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Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň

Paměť map, část první: S mapou se neztratíš 

Vernisáž výstavy, která potrvá do 3.5., proběhne 23.2. v 17 hodin. 

Rytířský sál

Koloniál u pana Bajzy 

Vernisáž výstavy, která potrvá do 1.5., proběhne 9.2.

Hollarova galerie

Panovníci českých zemí a jejich manželky“ na dřevořez-

bách Jarmily Haldové Výstava trvá do 22.4.

Stálá expozice Vlastivědného muzea v Šumperku

Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Galerie Šumperska 

Malíři Orlických hor Výstava trvá do 1.4.

Akce v Přednáškovém sále (vstup přes informační centrum): 

Osobnosti pěšího pluku č. 13 Šumperk Beseda s dcerou ge-

nerála Krátkého Blaženkou Lenochovou a poručíkem v záloze 

Martinem Vaňourkem, externím pracovníkem Vojenského his-

torického ústavu v Praze, proběhne 29.2. v 17 hodin. 

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-pá 9–12 

hod., 12.30-17 hod., so 9–13 hod., ne 13-17 hod. Otevírací doba 

Galerie Šumperska: út–pá 9–12 hodin, 12.30–17 hodin, so 9–13 

hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI 
1.2. jen v 17 hodin 

Happy Feet 2 3D  Hrajeme pro děti 3D

USA, rodinný fi lm v ČZ

1.2. jen v 19 hodin 

Muži, kteří nenávidí ženy, USA, thriller

2.2.-5.2. jen v 16 hodin 

Happy Feet 2, USA, rodinný fi lm v ČZ  Hrajeme pro děti 

2.2.-5.2. jen v 18 hodin 

Underworld: Probuzení 3D, USA, akční sci-fi  horor  3D

2.2.-5.2. jen ve 20 hodin 

Labyrint, ČR, mystický thriller

6.2. v 17.30 a ve 20 hodin 

Děti moje, USA, komedie, drama

7.2. a 8.2. jen v 19 hodin 

Muži, kteří nenávidí ženy, USA, thriller

9.2. jen v 17 hodin 

STAR WARS: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D,  3D

USA, akční sci-fi , ČZ 9.2. jen v 19.30 hodin 

Turínský kůň, Maďarsko  Artvečer - FK

10.2. v 17.30 a ve 20 hodin 

STAR WARS: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D,  3D

USA, akční sci-fi , ČZ 

11.2.-12.2. jen v 15.30 hodin 

Méďa Béďa 3D,  Hrajeme pro děti 3D

USA, animovaná komedie v ČZ 

Vstupné 75 Kč, děti do 12 let 50 Kč - za fi nanční dar děku-

jeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

11.2.-12.2. v 17.30 a ve 20 hodin 

STAR WARS: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D,  3D

USA, akční sci-fi , ČZ

13.2.-14.2. jen v 17.30 hodin 

Perfect Days - I ženy mají své dny, ČR, komedie

13.2.-14.2. jen v 19.30 hodin 

Černobílý svět, USA, sociální drama

15.2. jen v 17.30 hodin 

Černobílý svět, USA, sociální drama

15.2. jen ve 20.15 hodin 

Perfect Days - I ženy mají své dny, ČR, komedie

16.2. jen v 17.30 hodin 

Hugo a jeho velký objev 3D, USA, dobrodružný, rodinný  3D

16.2. jen ve 20 hodin 

Soukromý vesmír, ČR  Artvečer - FK

17.2. jen v 17.30 hodin 

Hugo a jeho velký objev 3D, USA, dobrodružný, rodinný  3D

17.2. jen ve 20 hodin 

Signál, ČR, komedie

18.2.-19.2. jen v 15 hodin 

Hugo a jeho velký objev 3D, USA, dobrodružný, rodinný  3D

V sobotu 18.2. a v neděli 19.2. v 15.00 hodin nabízíme ro-

dinnou slevu. Vstupné pro rodiče a jejich děti ve věku do 

15 let, kteří navštíví kino společně, je 100 Kč na osobu.

Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk. 

