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Cyklotour Na kole dětem v čele 
se Zimovčákem se zastavila v Šumperku

Krátce po desáté dopolední vjel ve 
čtvrtek 13. června do Sadů 1. máje pe-
loton cyklistů v čele s devítinásobným 
mistrem světa v jízdě na vysokém kole 
Josefem Zimovčákem. Šumperk byl 
jedním ze čtyřiapadesáti partnerských 
měst, v nichž se v rámci osmé etapy 
veřejná cyklotour nazvaná Na kole 
dětem na krátkou chvíli zastavila, aby 
se její členové zúčastnili krátkého do-
poledního programu. Peníze, které se 
během cyklotour vyberou, pomohou 
onkologicky nemocným dětem.

„Jsem velice rád, že můžeme touto 
formou pomoci dobré věci. O to víc, 
že sám rád na kole jezdím,“ přivítal 
na pódiu letní scény u Vily Doris sta-
rosta města Zdeněk Brož přítomné 
cyklisty, kteří dorazili do Šumperka 
v rámci osmé etapy z Lanškrouna se 

zastávkou v Zábřehu, a především 
legendárního Josefa Zimovčáka. Ten 
mu vzápětí předal certifikát o part-

nerství města a nabídl svezení na 
svém historickém kole.

 Pokračování na str. 3

Ze Šumperka se vydali cyklisté v čele s  Josefem Zimovčákem z parku u Vily Doris do Bruntálu. V pelotonu nechyběla dvojná-
sobná mistryně světa v jízdě na vysokém kole Svatava Hrdá (uprostřed).                                                                               Foto: -zk-

Vistafilm natočil dokument Pod ochra-
nou Žerotínů, premiéra bude 6. čer-
vence.     Strana 2

V sobotu zaparkovali na náměstí u rad-
nice pyšní majitelé své nablýskané auto-
mobilové veterány.     Strana 3

Klášterní hudební slavnosti přivítají 
Gabrielu Demeterovou.    Strana 5

Svátek sousedů poprvé oslavili v Šumper-
ku obyvatelé Pražské ulice.     Strana 7

Zdeněk Brož si vyzkoušel jízdu na vysokém kole. Oporou mu byli Josef Zimovčák 
s asistentem.  Foto: -zk-



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace/Zpravodajství

První český pacifista Petr Chelčický, pokrokové 
školství Jednoty bratrské, překladatel Bible kralické Jan 
Blahoslav, Karel starší ze Žerotína, mladý Jan Ámos 
Komenský, bitva na Bílé hoře, třicetiletá válka, Karel 
I. z Lichtenštejna, pronásledování protestantů – to jsou 
hlavní postavy a milníky polohraného filmového doku-
mentu „Pod ochranou Žerotínů“, jenž nedávno vznikl 
v koprodukci České televize a šumperské společnosti 
Vistafilm manželů Ivy a Luboše Hlavsových. Premié-
ru bude mít u příležitosti svátku Jana Husa v sobotu                                     
6. července v 10.30 hodin dopoledne na programu 
ČT2. Diváci v něm kromě Alexeje Pyška uvidí v nej-
různějších rolích řadu Šumperanů a mnohé ze scén 
točili filmaři právě v tomto regionu.

Dvaapadesátiminutový snímek nazvaný „Pod 
ochranou Žerotínů“ navazuje na televizní dokument 
„Hrabě Zinzendorf – Síla přesvědčení“ z roku 2010, 
jenž loni zabodoval na prestižním mezinárodním 

festivalu religiózních filmů CEVMA ve Švýcarsku, 
kde se stal jedním ze tří nejúspěšnějších dokumentů. 
„Potěšilo nás, že se film líbil nejen lidem z České tele-
vize, ale i odborníkům a že jsme uspěli v konkurenci 
prestižních BBC dokumentů,“ říká scénárista a reži-
sér v jedné osobě Lubomír Hlavsa. Vzápětí podotýká, 
že letos si připomínáme čtyři sta let od posledního 
vydání tzv. Bible kralické. „Přemýšlel jsem, co kon-
krétního by se o ní dalo natočit, a dospěl k názoru, že 
by bylo dobré zaměřit se nejen na tuto událost, ale na 
delší časové období, počínaje působením duchovního 
otce Jednoty bratrské Petra Chelčického přes Bílou 
horu a třicetiletou válku až po pronásledování protes-
tantů a likvidaci tiskovin Jednoty bratrské,“ popisuje 
majitel společnosti Vistafilm, které se podařilo získat 
pro plánovaný dokument sponzora, jenž uhradil po-
lovinu nákladů. Zbývající potřebné finance přidala 
Česká televize poté, co ji zaujal Hlavsův projekt o pro-
testantské historii, který by měl postupně představit 
například Jana Husa, Jana Ámose Komenského a dal-
ší osobnosti.  Pokračování na str. 5

Před nekalými praktikami podomních prodejců 
chrání Šumperany od loňského prosince Nařízení        
č. 3/2012. To obsahuje tržní řád, jenž podomní pro-
dej ve městě zakazuje. Od letošního července se zákaz 
nově vztahuje i na takzvaný pochůzkový prodej, který 
se odehrává v ulicích. 

„S negativním jevem prodeje v ulicích se setkáváme 
stále častěji. Rada města proto zákaz rozšířila i o po-
chůzkový prodej,“ vysvětlil zpřísnění tržního řádu ta-
jemník místní radnice Petr Holub. Výjimkou je prodej 
ve sportovních zařízeních, na koupalištích a v bazé-
nech, kinech a na povolených kulturních, společen-
ských a sportovních akcích. Zákaz se nevztahuje ani na 
restaurační předzahrádky, předsunutá prodejní místa, 
předem ohlášené a povolené veřejné sbírky, stánkový 
prodej a prodej květin. „Stánkový prodej musí samo-
zřejmě povolit majitel pozemku,“ podotkl Holub. Vzá-
pětí dodal, že zákaz se vztahuje nejen na prodej věcí, 
ale také například na nabídku služeb.

