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Světová premiéra hry Krásný krásný 
život se o uplynulém víkendu odehrála 
na prknech šumperského divadla. Po-
slední premiérový titul letošní „fi lmové“ 
sezony zhlédl i jeho autor, šumperský ro-
dák Vladislav Kučík.

„Text hry vznikl na základě Kučíkovy 
knihy Budeme bohatí. Autor z ní vybral 
jednu z dějových linií a napsal dramatický 
příběh o dětství, dospívání a poznávání 
světa, o snaze hlavního hrdiny překonávat 
překážky. Název hry Krásný, krásný život 
je ovšem spíše ironickým zvoláním,“ 
uvedl režisér Ondřej Elbel, který text pro 
divadlo upravil. Mluvené slovo na jevišti 
doprovází hudba z dílny Varhana Orches-
troviče Bauera, který je v poslední době 
známý díky spolupráci na fi lmu Miloše 
Formana Goyovy přízraky.

Absolvent pražské fi lmové a televiz-
ní fakulty AVU Vladislav Kučík, jenž se 
narodil v Šumperku, má na svém kontě 
řadu scénáristických projektů a je auto-
rem i několika knih. Napsal například 
vyprávění o kontroverzním sportovci 
Lukáši Pollertovi „Kluk co prodal medai-

Poslední premiéra nabídla Kučíkovu hruDnešní příloha: Svoz objemného odpadu
Objemný odpad mohou Šumperané 

odložit postupně od pondělí 7. dubna 
do středy 23. dubna do velkoobjemo-
vých kontejnerů, jež se objeví na ve-
řejných prostranstvích. Mapka s jejich 
přesným umístěním a daty je přitom 
součástí tohoto zpravodaje, zájemci ji 
pak najdou rovněž na internetových 
stránkách města na adrese www.sum-
perk.cz/cs/komunalni-sluzby/. 

Od pondělí 7. dubna rozmístí město 
v pravidelných intervalech na veřej-
ná prostranství rovněž kontejnery na 
ukládání biologicky rozložitelného 
odpadu. Bližší informace naleznou zá-
jemci na adrese www.sumperk.cz/cs/
komunalni-sluzby/komunalni-odpad/
harmonogram-rozmisteni-velkoob-
jemovych-kontejneru-na-biologicky-
odpad.html. -red-

Ocenění za nejlepší městský web v kraji 
převzali místostarosta Marek Zaple-
tal a vedoucí oddělení informatiky Pavel 
Kouřil.  Více na stranách 3 a 4

le“, romány „Budeme bohatí“ či „Mám 
tě rád, doopravdy“, který vzbudil zájem 
veřejnosti také proto, že  se na něm po-
díleli malíř a grafi k Petr Faltus a umělec-
ký fotograf Robert Vano. Další Kučíkův 
román „Barvy slečny Toyen“ by měl vyjít 
letos. -red-

„Těší mě, když jsou děti spokojené,“ říká 
sbormistr Šumperského dětského sboru 
Tomáš Motýl.  Více na straně 6

Hlavní role Ludvíka se v šumperské inscenaci Krásný krásný život ujal František 
Čachotský. Jeho rodiče hrají Olga Kaštická a Jiří Konečný.  Foto: J. Kalabis

Ještě letos projde „omlazovací kůrou“ alej 
v ulici 8. května. Dvanáct topolů je ve vel-
mi špatném stavu.  Více na straně 2
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Právě dnes startuje v šumperském di-
vadle přehlídka vlastní divadelní tvorby 
a hereckých výkonů domovského sou-
boru. Festival přitom již patnáct let nese 
jméno mladého nadějného herce Milo-
še Movnara, jenž podlehl těžké nemoci.

Zatímco loni měli hlavní slovo v oce-
nění hereckých výkonů diváci, letos 
budou posuzovat umění členů šum-
perského divadelního souboru opět tři 
poroty - odborná, divácká a studentská. 
Těm se členové místního ansámblu 
představí ve hře Amadeus, ve dvou 
francouzských komediích Ach, ta něha 
našich dam a Zima pod stolem, v diva-
delní adaptaci slavných Hrabalových 
Ostře sledovaných vlaků, v monodra-
matu KOBA, v příběhu Vladislava Ku-
číka Krásný, krásný život a v hudební 
komedii Hotel Modrá hvězda. 

V odborné porotě by letos měli 
usednout ředitel Českého rozhlasu 
Olomouc Pavel Hekela, olomoucká tea-
troložka Taťána Lazorčáková z Katedry 
divadelních, fi lmových a mediálních 
studií Univerzity Palackého, dramaturg 
Činoherního klubu Radovan Pácl, dra-

maturgyně opavského divadla Blanka 
Fišerová a také režiséři Jaroslav Ku-
beš a René Vápeník, kteří v minulosti 
v Šumperku hostovali, v roli přísedí-
cích by se pak mohli objevit například 
ředitel pražského Činoherního klubu 
Vladimír Procházka či zástupce šéf-
redaktora Divadelních novin Richard 
Erml. Do poroty studentské pak přijaly 
pozvání kromě místních středoškoláků 
i dvě posluchačky olomoucké Univerzi-
ty Palackého.

Přehlídka vlastní divadelní tvorby  
odstartuje dnes odpoledne, vyhlášení 
nejlepšího ženského a mužského herec-
kého výkonu sezony je pak naplánová-
no na páteční večer v divadelním klubu 
Suterén (dříve Vana). Kromě vlastních 
představení je navíc pro diváky při-
praven doprovodný program nazvaný 
Humorná tombola, jež se bude odehrá-
vat ve zmíněném klubu Suterén v režii 
herců domácího souboru, kterým „vy-
pomůže“ swingová kapela Jazzevčíci. 
Poslední den se pak Suterén stane dě-
jištěm vyhlášení netradičního ocenění 
„Štěk roku“. -zk- 

Začíná Festival Miloše Movnara
Tři nové sanitní vozy koupila ne-

dávno Šumperská nemocnice, jež je 
součástí skupiny AGEL. Sanitky za tři 
miliony korun nabízejí pacientům větší 
komfort a bezpečnost při přepravě, ve 
srovnání se staršími typy jsou pak vy-
baveny dalším sedadlem v ambulant-
ním prostoru a moderními nosítky, 
které zvýší přepravní hmotnost o sto 
pět kilogramů na celkových dvě stě 
dvacet pět. 

„Ke koupi sanitek vedla Šumper-
skou nemocnici snaha po modernizaci 
a zvýšení po-
hodlí přepra-
vy pacientů,“ 
uvedl vedou-
cí dopravní 
z d r a v o t n í 
služby Šum-
perské ne-
mocnice Lu-
bomír Prachař 
a prozradil, že 
vozidla jsou 
navíc opatře-
na přídavným 
topením a in-

timitu pacienta zajišťuje kouřová fólie, 
kterou je polepeno sklo ambulantního 
prostoru. „Manipulaci s pacienty na 
vozíku usnadňuje nájezdová rampa, 
kterou jsou vozidla vybavena a jež 
umožňuje výjezd pacienta přímo do 
ambulantního prostoru,“ dodal Pra-
chař.

V současné době má Šumperská ne-
mocnice již čtrnáct moderních sanitek, 
které slouží k přepravě pacientů a trans-
fuzních přípravků. Nákup tří nových 
vozů je součástí modernizace nemocnič-

ního vybavení, 
do něhož se 
každoročně in-
vestují miliony 
korun. Letošní 
investice by 
přitom měly 
p ř e s á h n o u t 
dvacet milionů 
korun, z nichž 
je rovných šest 
vyčleněno na 
nákup nového 
mamografu.

 -tž, zk-

Nemocnice koupila nové sanitky

Nové sanitky nabízejí pacientům větší komfort 
a bezpečnost při přepravě.  Foto: archiv

Vybrané aleje a park čeká omlazovací kůra
Ještě letos by mohly projít „omlazovací 

kůrou“ dvě šumperské aleje a jeden park. 
Město totiž požádalo v rámci  operačního 
programu Životní prostředí Evropskou 
unii o pět milionů korun na realizaci 
první etapy revitalizace městských par-
ků a alejí a jejich následnou dvouletou 
údržbu. Ve svém rozpočtu na ni vyčleni-
lo rovný milion. K rozhodnutí pustit se 
do „generálky“ městské zeleně přivedly 
radnici mimo jiné i odborné posudky na 
vytipované lokality se stromy, které zpra-
coval autorizovaný znalec v oboru dend-
rologie. Ten poukázal na špatný zdravotní 
stav některých stromů i celých alejí.