18.2.-19.2. jen v 17.45 a ve 20 hodin 

Signál, ČR, komedie

20.2.-22.2. jen v 17.30 hodin 

Hugo a jeho velký objev 3D, USA, dobrodružný, rodinný  3D

20.2.-22.2. jen ve 20 hodin 

Signál, ČR, komedie

23.2.-26.2. jen v 15.30 hodin 

Mupeti,  Hrajeme pro děti

USA, kombinovaný hraný a loutkový fi lm v ČZ 

23.2.-26.2. v 17.45 a ve 20 hodin 

Signál, ČR, komedie

27.2.-29.2. jen v 18 hodin 

Jack a Jill, USA, komedie

27.2.-29.2. jen ve 20 hodin 

Nepřítel pod ochranou, USA, thriller

Bližší informace: Kino Oko, Masarykovo nám. 3, tel.č. 583 212 

000, program na internetových stránkách www.kinosumperk.cz, 
změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce. 

Pozor: rezervace vstupenek přes internet na webových strán-
kách kina. Předprodej v pokladně denně od 14 hodin.

Dům kultury

6.2. od 19 hodin v klášterním kostele 

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: Graffovo kvarteto

Malíři Orlických hor

Happy Feet 2 3D

Černobílý svět



Jack a Jill

Šumperské Preludium

Galerie J. Jílka

Prodaná nevěsta

Fotbal

11.2 od 19.30 hodin ve velkém sále DK 

Ples Domu kultury a CK Ancora

12.2. od 10 hodin ve velkém sále DK 

Nosáčkova dobrodružství - Pinokio 

Pohádka, účinkuje Hravé divadlo Brno

17.2. od 20 hodin v H-clubu 

Čankišou

21.2. od 19 hodin v klášterním kostele 

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: Duo ConTempo

25.2.od 19 hodin v Čajovně Čarovna 

Deši  Alternativní hudební dýchánek

26.2.od 15 hodin ve velkém sále DK 

Zpíváme a tančíme s Míšou 

Zábavný pořad pro děti s Míšou Růžičkovou

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, předprodej vstupenek tel.č. 583 214 279 (od 14 do 

18 hodin), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

Divadlo

3.2. v 19.30 hodin 

XI. Divadelní maškarní ples VK  Vyprodáno

4.2. v 19.30 hodin 

Prodaná nevěsta aneb Naše cesta  F, VK, X  

9.2. v 17 hodin 

Prodaná nevěsta aneb Naše cesta  S1, VK, X  

11.2. v 15 hodin 

Pipi Dlouhá punčocha  R+D, VK 

11.2. v 19.30 hodin 

Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek  VK

18.2. v 19.30 hodin 

Saturnin  P, VK 

22.2. v 17 hodin 

Saturnin  G, VK Vyprodáno

24.2. v 19.30 hodin 

Hrádek pro krále: Pocta George Bruniesovi 

Teens Jazzband Velké Losiny, host Josef „bažík“ Pavelka  VK 

25.2. v 19.30 hodin 

Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek  VK  

29.2. v 19.30 hodin 

Prodaná nevěsta aneb Naše cesta  A, VK, X  

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním 

čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další informace na 

internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. 

Předprodej vstupenek v pokladně divadla, Komenského 3, 

Po–Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem 

představení. 

Výstavy

Galerie J. Jílka
Roman Panáček, „Sudetenland“, barevné fotografi e dírko-

vou kamerou Výstava fotografi í trvá do 5.2.

Jana Krejzová, „Hlína ohněm pálená a vodou chlazená“, kera-

mika 

Výstava, která potrvá do 4.3., bude zahájena vernisáží mimo-

řádně ve středu 8. února v 18 hodin.

Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup ze Sadů 1. máje), ote-

vřeno denně – nutno zvonit na recepci Penzionu G.

 

Městská knihovna
Kazimierz Staszków - Voda Výstava fotografi í.

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, tel.č. 583 214 588, www. 

knihovnaspk.cz.

Divadlo
Günter Hujber „Život je jenom iluze“ 

(mědiryty, plastiky, kombinované techniky) 

Výstava trvá do 11.2.

Hana Daňková „Svět snů a fantazie“ (olej, autorské kresby, di-

gitální obrazy) Výstava bude zahájena 18.2.

Čajovna Čarovna

9.2. v 18 hodin 

Dunibuch, Ungala Bungala, Ho Ci Čo 

Koncert etno - folkových kapel

13.2. v 18 hodin 

Kruhy v obilí a záhadné jevy nejen na Šumpersku 

Přednáška T. Plíškové, více na www.kruhy-v-obili.cz.

