
Kultovní kapela Michala Pavlíčka 
Stromboli, pojmenovaná podle stále 
činné sopky nedaleko Itálie a složená ze 
špičkových hudebních umělců, zavítá 
v pátek 19. února do Šumperka. Dorazí 
přitom celá původní sestava, tedy ky-
tarista Michal Pavlíček, zpěvačka Bára 
Basiková, bubeník Klaudius Kryšpín, 
baskytarista Jiří Veselý, klávesistka Ven-
dula Kašpárková a hostující zpěvák Vi-
lém Čok. Koncertovat začnou v domě 
kultury úderem půl osmé večerní.
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D´Artagnan s mušketýry vtrhne 
do divadla 20. února

Švandovo divadlo přiveze 
komedii CRY BABY CRY

Vladimír Merta a Ondřej Fencl 
zahrají kultovní písně 

i novou tvorbu

Výstavní síň bude patřit 
patchworku

Rockoví fanoušci přivítají 
Stromboli

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v únoru

Vladimír Merta vystoupí spolu 
s Ondřejem Fenclem.  Foto: archiv

Stromboli s  Bárou Basikovou vy-
stoupí v Šumperku 19. února.

 Foto: archiv

Výstava představí techniku patch-
worku.  Foto: VM Šumperk

Její autorka, Jana Harmachová z  Vo-
lyně, navíc nabídne zájemkyním jeden 
z plánovaných kurzů patchworku.

Po třech letech budou moci návštěv-
níci šumperského muzea opět spatřit 
ruční výrobky šité starou textilní tech-
nikou spočívající ve skládání a sešívání 
různobarevných látkových dílů tak, 
aby vznikl mozaikový vzor. Ve čtvrtek 
25.  února bude ve  výstavní síni zahá-
jena výstava patchworku.

Svá díla, jako jsou deky a  dečky, 
polštáře, prostírání, tašky, hračky, pe-
něženky, jehelníčky, obaly na  knihy, 
textilní obrazy a  další výrobky, před-
staví na  výstavě nejen šumperské, je-
senické a  mohelnické patchworkářky. 
Návštěvníci budou moci obdivovat 
i temperové obrazy Aničky Navrátilové, 
která se při jejich tvorbě nechala inspi-
rovat patchworkovými mozaikovými 
vzory, a  v  rámci doprovodného pro-
gramu bude během výstavy mimo jiné 
představena nová kniha o patchworku. 

Šumperské divadlo uvede v  sobotu 
20. února premiéru inscenace D´Ar-
tagnan aneb Tři mušketýři. Autory 
jsou Jean-Loup Dabadie a  Jérôme Sa-
vary. Slavný příběh mušketýrů bude 
tentokrát podán z  pohledu životního 
příběhu d´Artagnana. Režie se ujal 
Petr Veselý, který již pro šumperské 
divadlo inscenoval Černou komedii. 
Po premiéře, která začíná v 19 hodin, 
bude připraveno posezení s  hudbou 
v Zrcadlovém sále a foyer.

Šumperské publikum se může 
těšit na  koncert Vladimíra Merty, 
všestranného hudebníka, filmaře, 

publicisty a  spisovatele. Společně 
s  Ondřejem Fenclem, který je zná-
mým klavíristou a kytaristou, zahrají 
jak kultovní písně ze 70. a  80. let 
Astrolog, Omamná květina pravdy, 
Chtít chytit vítr a  Praha magická, 
tak novou hudební tvorbu. Koncert 
se uskuteční ve  čtvrtek 25.  února 
od  sedmé večerní na  jevišti velkého 
sálu domu kultury.

S  komedií CRY BABY CRY pojed-
návající o  tom, jak pět žen hledá ná-
vod na  štěstí, přijede do  Šumperka 

Švandovo divadlo na Smíchově. Diváci 
v  ní uvidí i  někdejší členku šumper-
ského divadelního souboru Bohdanu 
Pavlíkovou.

