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Tip na výlet: Z Koutů 

přes Dlouhé Stráně 

a Skřítek  do Šumperka

Náročná trasa jižní částí Hrubého 

Jeseníku s velkým převýšením, vhodná 

pro horská, trekkingová i silniční kola, 

dlouhá 47 km, procházející unikátním 

areálem přečerpávací vodní elektrárny 

Dlouhé Stráně.

Ze Šumperka jedeme vlakem do 

Koutů nad Desnou. Po hlavní silnici 

směr Jeseník dojedeme k rozcestí Kouty 

n/D. most, kde odbočíme vpravo a po 

silnici stoupáme k rozcestí Pod Medvědí 

horou, pokračujeme údolím ke křižo-

vatce, odbočíme vlevo a prudkým stou-

páním dosáhneme hráze dolní nádrže 

elektrárny. Po jejím břehu jedeme k mos-

tu, za ním silnice prudce vystoupá kolem 

rozcestí U Kamenné chaty až k ostré 

zatáčce Pod Zámčiskem, kde odbočíme 

doprava, stoupáme k rozcestí Pod horní 

nádrží a pokračujeme vlevo po silnici 

k závoře u horní nádrže elektrárny. 

Od horní nádrže odbočíme vlevo na 

nejprve panelovou, později šotolinovou 

cestu. Obtočíme vrchol Vřesníku a sjíž-

díme svahy Homole k rozcestí Branka. 

Zde začíná asfaltová silnice, která nás 

dovede do údolí Merty. Na křižovatce 

silniček Pod Zadním Hutiskem odbo-

číme vlevo a stoupáme úbočím Špičáku 

a Kočičí skalky, po čtyřech a půl kilome-

trech sjíždíme k silnici do Klepáčova.

Po silnici vlevo vyjedeme k motorestu 

Skřítek. Pokračujeme asi sedm set met-

rů a zabočíme vpravo na lesní silničku. 

Zelená turistická značka nás dovede ko-

lem skalního útvaru Krtinec k rozcestí 

Hvězda. Pokračujeme sjezdem k vyho-

řelé chatě Traťovka. Na křižovatce od-

bočíme vlevo a po silnici sjíždíme přes 

Hraběšice okolo vodní nádrže Krásné 

a letiště na okraj Šumperka. 

 Zdroj: Tucet tipů pro cyklisty, 2004

Výhled od horní nádrže elektrárny 

Dlouhé Stráně.  Foto: -zk-

Sedmé Klášterní hudební slavnosti v červenci vyvrcholí

Sedmý ročník Klášterních hudebních 

slavností pokračuje v červenci hned 

několika koncerty. V těchto dnech zde 

v jejich rámci koncertuje světoznámá 

česká houslistka Gabriela Demeterová, 

která je patronkou festivalu. Ve čtvrtek 

4. července pak přivítá festival první za-

hraniční hosty.

„Gabriela Demeterová vystoupí dnes 

v mohelnickém kostele sv. T. Becketa 

a zítra v sále KKC v Rapotíně. Se svým 

souborem Collegium Gabriely Deme-

terové nabídne posluchačům program 

nazvaný Andělé a démoni v hudbě,“ 

říká tvůrce Klášterních hudebních slav-

ností Roman Janků. Vzápětí podotýká, 

že ve čtvrtek 4. července přivítá festival 

první zahraniční hosty. Na koncertě 

v kapli v Jeseníku vystoupí současné 

nejlepší slovenské smyčcové Moyzeso-

vo kvarteto. Soubor zahraje od sedmé 

podvečerní skladby L. van Beethovena, 

L. Burlase a A. Dvořáka. V neděli 7. čer-

vence pak bude poutní kostel v Hedeči 

u Králík od 15 hodin hostit Poznaňský 

chlapecký sbor z Polska. „Jeden z nej-

lepších pěveckých sborů Evropy přive-

ze skladby starých evropských mistrů, 

stejně jako novější duchovní skladby,“ 

podotýká intendant festivalu. 