Jako nejvíce problematické ukázal 
odborný posudek stromořadí dvanác-
ti sloupovitých topolů lemujících ulici                      
8. května, které se zde vysadily někdy 
v době výstavby domů v šedesátých letech 
a dnes je jejich zdravotní stav velmi špat-
ný. Jen o něco málo lépe je na tom lipová 
alej v ulici 17. listopadu, kterou dnes tvoří 
devětatřicet stromů a kaštanovníky, jež 
nechala asi před osmi lety radnice vysadit 
pod část lip. Obě aleje a také Sady B. Mar-
tinů, které čeká komplexní rekonstrukce, 
chce místní radnice revitalizovat s po-
mocí evropských peněz. „Z operačního 
programu Životní prostředí bychom rádi 
získali fi nance na obnovu zeleně s tím, 
že dotace může dosáhnout až devadesáti 
procent celkových nákladů,“ říká Lenka 
Vrbecká, která má na místní radnici na 
starosti strukturální fondy, a dodává, že 
město již žádost o dotaci podalo. Roz-
hodnutí by pak mělo padnout na přelomu 
května a června.

Pokud radnice se svojí žádostí uspěje, 
zaměří se nejprve na ulici 8. května. Zde 
si obnova zeleně podle předběžných od-
hadů vyžádá asi osm set padesát tisíc ko-
run s tím, že sloupovité topoly, které by se 
měly skácet na přelomu dubna a května, 
nahradí na podzim plnokvěté višně obec-
né, jež svými kořeny nijak neohrozí v ze-
mi uložené inženýrské sítě.

Na podzimní měsíce plánuje město 
i „generálku“ lipové aleje v ulici 17. lis-
topadu. Stávající výsadbu nahradí dva-
atřicet mladých stromů, z nichž většinu 
tvoří vzrostlé lípy velkolisté. Pouze v části 
směrem od vlakového nádraží k budově 

městské knihovny vyrostou místo lip ja-
vory s menší kulovitou korunou. „Obno-
va této aleje bude poměrně náročná, při 
kácení se bude muset například použít 
plošina, takže náklady odhadujeme na 
1,9 milionu korun. Projekt navíc zahrnuje 
i ochranná opatření, jako je osazení kůlů 
ke stromům či zabezpečení dvou krajních 
stromů pletivem,“ vypočítává Vrbecká, 
podle níž zatím zůstává otázkou budoucí 
rozmístění stánků, jež se nacházejí mezi 
stávajícími stromy. 

Zásadní proměna čeká na podzim 
rovněž Sady B. Martinů, jež se nacházejí 
mezi ulicemi Jiřího z Poděbrad, Vítěznou 
a Gen. Svobody u Kaufl andu. Část stáva-
jící zeleně by měla vzít zasvé právě letos, 
zbytek pak příští rok na jaře. „Výsadba by 
zřejmě proběhla také ve dvou etapách, 
aby se zeleň přirozeně obměňovala,“ po-
dotýká Vrbecká. Již příští rok by tak měla 
park podél ulice J. z Poděbrad zdobit 
třešňová alej, souběžně s ulicí Vítěznou 
pak alej jasanů, chodník vedoucí parkem 
olemují jabloně a chybět nebudou ani so-
litérní stromy, keřová podsadba, krmítka 
a budky pro ptáky, kameny a také kmeny 
bříz s popínavými rostlinami. „Projekt 
počítá i se zpevněnými plochami a dět-
ským hřištěm, které je ale nutné fi nanco-
vat z městského rozpočtu. Realizace tak 
bude na zvážení zastupitelstva,“ vysvětlu-
je Vrbecká a dodává, že žádost na realizaci 
první etapy revitalizace městských parků 
a alejí, kterou město podalo, obsahuje i je-
jich následnou dvouletou údržbu. Záleží 
tak pouze na Evropské unii, zda na ni po-
šle peníze.

Se zásahem do zeleně musejí letos 
počítat i lidé bydlící v lokalitě kolem uli-
ce Jiřího z Poděbrad, jež má před sebou 
náročnou rekonstrukci. „Téměř žádná 
investiční akce se neobejde bez nezbyt-
ně nutného zásahu do zeleně. Z hlediska 
ochranných pásem inženýrských sítí ne-
lze v mnoha případech realizovat novou 
výsadbu, přesto se snažíme na každé 
volné místo zeleň zase vrátit,“ říká Lenka 
Stojarová z oddělení přírody, lesů a ze-
mědělství odboru životního prostředí 
šumperské radnice a dodává, že konkrét-
ním příkladem je právě ulice Jiřího z Po-
děbrad. Zpracovaný projekt tak počítá 
s tím, že po dokončení rekonstrukce se 
v celé lokalitě postupně vysadí na čtyři sta 
vzrostlých stromů, více než dva tisíce vy-
sokých a patnáct tisíc nízkých keřů a ně-
kolik solitérních buků. Své zastoupení by 
tu měly mít javory, hlohy, okrasné třešně, 
kulovité katalpy, akáty, jilmy, pyramidální 
habry i lísky.  Zuzana Kvapilová

Jako problematickou ukázal odborný 
posudek dendrologa alej v ulici 17. listo-
padu, kterou dnes tvoří devětatřicet lip 
a kaštanovníky.                         Foto: -pk-

Se zásahem do zeleně musejí letos počítat 
i lidé bydlící v lokalitě kolem ulice Jiřího 
z Poděbrad, jež má před sebou náročnou 
rekonstrukci.                              Foto: -zk-
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Sotva skončila jedna etapa výměn 
občanských a řidičských průkazů, od-
startovala hned další. Zatímco v případě 
„občanek“ jde o fázi čtvrtou, a tedy po-
slední, výměna „řidičáků“ bude probí-
hat až do konce roku 2013. Druhé kolo, 
které se letos rozeběhlo, sice potrvá až do 
konce roku 2010, lidé z odboru dopravy 
šumperské radnice však po zkušenostech 
z loňska vyzývají k výměně již nyní.

Starý občanský průkaz je třeba 
vyměnit do konce listopadu

Posledním dnem letošního roku končí 
platnost občanských průkazů, vydaných 
do 31. prosince 2003, které mají podobu 
„růžové“ karty s lepenou fotografi í a jsou 
bez strojově čitelné zóny. Podle nařízení 
vlády č. 612/2004 Sb. si musí občané tyto 
doklady vyměnit za nové v podobě zele-
né karty se strojově čitelnými údaji. Čas 
na podání žádosti přitom mají do konce 
letošního listopadu.

„Lidí, kteří si musí vyměnit starý ob-
čanský průkaz vydaný v letech 1999 až 
2003 za nový, je v Šumperku i v celém 
správním obvodu několik tisíc,“ říká ta-
jemník šumperského Městského úřadu 
Petr Holub. Včas podle něj vyřídí Městský 
úřad žádosti podané nejpozději do 30. lis-
topadu. „Výměna se netýká těch, kteří se 
narodili před 1. lednem 1936 a mají ve 
stávajícím občanském průkazu uvedenou 
dobu platnosti bez omezení,“ zdůrazňu-
je Holub a podotýká, že „velká výměna“ 
občanských průkazů odstartovala před 
třemi lety. „Posledním dnem loňského 
roku vypršela lhůta pro výměnu průkazů 
vydaných v letech 1997 a 1998. Bohužel 
kolem sto dvaceti občanů ještě tuto starou 
a dnes již neplatnou občanku vlastní. Ze 
zákona jim přitom hrozí bloková pokuta,“ 
připomíná tajemník a doporučuje lidem, 

aby podávání žádostí o vydání nového 
občanského průkazu nenechávali na po-
slední chvíli, ale učinili tak co nejdřív.

Žádosti, k nimž je potřeba předlo-
žit stávající občanský průkaz, rodný list 
a jednu fotografi i ze současné doby, při-
jímá pracoviště občanských průkazů od-
boru správního a vnitřních věcí, jež sídlí 
v kanceláři číslo 129 v přízemí úřadovny 
na Jesenické ulici 31, a to čtyři dny v týd-
nu. V pondělí a středu je otevřeno od          
8 do 12 hodin a od 12.45 do 16.45 hodin, 
v úterý a čtvrtek pak od 8 do 12 hodin 
a od 12.45 do 15.15 hodin.

Výměna „řidičáků“ 
pokračuje druhou etapou

Druhá etapa výměny řidičských prů-
kazů, která odstartovala letos a potrvá do 
konce roku 2010, se týká dokladů vyda-
ných od začátku roku 1994 do konce roku 
2000. V Olomouckém kraji spadá do této 
kategorie 82 608 řidičských průkazů, 
z nichž šumperská radnice eviduje ve 
svém správním obvodu sedm tisíc čtyři 
sta. To je o něco méně než vloni - v první 
etapě, která se dotkla „řidičáků“ vydaných 
do konce roku 1993, si mělo nový doklad 
vyřídit téměř osm tisíc řidičů, 3032 tak 
ale neučinili. „Jde nejčastěji o starší obča-

ny, kteří už nepočítají s tím, že ještě někdy 
budou řídit auto. Neuvažujeme o tom, 
že bychom je nějakým způsobem posti-
hovali. Za volant už ale samozřejmě ne-
mohou s neplatným dokladem usednout. 
Nemalou část pak tvoří zemřelí, jejichž 
řidičák pozůstalí neodevzdali, takže je 
máme stále v evidenci,“ říká vedoucí od-
boru dopravy šumperského Městského 
úřadu Radek Novotný, podle něhož by 
v současné etapě výměny měl být podíl 
starších majitelů „řidičáků“ menší než 
v kole předchozím. Úřady tak pravdě-
podobně budou muset počítat s větším 
náporem než loni.

