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Tip na výlet: Ludvíkovský okruh 

okolo Velkých Losin

Nenáročný značený cykloturistický okruh po as-

faltových a zpevněných komunikacích pro všechny 

druhy jízdních kol. Délka 9 km.

Do Velkých Losin můžeme přijet po vlastní ose 

nebo desetikilometrovou trasu zdolat po železnici. 

Na výlet se vydáme od dřevěného rozcestníku před 

vstupem do lázeňského parku, po silnici projedeme 

areálem lázní až k rozcestí Račinka. Podél oplocené 

lesní školky stoupáme po silnici k hotelu Diana, nad 

hotelem pokračujeme rovně a pozvolným stoupáním 

po svazích Lázeňského vrchu přijedeme na rozces-

tí Nad Ludvíkovem. Dáme se vlevo na udržovanou 

lesní cestu a sjíždíme lesem do osady Ludvíkov. Na 

křižovatce u opravené bývalé panské sýpky se sochou 

sv. Floriána zamíříme vpravo a po silnici přijedeme 

k losinskému zámku. Podél Losinky sjedeme po as-

faltovém chodníku na místní komunikaci, která nás 

povede zpět k lázním. Míjíme ruční papírnu. Z Losin 

se vracíme do Šumperka vlakem nebo po silnici po 

cyklotrase č. 6114. Zdroj: Tucet tipů pro cyklisty, 

 vydalo město Šumperk 2004

Budova ruční papírny.  Foto: J. Janda

Místní radnice vylepšuje nabídku pro turisty

S nadcházející turistickou sezonou přichází šum-

perská radnice s několika novinkami. Tou hlavní 

je, že se kostel Zvěstování Panny Marie a děkanský 

kostel sv. Jana Křtitele stávají součástí vybraných pro-

hlídkových okruhů.

„Průvodce provede zájemce výpravný-

mi interiéry kostela 

Zvěstování Panny 

Marie s hodnot-

ným barokním mo-

biliářem, v kostele 

sv. Jana Křitele pak 

zavítají do přízemí 

věže, kde se nachá-

zí nádherná gotická 

žebrová klenba, a také 

do interiéru koste-

la s freskami Ignáce 

Oderlického, obrazy 

se šumperskými ve-

dutami a také oltářem 

sv. Rodiny s ostatky pa-

trona města Šumperka 

sv. Th eodora,“ vysvět-

luje referent oddělení 

kultury a vnějších vztahů 

místní radnice Bohuslav 

Vondruška. Vzápětí připomíná, že další „lákadlo“, 

rozhledy z radniční věže, obohatila 1. května stálá 

expozice nazvaná „Kdo byl městský věžný“, jež při-

bližuje dřívější nemálo důležitou profesi ve městě. 

„Otevírací doba zůstává stejná jako v loňském roce, 

stejně tak i výše vstupného. Během turistické sezo-

ny budou navíc v přílohách Zpravodaje zveřejňová-

ny i slevové kupony, první z nich mohou lidé využít 

v expozici Čarodějnických procesů v Geschaderově 

domě,“ uzavírá výčet Vondruška.

Město letos rozšířilo také nabídku propagačních 

předmětů. Po tričku s novým logem Šumperka se do 

prodeje dostávají samolepky se sloganem „Šumperk 

- Živá brána Jeseníků“. Novinkou pak jsou oplat-

ky Malá Vídeň či nová turistická vizitka, jež 

představuje kostel Zvěs-

tování Panny Marie.

„Oplatky, nálepky 

a vizitky jsou v prodeji 

v informačním centru, 

v informacích na rad-

nici a během turistic-

ké sezony se budou od 

1. června rovněž prodá-

vat na stanovišti průvod-

ců a v pokladně expozice 

Čarodějnické procesy,“ 

říká referent oddělení kul-

tury a vnějších vztahů. 

Nové nálepky se dají 

pořídit za symbolické dvě 

a čtyři koruny podle ve-

likosti, turistická vizitka 

přijde tradičně na dvanáct 

korun. Oplatky Malá Vídeň se 

pak prodávají za třicet korun. „Z boční stra-

ny krabičky získají kupující bonus v podobě vstu-

penky na prohlídkový okruh „Zrození Malé Vídně“. 