V šumperském klášterním koste-

le vystoupí v pondělí 8. července od 

20 hodin maďarská varhanice Katalin 

Mali. Pro milovníky tohoto nástroje 

si umělkyně připravila program s díly 

J.S. Bacha, J.J. Frobergera, G. Fresco-

baldiho, W.A. Mozarta, Z. Kodalyho 

a dalších. 

Zámecké dostaveníčko je podtitul 

koncertu, jenž je naplánován na úterý 

9. července na zámku v Bludově. Od 

19 hodin budou znít jeho koncertním 

sálem „Sbírky smíšených klavírních 

a zpěvních skladeb pro zkušené a ne-

zkušené hráče“ v podání cembalistky 

Edity Keglerové a sopranistky Ivany 

Bilej Broukové. O dva dny později, ve 

čtvrtek 11. července, nabídne barok-

ní hudbu osvěžující soubor Barocco 

Sempre Giovane. Po celém světě zná-

mé Čtvero ročních dob A. Vivaldiho 

zazní od 19 hodin v kulturním domě 

v Loučné. 

Tečkou za letošním ročníkem Klášter-

ních hudebních slavností bude koncert 

v neděli 14. července v klášterním koste-

le v Šumperku. Requiem W.A. Mozarta 

je skladatelovou poslední a nedokon-

čenou skladbou. „Současně zazní také 

Requiem českého skladatele Jana Zacha, 

od jehož narození si letos připomíná-

me tři sta let,“ prozrazuje Janků. Obě 

skladby uvedou od osmé večerní Praž-

ský barokní soubor, Pražský komorní 

sbor a sólisté Alena Hellerová (soprán), 

Markéta Cukrová (alt), Dušan Růžička 

(tenor) a Tomáš Král (bas) pod vedením 

dirigenta Vojtěcha Jouzy.

Vstupenky na koncerty si mohou zá-

jemci koupit v obvyklých předprodejích. 

Informace o festivalu a účinkujících lze 

najít na adrese www.klasternihudebni-

slavnosti.cz, kde lze rovněž rezervovat 

vstupenky on-line. -zk-

Requiem W.A. Mozarta a českého skladatele Jana Zacha uvedou Pražský ko-

morní sbor (na snímku), Pražský barokní soubor a sólisté.  Foto: archiv

ROZHLEDNA NA HÁJI 

U ŠUMPERKA 

je otevřena za příznivé 

viditelnosti

červenec, srpen: út, st, čt, pá, 

so, ne 10-17 hodin

Hromadné návštěvy 

(min. 25 osob) mimo otevírací 

dobu lze sjednat na tel. 

774 664 648, 737 886 278 

nebo na e-mailu klubturistu.

sumperk@seznam.cz alespoň 

dva dny předem.

Vstupné 20 Kč, děti, 

studenti 10 Kč

Informace o akcích Klubu 

českých turistů Šumperk 

na www.kctsumperk.cz.



KHS: Pražský komorní sbor

Barbie a její svět

Pravěká hostina

Já padouch 2 3D

Revival

Liberace

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Příroda kolem nás - ryby, ptáci 

a savci Šumperska a Jesenicka

Výstava bude zahájena ve čtvrtek 4.7. 

v 9 hodin a potrvá do 29.9. 

Hollarova galerie
▶ Pravěká hostina: Zpracování potra-

vin a příprava pokrmů v pravěku 

Výstava trvá do 29.9.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Mo-

ravy

Galerie Šumperska 
▶ Barbie a její svět 

Sběratelská výstava M. Lublinerové 

trvá do 16.9.

