
Přehled letních akcí: 

30. června – Vítání prázdnin s vodníkem Čochtanem 

Dolní Bušínov, 13:00 – 18:00, odpoledne plné her a soutěží pro děti. 

30. června – Vítání léta a dětský den 

Zábřeh – Skalička, 15:00 – 24:00, dětský den a večerní diskotéka. 

30. června – Setkání na pomezí Čech a Moravy 

Valteřice, od 12:00, mše svatá a následný kulturní program. 

30. června – Přejezd Kladského sedla na koloběžkách 

Staré Město – Kladské sedlo, od 9:45, sjezdy na koloběžkách, občerstvení, 

půjčení koloběžek zdarma. 

30. června – SOS Festival 

Jeseník, od 12:00, hudební festival, turnaj v nohejbale, dětská zóna, vstupné na 

místě 220 Kč. 

30. června – 1. července – Kareš Bikepark opening   

Kouty nad Desnou, od 10:00, závody a atrakce pro děti i dospělé a párty. 

30. června – 1. července–Srnčí stezkou 

Hrad Sovinec, od 9:10,sokolnické a lesnické slavnosti. 

1.července – Zahájení prázdnin v Termálech 

Velké Losiny – Termální park, 11:00 – 19:00, zábava pro děti i dospělé. 

1.července – Klášterní hudební slavnosti – A. Dvořák - Stabat Mater 

Klášterní kostel Šumperk, 20:00, koncert, vstupné 220 Kč. 

2. července – Klášterní hudební slavnosti – Matyáš Novák klavír 

Zámek Konice, 19:00, koncert s překvapením, vstupné 120 Kč. 

3. července – Klášterní hudební slavnosti – Hudba královen 

Tančírna v Račím Údolí, 20:00, koncert, vstupné 120 Kč. 

5. července – Středověké odpoledne 

Brníčko, 14:00 – 22:00, středověká a folková hudba, zábava pro děti, ohňostroj, 

vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma. 

5. července – Temné prohlídky 

Zámek Velké Losiny, od 20:00, večerní prohlídky při svíčkách, nutná rezervace. 



5. července – Klášterní hudební slavnosti – Vilímec a Vlachová – housle a 

akordeon 

Maršíkov, kostel sv. Michaela, 19:00, koncert, vstupné 120 Kč. 

5. – 6. července – Bezděkovský levandulový festival 

Bezděkov u Úsova, workshopy, prohlídky, levandulové speciality, hudba a 

zábava. Cena v předprodeji na 2 dny 80 Kč, cena na místě na 1 den 100 Kč. 

5. – 8. července – Moravskou úvratí 2018 

Zvole, tradiční sraz vojenských veteránských vozidel s vyjížďkami po okolí. 

6. července – Klášterní hudební slavnosti – Jana Boušková – harfa 

Zámek Bruntál, 20:00, koncert, vstupné 170 Kč. 

6. – 8. července -  Útrapy války 

Zámek Plumlov, 9:15 – 17:30, historická akce s bitevní ukázkou. 

7. července – Myslivecké odpoledne 

Krchleby, od 12:00, zvěřinové speciality, zábava pro děti, živá hudba. 

7. července – Prohlídky zámku s přehlídkou historické módy 

Zámek Velké losiny, speciální prohlídky zámku a večerní prohlídky. 

7. července – Noční prohlídky zámku 

Zámek Moravská Třebová, od 22:00, možnost rezervace na tel. 731 151 784. 

7. července – Klášterní hudební slavnosti – Eva Urbanová 

Kongresový sál PLL Jeseník, od 20:00, koncert, vstupné 380 Kč a 450 Kč. 

7. července – Čas-OFF-ka  na Šerák 

Domašov, od 8:00, MTB závod cyklistického seriálu Jesenický šnek. 

8. července – S Florentýnem na cestách 

Zámek Moravská Třebová, 16:00, hudební představení pro děti, vstup zdarma. 

8. července – Nedělní promenádní koncert – Kaťáci 

Velké Losiny, 15:00, pop, rock i lidovky, vstup zdarma, možnost občerstvení. 

8. července – Dětské prohlídky – Cestovatelé v čase 

Hrad Šternberk, začátky prohlídek v 11:00, 13:00 a 15:00, nutná rezervace. 

8. července – Klášterní hudební slavnosti – Jiří Stivín 

Poutní kostel Hedeč – Králíky, 19:00, koncert, vstupné 200 Kč. 



10. července – Klášterní hudební slavnosti – M. Sciarretta a J. Hosprová, 

housle a viola 

Ruční papírna Velké Losiny, 19:30, koncert, vstupné 150 Kč. 

