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Zapojte se do slevové akce, 

získejte reklamu zdarma 

Počínaje tímto číslem nabízí měsíčník Živá brána Je-
seníků slevové kupony. Ty by mohly být zajímavé nejen 
pro obyvatele města, ale především pro jeho návštěv-
níky.

Živá brána Jeseníků pravidelně „putuje“ do všech 
domácností v Šumperku a také do informačních center, 
lázní, ubytovacích zařízení a v zimní sezoně do lyžař-
ských areálů v regionu. „Chceme prostřednictvím této 
přílohy nabídnout lidem kromě přehledu vyžití v Šum-
perku také slevové kupony, jež více zatraktivní nabídku 
pro potenciální návštěvníky města,“ vysvětluje referent 
oddělení kultury a vnějších vztahů místní radnice Bo-
huslav Vondruška. Vzápětí upřesňuje, že v současnosti 
jsou v nabídce 1+1 výstup na radniční věž či expozice 
Čarodějnické procesy. A zájem zapojit se do této aktivi-
ty projevilo už i šumperské muzeum. 

Cílem slevové „kuponové akce“ je přilákat do Šum-
perka turisty a současně nabídnout zvýhodněné služ-
by místním občanům. „Jde nepochybně i o zajímavou 
formu bezplatné prezentace v měsíčníku s patnáctiti-
sícovým nákladem, jenž se především v informačních 
centrech setkává s kladnými ohlasy turistů. Věříme, 
že slevové kupony budou pro všechny vítaným doplň-
kem,“ soudí Vondruška, kterého mohou zájemci, jež se 
budou chtít do akce zapojit, kontaktovat prostřednic-
tvím e-mailu bohuslav.vondruska@sumperk.cz. -red-

Rozhled z radniční věže.  Foto: -pk-

Červenec: to jsou Klášterní hudební slavnosti 

Šesté Klášterní hudební slavnosti odstartovaly 
v neděli 1. července večerem skladeb Te Deum fran-
couzských barokních skladatelů M.A. Charpentiera 
a J.B. Lullyho v „režii“ jednoho z nejlepších evrop-
ských souborů autentické interpretace Musica Flo-
rea. V následujících dnech pak nabídnou pořadatelé 
příznivcům klasické vážné hudby ještě tři koncerty 
v Šumperku, jeden v Jeseníku a koncertovat se bude 
i v Uničově, Loučné nad Desnou a na bludovském 
zámku. 

Druhý koncert se ve středu 4. července ponese ve 
znamení večera Klavírních kvintetů D. Šostakoviče 
a A. Dvořáka. Jejich provedení se ujmou Doležalo-
vo kvarteto a švýcarská klavíristka Birgit Farneto-
vá. O týden později, v úterý 10. července, pak do 
Šumperka zavítá patronka festivalu Gabriela Deme-
terová. Spolu s hercem Marianem Rodenem a kla-
víristkou Norou Škuta přivezou premiérový pořad 
nazvaný „Ludwig van Beethoven - Hudba a duše 
génia“, v němž zazní Beethovenovy sonáty, úryvky 
z korespondence, ale také vyprávění o jeho životě. 
Během závěrečného koncertu festivalu se pak v ne-
děli 15. července ponese klášterním kostelem, kte-
rý je dějištěm všech koncertů, Gregoriánský chorál 
v podání ženského vokálního souboru Tiburtina 
Ensemble.