▶ Prázdninový den v muzeu 

18. července od 9 do 16 hodin, hry 

a soutěže pro děti i dospělé k probíhají-

cím výstavám 

Bližší informace: VM Šumperk, Hl. 

třída 22, tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 

583 214 908, e-mail: vmsumperk@

muzeum-sumperk.cz,  www.muzeum-

sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-ne 

9-12 hod., 12.30-17 hod. Otevírací doba 

Galerie Šumperska: út-ne 9-12 hodin, 

12.30-17 hodin. 

Otevírací doba 

v pátek 5. července

a v sobotu 6. července

Muzeum v Šumperku 9-13 hod.

Kino Oko

Digitální 3D kino 
podle standardu DCI 
2.7. v 15.30 hod. 

Univerzita pro příšerky

USA, anim., dobr., komedie, rodinný + 

Láska mezi kapkami deště, anim., 

rodinný

Vstupné pro děti 90 Kč*

2.7. v 17.30 hod. 

Světová válka Z 3D 

USA, Malta, akční, drama, horor  3D

2.7. ve 20 hod. 

Jen bůh odpouští

Fr., Dánsko, krimi, drama, thriller

3.7. v 15.30 hod. 

Univerzita pro příšerky

USA + Láska mezi kapkami deště

3.7. v 17.30 hod. 

Světová válka Z 3D 3D

USA, Malta   

3.7. ve 20 hod. 

Requiem za sen Artvečer - FK**

USA, drama 

4.7.-6.7. v 15.30 hod. 

Já padouch 2 3D 3D

USA, anim., komedie, rodinný, ČZ   

4.7.-6.7. v 17.30 hod. 

Osamělý jezdec

USA, western, akční, dobrodružný, ČZ

4.7.-6.7. ve 20.30 hod. 

Osamělý jezdec, USA, titulky

7.7. v 15 hod. 

Osamělý jezdec, USA, ČZ

7.7. v 18 hod. 

Já padouch 2 3D, USA, ČZ   3D

7.7. ve 20 hod. 

Osamělý jezdec, USA, titulky

8.7. v 17.30 hod.

Já padouch 2, USA, ČZ 

8.7. v 19.30 hod. 

Osamělý jezdec, USA, titulky 

9.7. v 17.30 hod. 

Já padouch 2, USA, ČZ 

9.7. v 19.30 hod. 

Osamělý jezdec, USA, titulky

10.7. v 15.30 hod. 

Já padouch 2, USA, ČZ 

10.7. v 17.30 hod. 

Osamělý jezdec, USA, titulky

10.7. ve 20.30 hod. 

Údolí včel Artvečer - FK**

Československo, drama, historický 

11.7. v 15.30 hod. 

Já padouch 2, USA, ČZ 

11.7. v 17.30 hod. 

Pacifi c Rim - Útok na Zemi 3D

USA, sci-fi , akční, dobr., ČZ   3D

11.7. ve 20 hod. 

Revival, ČR, komedie

12.7. v 15.30 hod. 

Já padouch 2, USA, ČZ 

12.7. v 17.30 hod. 

Revival, ČR

12.7. ve 20 hod. 

Pacifi c Rim - Útok na Zemi 3D 3D

USA, ČZ  

13.7. v 15.30 hod. 

Já padouch 2, USA, ČZ 

13.7. v 17.30 hod. 

Pacifi c Rim - Útok na Zemi 3D

USA, ČZ   3D 

13.7. ve 20 hod. 

Revival, ČR

14.7. v 15.30 hod. 

Já padouch 2, USA, ČZ 

14.7. v 17.30 hod. 

Pacifi c Rim - Útok na Zemi, USA, ČZ  

14.7. ve 20 hod. 

Revival, ČR

15.7. v 17.30 hod. 

Revival, ČR

15.7. ve 20 hod. 

Pacifi c Rim - Útok na Zemi, USA, ČZ  

16.7. v 17.30 hod. 

Pacifi c Rim - Útok na Zemi, USA, ČZ  

16.7. ve 20 hod. 

Revival, ČR

17.7. v 17.30 hod. 