Porušení zákazu mohou kontrolovat strážníci Měst-
ské policie a také pověření zaměstnanci přestupkového 
oddělení odboru správního a vnitřních věcí a v přípa-
dě, že policie sezná, že byl porušen živnostenský zá-
kon, také úředníci živnostenského odboru. „Možností, 
jak lze porušení zákazu řešit, je několik. Jde o domluvu 
nebo přímo blokovou pokutu či oznámení správnímu 
orgánu,“ vyjmenoval možné sankce Holub a dodal, že 
za porušení zákazu hrozí fyzickým osobám podle záko-
na o přestupcích pokuta až třicet tisíc korun, podnika-
telům pak podle zákona o obcích až dvě stě tisíc. -zk-

Překvapivý průběh mělo poslední zasedání valné 
hromady akciové společnosti Vodohospodářská za-
řízení Šumperk (VHZ). Zvolen zde byl nový člen 
představenstva společnosti, který nahradil v dubnu 
odstoupivšího Tomáše Potěšila, jenž v tomto statu-
tárním orgánu zastupoval město Šumperk. Namísto 
městem řádně navrženého místostarosty Petra Sucho-
mela ale zástupci většiny ostatních obcí zvolili v tajném 
hlasování Zdeňka Kunrta, údajně nominovaného obcí 
Loučná nad Desnou. Proti tomuto kroku se šumperská 
radnice ohradila a dopisem vyzvala všech šestadvacet 
obcí, které jsou akcionáři VHZ, aby na nejbližší valné 
hromadě vrátily poměry do původního stavu.

„28. května jsme na valné hromadě společnosti 
VHZ zcela řádně navrhli do šestičlenného představen-
stva místostarostu Petra Suchomela, nominovaného 
usnesením zastupitelstva. K našemu překvapení ne-
byl akceptován a právník Jaroslav Němeček, který zde 
vystoupil jako zmocněnec obcí Loučné nad Desnou, 
Rapotína, Sobotína a Nemile, navrhl blíže nepředstave-
ného pana Kunrta, jenž byl následně jako člen předsta-
venstva odhlasován,“ uvedl šumperský starosta Zdeněk 
Brož a dodal, že na jednání bylo pouze ústně sděleno, 
že jde o kandidáta obce Loučné nad Desnou. Neexis-
tuje však žádné usnesení, jímž by loučenští zastupitelé 
jeho nominaci schválili. Zákon o obcích přitom jasně 
říká, že pouze zastupitelstvo obce má právo navrhovat 

zástupce obce do orgánů společností, v nichž má obec 
majetkovou účast. „Z tohoto důvodu považujeme zmí-
něné jednání za vysoce nestandardní a protiprávní,“ 
zdůraznil starosta a připomněl, že s téměř půlmiliar-
dovým majetkem, který město vložilo do společnosti 
VHZ, je Šumperk jejím největším akcionářem. Kon-
krétně vlastní sedmatřicet procent akcií. „Zvolením 
nezákonně navrženého zástupce obce Loučná do před-
stavenstva došlo jednoznačně k významnému oslabení 
pozice Šumperka při uplatňování svých rozhodovacích 
pravomocí ve společnosti VHZ. Znemožnilo nám to 
starat se o svůj majetek s péčí řádného hospodáře, což 
nám ukládá zákon,“ podotkl Brož.

Celou situací se 6. června zabývala Rada města. Ta 
mimo jiné uložila starostovi, aby o události informoval 
všech šestadvacet ostatních obcí – akcionářů dopisem. 
V něm je žádá, aby na nejbližší valné hromadě vrátily 
poměry v představenstvu do původního stavu a akcep-
tovaly nominaci Petra Suchomela, a současně dopo-
ručuje, aby dopis projednala zastupitelstva obcí a svá 
rozhodnutí sdělila Šumperku do 19. června. 

„Pokud náš věcný návrh nebude akceptován, bude-
me hledat cestu, jak majetek města ochránit. Nechci, 
aby to znělo jako vyhrožování, ale teoreticky to může 
skončit návrhem na založení vlastní společnosti, což 
by samozřejmě mělo důsledky pro VHZ a její ostat-
ní akcionáře,“ řekl šumperský starosta. Ten v dopise 

současně uvedl, že není vyloučeno, že město Šumperk 
učiní potřebné právní úkony vůči těm, kteří nezákon-
ným postupem způsobili současný stav, jenž může 
vést až ke zmaření investice do odpadní infrastruktu-
ry ve výši 1,2 miliardy, která má v rámci připravova-
ného projektu Zlepšení vod horního Pomoraví II. do 
regionu putovat.