Koncertovat se bude i mimo Šumperk. V sobotu 
7. července nabídnou v koncertní síni v Uničově 
taneční soubor Hartig a soubor Ensemble Accen-
to večer nazvaný Dostaveníčko s madame Pompa-
dour, jenž přiblíží barokní tance. Renesanční písně 
s loutnou zazní v rámci festivalu v neděli 8. červen-
ce v Loučné nad Desnou v nově zrekonstruovaném 
kulturním domě v bývalé zámecké oranžérii a o den 
později, v pondělí 9. července, v koncertním sále na 
zámku v Bludově. V programu „Hudba Shakespea-
rovy doby“ se představí anglický loutnista Brian 
Wright a česká mezzosopranistka Jarmila Chaloup-

ková. Vstupenky na koncerty si přitom mohou zá-
jemci koupit v obvyklých předprodejích. Kompletní 
informace o festivalu, účinkujících i předprodeji 
vstupenek lze najít na adrese http://www.klasikavi-
va.cz/klasterni-hudebni-slavnosti-sumperk/. -zk-

Letošní festivalový ročník má mimořádného 
patrona - světoznámou českou houslistku Ga-
brielu Demeterovou. Ta vystoupí v Šumperku 
10. července.  Foto: archiv



KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
Když jsem já sloužil to první léto 
Etnografi cká výstava trvá do 30.9.

Hollarova galerie
Kamenná krása aneb Geologie v hledáčku fotografů 
Fotografi cká výstava trvá do 30.7.

Stálá expozice VM v Šumperku
Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Galerie Šumperska 

Z pohádky do pohádky Výstava trvá do 16.9.

Galerie mladých

Detektory v archeologii - jak pomáhat a neublížit 
Archeologická putovní výstava trvá do 29.7.
Prázdninové odpoledne v muzeu: Jak chutnají členské 
země EU aneb tradice zůstávají 
21.7. od 14 hodin v Pavlínině dvoře.
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. 

Otevírací doba ve dnech 5. a 6. července

Muzeum v Šumperku 9:00-13:00 hodin 
Vstup zdarma

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI
Doba ledová 4: Země v pohybu 3D Hrajeme pro děti 3D
USA, animovaný 
2.-8.7. v 17 a v 19 hodin
Něžnost, Francie, romantická komedie
9.-10.7. jen v 17.45 hodin
Muži v černém 3 2D, USA, akční sci-fi  komedie, ČZ
9.-10.7. jen ve 20 hodin
Nedotknutelní, Francie, komedie, drama
11.7. v 17.45 a ve 20 hodin
Konfi dent, ČR, SR, drama, komedie, ČZ
12.7. jen v 17.45 hodin
Tady to musí být, Francie, Itálie, Irsko  Artvečer - FK
12.7. jen ve 20 hodin
Avengers 3D, USA, akční, dobrodružný, ČZ   3D
13.-15.7. jen v 17.15 hodin
Konfi dent, ČR, SR, drama, komedie, ČZ
13.-15.7. jen ve 20 hodin
Madagaskar 3D, 
USA, rodinná animovaná komedie v ČZ 3D
14.7. jen v 15 hodin
14.7. je vstupné pro děti do 12 let 110 Kč.* 
Madagaskar 2D, USA, rodinná animovaná komedie v ČZ
15.7. jen v 15 hodin
15.7. je vstupné pro děti do 12 let 70 Kč.*
Nedotknutelní, Francie, komedie, drama
16.-18.7. jen v 18 hodin
Dont Stop, ČR, drama
16.-18.7. jen ve 20.15 hodin
Doba ledová 4: Země v pohybu  Hrajeme pro děti
USA, animovaný 
19.7. jen v 18 hodin