23.2. v 17 hodin 

Zelené potraviny - jejich účinek na naši psychiku, imuni-

tu, vitalitu a celkovou harmonii  Přednáška D. Nováčkové

23.2. v 19 hodin 

Koncert kapel Nebe z tebe Brno (etno-world), Shama-

nia mania  Více na: www.nebeztebe.cz

25.2. v 19 hodin 

Koncert Deši - dva dechy, dvě duše, didgeridoo a saxofon 

Více na:www.pilnaj.com/desi

Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopa-

du 2, e-mail: info@carovna.com, www.carovna.com.

H-club

2.2. v 19.30 hodin 

Headache - beer blues Šumperk

9.2. v 19.30 hodin 

Richard Pogoda Olomouc: Utěšování

10.2. ve 20 hodin 

Kuzmich Orchestra (UKR/CZ)

11.2. ve 20 hodin 

Asche párty

16.2. v 19.30 hodin 

V-Band Velké Losiny

17.2. ve 20 hodin 

Čankišou Brno 

Bližší informace: Rooseveltova 17, tel.č. 775 622 023, 

www.h-club.cz.

SPORTOVNÍ SERVIS

Hokej

4.2. v 17 hodin 

Salith Šumperk - HC Baník Most

11.2. v 17 hodin 

Salith Šumperk - HC VCES Hradec Králové 

18.2. v 17 hodin 

Salith Šumperk - HC Olomouc

22.2. v 18 hodin 

Salith Šumperk - HC Berounští Medvědi

Bližší informace: www.hokejsumperk2003.cz

Basketbal

Starší minižačky
4.2. v 10 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - SBŠ Ostrava B 

4.2. ve 12 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - SBŠ Ostrava B 

Muži - 2. liga
4.2. v 18 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Sokol Karviná



Basketbal

Futsal

SPOLEČNOST

5.2. v 11 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - BCM Ostrava

18.2. v 18 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - TJ Slavia Kroměříž

19.2. v 11 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - BK Valašské Meziříčí

Muži B 
10.2. ve 20 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk B - ZORA Olomouc 

Starší minižáci
11.2. v 10 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Lipník

11.2. ve 12 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Lipník

U 15 divize žákovské ligy 
11.2. v 16 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - TJ MEZ Mohelnice

11.2. v 18 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - TJ MEZ Mohelnice

Bližší informace: www.basketbalsumperk.cz

Fotbal

1.2. v 17 hodin na „UT“ na Tyršově stadionu 

Šumperk - Sigma Olomouc U18 

7.2. v 17 hodin na „UT“ na Tyršově stadionu 

Šumperk - Sigma Olomouc U17 

8.2. v 17 hodin na „UT“ na Tyršově stadionu 

Šumperk - Sigma Olomouc U16 

18.2. ve 14 hodin na „UT“ na Tyršově stadionu 

Šumperk - Litovel

22.2. v 17 hodin na „UT“ na Tyršově stadionu 

Šumperk - Sigma Olomouc „B“

25.2. ve 12 hodin na „UT“ na Tyršově stadionu 

Šumperk - Uničov 

Bližší informace: http://www.fotbal-sumperk.cz/, 

„UT“ s= hřiště s umělou trávou

Futsal 

17.2. ve 20 hodin v tělocvičně Gymnázia 

1. FC Delta Real Šumperk - TORF Pardubice

Bližší informace: http://www.deltareal.cz/futsal/

Aquacentrum na Benátkách

Pondělí 6:00 - 8:00 17:00 - 21:30

Úterý 6:00-8:00 12:00-21:30

Středa 6:00-8:00 17:00-21:30

Čtvrtek 6:00-8:00 12:00-21:30

Pátek 6:00-8:00 12:00-21:30

Sobota 10:00-21:30

Neděle 10:00-21:00

Bližší informace: tel.č. 583 214 295, 

www.aquacentrum.net

Po delší době je v Šumperku ote-

vřena velká výtvarná monotematická 

výstava „Malíři Orlických hor“. Pro 

Vlastivědné muzeum v Šumperku 

ji ze svých sbírek sestavilo šumper-

ské muzeum a galerie Orlických hor 

v Rychnově nad Kněžnou. Výstava je 

výběrem toho nejlepšího z expozice 

a depozitářů orlické galerie, která sídlí 

v kolowratském zámku v Rychnově.