Akciové společnosti VHZ, jež vznikla v roce 1994, 
patří v šumperském okrese vodovodní řady, kanaliza-
ce, úpravny vody, dešťové zdrže a čistírny odpadních 
vod. V současnosti je jejími akcionáři sedmadvacet 
měst a obcí regionu, jež tak mají kontrolu nad správou 
a směřováním VHZ. Město Šumperk přitom vlastní 
jako největší akcionář sedmatřicet procent akcií. V šes-
tičlenném představenstvu mají své zástupce města Mo-
helnice, Loštice, Zábřeh a Hanušovice, Šumperk pak 
měl v tomto orgánu až do odstoupení Tomáše Potěši-
la dva zástupce, což odpovídá podílu akcií. Druhým 
zástupcem města je Libor Dostál, který je ředitelem 
VHZ. „Libor Dostál zde nahradil výkonného pracov-
níka, není to politik volený za město. Ostatní města 
přitom zastupují starostové či místostarostové. Tím, že 
nebyl akceptován Petr Suchomel, jsme ztratili jakéko-
liv zastoupení ve vztahu na politickou reprezentaci,“ 
konstatoval Zdeněk Brož, který věří, že na mimořádné 
valné hromadě, jež je naplánována na úterý 25. června, 
se celá situace vysvětlí. -zk-

Vistafilm natočil historický dokument, 
premiéra bude 6. července

Radnice zakázala 
rovněž pouliční prodej

Jana Blahoslava hraje Alexej Pyško.  Foto: Vistafilm

Filmaři natáčeli i v historické škole v Přerově. 
 Foto: Vistafilm

Jednání valné hromady VHZ označili radní za protiprávní

Rozhledna na Háji u Šumperka 
je v červnu otevřena za příznivé viditelnosti 

v sobotu a v neděli od 10 do 17 hod.
Informace o akcích Klubu českých turistů Šumperk 

na www.kctsumperk.cz.
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   Pokračování ze str. 1
Za skandování desítek dětí v hledišti 

„Starosta na kolo“ si Zdeněk Brož vy-
zkoušel, jaké to je ovládat tak vysoký 
bicykl a především jak se u toho tvářit. 
Své „krasoježdění“ pak předvedla troj-
násobná mistryně světa v krasojízdě 
Martina Štěpánková-Trnková a pozor-
nost v parku přitahovala se svým kolem 
také dvojnásobná mistryně světa v jíz-
dě na vysokém kole Svatava Hrdá.

Peníze vybrané během desetidenní 
tisíc šest set kilometrů dlouhé cyklo-
tour, jež začíná v Aši a končí na Vele-
hradě, dostanou onkologicky vyléčené 
děti na kondiční a relaxační pobyty, 
současně jim pomohou k návratu do 
běžného života. „Po léčbě, jež je velmi 
náročná pro děti i jejich nejbližší, není 
návrat do běžného života snadný. Náš 
projekt ale není o slzách, je o radosti 
a možnosti pomoci,“ zdůraznil Josef 
Zimovčák, který se před jedenáctou 
spolu s ostatními cyklisty vydal z parku 
u Vily Doris do Bruntálu. -zk-

Informace/Zpravodajství

Náměstí ožilo veterány, jazzem i módní přehlídkou
Na tři desítky nablýskaných auto-

mobilových krasavců zaplnily v sobo-
tu před polednem šumperské náměstí 
Míru. Akci nazvanou Den zábavy a ve-
teránů zde uspořádaly Kavárna U Bílé-
ho psa a Prádlo Mertl, mezi partnery 
akce byla i místní radnice.

V programu, který odstartoval hodi-
nu po poledni, vystoupil velkolosinský 
Teens Jazzband, na přítomné čekala 
přehlídka plavek a spodního prádla, 
představily se rovněž šumperské ma-
žoretky Sany a také děti z dětských 
domovů ze Zábřehu a Štítů. Právě pro 
ně uspořádali organizátoři akce sbírku 
nazvanou „Děti jedou na prázdniny“. 
Peníze, které během sobotního odpo-
ledne vybrali, budou použity na výlet 
dětí do Jeseníků. -zk-

Pomocnou ruku v podobě půl mi-
lionu korun chce podat Českému 
Krumlovu město Šumperk. Zmíně-
nou, případně jinou částku by měli 
zastupitelé schválit na svém zítřejším 
zasedání. Mimoto vyhlásila místní 
radnice také veřejnou sbírku, jejíž vý-
těžek půjde na odstraňování škod na 
tamním povodněmi poničeném spor-
tovišti, jež bylo teprve nedávno oprave-
no. Příspěvky mohou občané zasílat do 
neděle 30. června na číslo účtu sbírky 
123-1905609309/0800. 

Mnozí ze Šumperanů mají ještě 
v plné paměti rok 1997, kdy Krumlov-
ští poslali zaplavenému městu osm set 
osmdesát tisíc korun a čisticí prostřed-
ky a balenou vodu za více než sto tisíc. 
Město si však tehdy peníze nenechalo, 
osm set tisíc převedlo Rapotínu na 

opravu mostu přes Desnou a zbývající 
finance věnovalo Vernířovicím, které 
je použily na opravu cesty do Švag-
rova. O pět let později, kdy byl Český 
Krumlov těžce zkoušený povodněmi, 
mu poslal Šumperk „na oplátku“ mili-
on korun. A letos v červnu zasáhla toto 
jihočeské město, zapsané v seznamu 
památek Unesco, opět velká voda. 

Šumperští radní proto doporučili 
zastupitelům schválení půlmilionové 
finanční „injekce“ na opravu poničené-
ho sportoviště, které bylo teprve nedáv-
no zrekonstruováno. Na jeho obnovu 
mohou až do neděle 30. června přispět 
i samotní Šumperané. Stačí jen zaslat 
libovolný finanční příspěvek na číslo 
účtu 123-1905609309/0800. Přispět 
lze i do pokladniček, jež se nacházejí 
v historické budově radnice na náměstí 
Míru 1, v pokladně a v úřadovně v Je-
senické ulici a také do kasičky, která je 
umístěna v budově radnice na náměstí 
Míru ve zdi po levé straně při vstupu 
hlavními dveřmi do budovy. -zk-

Letos v červnu zasáhla Český Krum-
lov, zapsaný v seznamu památek 
Unesco, opět velká voda.  Foto: archiv