Bůh masakru, Francie, Německo, Polsko  Artvečer - FK
19.7. jen ve 20 hodin
Doba ledová 4: Země v pohybu  Hrajeme pro děti
USA, animovaný 
20.-22.7. jen v 17 hodin
21.7. a 22.7 je vstupné pro děti do 12 let 80 Kč.*
Titanic 3D, USA, dobrodružný, katastrofi cký, ČZ   3D
20.-22.7. jen v 19 hodin
Doba ledová 4: Země v pohybu  Hrajeme pro děti
USA, animovaný 
21.-22.7. jen v 10 hodin
Abraham Lincoln: Lovec upírů 3D 
USA, horor, thriller, fantasy
23.-24.7. jen v 17.30 hodin
Polski fi lm, ČR, Polsko, reality fi lm
23.-24.7. jen ve 20 hodin
Polski fi lm, ČR, Polsko, reality fi lm
25.7. jen v 17.30 hodin
Abraham Lincoln: Lovec upírů 3D 
USA, horor, thriller, fantasy
25.7. jen ve 20 hodin
Tomorrow Will Be Better, ČR, dokument od 12 let
26.7. jen v 18.30 hodin
Sedmikrásky, Československo Filmový klub -  Projekt 100
26.7. jen ve 20 hodin
Amazing Spider-Man 3D, USA, akční, dobrodružný, ČZ 3D
27.-29.7. v 17.30 a ve 20.15 hodin
Doba ledová 4: Země v pohybu   Hrajeme pro děti
USA, animovaný 
28.-29.7. jen v 15.30 hodin
28.7. a 29.7. je vstupné pro děti do 12 let 80 Kč.* 
Amazing Spider-Man 3D, USA, akční, dobrodružný, ČZ  3D 
30.-31.7. jen v 17.30 hodin
Do Říma s láskou, USA, Španělsko, Itálie, komedie
30.-31.7. jen ve 20.15 hodin
Amazing Spider-Man 3D, USA, akční, dobrodružný, ČZ  3D
1.8. jen v 17.30 hodin
Do Říma s láskou, USA, Španělsko, Itálie, komedie
1.8. jen ve 20.15 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,         
* Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk. Pozor: 
rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách kina. 
Předprodej v pokladně denně od 14 hodin.

Dům kultury

4.7. od 20 hodin v klášterním kostele 
Klášterní hudební slavnosti: Doležalovo kvarteto 

Host: Birgit Farnet (Švýcarsko)
10.7. od 20 hodin v klášterním kostele 
Klášterní hudební slavnosti: Gabriela Demeterová, hous-

le; Marian Roden, mluvené slovo; Nora Škuta, klavír

15.7. od 20 hodin v klášterním kostele 
Gregoriánský chorál a středověké zpěvy 
Soubor Tiburtina Ensemble
24.8. od 19 hodin v Pavlínině dvoře (event. v DK) 
Revival invaze 2012: Tři sestry, Rammstein, 

Jiří Schelinger

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.

Kamenná krása

Z pohádky do pohádky

Doba ledová 4: Země v pohybu

Konfi dent

Avengers 3D

Titanic 3D



SPOLEČNOST

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶  Zdeněk Matyáš: „Zemitá síla malby“ 
Výstava, která potrvá do 2.9., bude zahájena 1.8. v 18 hodin.
▶ Martin Čada: „Kreslené krajiny“, práce na plátně, na 
dřevě a papíře Výstava kreseb, která potrvá do 29.7., bude 
zahájena 4.7. v 18 hodin.

Městská knihovna
▶ Vojtěch Krejčí, Zbigniew Dłużyński - Fotografi e 
Výstava trvá do 5.9.
Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, tel.č. 583 214 588, 
www.  knihovnaspk.cz.
Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup ze Sadů 1. máje), ote-
vřeno denně - nutno zvonit na recepci Penzionu G.

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

1.7., 4.7., 10.7. a 15.7. vždy od 20 hodin v klášterním kostele 
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 

Program viz Dům kultury
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.

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

Bratrušovské koupaliště

Červenec:  Pondělí - neděle 9:00-19:00
Srpen:  pondělí - neděle 10:00-19:00
Bližší informace: tel.č. 583 214 295, www.aquacentrum.net

Loni zahrála na festivalu kapela 
Legendy se vrací v čele s moderá-
torem Petrem Šiškou (uprostřed). 
 Foto: O. Polák

Martin Čada - Kreslené krajiny

Bratrušovské koupaliště

Již třetí ročník akce nazvané Pra-
dědovy letokruhy, během níž se křtí 
literární počiny regionálních „psavců“, 
chystají na sobotu 7. července Klub 
českých turistů ve spolupráci s DDM 
Vilou Doris a šumperskou Městskou 
knihovnou. Jeho dějištěm bude opět 
horská chata Paprsek.

