Akce v okolí Starého Města červen
SLAVNOSTI MĚSTA ŠUMPERKA
Kde: Šumperk, Pavlínin dvůr a Sady 1. Máje
Datum: od 3. června do 6. června
22. ročník historických oslav, které se konají jako připomínka nejvýznamnější události v dějinách města Šumperka sjezdu čelních představitelů Markrabství moravského a zástupců slezských knížectví, který se v bývalém šumperském
zámku uskutečnil 4. června 1490. Tento sněm napomohl k sjednocení zemí Koruny české rozvrácených českouherskými válkami. V pátek se koná koncert, na kterém vystoupí Pokáč, Circus ponorka a Brixtn. V sobotu historický
průvod městem, ohňová show, šermíři a další. Přesný program naleznete na slavnosti-města.cz. Vstup zdarma.
www.dksumperk.cz
FORMANSKÝ DEN
Kde: Hanušovice, H-park
Datum: 4. června
Soutěže tažných koní, ukázky řemesel, představení zemědělské techniky. Registrace od 8 hodin, od 10 hodin
zahájení.
LACO DECZI & CELULA NEW YORK – HVĚZDY NA HRADĚ
Kde: Zábřeh, hradní nádvoří
Datum: 14. června od 20 hodin
Koncert legendy, fenomenálního jazzového trumpetisty žijícího již mnoho let ve Spojených státech. Jednou ze
zastávek jeho tradičního jarního turné po republice bude i Zábřeh. Svérázný jazzman Laco Deczi uvede v doprovodu
špičkových muzikantů jazzové standardy, ale i vlastní skladby. Jeho koncerty prýští energií, osobností a smyslem pro
humor. Občerstvení zajištěno. V případě deštivého počasí se program přesune do Kulturního domu se začátkem o 15
minut později. Vstupenky na místa: v předprodeji 290 Kč, v den akce 350 Kč. www.kulturak.info
SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Kde: Hanušovice, KD
Datum: 15. června od 19 hodin
Koučovat se dá všechno. Pokud tedy ochladly vaše partnerské vztahy, stačí se obrátit na odbornici a zkusit
sexcoaching! Že nevíte, o co jde? To jste na tom stejně jako stárnoucí Norbert, kterému neklape intimní život
s manželkou Hedvikou. Koučka Stella se mu snaží pomoci, sama si ovšem neví rady se svým partnerem Robertem.
A tak se terapeutická sezení stále více vymykají kontrole… Pikantní a poněkud ztřeštěná komedie z pera osvědčeného
Jakuba Zindulky (který se zároveň ujal režie) vám pořádně polechtá bránice!!! Přestože v představení nepadne jediné
vulgární slovo, doporučujeme jej mládeži až od 15ti let. Hrají: Jitka Ježková, Vladimír Kratina, Martina Hudečková,
Jakub Zindulka nebo Vilém Udatný. Vstupné 150,- v předprodeji, 200,- Kč na místě. Předprodej v IC Hanušovice.
PROF. JIŘÍ BERAN – KLUB GEMINI
Kde: Šumperk, G-klub
Datum: 15. června od 18 hodin
Přednáška epidemiologa prof. Jiřího Berana o očkování pro cesty do zahraničí. Vstupné v předprodeji 120,- Kč, v den
akce 150,- Kč. www.dksumperk.cz
FLERMARKET ŠUMPERK
Kde: Šumperk, KD
Datum: 18. června od 9:30 do 16 hodin
FlerMarket Šumperk je ukázka rukodělných a řemeslných tvůrců nejen z portálu Fler.cz. Najdete zde od šperků, přes
módu, baťohy, kabelky, zástěrky, knihy, bytové doplňky i přírodní kosmetiku. Přijďte poznat a podpořit regionální
tvůrce i prodejce ze vzdálenějších měst. Náš jarmark se nedá popsat, ten se musí zažít.
Vstupné dobrovolné. www.dksumperk.cz

K PRAMENŮM JESENÍKŮ
Kde: Branná a okolí
Datum: 18. června od 14 do 22 hodin
Zábavně naučné odpoledne s jarmarkem značky Jeseníky originální produkt, exkurze do historické funkční vodárny,
prohlídka farmy Branná, výstava historických fotografií v kostele sv. Archanděla Michaela, prohlídka zámku Kolštejn,
exkurze do mini pivovaru Kolštejn, rodinná stezka Cesta k pramenům Jeseníků, od 21 hodin letní kino – film Cukrová
bouda. Občerstvení a program pro děti bude po celou dobu akce.
https://ichanusovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/jarmark-branna-final-2022-05-31.jpg
HANUŠOVICKÁ 50
Kde: Areál firmy Kostka v Potůčníku
Datum: 25. června
25. ročník tradiční sportovní akce na koloběžkách a kolech. Trasa (cca 55 km) povede z Hanušovic přes Králíky,
Motorest Kocanda, Olšany, Rudu nad Moravou a zpět do Hanušovic. Start od 8 do 10 hodin bez registrace závodníků.
Lístek do tomboly obdržíte po zakoupení občerstvení po dojezdu, které bude zajištěno. Akce se jede za plného
provozu, do 18 let povinná přilba! Startovné zdarma.
DEN MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO
Kde: Svébohov, u Obecního úřadu
Datum: 25. června od 9 hodin
Prezentace obcí mikroregionu, otevřená kaple i kostel, hasičská zbrojnice, expozice Arnošta Valenty a historie obce.
Na pódiu vystoupí soubory obcí mikroregionu, Dechový orchestr Zábřeh, La Boujeau, Blue Cimbal a další.

