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KULTURNÍ SERVIS

Tip na výlet: Malínskou roklí 

na Kamenný vrch a Rabštejn

Středně náročná trasa dlouhá 18,5 km. Do Nového 

Malína můžeme dojet vlakem i autobusem. Od vla-

kového nádraží se vydáme po zelené směr Malínská 

rokle. Podél trati dojdeme k silnici, dáme se doleva 

a stoupáme na horní okraj vesnice. Od rozcestníku 

Malínská rokle pokračujeme po zelené podél potoka 

po kamenité cestě. U rozcestníku U Hráze přejdeme 

kamenitou silnici a pokračujeme prudším stoupáním 

lesem po zelené. Tu opustíme u rozcestí Pod Smrční-

kem a dál jdeme po červené. Značka po třiceti met-

rech uhýbá vlevo a vede na rozcestí, z něhož dojdeme 

na vrchol Kamence po cestě značené červeným troj-

úhelníkem. Z Kamence je pěkný výhled na Hrubý Je-

seník a Hanušovickou vrchovinu.

Vrátíme se stejnou cestou zpět na rozcestí a po čer-

vené klesáme lesem k rozcestí Nad Říjištěm a odtud 

stále dolů po kamenité cestě a poté po lesní pěšině na 

rozcestí Pod Kamencem. Pokračujeme po červené na 

lesní křižovatku Hvězda s posezením. Odtud jdeme 

po červené k sezonnímu hostinci na louce pod Rab-

štejnem a odbočkou na samotnou zříceninu středo-

věkého hradu. Od Rabštejna pokračujeme po modré, 

která nás dovede do sedla Skřítek k autobusové za-

stávce na hlavní silnici mezi Šumperkem a Rýmařo-

vem. Zdroj: Tucet tipů pro cyklisty, 

 vydalo město Šumperk 2004

Galerie Šumperska se proměnila v pohádkový les

Do kouzelného pohádkového světa se mohou vydat 

malí i velcí návštěvníci šumperského muzea. To připra-

vilo výstavu nazvanou Z pohádky do pohádky. 

Výstava je instalována v Galerii Šumperska, která se 

na několik měsíců proměnila v pohádkový les s perní-

kovou chaloupkou, zvířátky, jezírkem, čarodějnicí i čer-

tem. Velkým lákadlem je monumentální tříhlavý drak, 

s nímž  bojuje udatný Honza. O kousek dál sní v hradní 

komnatě obrostlé růžemi svůj stoletý sen Šípková Rů-

ženka v nádherných klasicistních šatech z druhé polo-

viny 18. století. Aranžované scény doplňují vystavené 

exponáty, počínaje historickými loutkami přes obrázky 

na skle až po vyřezávané fi gurky pohádkových postav.

Pro nejmenší návštěvníky jsou prostřednictvím in-

stalovaných scén připraveny příběhy devíti klasických 

českých pohádek, a to Červená Karkulka, Perníková 

chaloupka, Smolíček pacholíček, O Budulínkovi, Jak 

zvířátka stavěla domeček, O Šípkové Růžence, O prin-

cezně a drakovi, Čertův švagr a Ošklivé káčátko. „Děti 

se v této rovině seznámí nejen s dnes už možná zapo-

menutými pohádkami, ale také s různými muzejními 

exponáty, ať již to jsou preparáty zvířat počínaje zajícem 

až po medvěda, nebo perníkové formy, obrázky na skle, 

loutky či krásné šaty Šípkové Růženky,“ říká ředitelka 

muzea a autorka výstavy Marie Gronychová.

Starším dětem pak jsou určeny informace o vybra-

ných pohádkových hrdinech, například o čertech, dra-

cích nebo o ježibabě a čarodějnicích, a také informace 

o zvířecích aktérech pohádek. „Tato část, nazvaná Mýty 

a fakta, je umístěna na interaktivním monitoru,“ upo-

zorňuje Gronychová a dodává, že dospělí návštěvníci si 

nepochybně rádi připomenou krásné pohádky a navíc 

mohou obdivovat unikátní sbírkové předměty, které 

jsou v jednotlivých scénách vystaveny.  -kv-

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Paměť map, část první: S mapou se neztratíš 

Výstava trvá do 6.5.

▶ Když jsem já sloužil to první léto 

Etnografi cká výstava, která bude zahájena 31.5. v 17 ho-

din, potrvá do 30.9.

Rytířský sál
▶ Koloniál u pana Bajzy Výstava trvá do 1.5.