Orlické hory byly a jsou oblíbe-

ným místem letního odpočinku čes-

kých umělců. Okolí Potštejna, Rybné 

nad Zdobnicí, ale i další místa lákala 

k tvůrčí činnosti malíře - krajiná-

ře. A tak se zde sešli s A. Slavíčkem 

i jeho přátelé H. Masaryk, V. Beneš,  

A. Hudeček a O. Nejedlý. Zajížděla 

sem i mladší generace - J. Slavíček 

s přáteli B. Žufanem, B. Piskačem 

a J. Hubáčkem. V Pěčíně vznikla 

nejznámější plátna J. Trampoty, v Ja-

vornici si zřídil ateliér V. Sedláček, ve 

Slatině M. Holý. V Říčkách a Dešt-

ném často pobývali J. Štolovský, 

J. Matička a M. Hégr, po roce 1945 

zde nalezli trvalé útočiště i A. Fišá-

rek, R. Wiesner a V. Hrbek.

Díla všech výše jmenovaných 

umělců budou k vidění na výstavě, 

kterou připravil kustod orlické ga-

lerie Karel Jaroš. Rozhodl se však 

představit i krajináře současné ge-

nerace,  F. Ronovského, A. Lamra, 

L. Kaloče, V. Hanuše a R. Kaloče, 

jejichž činnost se stala předmětem 

zájmu galerie díky zaměření tvorby 

i na  krajinu Orlických hor. Výstavu 

doplňují a akcentují sochařská díla 

autorů se vztahem k rychnovskému 

regionu, J. Mařatky, J. Marka, L. Be-

neše a V. Preclíka.

Výstava je otevřena od 26. led-

na v Galerii Šumperska v Pavlínině 

dvoře a potrvá do 1. dubna, takže 

ctitelé výtvarného umění budou mít 

dost času, aby si mohli prohlédnout  

tuto vynikající prezentaci české kra-

jinomalby, aniž by za ní museli dale-

ko cestovat. M. Filipová 

V Galerii Šumperska se představují malíři Orlických hor

J. Trampota: Kostel ve Slatině, olejový 

pastel, 30. léta 20. století

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních 

pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: 

Papua, můj druhý domov

ve středu 15. února od 18.30 hodin 

v sále Vily Doris

Setkání s cestovatelem Petrem Jahodou, 

prezidentem Českého klubu cestovatelů. 

Beseda je doplněna fi lmem a projekcí 

fotografi í.

Petr Jahoda: místo působení Brno - byl 

účastníkem nebo organizátorem mnoha 

významných expedic, zejména k přírodním, 

divoce žijícím národům světa. Mimoto 

organizuje expedice do vysokých hor a za 

polární kruh. Byl jedním z organizátorů 

a účastníků úspěšné expedice do Pamíru na Pik 

Lenina (7134 m). Má za sebou bezpočet dalších 

vysokohorských výstupů na známé i méně 

známé vrcholy - Matterhorn, 

Mont Blanc, Kilimanjaro, Carstensz Pyramid 

(Puncak Jaya) a další.

Petr Jahoda publikuje v českých i zahraničních 

časopisech a magazínech, nafi lmoval přes deset 

dokumentárních fi lmů pro Českou televizi, je 

autorem pěti cestopisně-etnografi ckých knih. 

Často je zván do cestopisných pořadů a besed 

do českých i zahraničních rádií. Je zakladatelem 

serveru Papua Trekking, od roku 2000 je 

prezidentem Českého klubu cestovatelů.

Vstupenky v ceně po 70 Kč si lze zakoupit, 

případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 

tel.č. 583 214 212, 731 610 037, 

konupcik@doris.cz. 

Tradiční Šumperskou zimní „50“ 

pořádají poslední únorovou sobotu 

místní Klub českých turistů ve spo-

lupráci se šumperským Domem 

dětí a mládeže - Vilou Doris. Ob-

líbený pěší pochod, jenž se koná za 

každého počasí, proběhne letos již 

potřiadvacáté.

Účastníci si budou moci v sobotu 

25. února opět vybrat z pěti tras - os-

mikilometrové (Šumperk - Vikýřovi-

ce - Nové Domky - Šumperk), patnác-

tikilometrové (Šumperk - Zámeček 

- Bludov - Sudkov - Dolní Studénky 

- Šumperk), pětadvacetikilometrové 

(Šumperk - Hrabenov - Ruda - Bohu-

tín - Bludov - Zámeček - Šumperk), 

pětatřicetikilometrové (Šumperk 

- Bohdíkov - Ruda - Bohutín - Blu-

dov - Sudkov - Králec - Třemešek 

- Šumperk) a padesátikilometrové 

(Šumperk - Rejchartice - Lužná - Ha-

nušovice - Raškov - Bludov - Sudkov 

- Šumperk). Startuje se mezi sedmou 

a desátou ranní od Vily, jež se nachá-

zí v ulici 17. listopadu, asï 200 metrů 

od nádraží ČD směrem do centra. 