      Zastupitelé 
se sejdou zítra

Naposledy před letními prázd-
ninami se sejdou zítra ke svému 
jednání šumperští zastupitelé. Pro-
jednat by měli plnění plánu investič-
ní výstavby k 31. květnu a seznámí 
se rovněž se zprávami o hospodaře-
ní s komunálním odpadem, o stavu 
životního prostředí ve městě v loň-
ském roce a o úrovni příjmů z daní 
a poplatků ke konci letošního květ-
na. Chybět nebudou ani rozpočto-
vý výhled města na léta 2014-2015, 
finanční materiály a řada majetko-
právních záležitostí. Jednání začí-
ná  v 15 hodin v zasedací místnosti 
v podkroví městské úřadovny v Ro-
oseveltově ulici. -zk-

      Ředitel divadla 
obdržel výpověď

Nový jednatel společnosti Diva-
dlo Šumperk, s.r.o. Tomáš Potěšil, 
který letos v květnu vystřídal ve 
funkci starostu Zdeňka Brože, uči-
nil první personální změnu. V úterý 
11. června obdržel výkonný ředitel 
divadla René Sviderski, jenž působil 
v Šumperku od roku 2007, výpověď. 
Bližší informace přineseme v příš-
tím čísle. -red-

      Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organi-
zuje šumperská radnice prostřednic-
tvím občanských rádií CB a PMR na 
kanále č. 3, v červenci pokračují. Na 
programu jsou první středu v měsí-
ci, tedy ve středu 3. července, v době 
od 8.30 do 10 hodin, první pátek 
v měsíci, tedy 5. července, v době od 
18 do 19 hodin a také první sobotu 
v měsíci, tedy 6. července, od 8.30 do 
10 hodin. Bližší informace lze nalézt 
na www.sumperk.cz.  -zk-

          Do města se opět 
sjedou farmáři

Již počtvrté budou mít Šumpera-
né a lidé z okolí možnost nakupovat 
potraviny a další produkty přímo 
od výrobců. V pátek 5. července 
obsadí prodejci dvě desítky stánků 
rozesetých v prostoru na Hlavní tří-
dě mezi obchodním domem a ho-
telem Grand. V rámci farmářských 
trhů, které připravila místní Okres-
ní Agrární komora ve spolupráci 
s městem, si budou moci příchozí 
nakoupit od osmé ranní do čtvrté 
odpolední. -red-

Město pořádá mimořádnou 
sbírku pro Český Krumlov

Cyklotour Na kole 
dětem se zastavila 
v Šumperku

Pyšní majitelé automobilových veteránů zaparkovali své nablýskané miláčky na 
náměstí u radnice.  Foto: -pk-
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Parádního úspěchu dosáhla šum-
perská plavkyně Leona Lysáková na 
Letním mistrovství České republiky 
mladšího žactva, které se druhý červ-
nový víkend konalo v Kopřivnici, a po 
dlouhých letech přivezla do Šumperka 
mistrovský titul. V konkurenci nejlep-
ších dvanáctiletých plavkyň tato svě-
řenkyně trenéra Jiřího Švába vystoupila 
na stupně vítězů hned čtyřikrát.

V sobotu získala Leona Lysáková dvě 
bronzové medaile na 100 a 200 metrů 
polohový závod a stříbro na 100 metrů 
znak. Mistryní republiky se pak stala 
po nedělním vítězství ve své hlavní dis-
ciplíně 200 metrů znak. Ke kompletní 
sbírce medailí  přidala i pověstnou 
bramborovou na 100 metrů volný způ-
sob, kdy skončila jen pouhých 15 setin 

sekundy od děleného druhého místa.
Šumperský plavecký oddíl měl svého 

zástupce také na šampionátu staršího 
žactva v Českých Budějovicích - čtrnác-
tiletého Přemysla Pospíšila. Bronzový 
medailista ze zimního mistrovství měl 
ještě před dvěma týdny obrovskou for-
mu, když na krajském přeboru zaplaval 
sedm osobních rekordů, avšak zdravot-
ní potíže těsně před vrcholem sezony 
snížily jeho šance. Přes tento hendikep 
se Přemek čtyřikrát probojoval do prv-
ní desítky, dvě šestá místa (200 metrů 
motýlek a 1500 metrů volný způsob) 
jsou vynikající výsledek. Oba šumperští 
plavci jsou i v nominaci Olomouckého 
kraje na Letní olympiádu mládeže, kte-
rá se uskuteční v posledním červnovém 
týdnu ve Zlíně. A. Lysáková

Nová „mluvící“ mapa „vyrostla“ ne-
dávno na Hlavní třídě u obchodního 
domu Jednota. Jde o novou generaci 
mapy s LCD displejem a s doprovod-
nou aplikací audioprůvodce pro chytré 
telefony plzeňské společnosti Daruma.

Donedávna mohli Šumperané a tu-
risté využívat dvě interaktivní mapy 
na Hlavní třídě naproti spořitelně 
a v Langrově ulici u pošty, jež byly 
opatřeny elektronikou, která umož-
ňovala přehrávat zvukový záznam 
s informacemi o Šumperku, jeho pa-
mátkách a turistických atraktivitách. 
Mapa u obchodního domu, jež je na-
hradila, zahrnuje všechny vlastnosti 
nosičů původních, jako jsou zvukový 
záznam s informacemi o Šumperku, 
jeho památkách a turistických atrak-
tivitách či LED diody umístěné přímo 
v mapě u jednotlivých bodů zájmu, kte-
ré blikají ve chvíli, kdy se o nich mluví. 
„Nová generace mapy prošla pečlivou 
aktualizací obsahu. Ta se týkala jak úda-
jů zobrazených v mapě, tak i zvukových 
záznamů, aby co nejvíce odpovídala 
současnosti. Navíc je doplněna LCD 
displejem, kde si lze přehrát mimo jiné 
dva videospoty o Šumperku,“ podotkl 
Bohuslav Vondruška z oddělení kultury 
a vnějších vztahů šumperské radnice. 