11. července – Večerní prohlídky s divadlem 

Zámek Velké Losiny, večerní prohlídky s divadelním vystoupením. 

11. července – Klášterní hudební slavnosti – A.Vivaldi – Čtvero ročních dob 

Loučná nad Desnou, 19:30, koncert, vstupné 150 Kč. 

12. července – Léto u zámku – letní kino 

Zábřeh, 21:00, film Jumanji: Vítejte v džungli, vstupné 70 Kč. 

12. července – Klášterní hudební slavnosti – A.Vivaldi – Čtvero ročních dob 

Šternberk – Augustiniánský klášter, 20:00, koncert, vstupné 150 Kč. 

13. července – Klášterní hudební slavnosti – Bára Basiková 

Bludov – zámek, 19:00, koncert, vstupné 500 Kč 

13. července – Paní z Monsoreau – oživlé večerní prohlídky  

Zámek Moravská Třebová, od 18:00, možnost rezervace na tel. 731 151 784. 

13. července–Wake park Náklo 

Náklo, 18:00, letní párty se slavnými DJs, vstupné na místě 300 Kč. 

13. – 14. července – Letní dny Loučné 

Loučná nad Desnou, program v pátek od 18:00 a v sobotu od 10:00, různá 

vystoupení a ukázky, jarmark, koncerty známých kapel. 

13. – 15. července – Sjezd rodáků a přátel obce Písařov 

Písařov, třídenní program, zábava pro děti i dospělé, hudební vystoupení. 

14. července – Welzlův kvadriatlon 

Plavecký areál Zábřeh, 12:00,  unikátní závod pro veřejnost i profesionály. 

14. červenec – Pivní slavnosti 

Nemile, 14:00, tradiční pivní slavnosti s živou kapelou. 

14. července – Klášterní hudební slavnosti – Jaroslav Svěcený 

Karlova Studánka – Hudební hala, 19:30, koncert, vstupné 250 Kč 

14. – 15. července–Napříkaz císaře 



Hrad Sovinec, od 9:10, velkolepý rytířský turnaj. 

15. července – Welzlovo kolo 

Plavecký areál Zábřeh, 12:00, MTB závod, trasy 25 km nebo 50 km. 

15. července – Klášterní hudební slavnosti – Ensemble Frizzante 

Krnov – Koncertní síň sv. Ducha, 19:30, koncert, vstupné 200 Kč. 

16. července – Klášterní hudební slavnosti – Španělský večer s Carmen 

Rapotín – KKC, 20:00, koncert, vstupné 170 Kč. 

17. července – Klášterní hudební slavnosti – Barokní noc 

Šumperk – Klášterní kostel, 20:00, koncert, vstupné 200 Kč. 

19. července – Farmářské trhy 

Zábřeh, 8:00 – 16:00, prodej regionálních výrobků před Elektrem Kalous. 

19. července – Léto u zámku –Smokie 

Zábřeh, 20:00, skupina Smokie revival, vstupné dobrovolné. 

20. – 21. července – Keltská noc 

Plumlov, mezinárodní festival skotské a irské hudby. 

21. července – 120. výročí založení muzea v Úsově 

Zámek Úsov, 9:30 – 17:00, kostýmované prohlídky, pohádka a zábava pro děti. 

21. července – Rockové léto 

Červenka, 13:00, festival rockových skupin, vstupné v předprodeji 200 Kč, 

vstupné na místě 300 Kč. 

21. července – Moravskotřebovský bramborák 

Zámek Moravská Třebová, od 16:00, country a folkový festival na nádvoří. 

21. července – Country festival Tomáše Linky 

Potštejn, 13:00, tradiční country festival v kempu Vochtánka. 

21. července – Moravskotřebovský cyklomaraton 

Moravská Třebová, 9:15 – 23:00, cyklistický závod. 

22. července – Nedělní promenádní koncert – Hubertus 

Velké Losiny, 15:00, country a folk, vstup zdarma, možnost občerstvení. 

26. července – Léto u zámku – letní kino 



Zábřeh, 21:00, film Věčně tvá nevěrná, vstupné 70 Kč. 

28. července - Bozeňovská nohejbalová série - nohejbalový turnaj č.2 

Dolní Bušínov, od 8:30, tradiční nohejbalové turnaje trojic. 

28. července – Noční prohlídky zámku 

Zámek Moravská Třebová, od 22:00, možnost rezervace na tel. 731 151 784. 

28. – 29. července–Začest krále 

Hrad Sovinec, od 9:10,Sovinec v temné době války třicetileté. 

29. července – Amper Market Cup  

Moravská Třebová, 9:00 – 23:00, závod silničních kol. 