„Všichni řidiči by si měli zkontrolovat 
rok vydání svého řidičáku. Pokud spadají 
do zmíněné kategorie, neměli by výměnu 
nechat až na rok 2010,“ zdůrazňuje No-
votný a připomíná, že výměna řidičských 
průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 
31. prosince 2000 je bezplatná. Žadatelé 
musí kromě vyplněného formuláře žá-
dosti, jenž je k dispozici na odboru do-
pravy, předložit občanský průkaz, starý 
„řidičák“ a jednu fotografi i o rozměrech 
3,5 x 4,5 cm. Žádosti přijímá odbor do-
pravy v kanceláři č. 706 v přízemí městské 
úřadovny na Rooseveltově ulici čtyři dny 
v týdnu. V pondělí a středu je otevřeno od 
8 do 12 hodin a od 12.45 do 16.45 hodin, 
v úterý a čtvrtek pak od 8 do 12 hodin 
a od 12.45 do 15.15 hodin.  -zk-

Šumperský web www.sumperk.cz zabodoval v polovině března mezi stránkami 
ostatních měst v Olomouckém kraji. V prestižní soutěži Zlatý erb o nejlepší interne-
tové stránky měst a obcí obsadil ve své 
kategorii první místo, a postupuje tak 
do celostátního fi nále. Svůj web přitom 
Šumperk přetvořil na přelomu loňského 
a letošního roku. V lednu spustil nové 
stránky s vylepšenou strukturou, desi-
gnem i grafi kou, jež mimo jiné usnadňu-
je přístup handicapovaným občanům.

„Prvenství v krajském kole nás samo-
zřejmě velmi těší a rádi bychom s naším 
webem zabodovali i v celorepublikovém 
fi nále,“ řekl šumperský místostarosta 
Marek Zapletal, který v polovině března 
spolu s vedoucím oddělení informatiky 
Pavlem Kouřilem ocenění přebíral. Do 
prestižní soutěže, kterou pořádá Sdru-
žení Zlatý erb, se v Olomouckém kraji 
zapojilo sedm měst a sedmnáct obcí. 
Nejvíc bodů - 4,58 v kategorii o nejlepší 
web města přidělila sedmičlenná porota 
právě Šumperku. O osmapadesát setin 

méně měl druhý Šternberk, na třetím místě pak skončil Moravský Beroun. Porotci při-
tom hodnotili úroveň povinných informací, úřední desky a doporučených informací, 

dále ovládání webu, výtvarné zpracování 
a bezbariérovou přístupnost.  

„Naší snahou je, aby webové strán-
ky šumperského Městského úřadu byly 
maximálně přístupné jak z hlediska 
obsahu, tak i funkčnosti. Splňují proto 
všechny požadavky podle novely zá-
kona č. 365/2000 Sb. O informačních 
systémech veřejné správy, provedené 
zákonem č. 81/2006 Sb.,“ uvedl vedoucí 
oddělení informatiky Pavel Kouřil. Web, 
který město spustilo začátkem letošního 
roku, je vytvořen podle pravidel tvorby 
„přístupného webu“, vychází z pravidel 
projektu Blind Friendly Web Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých 
a z pravidel WAI, tedy Iniciativy pro 
bezbariérový přístup. Informace a rov-
něž odkazy tak jsou na nových strán-
kách dostupné, srozumitelné, přehledné 
a snadno čitelné.   Pokračování na str. 4

Město má nejlepší web v kraji: www.sumperk.cz

V roce 2014 již musí mít nejnovější prů-
kazy všichni řidiči. 

Šumperský web zaujal porotce členěním, designem i grafi kou, jež mimo jiné usnadňuje 
přístup handicapovaným občanům.

Oprava mostu uzavře 
Langrovu ulici

Do opravy mostu v Langrově ulici se již 
příští týden pustí místní radnice. Vzhle-
dem k náročnosti prací se tak motoristé 
musí připravit na dopravní omezení. Pro 
cestu směrem k náměstí Republiky bu-
dou muset zvolit objížďku po Temenické 
a Šumavské ulici.

Rekonstrukci mostu, která přijde na 
tři miliony a sto patnáct tisíc, chce šum-
perská fi rma SART, jež zvítězila ve výbě-
rovém řízení, zahájit v pondělí 7. dubna 
a dokončí ji podle předběžných odhadů 
za dva až tři měsíce. Lidé tak musejí po-
čítat s tím, že Langrovou ulicí nebudou 
moci projíždět. V souvislosti s uzavřením 
mostu se přestěhuje i autobusová zastávka 
z náměstí Republiky na Temenickou ulici 
k prodejně Mountfi eld.

Již dnes by měli řidiči počítat s tím, 
že stavební práce mohou omezit provoz 
v ulicích Langrově a Jiřího z Poděbrad 
nejméně do podzimu. V nejbližších týd-
nech a měsících se v ulici Langrově plá-
nuje rekonstrukce dešťové kanalizace, uli-
ci  J. z Poděbrad obsadí plynaři a v úseku 
od ulice Šumavské k ulici Bratrušovské se 
bude opravovat vodovod. „Na dopravní 
omezení a případné uzavírky bude upo-
zorňovat dopravní značení. Přesné ter-
míny zatím neznáme, informovat o nich 
budeme průběžně v Šumperském zpra-
vodaji a na webu města www.sumperk.
cz,“ uvedl vedoucí odboru dopravy šum-
perské radnice Radek Novotný.  -zk-

Odstartovalo další kolo výměny dokladů

Příští rok by již měli mít všichni lidé občan-
ský průkaz se strojově čitelnými údaji.
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Pokračování ze strany 3
Součástí webu je mimo jiné aplikace, jež umožňuje 

zobrazování a strukturování životních situací podle stan-
dardu Ministerstva informatiky ČR. Aplikace Životní 
situace přitom představuje souhrn praktických návodů 
na řešení některých problémů občanů prostřednictvím 
úřadu. Lidé se v nich dozví, jak co zařídit, kam zajít, co 
si vzít s sebou. Občané tak mohou jednoduchým způso-
bem nalézt veškeré potřebné informace ke všem agen-
dám provozovaným na Městském úřadu. „Nedávno 
jsme rozšířili modul životních situací o činnosti týkající 
se problematiky odboru dopravy a průběžně 
doplňujeme životní situace z dal- š í c h 
odborů, zejména z oblasti od- b o r u 
majetkoprávního, životního pro-
středí, výstavby a odboru 
fi nančního a plánovacího,“ 
vysvětlil Kouřil. Rozšířit by 
se podle něj měla rovněž 
databáze organizací v Šum-
perku o státní orgány, insti-
tuce a organizace, jež vyko-
návají na území města a v je-
ho okolí svou činnost. „Ještě 
před účastí v celostátním kole 
soutěže bychom rádi propojili 
webové stránky Regionálního 
a městského informačního 
centra s městským webem tak, 
aby se data o akcích pořáda-
ných v Šumperku zobrazova-
la i na našem webu,“ prozradil 
vedoucí oddělení informatiky.

Jasné a pochopitelné je i samotné ovládání šumper-
ského webu, naprostá většina stránek obsahuje odkaz 
„Náhled pro tisk“, který zobrazí příslušnou stránku ve 
zjednodušeném textovém náhledu. Zájemci si poté 
mohou danou stránku pomocí standardních nástrojů 
internetových prohlížečů vytisknout. Dokumenty a for-
muláře ke stažení jsou pak k dispozici ve formátech PDF, 
DOC a XLS. Každý návštěvník si navíc může upravit 
i velikost písma.

„Uživatelé internetu nejsou samozřejmě stejní, někteří 
mají navíc specifi cké potřeby. V praxi to jsou většinou 

zrakově a sluchově postižení, případně lidé se sníže-
nou hybností rukou nebo poruchami soustředění. 
Ti všichni využívají pomocné technologie, například 

hlasové výstupy a braillské řádky, které informa-
ce z www stránek zprostředkovávají,“ podotkl 
Kouřil. Aby zmíněné pomůcky fungovaly, 
musí podle něj webová stránka splňovat právě 
kritéria přístupného webu. Ten navíc neslou-
ží pouze zdravotně postiženým, ale i lidem 

využívajícím méně obvyklá zobrazovací zaříze-
ní, operační systémy nebo soft warové vybavení. 
„V prostředí veřejné správy není možné, aby byl 
kdokoli v přístupu k informacím diskriminován,“ 

zdůraznil vedoucí oddělení informatiky a dodal, 
že respektování pravidel přístupného webu místní 
radnici nijak fi nančně nezatížilo. „Stačilo pouze znát 
základní pravidla pro tvorbu www stránek a řídit se 
nimi,“ uvedl na závěr Kouřil. Zuzana Kvapilová

Město má nejlepší web v kraji

Dva dny plné různých podob jazzového žánru na-
bídne další ročník tradiční akce Jazz Šumperk. Festi-
val, jehož kořeny sahají do počátku 80. let, proběhne 
ve dnech 17. a 18. dubna a příznivci jazzové muziky 
se mohou tentokrát těšit na neobyčejně pestrou dra-
maturgii.