Pět žen se v dnes populárním kurzu 
life coachingu pokusí zjistit, jak by měly 
změnit svůj život. Může nás ale vůbec 
někdo naučit, jak žít a  jak být šťastný? 
To je otázka. Divadelně zrychlený kurz 
pod vedením kouče Michala Dlou-
hého se o to pokusí v sobotu 27. února 
od  sedmé večerní v  šumperském di-
vadle. Změnit svůj život přijdou Klára 
Cibulková, Réka Derzsi či Eva Vrbková, 
Kristýna Frejová, Bohdana Pavlíková 
a Blanka Popková pod režijním dohle-
dem Martiny Krátké.

Zpracovala –zk-



Vlastivědné muzeum 
 
Výstavní síň
▶ Muzejní NEJ 
Výstava trvá do 14. 2.
▶ Výstava patchworku 
Výstava bude zahájena 25. 2. a potrvá 
do 8. 5. 

Galerie Šumperska
▶ Muzejíčko – zimní herna 
Pokračování výstavy Pojďte, děti, bu-
deme si hrát proběhne od 5. 2. do 21. 2., 
v  pondělí 15.  2. bude Muzejíčko výji-
mečně otevřeno.
▶ Svět kostiček – LEGO 
Výstava bude zahájena 27. 2. v … hod. 
a potrvá do 15. 5.

Rytířský sál 
▶ Malíř ztraceného času
Výstava reprodukcí ilustrací Z. Buriana 
trvá do 14. 2.

Hollarova galerie
▶ Kde rostou naše endemity, Ende-
mity a další vzácné rostliny Jeseníků 
Výstavy trvají do 6. 3.

Galerie mladých
▶ Radosti – malba Zdeňky Sembdnerové
Výstava trvá do 6. 3.

Stálá expozice 
▶ Příroda a  dějiny severozápadní 
Moravy

Akce
▶ Staň se na chvíli muzejníkem 
Program pro veřejnost u  příležitosti 
120. výročí založení muzea a  konání 
výstavy Muzejní NEJ proběhne 2.  2. 
od 9 do 15 hod.
▶ Cestopisné vyprávění o Ománu 

Přednáška V. Grulicha proběhne 9.  2. 
v 17 hod. v přednáškovém sále.
Bližší informace: VM Šumperk, Hlavní 
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  hodin, 12.30–17 hodin. Oteví-
rací doba Galerie Šumperska: út–ne 
9–12 hodin, 12.30–17 hodin. 

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI▶ UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ  
Velká Británie, komedie, drama, romant.
1. 2. a 2. 2. v 17.15 hod.▶ REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  
USA, dobr. drama, western, 3 Zlaté glóby
1. 2. v 19.30 hod.▶ OSM HROZNÝCH  
2. 2. v 19.30 hod.▶ PADESÁTKA  
ČR, komedie
3. 2. v 18 hod., 6. 2. a 7. 2. v 17.20 hod., 
16. 2. v 18 hod., 19. 2. v 17.25 hod.▶ FÚSI  Artvečer - FK
Island, Dánsko, drama
3. 2. ve 20 hod.▶ DÁNSKÁ DÍVKA  
Velká Británie, Německo, USA, 
životop. drama
4. 2. v 17.40 hod., 5. 2. a 8. 2. ve 20 hod.▶ CREED  
USA, drama, sportovní, Zlatý glóbus
4. 2. ve 20 hod., 5. 2. a 8. 2. v 17.25 hod.▶ ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ 
JÍZDA  Hrajeme pro děti
USA, komedie, rodinný, hudební, 
anim., ČZ
6. 2. a 7. 2. v 15.30 hod., 12. 2. v 16.20 hod., 
17. 2. v 16.20 hod.▶ 13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ 
USA, akční, drama

6. 2. a 7. 2. v 19.20 hod., 9. 2. a 10. 2. 
v 17.15 hod.▶ LEMMY  
USA, dokument., životop., hudební
9. 2. ve 20 hod.▶ O KUŘATECH A LIDECH  