2. srpna – Léto u zámku – ZZ Top 

Zábřeh, 20:00, skupina ZZ Top Revival, vstupné dobrovolné. 

3. – 4. srpna – Rapotínské slavnosti 

Rapotín, v pátek letní kino, v sobotu sportovní klání a večerní hudební zábava. 

4. srpna – Noční prohlídky zámku 

Zámek Moravská Třebová, od 22:00, možnost rezervace na tel. 731 151 784. 

4. – 5. srpna – Bouzovský mumraj 

Hrad Bouzov, 11:00, šermířské, kejklířské a divadelní vystoupení. 

4. – 5. srpna–Přízrak z temné věže 

Hrad Sovinec, od 9:10,Festival práva útrpného.  

5. srpna – Nedělní promenádní koncert – Holátka 

Velké Losiny, 15:00, country hudba a tance, vstup zdarma, možnost občerstvení. 

9. srpna – Léto u zámku –Věra Špinarová Revival 

Zábřeh, 20:00, skupina Věra Špinarová Revival Band, vstupné dobrovolné. 

10. – 12. srpna – Litovelský Otvírák 2018 

Litovel, hudební festival a prohlídky litovelského Muzea pivovarnictví. 

11. srpna – Živá muzika v kempu 

Dolní Bušínov, večerní zábava v kempu Sport & Relax areálu Bozeňov.  

11. srpna – Případ vdovy – oživlé večerní prohlídky  

Zámek Moravská Třebová, od 18:00, možnost rezervace na tel. 731 151 784. 



12. srpna – O statečném kováři Mikešovi 

Zámek Moravská Třebová, 16:00, představení pro děti. 

16. srpna – Farmářské trhy 

Zábřeh, 8:00 – 16:00, prodej regionálních výrobků před Elektrem Kalous. 

 

16. srpna – Léto u zámku – letní kino 

Zábřeh, 20:00, film Tátova volha, vstupné 70 Kč. 

16. – 18. srpna – Balony na hradem Bouzov 

Hrad Bouzov, celovíkendový festival balonového létání.  

17. – 19. srpna – Akce Cihelna 

Králíky, historické bojové ukázky, prezentace AČR, IZS a dalších, speciální 

prohlídky bojových objektů. 

17. – 19. srpna – LétoFest 

Olomouc, dvoudenní hudební festival v blízkosti Galerie Šantovka. 

18. srpna – Živá muzika v kempu 

Dolní Bušínov, večerní zábava v kempu Sport & Relax areálu Bozeňov.  

18. srpna – Nočníprohlídky zámku 

Zámek Moravská Třebová, od 21:30, možnost rezervace na tel. 731 151 784. 

18. – 19. srpna–Hodokvas rytíře Kobylky 

Hrad Sovinec, od 9:10, tradiční historicko-řemeslný jarmark a večerní program. 

19. srpna – Nedělní promenádní koncert – Folklorní soubor MFF 

Velké Losiny, 15:00, folklor, vstup zdarma, možnost občerstvení. 

23. srpna – Léto u zámku – letní kino 

Zábřeh, 20:00, film Fakjů pane učiteli 3, vstupné 70 Kč. 

24. – 25. srpna – Hrady CZ – Bouzov 

Bouzov, festival známých hudebních skupin v blízkosti hradu Bouzov. 

24. – 26. srpna – Hefaiston 

Hrad Helfštýn, kovářské soutěže, výstavy kovářských prací, hudební program. 

25. srpna–Bozeňovskánohejbalová série - turnaj č.3 a živá muzika 

Dolní Bušínov, nohejbal od 8:30, večerní zábava v kempu Sport & Relax areálu 

Bozeňov. 



25. srpna – Hradozámecká noc na hradě Bouzov 

Hrad Bouzov, prodloužená provozní doba do 20:00 hodin. 

30. srpna – 2. září – Mohelnický dostavník 

Mohelnice, čtvrtek recitál na hradě Bouzov, pátek 16:00 – neděle 12:00, festival 

trampské, folkové a country hudby,  vstupné na celý dostavník 600 Kč.  

31. srpna – 1. září – Pivovarské slavnosti 

Hanušovice, hudební festival s prohlídkou pivovaru Holba. 

1. září – Loučení s prázdninami na Bozeňově a živá muzika 

Dolní Bušínov, pestrý program pro děti a večerní zábava v kempu Sport & 

Relax areálu Bozeňov. 

1.– 2. září – Kašpárek na skalním hradě 

Hrad Sovinec, od 9:10, loutkařská a pohádková pouť. 

2. září – Nedělní promenádní koncert – Quantis Minoris 

Velké Losiny, 15:00, hradní rock, šermířské vystoupení, vstup zdarma. 

 

 

 