Ve snaze přiblížit jazzovou muziku mladší generaci 
zahájí festival populární tuzemská funková forma-
ce Monkey Business. Ta se pyšní největším počtem 
nominací na letošní udílení cen APH Anděl 2007 
a i šumperskému publiku předvede, že jazz se může 
ukrývat do mnoha hudebních podob. Špičkové hrá-
če v čele s klávesisty Romanem Holým a Ondřejem 
Brouskem povede vokální duo Matěj Ruppert a To-
nya Graves. Čtvrteční koncert Monkey Business se 
uskuteční 17. dubna ve velkém sále od půl osmé ve-
čer. 

Hlavní festivalový program začne v pátek 18. dub-
na v šest hodin večer a znít budou opět rozmanité 
podoby jazzové hudby. Do rytmu synkop zavede 
posluchače hned úvodní vstup ve foyer, kde vystoupí 
Jiří Groulík Trio. Formace vznikla před dvěma roky 
a obvyklé jazzové standardy doplňuje vlastní tvorbou, 
která je ovlivněna jak zpěvností moravské melodiky, 
tak brazilskou bossa novou a částečně i skandináv-
ským jazzem.

Hlavní festivalové dění se pak přesune do velké-
ho sálu Domu kultury. Posluchači se mohou těšit na 
fenomenálního hráče Pavla Jakuba Rybu v doprovo-
du souboru M.T.S. Art Ensemble. Svěží funky/jaz-
zovou tvorbu představí v Šumperku mladá, nadějná 
formace Taking Off  v čele s Terezou Černochovou. 
V Šumperku se představí jako výtečná swingová 
interpretka a za sebou bude mít podporu jedenácti 

vynikajících hráčů, kteří spolu tvoří vlastní repertoár 
od roku 2000. 

Další lahůdkou v programu jazzového festivalu 
bude vystoupení jazzových talentů z místní líhně, 
souboru Teens Velké Losiny. Téměř domácí or- 
chestr, který má za sebou řadu úspěchů, oslaví na 
festivalu pět let existence! Jedním z největších lákadel 
pro jazzové fajnšmekry pak bude na letošním šum-
perském „jazzování“ recitál Waltera Fischbachera 
s doprovodnou skupinou. Asi před pěti lety dostal 
Walter Fischbacher nabídku vyrazit na turné s Lacem 
Deczim a jeho Celulou New York. Od té doby se do 
Evropy vrací každý půl rok. Před dvěma lety zde také 
představil svůj vlastní projekt Fischbacher, se kterým 
slaví úspěchy nejen v České republice a na Slovensku, 
ale také v Německu a Rakousku. Protože se rozhodl 
proniknout i do ostatních evropských zemí, Celulu 
New York opustil a již touto dobou pracuje na přípra-
vě podzimního turné také v Holandsku a Švýcarsku. 
 Ondřej Polák, produkční DK

Za dva týdny oblékne město jazzový háv

Téměř na domácí půdě se představí soubor Teens Velké 
Losiny.  Foto: archiv

Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Sluníčkový den pomůže 

opuštěným dětem
Nadační fond Rozum a Cit pořádá ve čtvrtek                      

17. dubna již tradičně celorepublikovou sbírku na pod-
poru opuštěných dětí a pěstounských rodin. Do projektu 
Sluníčkový den se přitom letos zapojí na čtrnáct set stu-
dentů středních škol ze sedmi desítek měst České repub-
liky a přes šedesát mateřských a základních škol.

Kovové placky nebo magnetky nesoucí symbol sbír-
ky - sluníčko si budou moci lidé koupit i v šumperských 
ulicích, a to za třicet korun. Výtěžek sbírky se použije 
na nákup zdravotnických, rehabilitačních a výukových 
pomůcek pro děti vyrůstající v pěstounských rodinách. 
Nadační fond navíc pravidelně podporuje služby odbor-
né pomoci při výchově dětí v pěstounské péči a aktivity 
sloužící k rozvoji náhradní rodinné péče. Více informa-
cí o nadačním fondu a náhradní rodinné péči lze nalézt 
na www.rozumacit.cz případně na www.pestounska-
pece.cz. Činnost fondu mohou zájemci podpořit i za-
sláním dárcovské sms ve tvaru: „DMS ROZUMACIT“                            
na číslo 8777.  Petra Sedláčková, Rozum a cit

V knihovně se bude 
besedovat o památnících

Městská knihovna v Šumperku naplánovala na po-
lovinu dubna besedu ke knize Památníky obětem 
první a druhé světové války 1914-1918, 1939-1945 na 
Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. Publikace, která 
vyšla v říjnu 2007, přehledným způsobem představuje 
všechny památníky okresu Šumperk a je významným 
příspěvkem v dokumentaci historie regionu. O jejím 
vzniku mohou zájemci besedovat s autory Janem Ben-
dou, Bořivojem Lešenarem a Aloisem Blažkem ve středu 
16. dubna v 18 hodin v budově knihovny na ulici 17. lis-
topadu. Vstup je zdarma. -red-

Šumperští učni zvítězili 
v krajské soutěži 

Po dvou letech byla Střední odborná škola železnič-
ní, stavební a památkové péče a SOU v Šumperku znovu 
pověřena organizací krajského kola soutěže odborných 
dovedností  „Učeň - Instalatér 2008“. A opět byla úspěšná. 
Celodenní náročný program vyžadoval maximální soustře-
dění nejen od soutěžících, ale od všech organizátorů, kteří 
připravili pro jejich náročnou práci ty nejlepší podmínky.

Žák 3. ročníku SOŠ ŽSPP a SOU v Šumperku Martin 
Bureš se stal absolutním vítězem krajské soutěže (zisk 
398 bodů). Druhé místo obsadil jeho spolužák Jaroslav 
Diviš (zisk 342 body). Oba vybojovali prvenství i v kate-
gorii družstev (zisk 740 bodů). Diplomy a věcné ceny jim 
předali ředitel školy Luboš Mátych a Tomáš Pospíšil, jed-
natel zábřežské fi rmy VELUM, s.r.o., která byla generál-
ním partnerem soutěže. Oba šumperští soutěžící přitom 
postupují do celo- státního kola, které 
se uskuteční v Brně.  

  -jug-

Absolutní vítěz krajské soutěže Martin Bureš. Foto: -jug-

Ocenění převzali v Olomouci šumperský místostarosta 
Marek Zapletal a vedoucí oddělení informatiky Pavel 
Kouřil.  Foto: A. Jahnová
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Diane Richler, prezidentka Inclusion Internati-
onal, mezinárodní organizace sdružení lidí s men-
tálním postižením a jejich rodin, zavítala ve středu                
19. března do Šumperka, aby se kromě jiného sezná-
mila se sociálními službami, jež ve městě využívají 
lidé s mentálním postižením. Vzácného hosta při-
tom doprovázel poslanec dolní komory Parlamentu 
a šumperský zastupitel Ivo Vykydal, předseda Spo-
lečnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, 
jenž stál u zrodu hned několika projektů zaměřených 
na začlenění lidí s postižením do společnosti.

„Lidé s mentálním postižením patří všude na světě 
k nejvíce diskriminovaným skupinám a často dochází 
k porušování jejich občanských a lidských práv,“ uve-
dl Ivo Vykydal. Přestože podle něj v České republice 
existují případy, kdy chodí všichni žáci do stejné třídy, 
stále ještě převládá vzdělávání studentů s postižením 
odděleně od ostatních. Mezi dětmi se tak přetrhávají  
přirozené vazby a v dospělosti tento model vzdělává-
ní vede k sociálnímu vyloučení. „Oddělené vzdělávání 
žáků s postižením nemůže dobře připravit budoucího 
řidiče autobusu, prodavače, učitele nebo lékaře pro si-
tuace, kdy se setkají s člověkem s handicapem. A také 
naopak člověk, který ve škole pozná jen spolužáky s po-
stižením, těžko hledá v dospělosti přátele a kamarády 
mezi většinovou populací,“ podotkl Vykydal a dodal, že 
právě Diane Richler přijela do České republiky ukázat 

výhody školy pro všechny a představit takzvané inklu-
zívní vzdělávání. 