Jejich koupí navíc podpoří sociální projekty Charity 

Česká republika,“ zdůrazňuje Vondruška a upřes-

ňuje, že oplatky se vyrábějí v Bílé Vodě u Javorníku 

s nejrůznějšími příchutěmi. „Oplatkům byla udělena 

regionální značka „Jeseníky - originální produkt,“ 

podotýká referent a dodává, že suvenýry a další 

propagační předměty města jsou k vidění na adrese 

www. sumperk.cz  v sekci turistické informace a pod-

sekci suvenýry k zakoupení. -kv-

Na obrázku je podpis inkvizitora J. F. Bobliga

uhů.
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Kamenná krása

Aleš Motýl - Obrazy

Diktátor

Sněhurka a lovec

Madagaskar 3 3D

Muži v černém 3 3D

KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
Když jsem já sloužil to první léto 

Etnografi cká výstava, která bude zahájena 31.5. v 17 hodin, 

potrvá do 30.9.

Hollarova galerie
Kamenná krása aneb Geologie v hledáčku fotografů 

Fotografi cká výstava trvá do 30.7.

Rytířský sál
Aleš Motýl - OBRAZY Výstava trvá do 24.6. 

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… 

Výstava prací dětí s autismem ze školy v Hanácké ul. trvá do 3.6.

Detektory v archeologii - jak pomáhat a neublížit 

Archeologická putovní výstava bude zahájena 7.6. 

v 9 hodin a potrvá do 8.7.

Bližší informace: VM Šumperk, Hl. třída 22, tel.č. 583 363 070, 

tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-

perk.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
Okresní přebor, ČR, komedie