Cíl je na stejném místě do 18 hodin. 

Odměnou bude diplom s razítkem 

pochodu. Občerstvit se lze na trase 

v restauračních zařízeních, v cíli pak 

čeká na příchozí malé občerstvení. 

Více na www.kctsumperk. cz. -zk-

Tip na únorový výlet: Šumperská zimní padesátka
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Rádi bychom vám představili světovou no-

vinku na trhu brýlových čoček. OPTIFOG 

brýlové čočky, které brání vzniku zamlžení 

brýlí při přechodu z chladu do tepla. 

▶ Jak vzniká zamlžení brýlí?

Při rychlé změně teplot začíná na brý-

lích vznikat zamlžení - kondenzovaná 

voda. A to nejen při přechodu ze zimy 

do tepla nebo při nasazení brýlí po ospr-

chování, ale také při dalších aktivitách 

jako je pití teplých nápojů, při domácích 

pracech jako vaření nebo vyndávání ná-

dobí z myčky. Zamlžení vzniká také při 

sportovních aktivitách, jako jsou běhání, 

cyklistika nebo tenis. Nejnebezpečnější je 

pak v zaměstnání u profesí, které vyžadují 

naprosté soustředění, jako jsou hasič, lé-

kař nebo řidič.

▶ Jaké jsou výhody řešení OptiFog?

Existuje spousta přípravků, které se 

na brýle nanesou a zabraňují zamlžo-

vání. Jejich nevýhodou je, že přestanou 

brzy účinkovat. Pokud se naopak zvolí 

prostředek proti zamlžování s vysokou 

přilnavostí k brýlové čočce, brýle se mno-

hem hůře čistí.

Společnost Essilor zvolila jinou cestu - 

vyvinula Optifog Aktivátor - viskózní ka-

palinu, která účinně zabraňuje vzniku za-

mlžení. A zároveň s tím vyvinula brýlové 

čočky Optifog, které mají výrobně upra-

vený povrch tak, aby k nim právě Optifog 

Aktivátor silně přilnul (přirovnejme k su-

chému zipu). Díky tomu vydrží brýlové 

čočky Optifog bojovat proti zamlžení při 

běžném používání brýlí až týden bez nut-

nosti další aktivace. 

▶ Jak se to projeví v mé péči o brýle?

Na vyčištěné brýle s brýlovými čoč-

kami Optifog se z každé strany nanese 

kapka Optifog Aktivátoru a rozetře se 

mikrovláknovou utěrkou po celé ploše 

brýlových čoček. Pak už se brýle normál-

ně užívají. Při běžném používání vydrží 

balení Optifog Aktivátoru v našich kli-

matických podmínkách 6 měsíců.

▶ Jaké jsou další výhody čoček Optifog? 

Brýlové čočky OPTIFOG (www.optifog.

cz) vycházejí kvalitou z čoček s povrcho-

vou úpravou CRIZAL (www.crizal.cz). To 

znamená, že mají kvalitní sedmivrstevný 

antirefl ex, olejofobní nepřilnavý povrch, 

který se nemastí, a mají vysoce odolnou 

vrstvu proti poškrábání. Jsou k dostání 

v různých provedeních - čiré, samozabar-

vovací, ale i dnes ve velmi žádaných pro-

gresívních (multifokálních) čočkách. Tato 

kombinace zaručuje dlouhou životnost 

vašich brýlí a maximální spokojenost 

s užíváním.

Více informací vám rádi sdělí v oční 

optice OPTOMEDIC DD s.r.o, která má 

na tyto produkty obchodní zastoupení. 

Přijďte a UVIDÍTE!

Profesionální přístup akreditované op-

tiky s moderně vybavenou vyšetřovnou 

vám  zajistí  měření zraku optometristou 

v pravidelné spolupráci s očním lékařem. 

Poradenství týkající se výběru vhodné 

brýlové obruby a skel,  rozsáhlou nabíd-

ku dioptrických, dětských, slunečních 

a sportovních  brýlí a dalších optických 

pomůcek. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

Oční Optika OPTOMEDIC DD s.r.o. 

