AKCE V OKOLÍ STARÉHO MĚSTA - LEDEN 2018
1. 1. 2018 „NOVOROČNÍ VÝSTUP NA PRADĚD“
44. ročník Novoroční výstup na Praděd! Od 10.00 do 14.00 hod. budete mít možnost na Pradědu
zakoupit novoroční pohlednice, upomínkové listy, pro sběratele i ostatní bude připravena spousta pěkných razítek.
Účastníci mohou přispět finanční částkou 20 Kč na akci „Novoroční čtyřlístek".Akce probíhá od 10 do 14 hodin.
http://www.kct.cz

1. 1. 2018 „NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HÁJ“ HÁJ U ŠUMPERKA
42. ročník Novoročního pochodu na Háj. Pro návštěvníky budou připravena novoroční razítka, účastnický list a
Novoroční čtyřlístek. Akce probíhá od 9 do 15 hodin. http://www.kct.cz

1. 1. – 25. 2. 2018“ ZA ZIMNÍCH VEČERŮ V CHALUPÁCH“ ZÁBŘEH, MUZEUM
V zimních měsících na návštěvníky zábřežského muzea čeká interaktivní výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v
Šumperku, která bude pojednávat o domácí výrobě na venkově v minulosti. Na výstavě Za zimních večerů v
chalupách se návštěvníci dozvědí, ale také si prakticky vyzkoušejí, čemu se lidé věnovali v zimě v dobách, kdy
neznali televizi ani počítače. Zjistí také, jaké zvyky a tradice se dodržovaly v povánočním období až do masopustu.
Vyzkoušet si budou moci i masopustní masky, draní peří, obšívání knoflíku, šití polštářku, výrobu šindelů, výrobu
škrabošky, na modelu tkalcovského stavu výrobu plátna i jednoduché tkaní na rámech.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma www.muzeum-sumperk.cz

5. 1. 2018 „TŘÍKRÁLOVÉ POSEZENÍ S KLASICKÝM JAZZEM – OLD TIME JAZZBAND“
ŠUMPERK, HOTEL GRAND
Příjemný klasický jazz v podání bandu z Loučné nad Desnou se představí v kavárně hotelu Grand. Začátek v 17 hodin,
vstupné 70,- Kč. Rezervace v Hotelu Grand nebo na tel. 583 212 220.

6. 1. 2018 „NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HRAD HELFŠTÝN“
Tradiční novoroční výstup na hrad Helfštýn. Jeho brány se mimořádně otevřou první v sobotu v novém roce, která
připadne na 6. ledna 2018. Hrad se otevře už v osm hodin ráno a zpřístupněný bude do třetí odpoledne. Všichni
příchozí budou mít jednotné vstupné – 20 Kč. Pro razítko a upomínkový předmět si můžou účastníci zimního výstupu
přijít do H – studia na hradním nádvoří. Kromě těchto prostor ale nebude otevřena žádná ze stálých expozic.
Vstupné 20,- Kč. Akce probíhá od 8 do 16 hodin. www.helfstyn.cz

6. 1. 2018 „KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA“ DIVADLO ŠUMPERK
Klapzubova jedenáctka je rodinné představení určené nejen klukům, jejich tátům a dědečkům, ale i všem holkám,
mámám a babičkám. Vstupné 150,-, začátek v 19 hodin. www.divadlosumperk.cz

13. 1. 2018 „WELZLŮV BĚH DO ZÁMECKÉ BRÁNY“ ZÁBŘEH, U ZÁMKU
14. ročník sportovně - recesistické akce v podobě netradičního běžeckého závodu. Soutěžní kategorie: 0 - 6 let, 7 – 10
let, 11 – 15 let, 16 – 18 let, 19 – 30 let, 31 – 50 let, 50+, speciální kategorie pes. Odměna pro všechny, možnost
občerstvení ve sklípku. Akce je součástí Welzlování 2018 - festivalu cestovatelů, dobrodruhů a recesistů.
Startovné: děti a mládež do 18 let 20 Kč, dospělí 30 Kč. Začátek v 9:30 hodin. www.kulturak.info

13. 1. 2018 „TULÁK CHARLIE CHAPLIN“ ŠUMPERK, DIVADLO
„Život je pes, ale žít je psina!“ Hořká komedie o životě slavného filmového herce, scénáristy, režiséra, producenta a
skladatele Charlie Chaplina. Vstupné 100,- Kč, začátek v 19 hodin. www.divadlosumperk.cz

20. 1. 2018 „KARNEVAL S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU“ ZÁBŘEH, KD
Míšu Růžičkovou znají děti ze stovek vystoupení, ale i z účinkování v televizních pořadech.
Interaktivní písničková show pobaví a aktivně zapojí děti i jejich rodiče.
Devadesátiminutový DĚTSKÝ KARNEVAL nabitý veselými písničkami, tancováním,
dováděním a sladkými odměnami, při kterém se nikdo nudit nebude! Kostýmy vítány!
Vstupné 110 Kč, začátek v 16 hodin. www.kulturak.info

27. 1. 2018 „WELZLŮV KUFR“ ZÁBŘEH, HUMENEC
Recesistický závod ve stylu slavného zábřežského rodáka J. E. Welzla inspirovaný jeho fotografiemi při odjezdu z
města - s kufrem v ruce a doutníkem v ústech. Zvláštní cena bude udělena tomu, kdo nejvěrněji napodobí osobu
zábřežského cestovatele. Občerstvení pro návštěvníky zajištěno! Vložená soutěž O Welzlovu cestovatelskou slivovici.
Akce je součástí Welzlování 2018 - festivalu cestovatelů, dobrodruhů a recesistů. Vstup volný. prezence 9.00 - 13.30
hod. v restauraci Rafanda nebo na místě startu, start ve 14.00 hod. na HUMENCI. www.kulturak.info

30. 1. 2018 „BESEDA KARLA KOCŮRKA – JAPONSKO“ RAPOTÍN, KKC
Začátek v 17:30 hodin, vstupné 30,-. www.kkcrapotin.cz