První spot nazvaný „Šumperk – živá 
brána Jeseníků“ představuje město turis-
tům, druhý s názvem „Po stopách malé 
Vídně“ popisuje prohlídku města s bu-
dovami historicky spjatými s obdobím 
rozkvětu na přelomu 19. a 20. století. 
„Ve spotu jsou použity výhradně dobové 
fotografie jednotlivých budov,“ upřesnil 
Vondruška a dodal, že oba videospoty 
lze zhlédnout i na internetovém serve-
ru YouTube. „Panel je oboustranný, 
přičemž na jedné straně se nachází sa-
motná mapa a druhá strana slouží jako 
vývěsní deska pro plakáty akcí pořáda-
ných městem,“ popsal Vondruška.

Celý projekt ještě doplní audioprů-
vodce Daruma Go pro chytré telefony 
s operačními systémy Android a iOS. 
Aplikace s informacemi o Šumperku 
bude brzy dostupná zdarma na strán-
kách Google Play a AppStore. -red-

Oblastní odbočka SONS ČR Šumperk 
je součástí občanského sdružení s celo-
státní působností Sjednocené organiza-
ce nevidomých a slabozrakých ČR (dále 
jen SONS), které vzniklo 16.6. 1996 
sloučením obou do té doby celostátně 
působících občanských sdružení ob-
čanů s těžkým zrakovým postižením 
- České unie nevidomých a slabozra-
kých a Společnosti nevidomých a slabo-
zrakých v ČR. Naše odbočka sdružuje 
240 občanů se zrakovým handicapem 
ze šumperského okresu.

Posláním organizace je jednak sdru-
žovat a hájit zájmy nevidomých a jinak 
těžce zrakově postižených občanů, jed-
nak poskytovat konkrétní služby vedou-
cí k integraci takto postižených občanů 
do společnosti. Naše priority jsou: vy-
hledávání a kontaktování těžce zrako-
vě postižených občanů, včetně osob 
v akutním stádiu po ztrátě zraku; pod-
pora zaměstnanosti nevidomých a sla-
bozrakých občanů; socioterapeutická 
činnost realizovaná ve svépomocných 
skupinách a aktivizačních klubech; 
odstraňování architektonických a in-
formačních bariér pro těžce zrakově 
postižené občany; dostupnost služeb 
pro osoby se zrakovým handicapem.

Služby jsou určeny osobám s těžkým 
zrakovým postižením starším patnácti let, 
rodinným příslušníkům pečujícím o oso-
by se zrakovým handicapem a také oso-
bám, které zrakově postiženým pomáhají, 
starají se o ně a poskytují jim služby.

Hlavním úkolem našeho pracoviště je 
prostřednictvím poskytování sociálních 
služeb aktivizovat osoby se zrakovým 

postižením k větší samostatnosti a ne-
závislosti při řešení běžných životních 
situací a pomáhat jim hájit jejich práva 
a zájmy tak, aby mohli žít plnohodnotný 
a spokojený život a zároveň sami vytvá-
řeli motivační prostředí pro další zrako-
vě postižené osoby a jejich blízké.

Dále se snažíme o vytvoření prosto-
ru pro smysluplné, rozvíjející využití 
volného času uživatele a vytváření nebo 
obnovování kontaktů nejen s lidmi se 
stejným zdravotním postižením, ale 
také se zdravou populací. 

Na pracovišti klienti mohou získat 
informace potřebné k vyřizování svých 
záležitostí, zapůjčit si pomůcky, zapojo-
vat se do klubu, kroužků, kurzů a aktivit 
podle svých zájmů a potřeb. Při aktivi-
tách mohou klienti navazovat nová přá-
telství, setkávat se a také vyměňovat si 
zkušenosti s překonáváním obtíží spo-
jených se zrakovým handicapem. Dále 
realizujeme program Dobrovolná dopo-
moc osobám se zrakovým postižením, 
kdy dobrovolníci pomáhají klientům 
při doprovodech, drobných nákupech, 
návštěvách kulturních akcí. Jsme zapo-
jeni do sbírky Bílá pastelka, jejíž výtěžek 
jde na zajištění specifických programů 
pro osoby se zrakovým postižením, jako 
jsou např. nácvik obsluhy pomůcek. 
Veřejnost se s námi může setkávat také 
na akcích pro veřejnost, kde se snažíme 
problematiku života se zrakovým han-
dicapem přibližovat prostřednictvím 
zážitkových aktivit. 

 R. Jandrtová, 
sociální pracovnice SONS ČR, obl. 

Odbočka Šumperk – Jeseník

Leona Lysáková vyplavala 
titul mistryně ČR

Šumperk má novou 
„mluvící“ mapu

Nová „mluvící“ mapa „vyrostla“ ne-
dávno na Hlavní třídě u obchodního 
domu Jednota.                      Foto: -zk-

       Škola zve 
na Tři dny pro přírodu

Základní škola v Hanácké ulici 
připravuje pro děti i dospělé třetí 
ročník ekologické aktivity nazvané 
Tři dny pro přírodu. Probíhat bude 
od pondělí 24. do středy 26. června 
vždy od 8 do 16 hodin v tělocvičně 
školy a na přilehlé zahradě.

