11. PEKAŘOVSKÁ POUŤ
15. - 17. 8. 2014 (pátek – neděle)
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Obec Jindřichov, Obnova kulturního dědictví
údolí Desné o.s. a Římskokatolická farnost Velké Losiny

HLAVNÍ PROGRAM:
sobota 16.8. 2014 Pekařov – penzion, kaple
8:00

požehnání v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách

8:30

odchod poutníků z V. Losin do Pekařova

11:00

přivítání poutníků a flašinetářů v kapli a průvod k Penzionu Pekařov

11:30

slavnostní zahájení pouti a V. Mezinárodního setkání flašinetářů

11:35 – 16:00

představení a hudební vystoupení flašinetářů (CZ, SK, D, PL, F, CH, SLO)

12:15 – 12:30

předvedení historických krojů Podesní

13:00 – 14:00

amatérské divadlo z Podesní – divadelní představení se zpěvy a veselím „NESEME
VÁM RADOSTNOU ZVĚST“

13:30 – 14:15

folklórní soubor SENIOŘI Šumperk - taneční a hudební vystoupení

14:30 – 15:00

poutní požehnání u kapličky Panny Marie Lurdské

15:30 – 16:15

divadelní společnost TYJÁTR (I. Gontko – Slovensko) - loutková hra pro děti

16:30 – 18:00

Mše svatá v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově spojená se slavnostním
zavěšením nového oltářního obrazu

18:00 – 19:00

rodinné kramářské písně za doprovodu flašinetářů před kaplí a rozloučení s poutí

19:00 – 0:00

k poslechu i k tanci hraje kapela Lišajband

DOPROVODNÝ PROGRAM:
sobota 16.8. 2014 Pekařov – penzion, kaple
10.00 - 16.00

dětská pouť, projížďka na koních, prodejní stánky a ukázky lidových řemesel,
divadelní společnost T.E.J.P. Jihlava - loutkové pouliční divadlo, výstava fotografií

12:00 - 16:00

produkce „potulných“ flašinetářů na různých místech Pekařova

DALŠÍ PROGRAM:
pátek 15.8. Hostinec Na Rychtě Hanušovice
16:00-19:00

vystoupení flašinetářů, ukázka historických vozidel

Ruční papírna V.Losiny
16:00-19:00

vystoupení flašinetářů

neděle 17.8. Ruční papírna V.Losiny
10:00-15:00

vystoupení flašinetářů

Akce se koná za každého počasí, změna programu vyhrazena, aktuální informace na www.vresovka.cz
Parkování v Pekařově pro jedno osobní vozidlo 40 Kč, monitorováno Policií ČR.
Vstupné dobrovolné.
Pořádáno za finanční podpory Olomouckého kraje.