Revival, ČR

17.7. ve 20 hod. 

Sedm samurajů Artvečer - FK**

Japonsko, drama, dobr., akční 

18.7.-19.7. v 17.30 hod. 

Liberace

USA, životopisný, drama, romant.

18.7.-19.7. ve 20 hod. 

R.I.P.D. - URNA útvar rozhodně 

nemrtvých agentů

USA, akční, komedie, krimi

20.7.-21.7. v 15.30 hod. 

Já padouch 2, USA, ČZ

Vstupné 115 Kč, pro děti 90 Kč* 

20.7.-21.7. v 17.30 hod. 

R.I.P.D. - URNA útvar rozhodně 

nemrtvých agentů, USA 

20.7.- 21.7.  ve 20 hod. 

Liberace, USA

22.7.-23.7. v 17.30 hod. 

R.I.P.D. - URNA útvar rozhodně 

nemrtvých agentů 3D, USA, ČZ 3D

22.7.-23.7. v 19.30 hod. 

Před půlnocí, USA, romant. drama 

24.7. v 15 hod. 

Hasta la vista

Belgie, komedie, roadmovie 

Film se promítá s komentářem pro 

nevidomé a slabozraké!

24.7. v 17.30 hod. 

R.I.P.D. - URNA útvar rozhodně 

nemrtvých agentů 3D, USA, ČZ 3D

24.7. v 19.30 hod. 

Osvícení Artvečer - FK**

VB, USA, 1980, horor, drama, thriller 

25.7. v 17.30 hod. 

Wolverine 3D 3D

USA, sci-fi , akční, dobr., fantasy

25.7. ve 20 hod. 

Stážisti, USA, komedie, ČZ  

26.7. v 17.30 hod. 

Stážisti, USA, ČZ  

26.7. ve 20 hod.  

Wolverine 3D, USA   3D

27.7. v 15 hod. 

Osamělý jezdec, USA, ČZ

27.7. v 18 hod. 

Wolverine 3D, USA   3D

27.7. ve 20.30 hod. 

Stážisti, USA, ČZ  

28.7. v 10 hod. 

Kovář z Podlesí, ČR, SR, pohádka

Vstupné 80 Kč, pro děti 60 Kč*

28.7. v 15 hod. 

Osamělý jezdec, USA, ČZ

28.7. v 18 hod. 

Wolverine 3D, USA   3D

28.7. ve 20.30 hod. 

Stážisti, USA, ČZ  

29.7.-30.7. v 17.30 hod. 

Wolverine 2D, USA  

29.7.-30.7. ve 20 hod. 

Pěna dní, Fr., Belgie, drama, fantasy

31.7. v 17.30 hod. 

Wolverine 2D, USA  

31.7. ve 20 hod. 

Sen noci svatojánské Artvečer - FK**

Československo, anim., loutkový, ro-

mant. komedie  

Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-

vo nám. 3, tel.č. 583 212 000, program 

na internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz, změna programu vyhraze-

na, ČZ = české znění, 3D = 3D projek-

KULTURNÍ SERVIS



Bratrušovské koupaliště

Hana Kohlová: 

„Tušová kresba a enkaustika“

SPORTOVNÍ SERVIS

SPOLEČNOST

ce. * Za fi nanční dar děkujeme fi rmě 
SHM, s.r.o., Šumperk, ** Za podporu 
FK děkujeme společnosti Agentura 
Kryštof, s.r.o. Pozor: rezervace vstupe-
nek přes internet na webových strán-
kách kina. Předprodej v pokladně denně 

od 14 hodin.

Dům kultury

8.7. od 20 hodin v klášterním kostele 

Klášterní hudební slavnosti: 

Katalin Mali (HU)

14.7. od 20 hodin v klášterním kostele 

Klášterní hudební slavnosti: Requiem 

Pražský barokní soubor, Pražský ko-

morní sbor a sólisté

D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123 

Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM

Bližší informace: DK, Fialova 3, tel.č. 

