Akce v okolí Starého Města květen 2022
VÝSTAVA 40 LET HEFAISTONU NA HRADĚ HELFŠTÝN
Datum: od 30. dubna do 9. října
Ohlédnutí za čtyřmi dekádami pořádání mezinárodních setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýn. Výstava
nejzdařilejších exponátů, plakátů, publikací, pamětních triček a mnoho dalšího.
Výstava je k vidění v hradní Galerii na druhém nádvoří do 9. 10. 2022. Mistři černého řemesla míří na Hefaiston
každoročně na konci srpna z celého světa, hrad je akcí proslulý. Expozice nabídne návštěvníkům nejzdařilejší
exponáty z této akce. Výstava nabídne desítky komorních umělecko-řemeslných artefaktů od předních českých i
zahraničních kovářů a sochařů pracujících s kovem. www.helfstyn.cz
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY ZACHRÁNĚNÉ POKLADY
Místo: Šumperk, Vlastivědné muzeum
Datum: 5. května od 16:00 do 16:30 hodin
Komentovaná prohlídka archeologické výstavy Zachráněné poklady. Na výstavě jsou k vidění zejména bronzové a
železné šperky, zbraně, různé nástroje, součásti oděvu a mince. Samozřejmě nechybějí ani nalezené pravěké
bronzové poklady. Na výstavě se také dozvíte, co k hledání s detektorem říkají současné zákony. Výstavou
návštěvníky provede její autor archeolog Mgr. Jakub Halama, Ph.D. Vstupné 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
www.muzeum-sumperk.cz
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY POKLADY ZE STARÉ KNIHOVNY
Místo: Šumperk, Vlastivědné muzeum
Datum: 5. května od 16:30 do 17:00 hodin
Zastoupeny jsou tisky z různých oborů. Naleznete zde knihy s geografickou, filozofickou či náboženskou tematikou.
K vidění budou i nejstarší rukopisy a tisky nebo rozměrem největší a nejmenší knihy. Výstavou návštěvníky provede
její autorka historička Mgr. Pavlína Janíčková. Vstupné 30,- Kč, snížené 20,- Kč. www.muzeum-sumperk.cz
VERNISÁŽ VÝSTAVY HEDVÁBÍ NA HRADĚ
Místo: Branná, prostory konírny zámku Kolštejn
Datum: 7. května od 16:00 hodin
Vernisáž výstavy pardubické umělkyně Evy Mašínové. O hudební doprovod se postará Oldřich Janota z Prahy.
Výstava potrvá až do 30. září.
BENEFIČNÍ KONCERT K PAMÁTCE MARIE PASCHALIS JAHN
Místo: Sobotín, Farní kostel sv. Vavřince
Datum: 8. května od 16:00 hodin
Služebnice Boží Maria Paschalis Jahnová, CSSE (7. dubna 1916, Nysa – 11. května 1945, Sobotín) byla německá
řeholnice řádu šedých alžbětinek, která zemřela mučednickou smrtí na konci druhé světové války v Sobotíně. Na
programu budou skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, C. Francka a dalších českých i světových hudebních skladatelů.
Vstupné dobrovolné, bude použito na generální opravu varhan sobotínského farního kostela.
https://www.sobotin.cz/obec/aktuality/beneficni-koncert-k-pamatce-marie-paschalis-jahn-v-sobotine-200cs.html
KDYŽ BYLINKY LÉČÍ: MGR. JARMILA PODHORNÁ
Místo: Šumperk, G-klub
Datum: 11. května od 17:00 hodin
Hlavním tématem přednášky bude gemmoterapie, též zvaná jako medicína pupenů. Jedná se o léčbu kapkami z
výtažků pupenů keřů, stromů nebo bylin. Tato metoda využívá kořínky, mladé listy, ale často pupeny, ve kterých se
ukládají silné látky, jako hormony, vitamíny či enzymy, účinné k léčbě oslabeného lidského organismu. Vyhlášená
bylinkářka Jarmila Podhorná s sebou přiveze knihy i další materiály o tom, jak se sestavují bylinné kúry, o léčivé síle
bylin i bylinné produkty. Odpoví na konkrétní otázky návštěvníků i poradí, jak podpořit své tělo užíváním bylinek tak,
abychom byli v co nejlepší kondici. Vstupné na sezení v předprodeji 120 Kč. V den konání 150 Kč. Kapacita míst
omezena. www.dksumperk.cz

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY V JESENÍKU
Místo: Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník
Datum: 12. – 15. května
Oslava 200. výročí založení lázní Vincentem Priessnitzem. Bohatý program, na kterém vystoupí Lenka Filipová nebo
Olga Lounová. Kompletní program naleznete na https://www.priessnitz.cz/cz/aktuality/575-zahajeni-lazenskesezony-2022.html
17. MĚSTSKÝ KVĚTINOVÝ PLES
Místo: Hanušovice, KD
Datum: 13. května od 20:00 hodin
Město Hanušovice zve na 17. městský květinový ples. K tanci i poslechu zahraje skupina Syrinx. Vstupenky budou
slosovatelné, předtančení zajistí KTS Šumperk. Občerstvení zajištěno. Vstupné 150,- Kč, předprodej v IC Hanušovice.