S prostředím v České republice se prezidentka In-
clusion International podrobně seznámila při návštěvě 
mateřské a základní školy ve Vikýřovicích i během pro-
hlídky podpůrných komunitních sociálních služeb pro 
lidi s postižením v Šumperku, které jim jsou poskyto-
vány přímo v jejich bytech nebo při hledání pracovní-
ho uplatnění v zaměstnání. Setkala se rovněž s řediteli, 

výchovnými poradci a učiteli místních mateřských 
a základních škol. „Když jsem vybírala školu pro své 
„zdravé“ děti, chtěla jsem, aby byly ve třídě, kam chodí 
i děti s postižením. Různost a pestrost osobností dětí 
ve třídě jsou přínosné pro všechny,“ řekla Richler. 
„Jestliže člověk nemluví, neznamená to, že s ním nelze 
komunikovat. Když nechodí, neznamená to, že se ne-
může přemístit z jednoho místa na druhé. Neměňme 
člověka, ale prostředí, ve kterém žijeme. Vytvořme ško-
lu skutečně pro všechny žáky, město pro všechny oby-
vatele a společnost pro všechny,“ doplnil prezidentku 
Inclusion International během přednášky Vykydal.

Nečekané překvapení pak připravila Diane Richler 
pro šumperského starostu Zdeňka Brože. Před svým 
odjezdem zavítala na radnici a předala mu čestný 
titul „Inteligentní město pro všechny“. „Šumperk se 
stal v otázkách začlenění lidí s mentálním postižením 
mezinárodně uznávaným pojmem. Cesta, kterou jste 
za relativně krátkou dobu ušli, je příkladem a povzbu-
zením pro ostatní. Udělení ceny města za rozvoj soci-
álních služeb v loňském roce Markétě Jirglové, dívce 
s mentálním postižením, za to, že je a žije v Šum-
perku, je výrazem hlubokého respektu ke každému 
člověku. Tento čestný titul vám tak po právu náleží,“ 
zdůraznila prezidentka Inclusion International, jež 
v roce 2004 obdržela řád za přínos ke zlepšení životů 
Kanaďanů. -zk-

Vlastní webové stránky mají od konce loňského roku hasiči 
města Šumperka. Na adrese www.hasicisumperk.cz najdou zá-
jemci kompletní informace nejen ze života občanského sdružení 
Sboru dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice, ale mohou se 
rovněž seznámit s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
města, kterou občanské sdružení pro místní radnici vytváří.

„Snažili jsme se, aby na novém webu byly nejen informace 
zajímavé pro veřejnost, ale také důležitá sdělení a zajímavosti ur-
čené našim členům,“ říká velitel Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů města Pavel Koutný a prozrazuje, že nové stránky vznika-
ly zhruba půl roku. Jejich „duchovním otcem“ přitom je vedoucí 
oddělení informatiky šumperské radnice Pavel Kouřil. „Právě 
on dal našim stránkám podobu a má velkou zásluhu na jejich 
rychlém spuštění i aktualizaci. Rád bych mu za to poděkoval,“ 
zdůrazňuje velitel temenických hasičů.

Na adrese www.hasicisumperk.cz najdou zájemci informa-
ce týkající se občanského sdružení Sboru dobrovolných hasičů 
Šumperk - Temenice a také Jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů, která je organizační složkou města. Přehledný web nabízí 
kromě hlavního menu rovněž novinky a kalendář akcí. „Jsme 
velice rádi, že se na stránky podařilo dostat plán akcí rozčleněný 
do jednotlivých kategorií, včetně pohotovostí. Z přehledného ka-
lendáře, který s měsíčním předstihem ak-
tualizujeme, lze vyčíst, co hasiče v daném 
období čeká v oblasti výcviku, školení, po-
rad, výcviku mládeže a podobně. Akce tr-
valého charakteru, jako je rozpis služeb či 
kroužky mládeže, jsou pak naplánované 
až do konce roku 2008,“ popisuje Koutný. 
Naopak ohlédnutí za činností hasičů pod-
le něj nabízí sekce Aktuality, která se kaž-
dý měsíc doplňuje. Na webu se nacházejí 
rovněž informace o členské základně, pře-
hled ocenění sboru, aktualizovaná výroč-
ní zpráva o činnosti za rok 2007, potřebné 
kontakty a odkazy na webové stránky dal-
ších organizací, institucí a partnerů. 

Z hlediska informací nejobsáhlejší 
sekce „Jednotka SDH města“ seznamuje 
návštěvníky webu s posláním a složením 

této organizační složky města, s lezeckým družstvem a se spe-
ciálními službami, které v ní působí, součástí je i plán odborné 
přípravy na letošní rok, přehled techniky, výstroje a technických 
prostředků a také opatření velitele. Samostatnou kapitolu pak 
tvoří oddíl mladých hasičů. „Oddíl funguje již třetím rokem 
a dnes do něj dochází patnáct dětí od šesti do patnácti let. S jejich 
činností se mohou lidé seznámit na internetu prostřednictvím 
kronik, které mladým „soptíkům“ vede oddílová kronikářka 
Iveta Koutná. Jejich prohlédnutí určitě stojí za to,“ láká na nové 
stránky Koutný. Kroniky i fotografi e z činnosti mladých hasičů 
podle něj najdou zájemci rovněž ve Fotogalerii, která se průběž-
ně doplňuje o aktuální snímky ze zásahů, činnosti dorostu, ze 
spolupráce s badhersfeldskými kolegy a podobně.

Na webu samozřejmě nechybí ani historie sboru, rozšířená 
o přehled velitelů od roku 1873 a přehled předsedů a staros-
tů od roku 1945. „Hasičský sbor založili v roce 1873 němečtí 
temeničtí občané a my se od německého sboru nechceme 
distancovat. Přehled velitelů jsme proto rozdělili na německý 
sbor do roku 1945 a český od roku 1945. S příchodem českého 
hasičstva navíc proběhla změna ve vedení sboru - místo velitele 
zastřešuje sbor předseda a od roku 1991 starosta,“ vysvětluje 
Koutný, podle něhož má dnes sbor dvaatřicet aktivních a dal-

ších čtrnáct přispívajících členů. Polopro-
fesionální Jednotka SDH města, která od 
loňského roku zasahuje v prvním stupni 
již i v okolních obcích, pak čítá šestnáct 
mužů. „Je potěšitelné a zároveň motivu-
jící, že se nás profesionální hasiči nebojí 
oslovit. Díky nové velké cisterně jsme tak 
dnes schopní zabezpečit dva výjezdy,“ po-
dotýká velitel temenických hasičů, s jejichž 
činností se mohou zájemci seznámit právě 
na novém webu. „Přestože nejde o akční 
stránky s fotografi emi výlučně ze zásahů, 
podle prvních ohlasů se lidem líbí. Jako 
jedny z nejhezčích je hodnotí i profesio-
nální kolegové z Olomouce, kteří z nich 
chtějí čerpat informace pro jeden z pořadů 
Českého rozhlasu Olomouc,“ prozrazuje 
na závěr Pavel Koutný. -zk-

Město rozezní 
Zlatá lyra

Druhou dubnovou sobotu se již tra-
dičně v Šumperku rozezní Zlatá lyra. 
Letošní třicátý osmý ročník přivítá 
v prostorách klášterního kostela osm-
náct dětských sborů z celého regionu. 
Přestože je Zlatá lyra nesoutěžní pře-
hlídkou dětských sborů šumperského 
regionu, její pověst již hranice regionu 
dávno překročila. Letos tedy přivítáme 
hosta z místa vzdálenějšího - Kopretiny 
z Orlové-Lutyně. 

Společné setkání dětských sborů 
a jejich sbormistrů je především příle-
žitostí, která dává dětem zažít alespoň 
špetku slavnostní festivalové atmosféry. 
Proto je nyní v plném proudu nácvik 
tří společných skladeb, které zazní na 
závěr koncertů. Nebylo by to přece 
pravé sborové setkání bez společného 
zpívání - zazní skladby osvědčených 
autorů Petra Ebena, Milana Uherka 
a Miroslava Raichla. Půjdete-li 12. dub-
na kolem klášterního kostela, neváhejte 
a přijďte si poslechnout zpívání šesti set 
dětí na třech festivalových koncertech: 
1. KONCERT, začátek v 10.00 hodin: 
Fialky Šumperk, Zvoneček Zábřeh, 
Sedmikrásky Loštice, Pampelišky Zá-
břeh, Sluníčka Mohelnice, Růžové děti 
Šumperk * 2. KONCERT, začátek ve 
12.30 hodin: Barevné děti Šumperk, 
Ptáčátka Šumperk, Klubíčko Loučná 
nad Des., Dubínek Dubicko, Slavíček 
Zábřeh, Plameňáci Šumperk * 3. KON-
CERT, začátek v 15.30 hodin: Kop-
retina Orlová, Slavík Zábřeh, Větrník 
Loštice, Arietta Mohelnice, Loučňáček 
Loučná nad Des., Motýli Šumperk 

 H. Stojaníková, sbormistryně ŠDS

Činnost hasičů přibližuje nový web

Pro Diane Richler je Šumperk příkladem pro ostatní

Prezidentka Inclusion International Diane Richler, v do-
provodu Ivo Vykydala, předává čestný titul „Inteligentní 
město pro všechny“ šumperskému starostovi Zdeňku Bro-
žovi.  Foto: archiv

Nový web městských hasičů se lidem líbí.
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„Těší mě, když jsou děti spokojené,“ říká Tomáš Motýl

► Ve sborovém prostředí jste se pohyboval 
odmalička. Předpokládám, že jste „u tatín-
ka“ zpíval. Dobrovolně.