583 214 276, tel./fax: 583 214 287, před-

prodej vstupenek tel.č. 583 214 279 (od 

14 do 18 hodin), www.dksumperk.cz, 

www.bluesalive.cz.

Výstavy

Galerie J. Jílka
Od 3.7. do 4.8. 

▶ Hana Kohlová: 

„Tušová kresba a enkaustika“ 

Vernisáž proběhne za přítomnosti au-

torky 3.7. od 18 hodin.

Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup 

ze Sadů 1. máje), otevřeno denně - nut-

no zvonit na recepci Penzionu G.

Jižní křídlo Domu kultury
▶ Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Šumperk 

Výstava trvá do 31.8.

Bližší informace: DK, Fialova 3.

Městská knihovna
▶ Chuť písma 

Výstava Míly Prokůpkové trvá do 31.8.

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 

tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz.

Kino Oko
▶ Barvy stříbrného plátna 

Výstava malířských studií na fi lmová 

témata II. ročníku oboru grafi cký de-

sign SPŠ Šumperk trvá do 31.8. 

Bližší informace: Kino Oko, Masary-

kovo nám. 3, tel.č. 583 212 000, www.

kinosumperk.cz.

Státní okresní archiv
▶ Branensko, Staroměstsko a Hanušo-

vicko na pohlednicích a v kronikách

Výstava je přístupná do 31.10. vždy 

v pondělí a středu od 8 do 17 hod.

Bližší informace: SOA, Bří Čapků 35, 

tel.č. 583 212 248.

Fotbal

▶ Muži - přátelská utkání:
13.7. od 11 hod. na „TS“ 

Šumperk - Třinec*

17.7. od 17 hod. na „TS“ 

Šumperk - Sigma Olomouc U19

24.7. na „TS“ 

Šumperk - Uničov**

31.7. na „TS“ 

Šumperk - 1. HFK Olomouc**

Bližší informace: http://www.fotbal-sum-

perk.cz/, „TS“ = Tyršův stadion, *možný 

přesun na jiný termín, **čas bude upřesněn

Aquacentrum na Benátkách

Pondělí  6:00-8:00  17:00-21:00

Úterý  6:00-8:00  12:00-21:00

Středa  6:00-8:00  17:00-21:00

Čtvrtek  6:00-8:00  12:00-21:00

Pátek  6:00-8:00  12:00-21:00

Sobota   10:00-21:00

Neděle   10:00-21:00

Bližší informace: tel.č. 583 214 295, 

www.aquacentrum.net.

Každé pondělí od 12:00 do 15:00 

probíhá plavání vyhrazené pouze pro 
seniory.

Bratrušovské koupaliště

Pondělí - neděle  9:00-19:00

Bližší informace: tel.č. 583 214 295, 

www.aquacentrum.net.

Informační centrum Šumperk

Hlavní třída 22

Telefon: +420 583 214 000 

E-mail: icsumperk@seznam.cz 

Web: www.infosumperk.cz

Otevírací doba: Pondělí - pátek 

8:00-17:00, sobota 9:00-13:00

Klub nabízí letní fi lmovou klasiku

Filmový klub kina Oko Šumperk připravil na letoš-

ní prázdniny pro fanoušky fi lmu opravdové lahůdky. 

Diváci si připomenou fi lmy, které patří ke zlatému 

fondu světové a české kinematografi e. 

Na velkém plátně se tak počínaje zítřkem objeví Re-

quiem za sen, Údolí včel, Sedm samurajů, Osvícení, 

Sen noci svatojánské, Smrt v Benátkách, Sedmá pečeť, 

Cesta na měsíc a další. „Reagujeme tak i na volání di-

váků, kterým v kině fi lmová klasika chybí. Věříme, že 

nabídkou oslovíme také studenty, kteří mají prázdni-

ny,“ říká vedoucí Filmového klubu Kamila Šeligová. 