Artvečer – FK
Dánsko, Německo, komedie, drama
10. 2. ve 20 hod.▶ DECIBELY LÁSKY  
ČR, komedie, muzikál, romantický
11. 2. v 17.20 hod., 12. 2.–14.2. a 17. 2. 
v 18.10 hod., 18. 2. v 17.25 hod., 22. 2. 
a  3. 3. v 17.40 hod.▶ TRUBADÚR  Přímý přenos 

z Národní pařížské opery
Francie
11. 2. v 19.30 hod.▶ AGENTI DEMENTI  Hrajeme pro děti 
Španělsko, animovaný, komedie, ČZ
13. 2. a 14. 2. v 16.15 hod., 15. 2. a 16. 2. 
v 16.05 hod.▶ DEADPOOL  
USA, akční, fantasy
12. 2.–16. 2. ve 20 hod.▶ KRÁLOVÉ HOR  
Rakousko, dobrodružný, rodinný, ČZ
15. 2. v 18 hod.
Vstupné pro rodiče s dětmi 80 Kč.*▶ SEDM STATEČNÝCH   

Artvečer - FK, Projekt 100
USA, 1960, western
17. 2. ve 20 hod.▶ ROBINSON CRUSOE   

Hrajeme pro děti, 3D/2D 
Francie, animovaný, ČZ
18. 2. a 19. 2. v 15.30 hod.  3D
20. 2. a 21. 2.  v 15.30 hod.  2D▶ ZOOLANDER 2  
USA, komedie
18. 2. v  19.15 hod., 20. 2. a  21. 2. 
v 19.45 hod.▶ GRAVITATION  
ČR, dokument., sportovní, motivační

19. 2. v 19.30 hod.▶ DO POSLEDNÍHO DECHU  3D 
USA, drama, thriller
20. 2. a 21. 2. v 17.30 hod.▶ RODINNÝ FILM  
ČR, drama
22. 2. a 23. 2. v 19.30 hod.▶ MA MA  Artvečer – FK
Španělsko, drama
24. 2. v 17.30 hod.▶ MRZOUT  Artvečer – FK
Finsko, komedie
24. 2. v 19.45 hod.▶ ŘACHANDA 
ČR, pohádka
25. 2. a 26. 2. v 17 hod., 27. 2. a 28. 2. 
v 15.30 hod., 29. 2. v 17 hod.▶ BOHOVÉ EGYPTA  2D/3D 
USA, dobrodružný, fantasy, akční
25. 2. a 26. 2. v 19 hod.  2D, titulky
27. 2. a  28. 2. v  17.30 hod., 29. 2. 
v 19 hod.  3D, české znění▶ BROOKLYN  
VB, Irsko, Kanada, drama, romant.
27. 2. a 28. 2. v 19.35 hod.
Bližší informace: Kino Oko, Masa-
rykovo nám. 3, tel. č.: 583  212  000, 
program na  internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz, změna progra-
mu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D 
= 3D projekce. *Za  finanční dar dě-
kujeme firmám SHM, s.r.o., a  PLA-
TIT  a.s. Šumperk. Pozor: rezervace 
a  prodej vstupenek přes internet 
na  webových stránkách kina. Před-
prodej v pokladně denně od 14 hodin. 
Přijímáme platební karty. Platnost 
rezervací vstupenek hodinu do  za-
čátku představení. Změna programu 
vyhrazena!

Dům kultury

▶ PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA:

Rodinný film

Dánská dívkaVýstava patchworkuMuzejní NEJ

Deadpool

Kde rostou naše endemity

Sedm statečnýchAgenti dementi

KULTURNÍ SERVIS



Doležalovo kvarteto a Valérie 
Zawadská
1. 2. od 19 hod. v klášterním kostele
▶ Káťa a Škubánek
7. 2. od 10 hod. ve velkém sále DK
Pohádka, hraje Divadlo Věž Brno
▶ Koncert na jevišti: Sarah & The 
Adams 
11. 2. od 19.30 hod. na jevišti velkého 
sálu DK
▶ PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: 
Ensemble Frizzante
15. 2. od 19 hod. v klášterním kostele
▶ Stromboli
19. 2. od 19.30 hod. ve velkém sále DK
▶ Koncert na jevišti: Vladimír Merta 
a Ondřej Fencl
25. 2. od 19 hod. na jevišti velkého sálu 
DK
▶ O pohár města Šumperka 2016
27. 2. od 9 hod. ve velkém sále DK
19. ročník mez. taneč. soutěže 
ve  standardních a  latinskoamerických 
tancích
▶ Květinový ples
27. 2. od 19.30 hod. ve velkém sále DK
▶ Karneval pro děti
28. 2. od 15 hod. ve velkém sále DK
Tradiční maškarní ples s herci Divadla 
Andromeda
▶ PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: 
Anna Paulová (klarinet), Lukáš 
Klánský (klavír)

29. 2. od 19 hod. v klášterním kostele
D 123
Každý pátek a  sobotu 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. Změna programu 
vyhrazena!