Cítil jsem, že by to tátovi udělalo ra-
dost. Zejména v době, kdy doma vypuklo 
„rojení“ a stále se mluvilo o sboru, jsem 
měl pocit, že bych se měl přihlásit. A pro-
tože jsem byl hodný hoch, vstoupil jsem 
do sboru naprosto dobrovolně. Táta má 
navíc zvláštní přesvědčovací dar - tehdy 
utrousil něco o pololetním soustředění 
sboru a o tom, že se tam bude lyžovat 
a bude tam hodně holek. Dodnes jsem 
přesvědčený, že právě to rozhodlo. Se sbo-
rem jsem pak prožil první soutěže a zjistil, 
že muzika vzbuzuje emoce, z nichž běhá 
mráz po zádech. Ještě dnes v sobě ten po-
cit nosím.

► Bral jste tedy jako hotovou věc, že pů-
jdete ve šlépějích svého otce?

To vůbec ne. Po vysokoškolských stu-
diích jsem dokonce tvrdil, že nikdy ne-
budu pracovat jako sbormistr dětského 
sboru, protože jsem doma viděl, co vše 
to obnáší. V roce 1976 jsem tak začal učit 
češtinu a hudební výchovu na šesté zá-
kladní škole. Brzy ale za mnou přišel ředi-
tel a řekl: „Ty jsi Motýl, budeš vést školní 
sbor.“ Po třech zkouškách jsem však zjis-
til, že to nechci dělat jako kroužek a začal 
jsem chodit k tátovi pro rozumy a okuko-
vat, jak se to dělá.

Profesně jsem se pak začal věnovat 
sboru o čtyři roky později, prakticky ze 
dne na den. Ředitel tehdejšího domu dětí 
a mládeže Radek Medlík přišel s návr-
hem, abych tátovi, kterého už to obrovské 
množství práce zmáhalo, pomáhal. Ta-
ková nabídka se samozřejmě neodmítá. 
Z počáteční bezradnosti jsem se dostával 
díky otcovskému školení, i radám ostat-
ních kolegů, zejména pak libereckého Mi-
lana Uherka a jeho ženy Jiřiny. Hudební 
skladatel Miroslav Raichl byl pro mě dal-
ším nesmírně důležitým člověkem. V ob-
lasti sborového zpěvu totiž u nás panuje 
kuriózní situace. Sbormistři si nekonku-
rují, ale naopak se přátelí a vyměňují si 
vzájemně poznatky. 

► Přesto mají naše sbory ve světě dobrý 
zvuk. Jak se vám daří udržovat vysokou 
pěveckou úroveň? Připadá mi, že jste v tom 

neobyčejně úspěšný.
Musím přiznat, že to jsou „galeje“. Pře-

vzal jsem totiž obrovský závazek uplynu-
lých desetiletí a těžko dopustit, aby sbor 
nešel dále. Práce ve sboru připomíná de-
vatero řemesel a není vůbec jednoduchá. 
Děti navíc musejí vydat spoustu sil, než se 
dostaví jakýsi pocit z odvedené práce. To 
vše v době, kdy mají za sebou celodenní 
zátěž ve škole. Musejí se soustavně pod-
řizovat určitým závazkům, které ze člen-
ství ve sboru vyplývají, a to pro ně vůbec 
nemusí být jednoduché. Pokud to vše 
zvládnou, pak vytvoří dobré podmínky 
pro další rozvoj sboru.

► Dá se na první poslech poznat, že z dí-
těte bude dobrý zpěvák? Lze i „nezpěváka“ 
naučit správné intonaci a začlenit jej do 
sboru?

Mezi foniatry kdysi panoval názor, že 
sborový zpěv dětskému hlasu jednoznač-
ně škodí. Ten názor se pozvolna mění, 
asi ruku v ruce s tím, co sbormistři dnes 
o dětském hlasu vědí a jak s ním dovedou 
pracovat. Přichází k nám stále více dětí 
s poškozeným hlasem, prostě proto, že při 
svých hrách křičí nebo napodobují defor-
mované hlasy televizních vzorů. Daří se 
nám ale většinu těchto vad zmírnit či od-
stranit. Také schopnost zazpívat melodii, 
aby bylo možno poznat, co vlastně dítě 
zpívá, není úplně častá.

A tak pro nás není důležité, v jaké hla-
sové a pěvecké situaci k nám děti přichá-
zejí, ale spíše to, jak se své pěvecké práci 
budou věnovat. Jsou děti, které umějí, 
chtějí a dělají, jsou i takové, které neumějí, 
nechtějí a nedělají, ale je to i všelijak pro-
pletené. Třeba velký talent s minimální 
vůlí, který se ustanoví za hvězdu a má po-
cit, že nemusí na hlasu pracovat, a naopak 
dítě s nepatrnými předpoklady, ovšem 
velmi pilné a vytrvalé. Odhadnout, co se 
v kom skrývá, jak se to bude vyvíjet a kam 
to dojde, je nesmírně obtížné. Takže na 
počátku nemůžete s určitostí říci, jaký 
zpěvák se po létech z dítěte stane. Snese-li 
však dítě naše snahy dostatečně dlouho, 
jsme schopni prakticky každého alespoň 
základním způsobem naučit zpívat.

► Konkurence v oblasti volného času je 
dnes obrovská. Čím si vysvětlujete, že zá-

jem o zpívání ve vašem sboru trvá?
Je pravda, že děti dnes mají obrovské 

možnosti a nabízí se jim řada aktivit, které 
kladou minimální nároky na jejich osob-
ní „vklad“. Musím ale na druhou stranu 
říct, že jsme ještě nikdy neměli tak zauja-
té, koncentrované a pilné děti jako nyní. 
Někdy si lámu hlavu, jak je to možné.

Problém je samozřejmě v počtu, neboť 
dětí všeobecně ubývá. Dnes tak máme 
necelých dvě stě zpěváků ve čtyřech oddě-
leních, z nichž sedmasedmdesát je v hlav-
ním sboru Motýli. Na začátku letošního 
školního roku k nám ale přišlo podstatně 
více dětí než loni, což nám dává určitou 
naději do budoucna.

Zájem dětí o zpívání je samozřejmě 
nutné podněcovat. Jakmile ale zakusí vel-
mi povznášející pocit - svou schopnost 
přimět plný sál lidí, aby poslouchal zcela 
bez dechu, dostaví se důvod pokračovat 
dál a těšit se na opětovné vyvolání tako-
vého dojmu.

► To ale určitě není okamžitě. Jak dlouho 
dětem trvá, než těmto schopnostem doros-
tou?

Je to samozřejmě různé. Důležité ale je 
dát jim řadu jiných podpůrných důvodů 
pro to, aby nelehkou práci ve zkouškách 
dokázaly zvládat týden po týdnu, rok po 
roce. Snažíme se tedy, aby se s tím, na čem 
ve zkouškách pracují, dostaly co nejdříve 
na jeviště a tam daly výsledkům své tak 
málo hmatatelné práce jakousi konkrét-
ní podobu. Každé z našich pěveckých 
oddělení alespoň jednou ročně absolvuje 
konkrétní zájezd a pro všechny zpěváky, 
s výjimkou těch nejmladších, každoročně 
připravujeme pěvecký letní tábor s boha-
tým doprovodným programem, mimo to 
jsou i čtyři kratší víkendová soustředění.

► Co čeká sborové děti v nejbližší době?
Koncem dubna se chystáme do fran-

couzského Bordeaux, kde budeme pre-
zentovat českou kulturu. Organizaci tří 
koncertů má přitom na starosti česká 
rodačka a vynikající sopranistka Stella 
Maris Dvořáčková.

Jakmile se vrátíme, čeká nás v květnu 
čtyřdenní pobyt v Dačicích. Tamní sbor 
Kvítek, jemuž jsme pomáhali v začátcích 
a který je naší krevní skupinou, totiž sla-
ví desáté narozeniny a my zde po mnoha 
letech uvedeme cyklus A Ceremony of 
Carols Benjamina Brittena. Koncert bude 
výjimečný i tím, že se při společném vy-
stoupení opět setkáme s vynikající harfi st-

k o u Janou Bouškovou.

Vyvrcholením letošní „sezony“ bude 
nepochybně koncert v rámci Pražského 
jara, který je výsledkem loni navázané 
spolupráce s Romanem Janků a jeho 
Agenturou J+D. Posledního května tak 
vystoupíme v chrámu sv. Šimona a Judy, 
což je jedenadvacet let od prvního a záro-
veň posledního vystoupení Šumperského 
dětského sboru na tomto prestižním fes-
tivalu. 