▶ Aleš Motýl - OBRAZY Vernisáž výstavy, která po-

trvá do 24.6., proběhne 5.5. ve 12 hodin v rámci oslav 

50. výročí Šumperského dětského sboru. 

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Galerie Šumperska 
▶ Z pohádky do pohádky Výstava trvá do 16.9.

Galerie mladých
▶ Jsme tu s Vámi… Vernisáž výstavy prací dětí s au-

tismem ze školy v Hanácké ul., která potrvá do 3.6., 

proběhne 3.5. v 17 hodin. 

Bližší informace: VM Šumperk, Hl. třída 22, tel.č. Z pohádky do pohádky

Obzvlášť působivá pro děti je scéna s tříhlavým drakem a princeznou.  Foto: -pk-



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. 

Otevírací doba v úterý 1. května a v úterý 8. května

Muzeum v Šumperku 9.00-13.00 hod. 1. května je 

vstup za poplatek, 8. května je vstup zdarma

Pátek 18. května - Mezinárodní den muzeí

Vstup zdarma.

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI
1.5. jen v 15.45 hodin 

Kocour v botách 2D,  Hrajeme pro děti

USA, rodinná animovaná komedie v ČZ

Za fi nanční dar - příspěvek na vstupné děkujeme fi rmě 

SHM, s.r.o., Šumperk

1.- 2.5. jen v 17.15 hodin 

Hunger Games: Aréna smrti, USA, akční, dobrodružný, sci-fi 

1.-2.5. jen ve 20 hodin 

Vrásky z lásky, ČR, komedie  

3.5. jen v 17.45 hodin 

Můj vysvlečenej deník, ČR, komedie

3.5. jen ve 20 hodin 

Nebezpečná metoda, USA  Artvečer - FK

4.5. v 17.30 a ve 20 hodin 

Můj vysvlečenej deník, ČR, komedie 

5.-8.5. jen v 15.30 hodin  Hrajeme pro děti

Piráti 2D, USA, VB, rodinný animovaný fi lm v ČZ 

Na všechna představení nabízíme rodinnou slevu: Vstup-

né pro rodiče, kteří navštíví tento fi lm společně se svými 

dětmi ve věku do 12 let, je 75 Kč na osobu. Za fi nanční dar 

děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk. 

5.-8.5. v 17.30 a ve 20 hodin 

Můj vysvlečenej deník, ČR, komedie

9.5. v 17.30 a ve 20 hodin 

Můj vysvlečenej deník, ČR, komedie

10.5. jen v 17.30 hodin 

Bitevní loď, USA, akční sci-fi 

10.5. jen ve 20 hodin 

Trainspotting, VB  Artvečer - FK, Projekt 100

11.-13.5. jen v 17.30 hodin 

Můj vysvlečenej deník, ČR, komedie 

11.-13.5. jen ve 20 hodin 

Bitevní loď, USA, akční sci-fi 

14.-16.5. jen v 18 hodin 

StreetDance 2 3D, VB, taneční, hudební  3D

14.-16.5. jen ve 20 hodin 

Vrtěti ženou, VB, romantická komedie

17.-18.5. v 17.30 a ve 20 hodin 

Líbáš jako ďábel, ČR, komedie 

19.-20.5. jen v 15.30 hodin  

Hurá do Afriky!,  Hrajeme pro děti

Německo, rodinný fi lm v ČZ 

Za fi nanční dar - příspěvek na vstupné děkujeme fi rmě 

SHM, s.r.o., Šumperk

19.-23.5. v 17.30 a ve 20 hodin 

Líbáš jako ďábel, ČR, komedie 

24.5. jen v 17.30 hodin 

Líbáš jako ďábel, ČR, komedie 

24.5. jen ve 20 hodin 

Stud, VB, od 18 let Artvečer - FK

25.5. jen v 17.30 hodin 

Avengers 3D, USA, akční, dobrodružný, ČZ   3D

25.5. jen ve 20 hodin 

Líbáš jako ďábel, ČR, komedie 

26.-27.5. jen v 16 hodin  

Lorax 2D,  Hrajeme pro děti

USA, rodinná animovaná komedie, ČZ 

26.5. v 16 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro 

rodiče a jejich děti ve věku do 15 let, kteří navštíví kino 

společně, je 60 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi r-

mě SHM, s.r.o., Šumperk.

