
Obec Jindřichov, Obnova kulturního dědictví údolí Desné, o.s.  
a Římskokatolická farnost Velké Losiny 

vás zve na 
 

První setkání flašinetářů 
které se uskuteční v sobotu 11. 8. 2007 v Pekařově v rámci 

Pekařovské pouti 2007 
spojené s poutní cestou z Velkých Losin do Pekařova, 

s divadelním představením, s vystoupením folklórního souboru 
a s ukázkou lidových řemesel, s dětskou poutí a atrakcemi. 

Již potřetí pořádáme v Pekařově pouť v tradičním slova 
smyslu. Původní naší myšlenkou bylo pouze opravit hřbi-
tovní kapli Nanebevzetí Panny Marie v tomto odlehlém, 
ale překrásném koutě Jeseníků. Postupem času jsme si začali 
uvědomovat, že pouze opravit tuto stavbu nestačí, že je jí 
potřeba i vdechnout život, že je nutno dát tomuto prostoru 
nějaký další smysl. 
Kromě pořádání církevních akcí, poutí, koncertů bychom totiž 
chtěli v kapli zřídit trvalou expozici o historii Pekařova, 

ale především pak o výrobě 
varhan a flašinetů ve firmě 
Franz Kolb & Söhne. Doba, 
kdy bude možno tuto muzeum 
zřídit po stavebních opravách, 
se blíží. 
A právě proto bychom chtěli, aby se letošní 1. setkání fla-
šinetářů při příležitosti Pekařovské pouti 2007 stalo po-
čátkem cesty k posílení povědomí o historii výroby var-
han a flašinetů v Pekařově.  
 

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na První setkání flašinetářů, které se 
uskuteční v sobotu 11. 8. 2007 v Pekařově. Program pouti přikládáme 
s tím, že oficiální představení a vystoupení flašinetářů je součástí 
hlavního programu v době od 11.15 do 12.15 hod na travnaté ploše u 
Penzionu Pekařov. Neoficiální část setkání bude poté probíhat u kaple 

v době od 12.30 do 14.30 hod. 
 
Setkání Vás flašinetářů bude koordinovat pan Karel 
Kocůrek, se kterým je možno dohodnout podrobnosti. 
Svoji účast prosím závazně potvrďte e-mailem na ad-
resu 50.r@wo.cz (M. Černohous) nebo telefonicky na 
tel. 608 734 902 (K. Kocůrek) a to nejpozději do 
30.7.2007. 
Současně nabízíme proplacení Vašich nutných cestov-
ních výdajů na základě poskytnutých podkladů. 
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