Divadlo Šumperk

▶ Kocourek Modroočko 
2. 2. od 10 hod.  MŠ, dopr. volných míst 
▶ Naše městečko
3. 2. od 19 hod.  A, VK 
▶ Aládín a kouzelná lampa
4. 2. od 10 hod.   

školy, dopr. volných míst 
▶ XV. divadelní maškarní ples
5. 2. od 19 hod.  VK 
▶ Aládín a kouzelná lampa
9. 2. od 10 hod.   

školy, dopr. volných míst 
▶ Sen noci svatojánské
10. 2. od 10 hod.   

školy, dopr. volných míst 
▶ Naše městečko
12. 2. od 10 hod.   

školy, dopr. volných míst 
▶ Já to tedy zkusím…

12. 2. od 19 hod. na Hrádku 
Studio D123 VK 
▶ Kocourek Modroočko
13. 2. od 15 hod.  VK 
▶ S tvojí dcerou ne  
16. 2. od 19 hod.  VK 
▶ D´Artagnan aneb Tři mušketýři
20. 2. od 19 hod.  P, VK 
▶ D´Artagnan aneb Tři mušketýři
24. 2. od 17 hod.  G, VK 
▶ Naše městečko
25. 2. od 17 hod.  D, VK 
▶ D´Artagnan aneb Tři mušketýři
26. 2. od 10 hod.   

školy, dopr. volných míst 
▶ CRY BABY CRY
27. 2. od 19 hod.
Švandovo divadlo na Smíchově B, VK
Bližší informace: Divadlo Šumperk, 
Komenského 3, tel. č.: 583  214  062, 
731  655  847, www.divadlosumperk.cz. 
Předprodej vstupenek v pokladně Po–Pá 
od 15 do 18 hod., doprodej vždy hodinu 
před začátkem představení. Změna 
programu vyhrazena!

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Adam Dostál (*1980): Ikony pří-
rody, malba 
Výstava bude zahájena 3. 2. v 18 hod. 
a potrvá do 28. 2.

G-klub
▶ Katastrofy lidského těla – výstava 
voskových figurín 
Výstava potrvá od  8. do  14. 2. vždy 
od 10 do 18 hod.
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel. č.: 
583 214 276.

Městská knihovna
▶ Kamila Mátychová: Perokresby
Výstava trvá do 2. 3.
Bližší informace: ul. 17. listo-
padu  6, tel. č.: 583  214  588, www.
knihovnaspk.cz.

Divadlo Šumperk
▶ Střípky divadelního archivu 
Výstava trvá do 16. 2.
▶ Vojtěch Krejčí: Příroda okem 
tuláka
Výstava bude zahájena 20. 2. v 17.30 hod. 
a potrvá do 30. 3.
▶ Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk
V prostorách divadla
Bližší informace: Divadlo Šumperk, 
Komenského 3, tel. č.: 583 214 061.

Kino Oko
▶ Kurt van der Basch : Ilustrace a sto-
ryboard art pro film 
Výstava trvá do 30. 4.
Bližší informace: Kino Oko, Masary-
kovo nám. 3, tel. č.: 583 212 000.

Hokej Basketbal Fotbal 

Preludium Aloise Motýla Vladimír Merta a Ondřej Fencl Naše městečko Adam Dostál: Ikony přírody

Informační centrum Šumperk
nám. Míru 1 (budova radnice) 

kancelář č. 610
Telefon: +420 583 214 000

E-mail: icsumperk@seznam.cz 
 Web: www.infosumperk.cz

Hokej

6. 2. v 17 hod. 
Salith Šumperk – Rytíři Kladno
10. 2. v 18 hod. 
Salith Šumperk – LHK Jestřábi Prostějov
17. 2. v 18 hod. 
Salith Šumperk – SK Kadaň
Bližší informace:
www.hokejsumperk2003.cz.

