Akce v okolí Starého Města červen 2021
FOTOGRAFIE LADISLAV DOLEŽAL – ŠKÁDLENÍ SVĚTLA A TMY
Místo: Zábřeh, Muzeum
Datum: 1. červen – 25. 7. 2021
Výstava amatérského fotografa a zábřežského rodáka Ladislava Doležala (r. 1951). Na svých fotografiích zachycuje s
lehkostí krásu přírody Zábřežska a Hanušovicka, města a vláčky historické i současné. Vstupné 10,- Kč.
VLADO RIMBALA – VÝSTAVA OBRAZŮ A ILUSTRACÍ
Místo: Postřelmov, Minigalerie na verandě
Datum: 1. červen – 30. 6. 2021
Malíř a ilustrátor Vlado Rimbala představí průřez svým dílem. Hlavní část výstavy je zaměřena na pravěk. Návštěvu
výstavy si můžete domluvit na tel. 607 504 949 – p. Hrachovinová.
KÁCENÍ MÁJKY A DĚTSKÝ DEN
Místo: Hanušovice, H park
Datum: 5. června od 14 hodin
Program pro děti, kácení májky, opékání špekáčků, od 19 h. vystoupení kapely Kaťáci. Vstup zdarma, občers. zajiš.
SVĚT KOSTIČEK SEVA – ANEB ČESKÝ FENOMÉN
Místo: Vikýřovice, Muzeum silnic
Datum: od 25. 5. do 3. 9. 2021
Unikátní výstava české stavebnice s hernou pro děti. www.muzeumsilnic.cz
ZÁVOD MÍRU U23 – GRAND PRIX JESENÍKY
Datum: 3. – 6. června
4- denní cyklistické závody. 3. 6. závod v Jeseníku na 3,4 km, start v 17 hod. z Masaryk. nám. 4. 6. trasa Jeseník –
Rýmařov, délka 131,4 km, start 13:30 Masaryk. nám. 5. 6. trasa Bruntál – Dlouhé stráně, délka 140,3 km, start ve
12:00 z nám. Míru a 6. 6. trasa Jeseník – Jeseník, délka 168,4 km, start v 11:00 z Masaryk. nám.
www.kulturnidumjavornik.cz
ŽIVÉ PASTI – VÝSTAVA MASOŽRAVÝCH ROSTLIN
Místo: Olomouc, Výstaviště Flora
Datum: od 10. – 20. 6. 2021 od 9:30 – 18 hodin
Výstava masožravých rostlin na Floře Olomouc. Vstupné 80,- Kč, snížené 40,- Kč. www.flora-ol.cz
STARCI NA CHMELU
Místo: Hanušovice, Pivovar Holba
Datum: 10. června od 19:30 hodin
Muzikálová komedie vypráví příběh půvabné studentky Hanky a spolužáka Filipa, kteří se do sebe zamilují na
chmelové brigádě. Jejich láska a mladistvý idealismus však naráží na závist a nepochopení okolí, za kterým stojí
především pokrytecká morálka duševních starců, kteří na své mládí už dávno zapomněli. Český muzikál o nové lásce
ve starých kulisách srší svěžím studentským vtipem a v doprovodu živé kapely připomíná chytlavé melodie
šedesátých let, které si broukají celé generace ještě i dnes. Vstupné 300,- nebo 350,- na místě nebo 250,- a 300,v předprodeji https://pivovarskeslavnosti.enigoo.cz/app/tickets/events/8
SLUHA DVOU PÁNŮ
Místo: Hanušovice, Pivovar Holba
Datum: 12. června od 19:30 hodin
Slavná komedie italského dramatika Carla Goldoniho je vtipnou ukázkou toho, jaké zmatky může přinést snaha
posluhovat hned dvěma pánům najednou. Děj se odehrává v italských Benátkách, kde chaota Truffaldino slouží jak
snoubence, tak jejímu nastávajícímu, aniž by to tito dva věděli. Dodáme-li, že snoubenka se navíc vydává za svého
bratra a že Truffaldino dokáže poplést snad i to, co ani poplést nejde, je jasné, že se diváci mohou těšit na hru plnou
převleků, vtipných situačních kotrmelců a komických střetů. Vstupné 300,- nebo 350,- na místě nebo 250,- a 300,v předprodeji https://pivovarskeslavnosti.enigoo.cz/app/tickets/events/11

VÁCLAV HOLLAR – KRAJINA A MĚSTA I
Místo: Zábřeh, Muzeum
Datum: od 12. června
Václav Hollar (1607 Praha – 1677 Londýn), věhlasný rytec a kreslíř 17. století, svou tvorbou přispěl k rozvoji techniky
rytí i leptání do mědi a jako jeden z mála Čechů své doby ovlivnil výtvarné umění v evropském kontextu. Ve sbírce
zábřežského muzea se nachází impozantní kolekce grafických listů tohoto umělce, kterou daroval muzeu milovník a
sběratel umění plk. Karel Lukas (1897 Brníčko – 1949 Praha) a jež je dodnes řazena k nejrozsáhlejším souborům díla
Václava Hollara v České republice. V Hollarově grafické tvorbě můžeme sledovat pestrou škálu námětů. Vedle vedut,
zeměpisných plánů a map se intenzivně věnoval také portrétní tvorbě, studiím krojů a oděvů či náboženským,
historickým, mytologickým a alegorickým námětům. Vstupné 50,- Kč, snížené 30,RYCHLEBSKÁ 7-20-30-40-50
Místo: start na Střelnici v Javorníku
Datum: 12. června
Turistický pochod krásami Rychlebských hor. Dětská naučná stezka 7 km, trasy pro běžce 20, 30, 40 a 50 km,
aktualizovaná trasa 40 km. Akce se koná za každého počasí.
