

Star Trek: Do temnoty 3D

USA, sci-fi , dobr., akční  3D

8.6. ve 20 hod. 

Jako za starejch časů

USA, komedie, krimi

8.6. ve 22 hod. 

Tísňová linka, USA, thriller

9.6. v 15.30 hod. 

Království lesních strážců 2D

USA, anim., dobr., fantasy

9.6. v 17.30 hod. 

Tísňová linka, USA, thriller

9.6. v 19.30 hod. 

Star Trek: Do temnoty 3D

USA, sci-fi , dobr., akční  3D

10.6. v 17.30 hod. 

Star Trek: Do temnoty 3D

USA, sci-fi , dobr., akční  3D

10.6. ve 20 hod. 

Isabel, ČR, thriller

11.6. v 17.30 hod. 

Šmejdi, ČR, dokument 

11.6. v 19.30 hod. 

Star Trek: Do temnoty 3D

USA, sci-fi , dobr., akční  3D

12.6. v 17.30 hod. 

Star Trek: Do temnoty 3D

USA, sci-fi , dobr., akční  3D

12.6. ve 20 hod. 

Šimon a duby

Švédsko, Dánsko, Německo, Norsko, 

drama  Artvečer - FK*

13.6. v 17.30 hod. 

Podfukáři, USA, thriller

13.6. ve 20 hod. 

Po zániku Země

USA, akční, sci-fi  

14.6. v 17.30 hod. 

Po zániku Země

USA, akční, sci-fi  

14.6. ve 20 hod. 

Podfukáři, USA, thriller

14.6. ve 21 hod. 

Co kdybychom žili společně

Fr., Něm., drama, komedie 

 Promítání na „Točáku“

15.6. v 16 hod. 

Po zániku Země, USA, akční, sci-fi  

15.6. v 18.30 hod. 

Podfukáři, USA, thriller

15.6. ve 21 hod. 

Hasta la Vista

Belgie, drama, komedie, road movie 

 Promítání na zahradě kina

16.6. v 15 hod. 

Království lesních strážců 2D

USA, anim., dobr., fantasy

16.6. v 17 hod. 

Podfukáři, USA, thriller

16.6. v 19.30 hod. 

Po zániku Země, USA, akční, sci-fi  

17.6. v 17.30 hod. 

Po zániku Země, USA, akční, sci-fi  

17.6. ve 20 hod. 

Podfukáři, USA, thriller

18.6. v 17.30 hod. 

Podfukáři, USA, thriller

18.6. ve 20 hod. 

Po zániku Země, USA, akční, sci-fi  

19.6. v 17.30 hod. 

Podfukáři, USA, thriller

19.6. ve 20 hod. 

Místnost sebevrahů Artvečer - FK*

Polsko, drama, anim., thriller 

20.6. v 17.30 hod. 

Muž z oceli 3D

USA, Kanada, VB, sci-fi , akční, dobr., 

fantasy  3D

20.6. ve 20.15 hod. 

Trans, VB, krimi, drama, thriller

21.6. v 15 hod. 

Univerzita pro příšerky 3D

USA, anim., dobr., komedie, rodinný + 

Láska mezi kapkami deště, anim., 

rodinný  3D

21.6. v 17.30 hod. 

Trans, VB, krimi, drama, thriller

21.6. v 19.30 hod. 

Muž z oceli 3D

USA, Kanada, VB, sci-fi , akční, dobr., 

fantasy  3D

22.6. v 15 hod. 

Univerzita pro příšerky 3D

USA, anim., dobr., komedie, rodinný + 

Láska mezi kapkami deště, anim., 

rodinný  3D

22.6. v 17.30 hod. 

Muž z oceli 3D

USA, Kanada, VB, sci-fi , akční, dobr., 

fantasy  3D



4TET

V pátek v 7 u Řeka

Zvířata na toustech

Petr Kunčík: malba

22.6. ve 20.15 hod. 

Trans, VB, krimi, drama, thriller

23.6. v 10 hod. 

Čarodějné pohádky

ČR, animovaný

23.6. v 15 hod. 