Basketbal

2. liga muži
13. 2. od 18 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk –KK Valašské Meziříčí 
14. 2. od 11 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – TJ BC Nový Jičín 
27. 2. od 18 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – SK Žabovřesky
28. 2. od 11 hod. v hale „TS“ 

TJ Šumperk – SK Renocar Podolí 
2. liga ženy
v době uzávěrky nebylo rozlosováno
OP muži B
5. 2. od 18.15 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk B – TJ Mohelnice A 
OP Junioři U19 
27. 2. od 14 hod. a od 16 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – Snakes Ostrava 
Nadregionální soutěž žáci U15 

6. 2. od 10 hod. a od 12 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – BVK Holice v Čechách 
OP kadetky U17
20. 2. od 10 hod. a od 12 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – Tišnov 
OP nejmladší minižáci 
27. 2. od 10 hod. a od 12 hod. v hale „TS“ 
TJ Šumperk – Olomouc A 
Bližší informace: www.basketbal- 
-sumperk.cz, „TS“ = Tyršův stadion

SPORTOVNÍ SERVIS
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SPOLEČNOST

Kniha Jiřího Friedla „Generál Karel 
Lukas – Životní příběh severomo-
ravského rodáka“ právě vychází.

Jeseníky jsou protkány téměř čtyřmi sty kilometry udržovaných lyžařských 
běžeckých tras.                     Foto: J-SCR

Běžkaři mohou přispět na údržbu tras

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Umělá inteligence – hrozba nebo naděje?

Host: prof. Ivan Zelinka
ve středu 3. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Cílem přednášky je diskuze a představení relativně „nové“ a populární vě-
decké disciplíny – „umělé inteligence“. Posluchači se seznámí s průřezem 
robotiky a umělé inteligence od středověku až po dnešek z hlediska vývoje 
inteligentních strojů, které by konaly práci. Řeč bude i o tzv. zákonech robo-
tiky, o definicích umělé inteligence a jejich skutečném dopadu na robotiku 
jako takovou, o  moderních algoritmech s  tzv. neuronovými sítěmi, o  zá-
kladních principech evolučních algoritmů a o již existujících a fascinujících 
případech aplikací a možných perspektivách umělé inteligence. Přednáška 
je zaměřena na populární popis věcí a je určena pro nejširší okruh poslu-
chačů bez konkrétních požadavků na vzdělání. 

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

V knihovně se pokřtí kniha 
o životě generála Karla Lukase

Knihu Jiřího Friedla „Generál 
Karel Lukas – Životní příběh seve-
romoravského rodáka“ představí 
šumperské knihovnice během be-
sedy spojené s  promítáním ve  čtvrtek 
18.  února v  16 hodin. Součástí bude 
křest knihy, kterou si zde budou moci 
zájemci rovněž koupit. Vstup je volný.

Karel Lukas, rodák z  Brníčka, jenž 
patří mezi účastníky odboje, zůstával 
vždy českým vlastencem a  severo-
moravským patriotem. Za  svobodu 
vlasti bojoval jako legionář a  v  letech 
1939–1945 jako příslušník českoslo-
venské zahraniční armády. Své znalosti 
a  schopnosti dal plně do  služeb Čes-
koslovenska, v jehož budoucnost věřil. 
Tento milovník umění a člověk s kon-
takty v  nejvyšších patrech anglické 
aristokracie jistě netušil, když se v roce 
1947 vracel domů po několikaletém pů-
sobení jako vojenský přidělenec v USA 
a Kanadě, jak smutný osud ho brzy po-
tká. Pro komunisty, kteří Českosloven-
sko definitivně ovládli v únoru 1948, se 
stal nepohodlným člověkem. Způsob 

Házená

Muži 2. liga 
12. 2. v 18 hod. v hale „G“ 
TJ Šumperk – Velká Bystřice 
28. 2. v 10.30 hod. v hale „G“ 
TJ Šumperk – Lesana Zubří 
Bližší informace: www.hazenasumperk.
cz, tel.č. 583  213  003, e-mail: tj- 
-sumperk@quick.cz, „G“ = gymnázium, 
„TS“ = Tyršův stadion.

Florbal

Divize mužů

20. 2. v 18 hod. v SHG 
FBC Asper Šumperk – FBK Spartak Hluk 
21. 2. ve 14 hod. v SHG 
FBC Asper Šumperk – FK Orel 
Telnice 
Bližší informace: www.asper.cz, „SHG“ 
= sportovní hala gymnázia, „SH“ = 
sportovní hala ZŠ 8. května 63.  