Startovné 7 – 15 let 40,- Kč, 16 a více 60,- Kč, běžci 150,- Kč.
HANA MACHALOVÁ: 77 NEUVĚŘITELNÝCH MÍST EVROPY
Místo: Šumperk, G-klub
Datum: 17. června od 17:30 hodin
Nechte se přenést na neuvěřitelná místa Evropy a okouzlit se její nekonečnou rozmanitostí. Uvidíte nová místa od
Islandu po Kavkaz, která většina z nás ještě nenavštívila nebo o nich nemá tušení. Jsou tak zajímavá nebo blízko, že si
je budete chtít dát na svůj budoucí cestovatelský seznam. Starý kontinent nabízí mnohem víc, než místa dříve
notoricky navštěvovaná davy turistů. Vstupné na sezení 120 Kč / kapacita vstupenek omezena
www.dksumperk.cz/event/hana-machalova-77-neuveritelnych-mist-evropy
47. ROČNÍK LOVECKÉHO KOLA
Místo: Střelnice v Javorníku
Datum: 19. června od 9 hodin
47. ročník loveckého kola o putovní pohár starosty města Javorník v družstvech a místostarostky města Javorník
v jednotlivcích v brokové střelbě na loveckém kole. Občerstvení zajištěno. www.mestojavornik.cz
VALÉRIE ZAWADSKÁ: MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ?
Místo: Šumperk, G-klub
Datum: 23. června od 19:00 hodin
Poučný a zábavný dialog z hereckého prostředí. Populární herečka a dabérka Valérie Zawadská a Karel Soukup se s
diváky podělí o své zážitky a historky. Vstupné na sezení v předprodeji 150,- Kč, v den akce 180,- Kč.
www.dksumperk.cz/event/valerie-zawadska-mistre-o-cem-se-nevi
ŠPEK NA VZDUCHU: VLNY, HAPPY TO MEET, TH!S
Místo: Šumperk, Pavlínin dvůr
Datum: 25. června od 19:00 hodin
Na skvělý mejdan pod širým nebem „ŠPEK na vzduchu“ do Pavlínina dvora zavítají pop-rocková kapela VLNY a
uskupení Happy To Meet, které dokáže do víru zábavy strhnout téměř každého. V závěru večera dav rozhýbe kapela
TH!S s populárním hercem a režisérem Vojtou Kotkem, který se tentokrát představí v roli baskytaristy.
Vstupné na sezení v předprodeji 320,- Kč, v den akce 370,- Kč.
www.dksumperk.cz/event/spek-na-vzduchu-vlny-happy-to-meet-ths
ANTONÍN REICHENAUER: ČESKÝ VIVALDI, SOUBOR MUSICA FLOREA
Místo: Šumperk, Pavlínin dvůr
Datum: 25. června od 19:00 hodin
Musica Florea jako rezidenční soubor festivalu ve svém programu akcentuje jednoho z nejzajímavějších českých
barokních skladatelů. Antonín Reichenauer je znám především jako autor chrámové hudby, ale poslední léta přinesla
překvapení v podobě objevů jeho instrumentálních děl, která jsou stylově velice blízká dílům Antonia
Vivaldiho. Program v této podobě bude na festivalu premiérován.
Vstupné 260,- a 300,- Kč. www.dksumperk.cz/event/klasterni-hudebni-slavnosti-antonin-reichenauer-cesky-vivaldi