Vzápětí dodává, že klasika se bude promítat každou 

středu v rámci večerních představení. Na stránkách 

kina jsou pak zveřejněny doprovodné texty k jednot-

livým fi lmům. „Průkazky na Filmový klub jsou stále 

V rámci letního Filmového klubu uvidí diváci 

i Sedm samurajů.  Foto: archiv

Červencový tip: 

Prázdninový den v muzeu

Šumperští muzejníci chystají na čtvrtek 18. července 

akci nazvanou Prázdninový den v muzeu. Pro děti i do-

spělé připraví od 9 do 16 hodin řadu her a soutěží k vý-

stavám Barbie a její svět, Příroda kolem nás a Pravěká 

hostina. 

Výstava Příroda kolem nás představí od čtvrtku 4. čer-

vence ve výstavní síni muzea faunu Šumperska a Jesenicka 

pomocí dermoplastických preparátů z bohatých šumper-

ských a úsovských sbírek. O poschodí výš, v Hollarově 

galerii, je k vidění výstava Pravěká hostina. Jak už název 

napovídá, návštěvníky seznamuje se způsoby zpracování 

potravin a samotnou přípravou a konzumací pokrmů od 

dávného paleolitu až po příchod Slovanů.  K vidění zde 

jsou nejen různé archeologické nálezy z regionu, ale také 

autentická rekonstrukce potravinové pece z mladší doby 

kamenné na základě výzkumu u Postřelmova nebo ukáz-

ky rostlin, které se potravinově zpracovávaly. Lákadlem 

především pro děti je pak nepochybně sběratelská výsta-

va Miluše Lublinerové Barbie a její svět. Legendární pa-

nenku Barbie a jejího přítele Kena v různých podobách 

a v různém prostředí mohou vidět v Galerii Šumperska. 

Za vstup na Prázdninový den zaplatí dospělí třicet korun, 

děti pak o deset méně. -zk-

3.7. ve 20 hod. Requiem za sen, USA, drama 

* 10.7. ve 20.30 hod. Údolí včel, Československo, 

drama, historický * 17.7. ve 20 hod. Sedm 

samurajů, Japonsko, drama, dobrodružný, akční 

* 24.7. v 19.30 hod. Osvícení, VB, USA, 1980, 

horor, drama, thriller

v prodeji za šedesát korun a jejich držitelé výrazně 

ušetří,“ láká nové nadšence Šeligová a prozrazuje, že 

na září chystá Filmový klub pro všechny milovníky ho-

roru Minifestival Alfreda Hitchcocka. „Každý z fi lmů 

bude mít krátký lektorský úvod a celý festival vyvrcholí 

představením divadla Buchty a loutky - PSYCHO RE-

LOADED,“ nastiňuje na závěr plány Filmového klubu 

jeho vedoucí. -kn, zk-
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Prázdninové knižní čtení z regionu Lidé mohou opět „ochutnávat“ Jeseníky 

Hned dva tituly vztahující se k regionu 

spatřily nedávno světlo světa. Občanské 

sdružení Obnova kulturního dědictví 

údolí Desné vydalo ve spolupráci se 

šumperskou Městskou knihovnou sbor-

ník nazvaný Tucet báchorek z Podesní. 

Známé i neznámé pověsti převyprávěla 

a texty o obcích Podesní a dalšími zají-

mavostmi doplnila Karla Filoména Čer-

nohousová. Kromě báchorek zde jsou 

i informace o historii obcí a soutěž pro 

děti. Ilustracemi a mapou, v níž lidé na-

jdou celé údolí Desné s označenými mís-

ty legend, vše doplnil Petr Válek. Sborník 

je k dostání v knihkupectví Duha v ulici 

ČSA a v Informačním centru v šumper-

ském muzeu.