Především pro děti bude ve škol-
ním areálu připraven program 
podporující naučně zábavnou for-
mou vytváření základních představ 
o nejběžnějších skutečnostech a zá-
konitostech v přírodě i společnosti, 
o lidských činnostech, výtvorech 
a vztazích v přírodním prostředí 
i o nejdůležitějších podmínkách ži-
vota. Vstup je pro všechny zájemce 
z řad veřejnosti volný.             -jč, zk-

      Motýlí Koncert 
pro Unicef proběhne 
26. června

Motýli Šumperk chystají úplně 
poslední koncert letošní sezony. Je 
jím tradiční Koncert pro Unicef, 
který proběhne ve středu 26. červ-
na v 19 hodin v klášterním koste-
le. Hostem koncertu bude vokální 
kvinteto Jane Lupini z německého 
města Aachen.  –red-

      Kupte si KŽŠ 
a získejte zdarma 
vstup na radniční 
věž, v červenci pak 
na rozhlednu

Každý, kdo předloží u průvodkyň 
v suterénu radnice kupon z červno-
vého čísla Kulturního života Šum-
perka, získá zdarma vstupenku na 
Rozhledy z radniční věže. Součástí 
červencového čísla tohoto kultur-
ního měsíčníku, jež vyjde v pondělí                                      
24. června,  pak bude kupon oprav-
ňující ke vstupu zdarma na rozhled-
nu na Háji. KŽŠ je k dostání pouze za 
12 Kč v knihkupectvích, v knihovně, 
v divadle, kině Oko, v Informačním 
centru, v informacích městské úřa-
dovny a v novinových stáncích. -red-

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby
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Již sedmý ročník mezinárodního 
hudebního festivalu Klášterní hudební 
slavnosti odstartoval. Úvodní koncert 
patřil Smetanově Prodané nevěstě v po-
dání Moravského divadla Olomouc, 
třicet procent z výtěžku přitom pošlou 
organizátoři na účet povodněmi posti-
žené „ZUŠky“ v Kralupech nad Vltavou. 
Pro letošní ročník připravili pořadatelé 
navíc nové internetové stránky festivalu, 
na nichž lze rezervovat vstupenky on-li-
ne, koupit je lze v předprodejích.

Hned na třech koncertech vystoupí 
patronka festivalu Gabriela Demetero-
vá. „Se svým souborem Collegium Ga-
briely Demeterové přiveze na festival 
program s názvem „Andělé a démoni 
v hudbě“, v němž zazní Růžencové soná-
ty F.I. Biebera, „Zima“ ze Čtvero ročních 
dob A. Vivaldiho či sonáta „Dáblův try-
lek“ G. Tartiniho,“ nahlíží do programu 
tvůrce Klášterních hudebních slavností 
Roman Janků. Koncerty se uskuteční 
v pondělí 1. července v kostele Naro-
zení Panny Marie v Krnově, v úterý                     
2. července v mohelnickém kostele                                                                      
sv. T. Becketa a ve středu 3. července 
v sále KKC v Rapotíně.

Ve čtvrtek 4. července přivítá festi-

val první zahraniční hosty. Na koncer-
tě v kapli v Jeseníku vystoupí současné 
nejlepší slovenské smyčcové Moyzeso-
vo kvarteto. Soubor zahraje od sedmé 
podvečerní skladby L. van Beethovena,             
L. Burlase a A. Dvořáka. V neděli                                                                             
7. července se pak festival přesune do 
Pardubického kraje. Poutní kostel v He-
deči u Králík bude od 15 hodin hostit 
Poznaňský chlapecký sbor z Polska. „Je-
den z nejlepších pěveckých sborů Evro-
py přiveze skladby starých evropských 
mistrů, stejně jako novější duchovní 
skladby,“ prozrazuje intendant festivalu. 

V šumperském klášterním kostele vy-
stoupí v pondělí 8. července od 20 hodin 
maďarská varhanice Katalin Mali. Další 
koncerty budou hostit bludovský zámek 
a kulturní dům v Loučné nad Desnou. 
Závěrečnou tečkou pak bude v neděli                    
14. července koncert Pražského barokní-
ho souboru, Pražského komorního sboru 
a sólistů v klášterním kostele v Šumper-
ku. „Vedle Requiem W.A. Mozarta zazní 
také Requiem českého skladatele Jana 
Zacha, od jehož narození si letos při-
pomínáme tři sta let,“ podotýká Janků. 
Kompletní informace lze najít na adrese 
www.klasternihudebnislavnosti.cz. -zk-

Klášterní hudební slavnosti odstartovalyKlub chystá letní 
filmovou klasiku

Vistafilm natočil historický dokument, premiéra bude 6. července

Hned na třech koncertech vystoupí 
patronka festivalu Gabriela Demete-
rová.  Foto: archiv

   Pokračování ze str. 2
Polohraný dokument „Pod ochranou Žerotínů“ na-

táčeli filmaři pětatřicet dnů během jednoho roku. Pět 
dní přitom zabraly rozhovory s odborníky, z nichž 
je nejznámější brněnský profesor Tomáš Knoz, kte-
rý se detailně zabývá rodem Žerotínů. „Karel starší 
ze Žerotína, bratranec velkolosinského Karla, půso-
bil na jižní Moravě a byl velkým mecenášem Jednoty 
bratrské. Pod patronací Žerotínů bylo vytvořeno její 
duchovní centrum v kralické tvrzi a v brandýnském 
panství,“ připomíná osobnost Karla staršího produkč-
ní Vistafilmu Iva Hlavsová a dodává, že tento protes-
tantský šlechtic, jenž se později ocitl na černé listině 
a odešel na několik let dobrovolně se svými bratry do 
exilu v Polsku, velmi podporoval mladého Jana Ámo-
se Komenského, který mu věnoval Labyrint, jedno ze 
svých nejznámějších děl. Se Šumperskem ho pak pojí 
Bludov, kam byly jeho ostatky převezeny do rodinné 
hrobky v 19. století z jižní Moravy.