1.-3.6. jen v 18 hodin

Diktátor, USA, komedie, drama, válečný

1.-3.6. jen ve 20 hodin

Šmoulové 3D, USA, animovaný, rodinný  Hrajeme pro děti 3D

2.6. jen v 16 hodin

Sněhurka a lovec, USA, dobrodružný, fantasy

4.6. jen v 17 hodin

Diktátor, USA, komedie, drama, válečný

4.6. jen v 19.30 hodin

Sněhurka a lovec, USA, dobrodružný, fantasy

5-6.6. jen v 17 hodin

Železná lady, VB, životopisné drama

5.-6.6. jen v 19.30 hodin

Tady hlídám já, ČR, rodinná komedie

7.6. jen v 17.45 hodin

Věra 68, ČR, dokumentární  Artvečer - FK

7.6. jen ve 20 hodin 

Tady hlídám já, ČR, rodinná komedie

8.6. v 17.30 a ve 20 hodin

Tintinova dobrodružství  Hrajeme pro děti

USA, Nový Zéland, animovaný

9.-10.6. jen v 15.45 hodin

Tady hlídám já, ČR, rodinná komedie

9.-11.6. v 17.30 a ve 20 hodin, 12.-13.6. jen v 17.30 hodin

Avengers, USA, akční, dobrodružný

12.-13.6. jen ve 20 hodin

Madagaskar 3 3D, USA, animovaný  Hrajeme pro děti 3D

14.6. jen v 16 hodin

Prometheus 3D, USA, akční, horor  3D

14.6. jen v 18 hodin

Máme papeže!, Itálie, Francie, drama  Artvečer - FK

14.6. jen ve 20.30 hodin

Madagaskar 3 3D, USA, animovaný  Hrajeme pro děti 3D

15.6. jen v 16 hodin

Prometheus 3D, USA, akční, horor  3D

15.6. v 18 a ve 20.30 hodin

Madagaskar 3 3D, USA, animovaný  Hrajeme pro děti 3D

16.-17.6. v 10 a v 16 hodin

Prometheus 3D, USA, akční, horor  3D

16.-17.6. v 18 a ve 20.30 hodin

Madagaskar 3 3D, USA, animovaný Hrajeme pro děti 3D

18.-20.6. jen v 16.30 hodin

Muži v černém 3 2D, USA, komedie, sci-fi 

18.-20. v 18.30 a ve 20.30 hodin

Muži v černém 3 2D, USA, komedie, sci-fi 

21.6. v 17.30 hodin 

Rozchod Nadera a Simin, Írán, drama  Artvečer - FK

21.6. jen ve 20 hodin

Madagaskar 3 2D, USA, animovaný  Hrajeme pro děti 

22.- 23.6. jen v 15.45 hodin

Sněhurka a lovec, USA, dobrodružný, fantasy

22.-23.6. jen v 17.30 hodin

Muži v černém 3 3D, USA, komedie, sci-fi   3D

22.-23.6. jen ve 20 hodin

Madagaskar 3 2D, USA, animovaný  Hrajeme pro děti

24.6. jen v 15.45 hodin

Sněhurka a lovec, USA, dobrodružný, fantasy

24.6. jen v 17.30 hodin

Muži v černém 3 3D, USA, komedie, sci-fi   3D

24.6. jen ve 20 hodin

Něžnost, Francie, romantická komedie

25.-26.6. jen v 17.45 hodin

Prometheus 2D, USA, akční, horor

25.- 26. jen ve 20 hodin

Prometheus 2D, USA, akční, horor

27.6. jen v 17.30 hodin

Něžnost, Francie, romantická komedie

27.6. jen ve 20 hodin

Doba ledová 4: Země v pohybu 3D  Hrajeme pro děti 3D

USA, animovaný

28.-29.6. v 17 a v 19 hodin, 30.6. v 10, v 17 a v 19 hodin 

Bližší informace: Kino Oko, Masarykovo nám. 3, tel.č. 583 212 000, 

program na internetových stránkách www.kinosumperk.cz, změ-

na programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce. Po-
zor: rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách 
kina. Předprodej v pokladně denně od 14 hodin.

Dům kultury

1.6.od 19 hodin ve velkém sále DK 

Košt mikulovských vín

1. a 2.6. v Sadech 1. máje 

Slavnosti města Šumperka

DIVADLO V PARKU 

7.6. od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo) 

Vražda Ing. Čerta  Hraje Kabaret Špaček Brno

8.6. od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo) 

Prodaná nevěsta aneb Naše cesta Hraje Divadlo Šumperk

9.6. od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo) 

Děvčátko s mozkem  Hraje Malé vinohradské divadlo Praha

10.6. od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo) 

Nemravná píseň  Hraje Moravské divadlo Olomouc

16.6. od 19 hodin ve velkém sále DK 

Blues Aperitiv XIII.

22.6. od 20.30 hodin v Pavlínině dvoře (vstup od 19 hodin)

Jaromír Nohavica

1.7. od 20 hodin v klášterním kostele 



Jaromír Nohavica

Prodaná nevěsta

Olga Karlíková - obrazy a kresby

Fotbal

Bratrušovské koupaliště

SPORTOVNÍ SERVIS

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: 

Musica Florea: Te Deum

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.

Klášterní kostel

1.6. od 18 hodin 

Noc kostelů, koncert

7.6. v 18.30 hodin 

Via Lucis: Lukáš Vondráček

8.6. v 18.30 hodin 

Koncert Petry Hrdinové

14.6. od 16.30 hodin 

ZUŠ - Slavnostní vyřazení absolventů

15.6. od 18 hodin 

Motýli Šumperk

21.6. od 18 hodin 

ZUŠ Šumperk - koncert pro přátele ZUŠ Šumperk

26.6. od 19 hodin 

Motýli Šumperk - Koncert pro Unicef

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@

sumperk.cz.