A co se bude letos křtít? Kniha na-
zvaná Historické toulky Šumperskem, 
kterou v těchto dnech vydává štítecké 
nakladatelství Veduta. Její autor, his-
torik Drahomír Polách, v ní dává řadu 
typů na výlety za historickými zají-
mavostmi, nacházejícími se na území 
původního okresu Šumperk z 19. sto-
letí. Akci zahájí na Paprsku Old Time 
Jazzband Loučná nad Desnou v pravé 
poledne, křest je naplánován na 12:15 
a loučenská kapela zde bude hrát až do 
druhé odpolední. Příležitostné razítko 
a účastnický list pak mohou zájemci 
získat od 10 do 14 hodin.  -zk-

Historické toulky 

se pokřtí na Paprsku
Revivalová přehlídka láká na ohňovou show Rammsteinů

Úspěšná revivalová kapela Ramm- 
stein, věrně napodobující extrava-
gantní německou formaci Rammstein, 
bude hlavním magnetem programu 
festivalu Revival Invaze. Čtvrtý ročník 
oblíbené hudební přehlídky se usku-
teční v pátek 24. srpna v Pavlínině 
dvoře v Šumperku.

Vedle napodobitelů německé pop-
metalové legendy, která s sebou přive-
ze také typickou fi re show, naservírují 
pořadatelé ještě další dva revivaly. Se 
skupinou Jiří Schelinger revival mo-
hou posluchači zavzpomínat na ne-
zapomenutelné hity, jako jsou Jahody 

mražený, Šípková Růženka, Což tak-
hle dát si špenát, Jsem prý blázen jen 

nebo slavný Holubí dům. „Publikum 
si určitě rádo zazpívá nejen písně Ji-
řího Schelingera, ale i zlidovělé songy 
skupiny Tři sestry,“ soudí dramaturg 
festivalu Ondřej Polák a dodává, že 
tvorbu zmíněné formace přiveze do 
Šumperka zábavná parta muzikan-
tů, kteří si říkají Tři sestry Banditos. 
Vzápětí připomíná, že Revival In-
vaze proběhne v pátek 24. srpna od 
19 hodin v Pavlínině dvoře v centru 
Šumperka. Vstupné na celý festival je 
v předprodeji 150 korun. Více infor-
mací a on-line rezervace vstupenek na 
www. dksumperk.cz. -red-

V srpnu se do města sjedou tanečníci z celého světa

Lidové písně, hudba a tance z nej-
různějších koutů světa ovládnou již 
tradičně v polovině srpna Šumperk. 
Mezinárodní folklorní festival, který 
letos vstupuje do dvaadvacátého roční-
ku, přiblíží lidem kulturu, zvyky a tra-
dice nejen českých národů, ale i zemí 
více či méně exotických. 

Na celých šest dnů, od středy 15. do 
pondělí 20. srpna, se město Šumperk 
promění v jedno velké jeviště, na němž 
se budou nepřetržitě střídat muzikanti, 
zpěváci a tanečníci ze všech možných 
koutů světa. Diváci budou moci obdi-
vovat soubory z Brazílie, Nového Zé-
landu, Kanady, Mexika, Estonska, Srb-
ska, Albánie, Polska a Slovenska. A sa-
mozřejmě i české a moravské soubory 
– Olešnici z Doloplaz, Salajku z Dam-
bořic, Gajdošskou muziku ze Starého 
Poddvorova, přerovskou Rabussu, Kelt 
Grass Band ze Stránského, domácí Se-