V červnu se pak chystáme natočit vá-
noční CD a podzim se ponese ve zname-
ní přípravy na velkou soutěž v baskické 
Tolose, která patří do šestice takzvaných 
grand prix evropských sborových soutěží. 
Pozval nás totiž jeden z porotců z meziná-
rodní soutěže pěveckých sborů ve švýcar-
ském Montreux, kde jsme loni v dubnu 
obsadili v absolutním pořadí druhé místo 
a současně získali cenu za nejlepší prove-
dení povinné skladby. Právě tento úspěch 
byl pro sbor obrovským motorem.

► Ty plány jsou skutečně rozsáhlé. Máte 
vůbec čas relaxovat, poslouchat například 
i jinou hudbu než tu, kterou zrovna studu-
jete?

Před časem jsem byl přiměn přáteli ke 
koupi kola a velmi se mi to zalíbilo. Bo-
hužel se na něj dostanu jen občas, stejně 
jako na lyže. Těším se proto, že až mi vy-
prší ona „pracovní“ věková hranice, budu 
moci dělat věci, jež mě baví a na které 
dosud nebyl čas. Těším se i na poslech 
hudby, což mi v současnosti moc nejde, 
protože po celodenním muzicírování 
hlava už moc nechce. Posloucháme tedy 
s tatínkem při našich „koaličních snída-
ních“ literární a publicistické pořady, jichž 
máme slušnou zásobu.

► Máte nějaký sbormistrovský sen, který 
byste si rád ještě před vypršením oné zmí-
něné věkové hranice splnil?

Bohužel jsem nebyl vybaven dost vel-
kou ctižádostí, takže věci, po nichž někte-
ří mí kolegové prahnou, mi jsou cizí. Jsem 
rád, když jsou děti spokojené, takže mě 
například baví vymýšlet hry, při nichž se 
dostatečně „vyblbnou“. Na druhou stra-
nu bych samozřejmě lhal, kdybych 
tvrdil, že mě netěší účastnit 
se se sborem prestižních 
udá- lostí. Do Ameriky 
a l e opravdu nechci. 

 Děkuji 
  za 
 rozhovor,

 Zuzana 
Kvapilová

Desítky hodin týdně tráví Tomáš Motýl, sbormistr Šumperského dětského 
sboru, ve zkušebně. Mimo to musí nastudovat množství notového mate-

riálu, připravit další dramaturgii, nasmlouvat domácí i zahraniční vystoupení 
či třeba vymyslet zajímavou hru, během níž se zpěváčci na pravidelných soustře-
děních dostatečně „vyblbnou“ a celodenní sborová práce jim pak nepřijde až tak 
úmorná. „Neměnil bych, práce se sborem je velká radost. Na druhou stranu ale 
již cítím určitou únavu a musím přiznat, že se těším na dobu, kdy budu mít čas 
i na něco jiného,“ prozrazuje s úsměvem šestapadesátiletý sbormistr, jemuž se 
loni dostalo ocenění za dlouholetou a úspěšnou sbormistrovskou a pedagogic-
kou činnost v podobě Ceny Františka Lýska. „Lhal bych, kdybych řekl, že mě 
to nepotěšilo - vždyť jde o vysoké ocenění. Nevnímám ho ale výhradně osobně, 
patří všem, kteří se okolo sboru pohybují,“ zdůrazňuje Tomáš Motýl, pro něhož, 
jak sám říká, je sborový zpěv svým způsobem rodovým „prokletím“. Dirigent-
skou taktovku totiž převzal od svého otce Aloise, jenž Šumperský dětský sbor 
před šestačtyřiceti lety založil a vytvořil z něj jedno z našich nejlepších sboro-
vých těles.

Sbormistr Tomáš Motýl tráví ve zkušebně desítky hodin týdně. Kromě jiného musí nastu-
dovat množství notového materiálu a připravit dramaturgii koncertů.                 Foto: -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Osudové osmičky Výstava potrvá do 18.5.
Akce v klášterním kostele:  3.4. v 18 hod. - ZUŠ Šumperk  - absolventský koncert 
 třídy p. učitelky Davidové, 7.4. v 18 hod. - ZUŠ 
 Šumperk - koncert žákovských korepetic, 12.4. po 
 celý den - „Zlatá lyra“, 15.4. v 19 hod. - koncert 
 z cyklu Klasika Viva
Hollarova galerie Pocta všem, kteří vzdorovali Výstava potrvá do 20.4.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
 Stálá expozice bude opět otevřena 23. dubna! 
Galerie Šumperska Známí i neznámí (Výtvarné umění regionu 
 v letech 1850  - 1950) Výstava potrvá do 31.8.

Vastivědné muzeum v Šumperku zve na
besedu „Vzpomínky politického vězně na dobu totality“

ve čtvrtek 3. dubna v 17 hodin v přednáškovém sále šumperského muzea 
(vchod přes informační centrum)

Beseda s bývalým politickým vězněm Janem Janků bude
uvedena zajímavým dokumentárním fi lmem.

přednášku o tzv. „Vítězném únoru 1948“
ve čtvrtek 17. dubna v 18 hodin v přednáškovém sále šumperského muzea

(vchod přes informační centrum)
Hovořit bude Karel Konečný z katedry historie FF UP v Olomouci.

Bližší informace: tel. 583 214 070, 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 13.15-17 hod. Klášterní kostel je v březnu a dubnu otevřen jen 
při kulturních akcích a zvláštních společenských událostech, otevírací doba Galerie: út  
- pá:  9  - 12 hodin, 12.30  - 17 hodin,  so: 9  - 13 hodin. V neděli a v pondělí je Galerie 
uzavřena. 

KINO OKO
2.4. jen v 18 hodin  Rambo: Do pekla a zpět, USA, Německo
2.4. jen ve 20 hodin  Lovec draků, USA
3.4. jen v 18 hodin  Jumper, USA
3.4. jen ve 20 hodin  Jan Saudek, ČR, USA 2007  Artvečer - Filmový klub
4. -6.4. jen v 18 hodin  Jumper, USA
4. -6.4. jen ve 20 hodin  Vlak 3:10 do Yumy, USA
7. -9.4. jen v 18 hodin   Jumper, USA
7. -9.4. jen ve 20 hodin  Soukromá válka pana Wilsona, USA
10. -13.4. jen v 16.30 hodin  Kronika rodu Spiderwicků, USA  Hrajeme pro děti
V neděli 13.4. v 16.30 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou 
rodinu s dětmi do 15 let je vstupné 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na toto předsta-
vení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
10. -13.4. v 18.15 a ve 20 hodin  Bobule, ČR
14.4. jen v 18 hodin  Kronika rodu Spiderwicků, USA  Hrajeme pro děti
14.4. jen ve 20 hodin  Bobule, ČR
15. -16.4. jen v 16.30 hodin  Kronika rodu Spiderwicků, USA  Hrajeme pro děti
15. -16.4. jen v 18.15 hodin  Bobule, ČR
15. -16.4. jen ve 20 hodin  Once, Irsko  Oscary 2008
17. -20.4. jen v 16 hodin  Nejkrásnější hádanka, ČR  Hrajeme pro děti
17. -20.4. v 17.45 a ve 20 hodin  Taková normální rodinka, ČR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz

KNIHOVNA

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
10.4. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
11.4. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: nové tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

DIVADLO ŠUMPERK
Festival Miloše Movnara 2.  - 4. dubna 
2.4. v 17 hodin  Amadeus  VK
2.4. ve 20 hodin ve „Vaně“  Humorné posezení s hudbou
3.4. v 17 hodin  Ostře sledované vlaky  VK
3.4. ve 20 hodin ve „Vaně“  Humorné posezení s hudbou
3.4. ve 21 hodin na Hrádku  KOBA  VK
4.4. v 17 hodin  Hotel Modrá hvězda  VK
4.4. ve 20 hodin ve „Vaně“ Vyhlášení Ceny M. Movnara, posezení s hudbou, 
 vyhlášení ceny Štěk roku
5.4. v 19.30 hodin  Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem  B, VK, X
16.4. v 18.30 hodin  Koncert Společná věc 
 Vodnářský zvon rozezní Tomáš Pfeiff er  VK
17.4. v 17 hodin  Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem  S, VK, X
19.4. v 19.30 hodin  Picasso Divadlo Ungelt Praga  P, VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
3.4. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
8.4. od 16 hodin  Klub fi latelistů
17.4. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Albatros
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hod.   
Každou středu vždy od 15 do 17 hod.  Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jarmila Janůjová: Souznění (malba a kresba na papíře)
 Výstava, která potrvá do 4.5., bude zahájena 2.4. 
 v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Jarmila Křížková - Scéna a kostýmy
Kavárnička pro seniory Jan Jančík  - Obrazy Výstava potrvá do 30.4.
Městská knihovna Sociální služby poskytované dětem v Šumperku a okolí 
 Výstava MK ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou 
 Šumperk potrvá do 30.4.