26.-27.5. jen v 17.30 hodin 

Avengers 3D, USA, akční, dobrodružný, ČZ   3D

26.-27.5. jen ve 20 hodin 

Líbáš jako ďábel, ČR, komedie 

28.5. v 17.30 a ve 20 hodin 

Avengers 3D, USA, akční, dobrodružný, ČZ   3D

29.-30.5. jen v 17.30 hodin 

Temné stíny, USA, horor, komedie, fantasy

29.-30.5. jen ve 20 hodin 

Lov lososů v Jemenu, VB, romantický, drama, komedie

31.5. jen v 17.30 hodin 

Lov lososů v Jemenu, VB, romantický, drama, komedie

31.5. jen ve 20 hodin 

Temné stíny, USA, horor, komedie, fantasy

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

583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosum-
perk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D 

projekce. Pozor: rezervace vstupenek přes internet na webových 
stránkách kina. Předprodej v pokladně denně od 14 hodin.

Dům kultury

1.-2.5. vždy od 9 hodin v prostorách DK 

Stavíme, Bydlíme 2012 

IX. ročník prezentace stavebnictví a s ním spojených fi rem 

pro oblast Jeseníků

3.5. od 19.30 hodin v H-clubu 

Ladies Night se striptýzovou skupinou The Rangers

5.5. od 22 hodin v D 123 

Retro Party  Pro mládež

10.-12.5. vždy od 19.30 hodin v H-clubu 

Just Like Honey Festival 

Chester a Darren Eve (GB), Nylon Jail (CZ), Blackerfeed 

(UK/CZ), Soviet Soviet (IT), Th e Finally (CZ), Bee and 

Flower (USA/DE), program na www.h-club.eu

13.5. od 10 hodin ve velkém sále DK 

Pohádky z naší minulosti ... Pověsti české 

E. Hrušková a J. Přeučil

18.5. od 16.30 hodin - 20.5. do 13 hodin v klubovně č. 2 

Grafologie aneb Tajemství písma I. 

Víkendový kurz pro začátečníky s N. Žondrovou

18.5. od 19.30 hodin ve velkém sále DK 

Petra Janů a skupina Golem

20.5. od 15 hodin ve velkém sále DK 

5 Angeles

22.5. od 19 hodin v klášterním kostele 

KLASIKA VIVA: Lignum

25.5. od 19.30 hodin ve velkém sále DK 

Celebrity show tour

26.5. od 22 hodin v D 123 

SMS Party  Pro mládež

27.5. od 10 hodin ve velkém sále DK 

Povídání o sluníčku aneb Jak pejsek Ferda našel sluníčko 

Pohádka, Divadlo Matěje Kopeckého Praha

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

2.5. v 19.30 hodin  

Racek  A, X, VK  

3.5. v 18 hodin 

Můj vysvlečenej deník

Piráti 2D

StreetDance

Vrtěti ženou

Líbáš jako ďábel

Racek



SPORTOVNÍ SERVIS

Motýli v divadle - Koncert k 50. výročí  VK

5.5. v 19.30 hodin 

Agentura Drahoušek... aneb sňatky všeho druhu 

Obec Mikulovice a spolek Kantoři, Hrádek   VK  

10.5. v 17 hodin 

Saturnin  S2, X, VK

11.5. v 19.30 hodin 

Paci, paci, paparazzi! 

Studio D123, Hrádek  VK

12.5. v 19.30 hodin 

Racek  F, X, VK 

16.5. v 19.30 hodin 

Limonádový Joe Moravské divadlo Olomouc  A, X, VK

19.5. v 19.30 hodin 

Racek  B, X, VK

23.5. v 19.30 hodin 

Evergreeny 20. století 

Večer při svíčkách ve foyer a Zrcadlovém sále  VK 

24.5. v 17 hodin 

Racek  S1, X, VK

25.5. v 19.30 hodin 

Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek  VK

26.5. v 19.30 hodin 

Ředitelská lóže Divadlo v Řeznické Praha  R, VK

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 

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

tových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předpro-

dej vstupenek v pokladně divadla, Komenského 3, Po-Pá vždy 

od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. 

H-club

2.5. ve 20 hodin 

Helbrock& Frick Duo 

3.5. v 19 hodin 

Ladies Night

4.5. ve 20 hodin 

Holátka

10.-12.5. Just like Honey - alternativní hudební festival   

10.5. v 19.30 hodin 

Chester (UK), Darren Eve (UK, CZ)

11.5. v 19.30 hodin 

Bee and Flower (NY, DE), Nylon Jail (CZ), Václav Havel-

ka 3 - Please the Tjrees (CZ), Blackerfeed (UK, CZ)

12.5. v 19.30 hodin 

Soviet Sovit (IT), Trailer Trash (CZ),  Milano (CZ), The 

Finally (CZ)

17.5. ve 20 hodin 

Old Time Jazz Band Loučná (CZ) + hosté

19.5. ve 20 hodin 

Zutroy + host

24.5. ve 20 hodin 

Swing Q Šumperk

25.5. ve 20 hodin 

Country večer

26.5. ve 13 hodin 

Bleší trh

31.5. ve 20 hodin 

Laco Deczi & Celulla New York

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

club.eu, Facebook.com/hclubsumperk.