Univerzita pro příšerky 3D

USA, anim., dobr., komedie, rodinný + 

Láska mezi kapkami deště, anim., 

rodinný  3D

23.6. v 17.30 hod. 

Muž z oceli 3D

USA, Kanada, VB, sci-fi , akční, dobr., 

fantasy  3D

23.6. ve 20.15 hod. 

Trans, VB, krimi, drama, thriller

24.6. v 17.30 hod. 

Trans, VB, krimi, drama, thriller

24.6. v 19.30 hod. 

Muž z oceli 3D

USA, Kanada, VB, sci-fi , akční, dobr., 

fantasy  3D

25.6. v 17.30 hod. 

Muž z oceli 3D

USA, Kanada, VB, sci-fi , akční, dobr., 

fantasy  3D

25.6. ve 20.15 hod. 

Trans, VB, krimi, drama, thriller

26.6. v 17.30 hod. 

Muž z oceli 3D

USA, Kanada, VB, sci-fi , akční, dobr., 

fantasy  3D

26.6. ve 20.15 hod. 

Nazareth - Nekonečný rockový 

mejdan, ČR, dokumentární, hudební 

 Artvečer - FK*

27.6. v 15 hod. 

Univerzita pro příšerky 3D

USA, anim., dobr., komedie, rodinný + 

Láska mezi kapkami deště, anim., 

rodinný  3D

27.6. v 17.30 hod. 

The Bling Ring, USA, krimi, drama

27.6. v 19.30 hod.  

Světová válka Z 3D 3D

USA, Malta, akční, drama, horor 

28.6. v 15 hod. 

Univerzita pro příšerky

USA, anim., dobr., komedie, rodinný + 

Láska mezi kapkami deště, anim., 

rodinný 

28.6. v 17.30 hod. 

The Bling Ring, USA, krimi, drama

28.6. v 19.30 hod. 

Světová válka Z 3D 3D

USA, Malta, akční, drama, horor 

29.-30.6. v 15 hod.  

Univerzita pro příšerky

USA, anim., dobr., komedie, rodinný + 

Láska mezi kapkami deště, anim., 

rodinný 

29.-30.6. v 17.30 hod. 

Světová válka Z 3D 3D

USA, Malta, akční, drama, horor 

29.-30.6. ve 20 hod. 

The Bling Ring, USA, krimi, drama

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. Pozor: rezervace vstupe-
nek přes internet na webových strán-
kách kina. Předprodej v pokladně denně 

od 14 hodin.

Dům kultury

1.6. od 9.30 hodin v Sadech 1. máje

Slavnosti města Šumperka

4.6. od 19 hodin ve velkém sále DK

4TET

DIVADLO V PARKU 

6.6. od 21 hodin na letní scéně 

(event. divadlo) 

Divadlo Šumperk: 

V pátek v 7 u Řeka

7.6. od 21 hodin na letní scéně 

(event. divadlo) 

Moravské divadlo Olomouc: 

Královny

8.6. od 21 hodin na letní scéně 

(event. divadlo) 

Divadlo P. Bezruče Ostrava: 

Lakomec

9.6. od 21 hodin na letní scéně 

(event. divadlo) 

Divadlo D21 Praha: 

Zvířata na toustech 

15.6. od 10 hodin ve velkém sále DK 

Majda a František na cestách

16.6. od 19 hodin ve velkém sále DK 

Klášterní hudební slavnosti: 

Prodaná nevěsta 

Sólisté, sbor a orchestr Moravského di-

vadla Olomouc

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, před-

prodej vstupenek tel.č. 583 214 279 (od 

14 do 18 hodin), www.dksumperk.cz, 

www.bluesalive.cz.

Divadlo

Divadlo v parku 

6.6. ve 21 hod. 

V pátek v 7 u Řeka 

Divadlo Šumperk  VK 

7.6. ve 21 hod. 

Královny 

Moravské divadlo Olomouc  VK

8.6. ve 21 hod. 

Lakomec 

Divadlo P. Bezruče Ostrava  VK

9.6. ve 21 hod. 

Zvířata na toustech 

Divadlo D21 Praha  VK

14.6. v 19.30 hod. 