Druhou publikací, která se nedávno 

objevila na pultech místních knihkupectví 

a informačních center, jsou „Pradědovy 

pověsti“. Jako první český volný překlad 

pověstí z knihy Josefa Lowaga „Altvaters-

agen“, jež poprvé vyšly roku 1890, ji vydalo 

nakladatelství Pavla Ševčíka Veduta Štíty. 

Vedle líčení přírodních krás Jeseníků, jež 

uchvátí věrným popisem krajiny, zavede 

autor čtenáře do pohádkové říše trpaslíků, 

kterým vládne duch hor Praděd. Tyto po-

hádkové bytosti pomáhají dobrým lidem 

v nouzi, trestají zlo a odměňují dobro. 

Ve dvaceti pověstech se objevují názvy 

slezských měst, vesnic, bývalých hradů 

a jiných památných míst. Ilustracemi do-

plnila knihu Karolína Dohnalová. -zk-

Jídla uvařená podle receptů z historic-

kých kuchařek mohou až do konce září 

ochutnávat obyvatelé i návštěvníci jese-

nických hor. Třetí ročník gastronomické-

ho festivalu Chuť Jeseníků odstartoval ve 

čtvrtek 20. června, tradiční jídla, připra-

vená z regionálních surovin, přitom lze 

najít na jídelních lístcích devíti podniků. 

Poznávacím znamením je samolepka 

Chuť Jeseníků zobrazující příbor zapích-

nutý do nejvyššího kopce našich hor.

„Festivalové restaurace jsme vybírali 

pečlivě na základě kladných referencí, 

získaných certifi kátů kvality nebo vlastní 

zkušenosti,“ uvedla hlavní organizátorka 

akce Tereza Schreiberová a prozradila, 

že menu sestavovali šéfk uchaři festi-

valových restaurací. „Vycházeli přitom 

ze souboru původních receptů, které 

posbírali historici nebo byly nalezeny 

v sešitcích babiček na půdách,“ dodala 

Schreiberová.

V nabídce restaurací opět nechybějí 

polévky, hlavní jídla či dezerty. Milovníci 

jídla se tak mohou těšit třeba na kotletu 

s jeřabinovou omáčkou, vařený hovězí 

jazyk s rozinkovou omáčkou, masové 

knedlíčky v nudlovém těstě, salát z peče-

né kachny, slezské tvarohové knedlíčky 

s jablky nebo sacher dort.

„Ochutnávat“ Jeseníky mohou lidé 

v Šumperku v restauraci Arte, pivni-

ci Holba a kavárně PředMěstí, dále ve 

Wellness Hotelu Diana ve Velkých Losi-

nách, sobotínském motorestu Permoník, 

v Kolštejně v Branné, v rýmařovském ho-

telu Slunce a ve Vile Elis a Hotelu Slun-

ný Dvůr v Jeseníku. Seznam restaurací 

a bližší informace o festivalu lze nalézt 

na www.chutjeseniku.cz. -red-

Pořiďte si opravdu kvalitní BRÝLE pro slunečné dny!

Po dlouhé a silné zimě tu máme opět prosluněné 

léto. Proto bychom Vás rádi chtěli informovat o ochra-

ně Vašeho zraku před nepříznivými vlivy slunečního 

záření (UVA a UVB). Tak jako se chráníme opalovací-

mi krémy, je nutné chránit oči kvalitním UV fi ltrem.

Máme pro vás několik možností řešení, a to jak pro 

běžné uživatele slunečních brýlí, tak pro nositele ví-

ceohniskových skel (na dálku a na blízko dohroma-

dy tzv. multifokální nebo bifokální skla), ale také pro 

sportovce - nositele sportovních dioptrických brýlí. 