Klášterní kostel

4.5. od 19 hodin 

Dětský pěvecký sbor Motýli Šumperk - koncert 

„Ze stříbrné studánky“

17.5. od 16 hodin 

MŠ Sluníčko - koncert Sluníčka

22.5. od 19 hodin 

Klasika Viva: Lignum Olomouc

23.5. od 18 hodin 

ZUŠ Šumperk - koncert klavírního oddělení

25.5. od 18 hodin 

Dětský pěvecký sbor Motýli Šumperk - koncert 

„Na odchodnou“

31.5. od 18 hodin 

ZUŠ Šumperk - koncert Komorního smyčcového or-

chestru

Bližší informace: Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, 

Kladská ulice, www.sumperk.cz, informace B. Vondruška, tel.: 

583 388 610, 723 240 024, e-mail: bohuslav.vondruska@sum-

perk.cz.

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Luděk Míšek, „V zajetí kruhu“, sošné objekty 

Vernisáž výstavy, která potrvá do 3.6., proběhne 2.5. v 18 ho-

din.

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

vřeno denně - nutno zvonit na recepci Penzionu G.

Městská knihovna
▶ Milada Sobková a Jakub Hříbek: STEREO - dva pohledy 

na jednu věc 

Výstava bude k vidění od 3.5. do 20.6.

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

www. knihovnaspk.cz.

Divadlo
▶ Hana Daňková „Svět snů a fantazie“ 

(olej, autorské tisky, digitální obrazy) Výstava trvá do 31.5.

Bližší informace: Komenského 3, tel.č. 583 214 061.

Fotbal

5.5. od 10 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk st. dorost - Šternberk

5.5. od 12.15 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk ml. dorost - Šternberk

5.5. od 15 hodin a od 16.45 hodin na Tyršově stadionu

Šumperk žáci U13, U12 - B. Ostrava U13, U12 

6.5. od 16.30 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk muži - Valašské Meziříčí

8.5. od 10 hodin a od 11.45 hodin na Tyršově stadionu

Šumperk žáci U13, U12 - Třinec U13, U12  

12.5. od 10 hodin a od 11.45 hodin na Tyršově stadionu

Šumperk žáci U15, U14 - Bílovec U15, U14 

12.5. od 14.30 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk C - Bludov

13.5. od 10 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk B - Zábřeh

13.5. od 10 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk A - Nový Malín

19.5. od 9 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk A + B - Šternberk

19.5. od 14 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk st. dorost - Konice

19.5. od 16.15 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk ml. dorost - Konice

20.5. od 16.30 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk muži - Lískovec

23.5. od 10 hodin a od 11.45 hodin na Tyršově stadionu

Šumperk žáci U15, U14 - Sigma Olomouc U15, U14 

Klasika Viva: Lignum

Šumperský dětský sbor

Luděk Míšek: „V zajetí kruhu“

Fotbal

Hana Daňková: „Svět snů a fantazie“
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23.5. od 14.30 hodin a od 16.15 hodin 

na Tyršově stadionu

Šumperk U13, U12 - Sigma olomouc U13, U12

26.5. od 10 hodin a od 11.45 hodin 

na Tyršově stadionu 

Šumperk žáci U15, U14 - Frýdek-Místek U15, U14

26.5. od 14 hodin Tyršově stadionu 

Šumperk B - Šumperk A

26.5. od 14 hodin Tyršově stadionu 

Šumperk A - Šumperk B

26.5. od 14 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk C - Nový Malín

27.5. od 11 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk st. dorost - Mohelnice

27.5. od 13.15 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk ml. dorost - Mohelnice

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

Házená

▶ Muži - 1. liga
13.5. v 10.30 hodin v tělocvičně Gymnázia 

TJ Šumperk - HC TJ Náchod

▶ Mladší dorost
19.5. v 9 hodin na venkovním hřišti Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - TJ Senice na Hané

19.5. v 10.30 hodin na venkovním hřišti Tyršova stadionu 

TJ Senice na Hané - Nové Bránice

19.5. ve 12 hodin na venkovním hřišti Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Nové Bránice

▶ Starší žáci 
19.5. ve 13.30 hodin na venkovním hřišti Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Napajedla

Bližší informace: www.hazenasumperk.cz, tel.č. 583 213 003, 

e-mail: tj-sumperk@quick.cz.