niory, Řeckou taneční skupinu a Cim-
bálovou muziku Zbyňka Hrdličky, po-
střelmovskou Markovici a Markovičku 
a také dechové hudby ze Šumperska. Ti 
všichni společně nabídnou řadu atrak-
tivních vystoupení pod širým nebem na 
malé scéně „U sovy“ a na travnaté ploše 
před G-klubem v Sadech 1. máje, chy-
bět nebudou čtvrteční dožínky, sobotní 
Roztančená ulice a veselice, jež se bude 
opět odehrávat v Pavlínině dvoře. Ten 
bude i dějištěm hlavních festivalových 
večerů. Sobotní Den národů je pak le-
tos věnovaný Hané, kterou přiblíží pís-
ně, tance, kroje i gastronomické speci-
ality – v této souvislosti se lidé mohou 
těšit na slavení masopustu, Velikonoc, 
dožaté, hodů, Martina a Vánoc.

Program XXII. Mezinárodního folk-
lorního festivalu najdete spolu s fotoga-
lerií z minulých ročníků na internetové 
adrese www.festivalsumperk.cz.  -zk-

Během Roztančené ulice „lákají“ 
tanečníci „do kola“ i přihlížející 
diváky.  Foto: -pk-
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Jsou vaše oči dostatečně chráněny 
před UV zářením? Každý ví, že slunce je 
základním předpokladem pro život lidí, 
zvířat a rostlin. Bez slunečního světla by 
na naší planetě nemohl existovat žádný 
život. Slunce nám dává sílu a energii, 
ovšem rčení "Kam nechodí slunce, tam 
chodí lékař" již dávno neplatí. Dlou-
hodobý pobyt na slunci bez přiměřené 
ochrany může mít nepříjemné, ba až 
vážné následky. 

Myšlenka, že sluneční světlo může 
škodit očím, není nová. Zatímco der-
matologové odvedli vynikající práci 
při upozorňování na rizika vystavení 
pokožky UV záření, veřejnost zůstala 
poněkud neinformovaná o rizicích, kte-
rá UV záření představuje pro oči. Věděli 
jste, že...

* Vystavení UV záření urychluje stár-
nutí pleti a tvorbu vrásek, především 

kolem očí, kde je pokožka nejjemnější?
* Každý rok oslepne 15 milionů lidí 

následkem šedého zákalu, který může 
být způsoben UV zářením?

* Jste vystaveni až 80 % UV záření, 
i když je pod mrakem?

* Dětské oči jsou citlivější na sluneční 
paprsky a UV záření je může více po-
škodit? 

* Jste vystaveni UV záření, i když jste 
právě doma či v autě, protože okna ne-
zabraňují průniku UVA paprsků?

* UV záření proniká do vašich očí 
i z některých druhů zářivek, průmyslo-
vých lamp a solária?

* I když nosíte brýle s UV fi ltrem, UV 
paprsky se u některých druhů brýlových 
čoček mohou i nadále odrážet do vašich 
očí od zadní plochy brýlových čoček? 

Oko je orgán, který je kromě pokož-
ky poškozen UV zářením nejčastěji. 

Naše oči jsou vystaveny UV záření 365 
dní v roce. UV záření je neviditelné 
a zákeřné. Jsme-li vystaveni slunci, při-
rozeně zareagujeme tak, že se otočíme, 
abychom svůj zrak chránili před osle-
pujícím světlem. Škodlivé UV paprsky 
přicházejí odevšad.

Nestačí však jen běžné sluneční brýle 
s tmavými čočkami. Ty nám sice přiná-
šejí komfort při pobytu na slunci, ale je-

jich zabarvení přímo nesouvisí s ochra-
nou před UV zářením. Je třeba vybírat 
brýlové čočky z kvalitních materiálů. 

Nová brýlová čočka Crizal UV od spo-
lečnosti Essilor (v čirém i zabarveném 
provedení) ochrání vaše oči před škodli-
vým UV zářením, včetně záření odraže-
ného od zadní plochy brýlové čočky. 

Stejně jako index u výrobků pro opa-
lování, index E-SPF 25 znamená, že oko 
je pětadvacetkrát lépe chráněno, než 
když je bez jakýchkoli brýlových čoček. 
Kromě ochrany před UV zářením bo-
juje Crizal UV i proti pěti nepřátelům 
čirého vidění: odleskům, otiskům, škrá-
bancům, prachu a vodě.