Příbuzné si nevybíráme 

Agentura Harlekýn Praha  F, VK, X

18.6. v 19.30 hod. 

Komedianti jedou! 

Hrádek, hudební pořad  VK

Informace o vstupenkách získáte v di-

vadle na telefonním čísle 583 283 366, 

V. Zetochová. Další informace na inter-

netových stránkách na adrese www. di-

vadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek 

v pokladně divadla, Komenského 3, Po–

Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu 

před začátkem představení.

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Ilona Chválová, „Z mé zahrady“, 

malba na ručním papíře 

Výstava trvá do 2.6.

▶ Petr Kunčík: „Něco bylo ve tmě, co 

nebylo vidět“, malba 

Vernisáž k výstavě, která potrvá do 

30.6., proběhne 5.6. 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 potrvá od 1.6. do 31.8.

Bližší informace: DK, Fialova 3.

Divadlo
▶ Grazyna Ewa Wojtków 

„Monoklem“ 

Výstava fotografi í trvá do 30.6.

Bližší informace: Komenského 3, tel.č. 

583 214 061.

Městská knihovna
▶ Grazyna Ewa Wojtków 

„V klášteře“ 

Výstava polské fotografk y 

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 

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

Kino Oko
▶ Výstava českých fi lmových plakátů 

2012 Výstava trvá do 30.6. 

Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-

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

nosumperk.cz.

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Klavírní koncert Lukáše Vondráčka

v úterý 4. června v 18.30 hodin v klášterním kostele

Tradiční koncert dnes již světově známého klavíristy, který je držitelem 

několika významných ocenění. V programu zazní skladby S. Rachmaninova, 

J. Brahmse, F. Chopina, S. Prokofj eva.

Lukáš Vondráček (1986) začal hrát na klavír v době, kdy ještě nedosáhl 

na pedály. Talent zdědil po rodičích - klavíristech. Svá první veřejná 

vystoupení absolvoval již ve čtyřech letech a v jedenácti vydal první CD. 

Už jako dvanáctiletý byl přijat na Ostravskou univerzitu, soukromě 

studoval také ve Vídni a v polských Katovicích. V roce 2001 se stal sólistou 

fi lharmonie Hradec Králové a ve stejném roce debutoval také s Českou 

fi lharmonií. Jeho přítelem a zároveň příležitostným soukromým pedagogem 

je slavný ruský klavírista a dirigent Vladimir Ashkenazy. Lukáš Vondráček je 

držitelem několika významných ocenění a vydal několik CD. 

Vstupenky v ceně 80 Kč a 50 Kč (mládež, senioři) si lze koupit, 

případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037. 
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SPORTOVNÍ SERVIS

Fotbal

▶ Muži - divize:
2.6. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Kravaře

16.6. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Mikulovice

▶ Dorost A - divize:
15.6. od 10.15 hod. na „TS“ 

Šumperk - Slavia Opava - st. dorost

15.6. od 12.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Slavia Opava - ml. dorost

▶ Dorost B - okresní přebor:
2.6. od 13.15 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Leština

▶ Žáci - liga SpSM:
1.6. od 11.30 hod. a od 13 hod. na „TS“ 

Šumperk - Přerov - U12, U13

8.6. od 12.30 hod. a od 14.15 hod. na „TS“ 

Šumperk - Valašské Meziříčí - U15, U14

▶ Přípravky - krajský přebor:

2.6. od 9 hod. na „TS“ 

Šumperk A+B - Přerov 

11.6. od 15.30 hod. na „TS“ 

Šumperk A+B - Sigma Olomouc 

▶ Přípravky ml. 
- okresní přebor:
1.6. od 9 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Loštice

8.6. od 10 hod. na „TS“ 

Šumperk A - Maletín

16.6. od 14.30 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Ruda n. Mor.

Bližší informace: http://www.fotbal-

sumperk.cz/, „TS“ = Tyršův stadion

Házená

▶ Starší žáci
8.6. v 9.30 hod. na hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - TJ Sokol Horka nad 

Moravou

Bližší informace: www.hazenasumperk.