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

SPOLEČNOST

Hudební cyklus uvede Oratorium Vzkříšení Kulinářské šumperské okénko 

Šumperští obdrželi dvě krajská ocenění 

Hudební cyklus Církevní rok v hud-

bě pokračuje další částí. Ta bude věno-

vána Oratoriu La Resurrezione Georga 

Friedricha Händela - Oratoriu Vzkří-

šení.

Třiadvacetiletý Händel dopisuje své 

první oratorium. Zpracovává úzké 

téma z Kristova života - vzkříšení. 

Libretista Carlo Capece nestačí psát 

tak rychle text, jak mladičký skladatel 

komponuje. Je tak nedočkavý! Musí se 

zbavit myšlenek, které se mu neustále 

hrnou do hlavy. Cítí, že jeho úkol je da-

leko větší, než jen uspokojit svým dílem 

mecenáše a milovníky jeho hudby.

Deváté setkání hudebního cyklu pro-

běhne ve středu 2. května. Jeho dějiš-

těm bude od 19 hodin zkušebna Scholy 

od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku 

na Kostelním náměstí 4.  V. Rozehnal

První originální kuchařka nazvaná 

Chuť Jeseníků spatřila světlo světa loni 

v listopadu. Publikace nabízí na osm de-

sítek původních receptur pocházejících 

z hor a údolí pod Pradědem. K dostání 

je v šumperském knihkupectví Tón, 

v Regionálním a informačním centru 

v místním muzeu a na www.pradedo-

vo.cz. S některými recepty seznamuje 

i čtenáře Šumperského zpravodaje. 

Vozkova housková polévka

Další velmi stará receptura vycházejí-

cí z tradiční regionální kuchyně Jesení-

ků. Vozkova housková polévka je stejně 

tak neobvyklá, jako chutná - a hlavně, 

její příprava zabere sotva pár písní z vaší 

oblíbené gramofonové desky! Navíc se 

nebudete stačit divit, jak je možné, že 

z obyčejných suchých housek lze uvařit 

tak dobrou polévku - dost dobrou i na 

neděli. Oni totiž vozkové museli vyjít 

s málem, ale kuchaři to byli šikovní.

K přípravě potřebujeme:

4 housky (mohou být i suché), 1 l vý-

varu (masový nebo zeleninový), 1 žlou-

tek, 125 ml sladké smetany nebo mléka, 

petržel.

Postup:

Housky nakrájíme na kostky a vlo-

žíme do studeného masového nebo 

zeleninového vývaru, kde je necháme 

rozmočit. Následně je v tomto vývaru 

dobře provaříme a propasírujeme.

Polévku potom  povaříme s jedním 

rozkvedlaným žloutkem, smetanou (tu 

můžeme nahradit mlékem) a trochou 

nasekané petrželky. Polévku před po-

dáváním ozdobíme opraženými plátky 

housky a snítkou petrželky. 

Hned dvě křišťálové ceny Olomouc-

kého kraje v oblasti kultury za rok 2011 

zamířily do Šumperka. První dubnovou 

středu je převzali v Moravském divadle 

Olomouc organizátoři akce Město čte 

knihu a Šumperský dětský sbor.

V kategorii výjimečný počin v ob-

lasti neprofesionální umělecké činnosti 

udělil kraj cenu za rok 2011 dětskému 

pěveckému sboru Motýli Šumperk, 

jenž loni v září zahájil jubilejní pade-

sátou sezonu. „Vážíme si toho, že naše 

děti získaly takové ocenění. Zaslouží si 

to, protože jsou zodpovědné a hodné,“ 

okomentoval cenu sbormistr Tomáš 

Motýl.

Druhé ocenění získala v kategorii 

výjimečného literárního počinu šum-

perská Městská knihovna za organizaci 

festivalu Město čte knihu. „Samozřej-

mě nás potěšilo, že jsme v tak velké 

konkurenci uspěli a ocitli se ve velmi 

důstojné společnosti zajímavých pro-

jektů a lidí, kteří za nimi stojí,“ řekla 

Zdena Daňková, ředitelka šumperské 

knihovny. -red-

Vozkova housková polévka. Foto: -zn-

Regionální a městské informační centrum při VM 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

Házená

Aquacentrum Benátky

Krajské ocenění pro Šumperský 

dětský sbor převzal Tomáš Motýl. 

 Foto: -kú-