Fotbal

Muži
20. 2. od 14 hod. na „TS“ 
Šumperk – Česká Třebová                  PU
27. 2. od 16 hod. na „TS“ 

Šumperk U19 – Doloplazy                  PU
Dorost U19
13. 2. od 10 hod. na „TS“ 
Šumperk U19 – Velké Losiny dorost PU
18. 2. od 10 hod. na „TS“ 
Šumperk U19 – Mohelnice dorost  PU
Žáci U17
6. 2. od 10 hod. na „TS“ 
Šumperk U17 – Zábřeh dorost            PU
Žáci U14
21. 2. od 12 hod. na „TS“ 
Šumperk – Černovír                                PU
28. 2. od 12 hod. na „TS“ 
Šumperk – Mohelnice                            PU
Bližší informace: www.fotbal-sumperk.

cz, „TS“ = Tyršův stadion, „PU“ = přá-
telské utkání

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 vy-
hrazené pouze pro seniory.

a  okolnosti jeho tragické smrti v  roce 
1949 by měly být dodnes výstražným 
mementem dokládajícím zrůdnost ko-
munistického režimu.         -red-

V Jeseníkách se se sněhovou nadílkou 
naplno rozproudila běžkařská sezona. 
Již několikátým rokem se o  strojovou 
údržbu lyžařských běžeckých stop stará 
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. 
To koordinuje třináct udržovatelů v te-
rénu, kteří připravují téměř čtyři sta 
kilometrů upravené stopy. Zároveň 
kaž doročně shání na  zajištění údržby 
finance. Loni se přitom mezi udržova-
tele rozdělilo 970  tisíc korun, z  nichž 
osm set tisíc uvolnil Olomoucký kraj 
a sto tisíc město Šumperk. Zbytek dob-
rovolně přidaly obce z regionu.

Pro letošní rok se podařilo připra-
vit nové trasy a  „zokruhovat“ hlavní 
sektory. Milovníci bílé stopy si mo-
hou trasy užít například na  Červeno-
horské sedle, Staroměstsku, Paprsku 
či Skřítku. Velmi oblíbený je i  okruh 
okolo horní nádrže přečerpávací vodní 
elektrárny Dlouhé Stráně. Aktuální stav 
údržby lyžařských běžeckých tratí mo-
hou turisté sledovat na  portále www.
bilestopy.cz, kam je pomocí GPS stanic 
zabudovaných v  každé rolbě či skútru 
přenášena on-line signálem informace 
o údržbě. Ta přitom může probíhat při 
stabilní minimální třiceticentimetrové 
sněhové pokrývce. 

Jeseníky – Sdružení cestovního ru-
chu přišlo pro letošek s  novinkou pro 
běžkaře v  podobě možnosti přispět 
do  veřejné sbírky na  údržbu tratí či 
zakoupit si speciální edici běžkařské 
karty. „Jeseníky jsou vyhledávaným 
cílem běžkařů. Rozhodli jsme se proto 
připravit speciální edici Jeseníky Pass 
Line, jejíž nabídka je zaměřena na vy-
znavače bílé stopy,“ uvedla Andrea 
Závěšická, ředitelka Jeseníky – Sdru-
žení cestovního ruchu, které kartu 
provozuje. „Chceme běžkařům nabíd-
nout možnost přispět na  údržbu běž-
kařských tras v  rámci peněžní sbírky 
I  love JeseníSKI, a  to právě zakoupe-
ním běžkařské karty, či přímým vkla-
dem na otevřené konto sbírky,“ dodala 
Závěšická.

Standardní karta Jeseníky Pass i nová 
běžkařská „Line“ přináší návštěvníkům 
hor řadu benefitů. Její držitelé mohou 
využívat výhod od poskytovatelů toho 
nejlepšího, co Jeseníky v oblasti služeb 
nabízejí. Informace ke  kartě, seznam 
akceptačních a  distribučních míst 
i  přehled poskytovaných benefitů na-
jdou zájemci na  webových stránkách 
www.JesenikyPass.cz. Zde si mohou 
kartu také on-line objednat.              -red-