Divadlo

2.6. v 19.30 hodin 

Klára a Bára Studio DVA Praha  B, X, VK  

DIVADLO V PARKU 

7.6. ve 21 hodin 

Vražda Ing. Čerta Kabaret Špaček Brno  VK 

8.6. ve 21 hodin 

Prodaná nevěsta aneb Naše cesta Divadlo Šumperk  VK 

9.6. ve 21 hodin 

Děvčátko s mozkem Malé vinohradské divadlo Praha  VK 

10.6. ve 21 hodin 

Nemravná píseň Moravské divadlo Olomouc  VK 

14.6. v 17 hodin 

Racek  S2, X, VK  

16.6. v 19.30 hodin 

Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek  VK 

22.6. v 19.30 hodin 

Evergreeny 20. století 

Večer při svíčkách ve foyer a Zrcadlovém sále  VK 

23.6. v 19.30 hodin 

Racek  F, X, VK  

29.6. v 19.30 hodin 

Hrádek pro krále: Pocta Johnnymu Doddsovi 

Teens Jazzband Velké Losiny, M. Zpěvák; Hrádek  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. 

Výstavy

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

Výstava trvá do 3.6.

▶ Olga Karlíková, „Díkuvzdání“, obrazy a kresby 

Výstava obrazů a kreseb jmenované malířky. Vernisáž pro-

běhne 6.6. v 18 hodin.

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 trvá 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 30.6.

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

Fotbal

2.6. od 9 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk B - Lesnice

2.6. od 9 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk A - Lesnice

3.6. od 9 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk A + B - Sigma Olomouc

3.6. od 12 hodin a od 13.45 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk žáci U12, U13 - Karviná U12, U13 

3.6. od 16.30 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk muži - Havířov

9.6. od 10 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk st. dorost - Čechovice

9.6. od 12.15 hodin na Tyršově stadionu 

Šumperk ml. dorost - Čechovice

9.6. od 15 hodin a od 16.45 hodin 

na Tyršově stadionu 

Šumperk žáci U13, U12 - Uničov U13, U12  

16.6. Turnaj ročníku 2002

17.6. Turnaj ročníku 2003

17.6. v 16.30 hodin 

Šumperk muži - Petrovice

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

Házená

▶ Mladší dorost

2.6. v 9.30 hodin na venkovním hřišti Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Uherské Hradiště

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

Bratrušovské koupaliště

Pondělí - pátek 13:00-19:00

Sobota, neděle 9:00-19:00

Bližší informace: tel.č. 583 214 295, 

www.aquacentrum.net
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SPOLEČNOST

Tip na červen: 

Výstava v muzeu
Ve čtvrtek 31. května bude v 17 hodin ve výstavní síni 

šumperského muzea otevřena výstava „Když jsem já 

sloužil to první léto...“. Ve svém podtitulu nese označení 

chov hospodářských zvířat. 

„Jde o etnografi ckou výstavu, která přibližuje život 

obyčejných lidí na Šumpersku a jež volně navazuje na 

loňskou výstavu Chléb náš vezdejší,“ říká autorka výsta-

vy Mária Kudelová. Tentokrát se její tvůrci zaměřili na 

chov hospodářských zvířat v minulosti jako jednoho ze 

zdrojů obživy. Zastoupeny tak budou nejen kráva, kůň, 

koza, ovce, prase či drůbež, ale i pes a kočka. A chybět 

nebude ani výtvarné ztvárnění hospodářských zvířat 

v lidovém umění. Výstava představí sbírky šumperské-

ho muzea i učební pomůcky zapůjčené z místní Střední 

odborné školy, díky nimž si návštěvníci budou moci vy-

zkoušet i to, jak se kdysi dojila kráva.  -kv-

Festival profesionálních divadel známý jako Divadlo 

v parku pořádají již tradičně v červnu šumperské di-

vadlo a místní Dům kultury. Jeho devatenáctý ročník 

proběhne od čtvrtku 7. do neděle 10. června a všechna 

představení bude hostit letní scéna v Sadech 1. máje, za 

nepříznivého počasí pak šumperské divadlo.

Ve čtvrtek 7. června se od deváté večerní budou na 

letní scéně v Sadech 1. máje podávat vypečená husička, 

bift eky i sladké dortíky. Kulinářskou hru režiséra On-

dřeje Elbela o lásce a o snaze ovládnout druhé pohlaví 

a využít jej ke svým potřebám a také o nekonečném ob-

žerství přiveze do Šumperka brněnský Kabaret Špaček. 