KONCERT SPOLEČNÁ VĚC 2008

ve středu 16. dubna v 18.30 hodin v Divadle Šumperk

Tomáš Pfeiff er rozezní Vodnářský zvon. Přítomní se mohou zaposlouchat 
do alikvotních tónů, které nejen rezonují s naší duchovní podstatou, 

ale léčí i naše tělo. Zajímavostí je i to, že součástí hudebního nástroje je vodní 
hladina, která během hry vytváří rezonanční obrazce a ve fortissimu dochází 

až k její levitaci do výše řady centimetrů. Hudební zážitek je tak doplněn 
i silným zážitkem vizuálním.

Předprodej vstupenek v pokladně divadla, 
tel.č. 583 214 061  - kl. 21, informace tel.č. 724 347 317

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve

NA SETKÁNÍ S MARIÍ FRYDRYCHOVOU

v pátek 18. dubna v 17.30 hodin v modlitebně BJB ve Štefánikově ulici
Téma: Nebezpečí New Age (Nový věk) a Kristova církev

Setkání nejsou uzavřena pro ženy, rády přivítáme každého zájemce.
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VILA DORIS
Každé pondělí od 15 hodin v AD na „Komíně“  Keramika pro veřejnost 
 - volná tvorba
Každé pondělí vždy od 15 hod. v MC na „K“  Volná herna
Každé pondělí od 17.30 hodin v tančírně na „K“  Hathajóga
Každé úterý vždy od 15 hod. v MC na „K“  Volná herna
Každé úterý od 16.30 hod. v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu vždy od 15 hod. v IT na „K“  Anglická herna pro děti  - čtení
Každou středu od 16 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek vždy od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15.30 hodin v MC na „K“  Hraníčko
Každý čtvrtek od 16 hodin v MC na „K“  Laktační poradna
2.4. v 18 hodin ve Vile Doris  Životní prostředí Šumperka 
 Veřejná diskuse 
4.4. v 18 hodin ve Vile Doris  Den ptactva
12.4. v 8.30 hodin ve Vile Doris  Okresní přebor v rapid šachu
13.4. od 9.30 hodin na „K“  Dovádivé dopoledne pro děti 
 rodiče na Komíně (od 1,5 roku) 
 Přezůvky s sebou
18.4. od 9 do 20 hodin u Vily Doris a na „K“  Bio DEN pro ZEMI 2008 
 Tradiční celodenní akce, letos 
 zaměřená na zdraví neškodné 
 potraviny, životní styl a bio 
 zemědělství 
19.- 20. dubna, 26. -27. dubna na ČČK Šumperk  Zdravotník zotavovacích akcí 
 v rozsahu 40 hodin 
 Přihlášky do 14.4., tel. 731 610 036
20.4. v 9 hodin na „Kotli“  Odyssea  - horská kola

Široká nabídka letních táborů  - více na http:
//www.doris.cz/tabory/nabidka@20tabory.htm 

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, Komín = „K“, Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481,       
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

DDM U RADNICE
2.4.  v 15.30 hodin v klubovně a učebně v 1. patře  Hádanky, hlavolamy a křížovky
 Pro děti od 8 let
2.4. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel 
 Netradiční náramky
3.4. v 15 hodin v dílně  Železniční modelářství 
5.4. od 9 hodin v keramické dílně  Keramika pro každého
5.4. od 13 hodin v ateliéru  Panenky a drobné hračky 
 Šití plátěných panenek apod.
7.4. od 14 hodin v učebně  Volný internet pro děti
7.4. od 15.30 hodin v klubovně  Stolní hry pro děti 
9.4. v 16 hodin v herně TTC  Pojď si pinknout
9.4. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel  
 - Patchwork S sebou jehlu, 
 nit a zbytky bavlněných látek
12.4. od 9 hodin v DK Šumperk  Den zdraví pro ženy
15.4. od 15 hodin v dílně  Modelářství od „A“ do „Z“
16.4. od 16 hodin v herně TTC Ping - pong pro zájemce   
16.4. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel 
 - linoryt
19.4. v 9 hodin ve velkém sále DK  Miss aerobik tour
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
4.4. od 11 do 18 hodin, 5.4. od 9  Svatební veletrh
do 18 hodin ve velkém sále DK  
6.4. od 15 hodin ve velkém sále DK  Dobrodružství čmeláka Brundibára
  Liduščino divadlo Praha
8.4. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Irská taneční show: Mystery of the dance
10.4. od 19.30 hodin v G-klubu  Oldřich Janota
11.4. od 19 hodin ve velkém sále DK  Košt vín   
12.4. od 9 hodin ve velkém sále DK  Den zdraví pro ženy Den zaměřený na
  pohyb, zdraví a celkovou krásu těla i ducha
15.4. od 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: Th e Flash Brass, 
 Ingrid Silná
17.4. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  JAZZ ŠUMPERK: Monkey Business
18.4. od 18 hodin ve velkém sále DK  JAZZ ŠUMPERK: P.J. Ryba + M.T.S. Art
 Ensemble, Takin Off  + Tereza Černochová,
 Walter Fischbacher Quartet, Teens Velké 
 Losiny: 5 let, J. Groulík trio
19.4. od 10 hodin ve velkém sále DK  MISS AEROBIC Bližší informace na
 www.missaerobik.cz
20.4. od 15 hodin ve velkém sále DK  Tři pohádky na dobrý den 
 Divadlo Pohádka Praha
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek  - tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

Město Šumperk vyhlašuje výběrové řízení 

NA OBSAZENÍ POZICE ŘEDITELE O.P.S. PONTIS ŠUMPERK 

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky 
(u cizích státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * 

způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka * ukončené 
vysokoškolské vzdělání 

Požadavky pro podání přihlášky: dobrá orientace v sociální oblasti * znalost 
právních předpisů na úseku sociálních služeb * komunikační dovednosti, 
samostatnost * manažerské schopnosti * občanská a morální bezúhonnost 

* znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul * datum a místo narození 

* státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu, 
popř. číslo dokladu o povolení k pobytu

telefonní spojení * datum a podpis
K přihlášce doložte: strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních 
zaměstnáních a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší 
než 3 měsíce) * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas 
s lustrací  a čestné prohlášení ve smyslu § 4, odst.3 zák. č. 451/1991 Sb., 

(u osob narozených před 1.12. 1971) * písemné zpracování návrhu koncepce 
řízení o.p.s. Pontis Šumperk o rozsahu maximálně do deseti stran textu

Jedná se o pracovní poměr na základě jmenování do funkce ředitele se 
zařazením do 8. skupiny prací dle „Vnitřního mzdového předpisu společnosti 
o.p.s. PONTIS Šumperk“. Nástup od 19.5. 2008 nebo dle dohody. Písemné 

přihlášky zasílejte na Město Šumperk, M.R. Štefánika 20, k rukám 
Radmily Kouřilové nejpozději do 15.4. 2008. Informace k pozici podá  

předseda správní rady Marek Zapletal, tel. 583 388 560.
Město Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo 

neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Město Šumperk 
bude pro potřeby  výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. 

CHLAPÁCKÝ BĚH - PROGRAM JARNÍ ČÁSTI:

► 3. závod Kros gymnázia (17. ročník) - 2. dubna v 17 hodin, areál na Vyhlídce  
(býv. ODPM) v Šumperku, informace 607 879 286, popis: lesní dvoukolový běh, rovinatý 
profi l, 6 km. Vložený závod: 3. Šumperský prcek - 2,0 km.
► 4. závod Běh AC (2. ročník) - 9. dubna v 17 hodin, Apoštolská církev - Zábřeh,  
informace 735 606 641, popis: přespolní běh, rovinatější profi l, 7 km. Vložený závod: 
4. Šumperský prcek - 1,5 km.
► 5. Na honěnou (18. ročník) - 16. dubna v 17 hodin, Šumperk - restaurace Koliba,  
informace 737 215 233, popis: lesní dvoukolový běh, zvlněný profi l, 9 km, intervalový start. 
Vložený závod: 5. Šumperský prcek - 2,5 km (start v 16:55).
► 6. Běh Markovicou (12. ročník) - 23. dubna, Kolšov - hostinec u sv.Anny,  
informace aldrakol@c-box.cz, popis: lesní běh, zvlněný profi l, 9 km, hromadný start. 
Vložený závod: 6. Šumperský prcek - 3,5 km.
Veškeré informace o Chlapáckém běhu najdete na www.chlapak.cz.

Městská knihovna Šumperk pořádá
SLUNÍČKOVÁ ZAHRADA

Výtvarná soutěž o nejkrásnější sluníčko se koná ke 40. narozeninám 
časopisu SLUNÍČKO.

Formát: A6, A5, A4, technika: libovolná.
Kategorie: mateřské, speciální a základní školy.

Nezapomeňte napsat: jméno a příjmení, věk a adresu. 
Termín odevzdání obrázků do knihovny SEVER  - 30. dubna.
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