Chraňte své oči tak, jako chráníte 
svoji pokožku. Zeptejte se u akre-
ditovaného prodejce v oční optice          
OPTOMEDIC DD s.r.o. na Crizal UV.
 Více informací na www.crizal.cz.

UV záření a Vaše oči !!?? Řešením je Crizal UV !!!

PR článek

SPOLEČNOST

Nenáročný pěší polodenní výlet. Délka 14,5 km.
Od rozcestníku u učňovské školy na křižovatce ulic Li-

dické a Gen. Krátkého se vydáme po zelené značce přes 
šumperský Kotel k rozcestí Tulinka. Stoupající asfaltová 
cesta nás vede až na planinu k restauraci Koliba, odkud 
je krásný výhled na město. Odtud dojdeme na rozces-
tí Tulinka a zeleně značenou lesní cestou pokračujeme 
mírným stoupáním kolem někdejšího městského lomu. 
Do altánu, vybudovaného na vrcholu Městských skal, 
který se na památku významné osobnosti turistického 
značení v Jeseníkách nazývá Vyhlídka Josefa Janků a jenž 
prošel letos na jaře opravou, se dostaneme po namáha-
vějším stoupání, ale krásný rozhled po kraji jistě stojí za 
to. Až 22 metrů vysoké Městské skály se skládají ze tří 
částí - věž, skály pod vyhlídkou a skály u vyhlídky a jsou 
vyhledávány horolezci pro velké množství jištěných cest. 
Dál se vydáme po klesající cestě k informačnímu místu 
Pod Skálami a odtud po žluté značce okolo geomorfolo-
gicky pozoruhodného skalního útvaru Voštinová skála 

zpět k rozcestí Nad lomem. Asi po 3 km vystoupáme na 
vrchol bizardního skaliska Kokeš, z kterého se ještě jed-
nou můžete pokochat rozhledem do údolí Desné přes 
Vikýřovice a Rapotín až k hlavnímu hřbetu Hrubého 
Jeseníku. Po červeném místním značení se pak vydáme 
zpět na rozcestí Tulinka.  -red-

Tip na výlet: Šumperk - Tulinka - Městské skály - Kokeš - Šumperk

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

Prázdniny v muzeu: 

akce 1 + 1 a sbírání pohádek

Lákavou možnost zhlédnout dvě výstavy za jedno 
vstupné nabízí šumperské muzeum všem, kteří se 
rozhodnou v době prázdnin doprovodit své děti na 
výstavy Z pohádky do pohádky a Když jsem já slou-
žil to první léto. Zatímco první z nich představuje 
v Galerii Šumperska devět nejznámějších klasických 
českých pohádek s využitím sbírek muzea, druhá, 
tentokráte etnografi cká výstava přibližuje ve výstav-
ní síni chov hospodářských zvířat. Nabídka platí od 
1. července do 31. srpna také pro pedagogický dopro-
vod dětí ve skupinách. Ten zaplatí za jednu výstavu 
poloviční vstupné, druhá výstava je zdarma.

Po celé léto navíc mohou návštěvníci výstavy Z po-
hádky do pohádky sbírat kartičky s pohádkami, kte-
ré budou vydávány ke každé zakoupené vstupence. 
Všichni, kterým se podaří nasbírat všech deset pohá-
dek, budou odměněni krásným obalem na kartičky 
a malou sladkostí. -red-

Po celé léto mohou návštěvníci výstavy Z po-
hádky do pohádky sbírat kartičky s pohádkami. 
 Foto: M. Stuchlá

Vyhlídka na Městských skalách prošla letos rekon-
strukcí.  Foto: -pk-

Novinkou je panoramatická fotografi e s vyznačením 
hlavních vrcholů Hrubého Jeseníku a Hraběšické 
hornatiny.  Foto: -pk-
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