Další výraznou postavou, již dokument přibližuje, 
je Jan Blahoslav. Tento humanistický spisovatel, his-
torik a biskup Jednoty bratrské přeložil novozákonní 
část tzv. Bible kralické, od jejíhož posledního vydání 
uplyne letos čtyři sta let, do češtiny z původních bib-
lických jazyků, tedy hebrejštiny, aramejštiny a řečti-
ny, a nikoliv z latinské Vulgaty. „Šlo o překlad lidem 
velmi blízký a srozumitelný. Bible se tak stala popu-
lární a pronásledovaným protestantům umožnila 
velmi těžkou dobu morálně přežít. Většina z nich 
odcházela do exilu s Biblí kralickou a později i s Ko-
menského učebnicí Orbis pictus pod paží,“ podotýká 
Luboš Hlavsa, podle něhož byl Jan Blahoslav velkým 
průkopníkem – traduje se, že jako první v Čechách 
například nosil brýle. A právě duši progresivního 
člověka vdechl Janu Blahoslavovi herec Národního 
divadla Alexej Pyško. „V jeho podání je Jan Blahoslav 
naprosto přirozený, dá se říci „srandista“, a já jsem 

přesvědčený, že takový byl i ve skutečnosti,“ míní 
Hlavsa.

Po boku Alexeje Pyška vystupují ve filmu herci šum-
perského divadla, na sto třicet neherců coby kompar-
zisté a také členové místního sdružení přátel historie 
Magna Moravia. Karla staršího ze Žerotína v mladším 
věku tak ztvárnil Jan Kroneisl, ve věku starším Petr 
Král. Jeho manželku Kateřinu z Valdštejna hraje Hana 
Vonzino, bratrského tiskaře Zachariáše Solína před-
stavuje Josef Matura, postava jezuity je jako přímo 
ušitá pro Petra Komínka. A není jistě bez zajímavosti, 
že v roli devítiletého šlechtice Karla I. z Lichtenštejna 
se představí Oneš Mornstein-Zierotin z bludovského 
zámku. „Měli jsme třináctiletého Žerotína, ale nikoliv 
mladšího Lichtenštejna, který spolu s Karlem studo-
val. Oslovili jsme proto bludovské Žerotíny, zda by 

se jejich nejmladší potomek této role ujal a oni s tím 
neměli absolutně žádný problém,“ konstatuje s úsmě-
vem scénárista a režisér, jenž si rovněž ve filmu za-
hrál – knížete Lichtenštejna v pozdním věku, kterého 
portrétuje malíř v podání Tomáše Wursta. Průvodcem 
dokumentu je pak Alfred Strejček.

Náročná na celém projektu byla hlavně produkce 
– od koupě a následné přepravy historického povo-
zu přes obstarání kostýmů až po zorganizování všech 
účinkujících. „Když jsem spočítala, kolik tam Luboš 
napsal hraných rolí, musela jsem si dát na čelo stu-
dený obklad,“ vzpomíná Iva Hlavsová, podle níž bylo 
náročné především natáčení v zámeckých prosto-
rách v minus deseti pod nulou, kdy šla účinkujícím 
v letním oblečení doslova pára od úst, a také scéna 
zimního hromadného odchodu čtyřiceti exulantů do 
ciziny. „Natáčeli jsme ji na pláni „U tří dubů“ mezi 
Šumperkem a Bratrušovem, Šumperané pak nepo-
chybně poznají interiéry i exteriéry zámků ve Vel-
kých Losinách, Úsově a Bludově a zříceninu hradu 
Brníčko,“ vyjmenovává Hlavsová. Další scény se to-
čily v rožnovském Valašském muzeu v přírodě, Mu-
zeu Komenského v Přerově, na zámku v Náměšti nad 
Oslavou, v pevnosti Fort XVII v Křelově u Olomouce 
a v Muzeu Bible kralické v Kralicích nad Oslavou.

Právě tato obec chystá na září oslavy čtyřstého vý-
ročí posledního vydání Bible kralické, v jejichž rámci 
bude filmový dokument „Pod ochranou Žerotínů“ 
promítnut. Ještě před tím však bude mít premiéru na 
programu ČT2, a to v sobotu 6. července o půl jede-
nácté dopoledne, naplánovány pak jsou dvě reprízy. 
„Pokud lidé vysílání propásnou, mohou dokument 
zhlédnout na internetových stránkách České televi-
ze,“ zdůrazňuje produkční, která již začíná připravo-
vat ve spolupráci s Českou televizí natáčení dalšího 
dokumentu nazvaného „David Zeisberger – Apoštol 
indiánů“.  Z. Kvapilová

Filmový klub kina Oko Šumperk při-
pravil na letošní prázdniny pro fanoušky 
filmu opravdové lahůdky. Diváci si při-
pomenou filmy, které patří ke zlatému 
fondu světové a české kinematografie. 