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

perk@quick.cz, „TS“ = Tyršův stadion

Aquacentrum 
na Benátkách

Po, St 6:00-8:00  17:00-21:00

Út, Čt, Pá  6:00-8:00  12:00-21:00

So, Ne  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

pondělí - pátek  13:00-19:00, 

sobota a neděle  9:00-19:00

Bližší informace: provoz začíná 

31. května ve 13 hod., tel.č. 583 214 295, 

www.aquacentrum.net.

SPOLEČNOST

››› Pokračování z titulní strany  

Nejúspěšnější návrh plakátu Ro-

mana Bezděka se přitom stal součástí 

propagační kampaně Slavností města 

Šumperka. A protože tato akce osla-

vuje i Mezinárodní den dětí, zaměři-

la se druhá soutěž na děti z místních 

„mateřinek“ a základních škol. „Děti 

rozdělené do tří věkových kategorií 

budou soutěžit o nejhezčí výkres s té-

matikou „Můj nejlepší den dětí“. Vy-

brané výkresy budou vystaveny během 

Slavností v parku a návštěvníci budou 

moci přímo na místě hlasovat pro ty 

nejlepší,“ říká referent oddělení kul-

tury a vnějších vztahů. Třetí soutěž, 

tentokrát vědomostní, pak probíhá do 

čtvrtku 30. května na webových strán-

kách města www.sumperk.cz. Při zod-

povězení tří otázek mohou soutěžící 

vyhrát ceny od partnerů akce.

Přijedou jarmarečníci, 
odstartuje turistická sezona

Součástí „sněmovních“ oslav bude 

opět historický jarmark. Mezi jarma-

rečníky bude i stan, kde si zájemci 

budou moci vyzkoušet tradiční lido-

vá řemesla, ověřit si svou zručnost 

a naučit se zajímavým věcem. Se 

svou Školičkou lidových řemesel se 

zde představí Středisko volného času 

Doris. 

A protože Slavnosti města otevíra-

jí letní turistickou sezonu, budou od 

9 do 17 hodin zdarma zpřístupněny 

expozice Čarodějnické procesy v Ge-

schaderově domě a radniční věž. Od 

následujícího dne pak budou průvod-

ci opět provázet po krásách památek 

během prohlídkových okruhů histo-

rickým jádrem města.  -zk-

Město se chystá na středověkou oslavu, vypukne v sobotu 1. června

SLAVNOSTI MĚSTA ŠUMPERKA 2013 - PROGRAM

Hlavní scéna: 9:00 Zahajovací průvod rytířů a bubeníků městem * 

10:00 Rytířské dopoledne - Páni z Bludova, Barbaři a další * 12:00 Clamortis 

- středov. muzika * 13:00 Rytíř a jeho kůň - jezdecké předst. s koňmi 

a sokolníky * 13:30 Bujaré tance gotic. krčem a veselic * 14:00 Mušketýři 

aneb Mistři kordu a rapíru * 14:00 Pod balkonem - komediant. a div. 

představení * 15:00 Sláva rytířům - turnaj o královnu slavností * 

15:00 Kejklíři a komedianti * 16:00 Švédové u bran šumperských aneb 

Obrazy z bitvy třicetileté války * 17:00 Písničky dob minulých - kapela 

středov. dudáků * 17:30 Vyhlášení vítězů soutěží * 18:00 Omicron 

* 19:00 Dead Pope’s Company * 21:00 Velký průvod městem * 

22:00 Slavnostní ceremonie * 22:00 Ohňová show * 22:30 Ohňostroj

Vedlejší scéna - letní divadlo Vily Doris: 10:00-12:00 Vystoupení MŠ Veselá 

školka, Tornádo Šumperk, Folí de la Fúl a další * 13:00-14:30 Vystoupení 

Angel’s Tribe, Tornádo Šumperk, Marly, Intro Postřelmov a další 

Doprovodný program: 9:00-17:00 Vyhlídky z radniční věže a expozice 

Čarodějnické procesy v Geschaderově domě

Informační centrum Šumperk

Hlavní třída 22, +420 583 214 000 
icsumperk@seznam.cz
www.infosumperk.cz

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

Fotbal

Bratrušovské koupaliště