www.ichanusovice.cz
TŘI SESTRY LETNÍ TOUR 2022
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 13. května od 20 hodin
Dvouhodinová hudební nálož legendární kapely Tři sestry, která v Zábřehu vystoupí společně se svým hostem, partou
barových povalečů Pirates of the pubs. Vstupné v předprodeji 550 Kč, v den akce 600 Kč. Vstupenky v síti
Ticketstream. Zlevněné vstupné: děti do 3 let zdarma, děti do 135 cm 250 Kč, ZTP/P 250 Kč a jejich doprovod 250 Kč
(možno zakoupit jen v místě a čase konání koncertu). www.kulturak.info
POHÁDKOVÝ DEN NA ZÁMKU ÚSOV
Datum: 14. května od 9:30 do 16:30 hodin
Také v letošním roce na návštěvníky zámku čeká mnoho pohádkových scének. Křemílek s Vochomůrkou vás určitě
pozvou do své pařezové chaloupky, ježibaba už chystá léčku na Jeníčka s Mařenkou, komorná skládá peřiny pro
princeznu na hrášku a zlobiví čertíci vymýšlejí nová alotria. Možná nás svou návštěvou opět poctí šmoulové i se
zákeřným Gargamelem a celému tomu hemžení bude velet pan král s královnou. Na nádvoří: Strašidelný labyrint,
interaktivní herna Putování středověkem, hradní kuželky... Občerstvení zajištěno. Vstupné 140,- Kč, snížené 70,- Kč.
http://www.muzeum-sumperk.cz
O PRAČLOVÍČKOVI
Místo: KD Rapotín
Datum: 15. května od 16:00 hodin
Trochu poučná, ale hlavně hodně veselá pohádka o báječném výletě do světa dinosaurů. Vstupné 100,- Kč, zakoupíte
v TIC Rapotín a na www.ticketportal.cz . www.kdrapotin.cz
PIVOVARSKÁ ČTVRTKA
Místo: Hanušovice, Holba
Datum: 21. května
Tradiční pochod za ryzím pivem z hor. Můžete si vybrat z tras od 10 do 22 km. Start v 8:00 – 10:30 hod., startovné
100,- Kč online, 120,- Kč na místě. Bližší informace na www.pivovarskactvrtka.cz
JÍDLO NA ULICI
Místo: Zábřeh, Masarykovo nám.
Datum: 21. května od 10:00 do 18:00
Festival jídla z ulic celého světa a chutí všech kontinentů opět oživí centrum města Zábřeha. Prezentovat se bude více
jak 50 gastropodniků!!! Exotické kuchyně z celého světa, foodtrucky nebo regionální potraviny. Těšit se můžete také
na doprovodný program, hudbu, dětský koutek a spoustu zábavy.
PETR FEJK: JAK SE DĚLÁ ZOO
Místo: Zábřeh, Kino Retro
Datum: 26. května od 17:00
Talk show a autorské čtení z knihy Jak se dělá zoo bývalého dlouholetého ředitele Zoo Praha (1997 – 2009). Talk
show, plná výjimečných zkušeností a příběhů se zajímavými zvířaty a lidmi, doplněná o projekci unikátních fotografií
a zakončená autogramiádou a prodejem knih s osobním věnováním. Jak se ze staré, šedivé zoo stane jedna z
nejkrásnějších na světě. O těžkých začátcích, o zachraňování zvířat při povodni roku 2002 a o velkém úsilí mnoha lidí
vybudovat novou zoologickou zahradu. Vstupné: v předpr. 100 Kč, v den akce 130 Kč (na místa). www.kulturak.info