Dnes asi nejpohodlnějším řešením jsou tzv. samo-

zabarvovací brýlové čočky. Jedná se o ideální řešení 

„Dva v jednom“, kdy tyto brýlové čočky reagují na 

UV záření, tudíž v místnosti a při umělém osvětlení 

se jeví jako čiré a neomezují nositele při práci a běž-

ném vidění. Venku pak tyto čočky reagují na UV zá-

ření a ztmavnou a stávají se z nich sluneční dioptrické 

brýle, které zaručují ideální vidění bez nežádoucího 

oslnění a pálení v očích. Samozabarvovací čočky 

mají 100% UV fi ltr, lze si volit i jejich barvu (hnědá, 

šedá, atd.). Dále jsou tyto čočky opatřeny povrchovou 

úpravou CRIZAL FORTE UV - nejtvrdší a nejodol-

nější vůči poškrábání, prachu a mastnotám.

Dnešní generace samozabarvovacích brýlových čo-

ček ztmavne řádově do 30 sekund a zesvětlá během 

3-4 minut v závislosti na intenzitě zabarvení. Ta se odvíjí 

od intenzity slunečního UV záření. Na základě těchto 

skutečností nám poskytují samozabarvovací čočky sto-

procentní zrakovou pohodu a rychlou přizpůsobivost 

vůči okolí. 

Další skupina uživatelů hledá sluneční brýle pro sport. 

I tady vám rádi poradíme a předvedeme možnosti, které 

vám zpříjemní chvíle trávené sportem. 

Můžete zvolit ze dvou variant, a to: 

- sportovní sluneční brýle s dioptrickým slunečním 

clipem, např. od fi rmy ADIDAS, UVEX, atd.; 

- sluneční brýle dle vašeho výběru a vkusu přímo 

s vaší dioptrií. 

Je možno volit z různých barevných kombinací 

obrouček a barev a sytostí skel dle využití v různých 

ročních obdobích a pro různé sporty (lyže, cyklo, golf, 

rybaření atd.).

V naší oční optice OPTOMEDIC DD s.r.o. na vás 

čeká výběr z více než stovky modelů moderních sluneč-

ních brýlí různých značek, např. Vogue, Esprit, Roxy, 

Quicksilver, Belutti, Solano, Lara Dee, Rayban, K-Actor, 

Rebel, Uvex, Adidas, Oakley a další za bezkonkurenční 

ceny!

Samozřejmostí je nabídka polarizačních slunečních 

brýlí (více než 90 modelů), u kterých vás překvapí kvali-

ta a komfort ostrého vidění ať při sportu, volném čase či 

řízení vozidla, tak i u vody (zejména pro rybáře).

Profesionální přístup akreditované optiky s vlastní 

vyšetřovnou a příjemným personálem se na vás těší! 

Měření zraku přímo v optice!!!

Oční Optika OPTOMEDIC DD s.r.o., 

Gen. Svobody 19A, Šumperk 787 01, 

tel.: 583 280 184, mob.: 774 959 531.

PR článek

V prodeji je 

červencové číslo KŽŠ! 

Jeho součástí je kupon, po jehož 

předložení získáte v červenci 

vstup na rozhlednu na Háji pro dvě 

osoby zdarma! 

KŽŠ je k dostání za 12 Kč 

v knihkupectvích, v knihovně, v divadle, 

v kině Oko, v Informačním centru 

a v novinových stáncích. 

Předplatné: tel.č. 583 214 193, 724 521 552.

VELKÉ LOSINY
Velké Losiny nejsou malé, jsou velké. Jsou veliké, úchvatné památkami.
Když vítr protahuje údolím mezi Losinkou a Desnou, to loudí hlas zámecké Meluzíny,
svíravý je pláč dávno mučených čarodějnic.
Losice se tudy asi netoulaly, zato Žerotínové se činili v dílech,
která vzbuzují obdiv: renesanční zámek (r. 1589), lázně s termální léčivou vodou (r. 1592),
výroba ručního papíru (r. 1516), kostel sv. Jana Křtitele (r. 1603).
Napořád budou Velké Losiny velké svou krásou. 
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