Gen. Svobody 19A, Šumperk 78701 

Tel: 583 280 184, www.optomedic.cz 

Chcete VIDĚT? nebo VIDĚT!!! STOP ZAMLŽOVÁNÍ vašich brýlí

V Loučné pořádají 

Memoriál Boba Steinera

Memoriál Boba Steinera pořádají v sobotu 11. února 

ve „skleníku“ kulturního domu v Loučné nad Desnou 

tamní Old Time Jazzband a obec Loučná nad Desnou. 

Kromě domácího bandu vystoupí i Avademic Jazz Band 

z Přerova. Průvodního slova se ujmou Miroslav Kopři-

va a Miroslav Šiška, hostem večera pak bude Jaroslav 

Wykrent. Akce začíná úderem šesté podvečerní.

Minifestival v Loučné se konal loni s cílem připome-

nout Boba Steinera, zakladatele a kapelníka orchestru 

Rytmus 57, ze kterého Old Time Jazzband vznikl. Letos 

má v podtitulu 55 let trvání Old Time Jazzband. Stejně 

jako v loňském roce uslyší příznivci tradičního jazzu 

dva orchestry. Hostem Old Time Jazzband bude jen 

o rok mladší Academic Jazz Band Přerov. Obě kape-

ly se během své  muzikantské dráhy často potkávaly 

na festivalech. Old Time Jazzband byl přitom jedním 

z hostů jubilejního koncertu AJB Přerov ke 40. výro-

čí trvání kapely v roce 1998 v Přerově. Slovem tehdy 

koncert provázel Jaroslav Wykrent, který bude hostem 

večera také v Loučné. Koncert tak navazuje na dlou-

holetou spolupráci orchestrů a jejich setkávání při nej-

různějších svátcích jazzu. Vstupenky v ceně 130 korun 

si mohou zájemci koupit na Obecním úřadu v Loučné, 

tel.č. 583 235 222, nebo v Regionálním a městském 

informačním centru, jež sídlí v šumperském muzeu, 

tel.č. 583 214 000. -zd-

SPOLEČNOST

PR článek

Kulinářské šumperské okénko 
První originální kuchařka nazvaná Chuť Jeseníků 

spatřila světlo světa loni v listopadu. Publikace nabí-

zí na osm desítek původních receptur pocházejících 

z hor a údolí pod Pradědem. K dostání je v šumper-

ském knihkupectví Tón, v Regionálním a informač-

ním centru v místním muzeu a na www.pradedo-

vo. cz. S některými recepty chceme seznámit i čtenáře 

Šumperského zpravodaje.

Šumperský telecí perkelt

Tradiční maďarské jídlo našlo fanoušky i v podhůří Je-

seníků, kde vznikla  tzv. šumperská úprava. Podle docho-

vaných receptů z konce 19. století byl šumperský perkelt 

již tehdy obvyklou součástí  naší regionální kuchyně. 

Perkelt má kořeny v maďarské národní kuchyni. 

Do Jeseníků recept údajně přinesl toulavý harmoni-

kář Kornel. Ten měl maďarskou matku a otce, pochá-

zejícího ze Šumperka. Harmonikář se po smrti rodičů 

vydal na cestu po Evropě, až ho toulavé boty přivedly 

do otcova rodiště. Tam se zamiloval, oženil a jeho po-

tomci prý žijí na Schönbergu až dodnes.

K přípravě potřebujeme:
1,5 kg telecího masa, 15 dkg špeku, 0,5 l hovězího 

vývaru, 15 dkg cibule, sladkou papriku, vodu, 2 dkg 

rajčatového protlaku, sůl, pepř, chilli.

Postup:
Maso omyjeme, odblaníme a nakrájíme na kostky. 

* Najemno nakrájenou cibuli a špek zprudka osma-

žíme a přidáme maso, které také zprudka opečeme. 

* Přikryjeme hrnec pokličkou a necháme pomalu na 

mírném plameni dusit, dokud se šťáva z masa nevy-

dusí. * Maso podlijeme hovězím vývarem nebo vodou 

a necháme vše i s paprikou a rajčatovým protlakem 

dobře provařit. Ochutíme pepřem, osolíme. Pikant-

nější chuť dodáme špetkou chilli. * Perkelt podáváme 

s připečenými nebo smaženými bramborami, lesnic-

kou bramborádou nebo rýží.

Regionální a městské informační centrum 

při VM Šumperk, Hlavní třída 22

Telefon: +420 583 214 000 * e-mail: icsumperk@

seznam.cz,  www.infosumperk.cz, otevírací doba: 

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