Divadelní lahůdka nese název Vraždy Ing. Čerta.

Domácí soubor se divákům představí v pátek 8. červ-

na hrou Prodaná nevěsta aneb Naše cesta. Nejde ovšem 

o klasickou operu, ale režisér Józef Z. Czernecki ve spo-

lupráci se Zdeňkem Dočekalem nabídnou komediální 

a ironickou zpěvohru o dvou zamilovaných - Jeníkovi 

a Mařence. Nočním parkem se tak ponesou nejen šlágry 

jako Proč bychom se netěšili, Znám jednu dívku, Dobrá 

věc se podařila nebo Milostné zvířátko uděláme z vás, 

ale i další skladby.

O den později, v sobotu 9. června, bude letní scéna 

patřit od deváté večerní Děvčátku s mozkem. Tato hra 

vznikla ze společné improvizace herců pražského Malého 

vinohradského divadla v režii Davida Drábka. Na jeviš-

ti tak ožije prostředí psychoterapeutické skupiny, v níž 

někdo přemaloval hranici mezi příčetností a šílenstvím, 

a zamlžil krajinu oddělující živé od zemřelých. Představe-

ní o slabých nervech určené výhradně pro nervy silné…

Jedinečnou poetiku kabaretu Červená sedma, který 

v roce 1909 založil spisovatel a hudební skladatel Jiří 

Červený a v němž vystupovali Vlasta Burian nebo Jaro-

slav Hašek, vnesou v neděli 10. června od deváté večerní 

do Sadů 1. máje herci Moravského divadla Olomouc. 

Dlouhou a úspěšnou tradici divadel malých forem při-

pomenou Nemravnou písní - pásmem z textů kabaretu 

Červená sedma. Vedle humorných scének, jejichž auto-

rem je Eduard Bass, zde zazní písně jak od otce Klapzu-

bovy jedenáctky, tak od Jiřího Červeného. -kv-

Sady 1. máje obsadí po čtyři večery divadelníci

Divadelní lahůdku nazvanou Vraždy Ing. Čerta 

nabídne brněnský Kabaret Špaček.  Foto: archiv

- Společenský měsíčník, 54. ročník - 

ČERVEN 2012

Právě vychází červnové číslo KŽŠ! K dostání 

pouze za 12 Kč v knihkupectvích, v knihovně, 

v divadle, v informacích městských úřadoven 

a v novinových stáncích. 

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

Kulinářské šumperské okénko 
První originální kuchařka nazvaná Chuť Jeseníků spat-

řila světlo světa loni v listopadu. Publikace nabízí na osm 

desítek původních receptur pocházejících z hor a údolí 

pod Pradědem. K dostání je v šumperském knihkupec-

tví Tón, v Regionálním a informačním centru v místním 

muzeu a na www.pradedovo.cz. S některými recepty se-

znamujeme i čtenáře Šumperského zpravodaje. 

Losinské zelné párky

Původně lidový pokrm z Velkých Losin se kdysi těšíval 

takové oblíbenosti, že se dostal i na jídelníček samotných 

Žerotínů. Zelné párky tak patřily po staletí mezi žádanou 

svačinku obyvatel renesančního zámku.

K přípravě potřebujeme:

dušenou rýži, vepřové maso, housku, trochu mléka, 

vejce, cibuli, zelí, rajčata, sůl, pepř.

Postup:

Housku namočenou v mléce a maso jemně pomele-

me, osolíme a opepříme. Přidáme 2 vejce, trochu ores-

tované cibule a rýži. Vše promícháme. Rozděláme listy 

spařeného zelí, naplníme polodlouhou hromádkou 

masové náplně, srolujeme, svážeme a necháme dusit na 

cibuli s paprikou a dvěma velkými rajčaty asi 2 hodiny. 

Párečky vytáhneme, šťávu zaprášíme, podlijeme výva-

rem a propasírujeme. Losinské zelné párky podáváme 

s vařenými bramborami.

Losinské zelné párky.  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

Na výstavě nechybějí dobové fotografi e ze sbírek 

muzea. Foto: sbírky muzea