Na velkém plátně se objeví Requi-
em za sen, Sedm samurajů, Údolí včel, 
Osvícení, Sen noci svatojánské, Smrt 
v Benátkách, Sedmá pečeť, Cesta na 
měsíc a další. „Reagujeme tak i na volá-
ní diváků, kterým v kině filmová klasika 
chybí. Věříme, že nabídkou oslovíme 
i studenty, kteří se vrátili na prázdniny 
z vysokých škol,“ říká vedoucí Filmové-
ho klubu Kamila Šeligová. Vzápětí do-
dává, že klasika se bude promítat každou 
středu v rámci večerních představení, 
jejich začátky budou uvedeny na samo-
statných plakátech. Na stránkách kina 
pak budou zveřejněny doprovodné texty 
k jednotlivým filmům. „Průkazky na Fil-
mový klub jsou stále v prodeji za šedesát 
korun a jejich držitelé výrazně ušetří,“ 
láká nové nadšence Šeligová a prozrazu-
je, že na září chystá Filmový kloub pro 
všechny milovníky hororu Minifestival 
Alfreda Hitchcocka.                     -kn, zk-

Ve filmu uvidí diváci řadu šumperských herců. Karla 
staršího ze Žerotína hraje Petr Král, jeho manželku 
Kateřinu Hana Vonzino.  Foto: Vistafilm
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Kaleidoskop událostí

Do projektu mezinárodní výmě-
ny mládeže se v rámci programu EU 
Mládež v akci zapojila rovněž Střední 
odborná škola v Zemědělské ulici. Šest 
studentek druhého a třetího roční-
ku s jedním pedagogem se zúčastnilo 
projektu „Be Part Of The Action With 
Your Dance“. Šlo o setkání studen-
tů z ČR, Bulharska, Ukrajiny, Egypta 
a Turecka v tureckém městě Hakkari. 
Hlavním tématem byly tradiční tance 
jednotlivých zemí. 

„Českým dnem“ byla středa, během 
níž studentky prezentovaly svoji zemi, 
školu a tance. „Naše děvčata si připra-
vila ukázku mazurky, polky a moderní-
ho tance, pro který si vytvořila vlastní 
choreografii,“ uvedla ředitelka školy 
Stanislava Beštová a podotkla, že pro 
dívky bylo zajímavé poznat tance jed-
notlivých zúčastněných zemí. Součástí 
prezentací zemí byla i ochutnávka je-
jich specialit. Nechyběly ani prohlídka 
města Hakkari a návštěva dvou tam-
ních mešit. -js, red-

Pacienti šumperské nemocnice moh-
li v posledních měsících zaznamenat 
hned několik příjemných změn a no-
vinek. Proměnou prošla ambulance 
oddělení ORL, rehabilitace i gyneko-
logicko-porodnické oddělení. A v mo-
dernizaci chce místní špitál pokračovat 
i letos. 

Nepochybně největší proměnou pro-
šel ambulantní úsek oddělení ORL, tedy 
ušní – nosní – krční. Zde nemocnice 
dokončila první etapu investiční akce, 
spočívající ve stavebních úpravách am-
bulancí v prvním podlaží pavilonu B. 
Výsledkem rekonstrukce za 1,8 milionu 
korun je nová ambulantní část ORL se 
dvěma vyšetřovnami a centrální če-
kárnou uprostřed. Peníze přitom šly 
z nájemného, jež nemocnice platí za 
užívání budovy jejímu vlastníkovi, tedy 

městu. „Ambulance byly vybaveny no-
vým nábytkem a součástí rekonstrukce 
byla i úprava audiometrické vyšetřov-
ny, jež byla hrazena z vlastních zdrojů 
nemocnice,“ uvedl správce šumperské 
nemocnice Martin Pelnář a dodal, že 
letos chce nemocnice dokončit dru-
hou etapu úprav zmíněného podlaží. 
Ta bude zahrnovat vybudování dalších 
specializovaných ambulancí v prosto-
rách stávajících šaten personálu. 

Opravami prošlo rovněž rehabili-
tační oddělení. V bazénu nahradila 
původní zastaralé keramické obklady 
omítka s ozdobnou malbou. „V prosto-
rách bazénu byl vybudován i nový sád-
rokartonový strop, nechybí ani barevné 
LED osvětlení a díky novému ozvučení 
zde může personál pouštět relaxační 
hudbu,“ popsal proměnu Pelnář. Vzá-
pětí dodal, že mobilní plastové příčky 
oddělily šatny žen a mužů, v nichž byly 
rozmístěny nové skříňky. 

Příjemnější prostředí si užívají rovněž 
rodící maminky. Gynekologicko-porod-
nické oddělení dostalo padesát elektric-
ky polohovatelných lůžek a v pokojích 
jsou nové stolky. A v modernizaci chce 
nemocnice pokračovat také v tomto 
roce. Plánována je například rekon-
strukce ambulancí a výtahu v budově F, 
počítá se i s obnovou technického záze-
mí a infrastruktury nemocnice.  -red-

Poslední květnový pátek zavítal na 
Střední odbornou školu hejtman Olo-
mouckého kraje Jiří Rozbořil spolu se 
svým náměstkem Zdeňkem Švecem. 
Setkání se studenty, zájem o jejich pro-
blémy, odpovědi na otázky týkající se 
nejen školství, ekologie a zemědělství, 
ale i každodenních stránek života, byly 
určujícími faktory několikahodinové 
návštěvy.

Hejtman společně s náměstkem pro 
školství a ředitelkou školy ocenili absol-
venty denních studijních oborů. Kro-
mě absolventů s vynikajícím studijním 
prospěchem přijali ocenění i bývalí 
studenti, kteří úspěšně reprezentovali 
školu v odborné a mimoškolní činnosti. 
Krajští představitelé si prohlédli učebny 
i stálou expozici mapující 145 let exis-
tence školy, besedovali se žáky třetích 
ročníků oborů Cestovní ruch a Ochra-
na přírody a prostředí a Agropodniká-
ní, prohlédli si muzeum zemědělských 
strojů, botanickou zahradu i arbore-
tum s voliérami pro bažanty. Po obě-
dě se návštěva seznámila s praktickou 
výukou studentů Cestovního ruchu se 
zaměřením na hotelnictví a poté zamí-
řila do společnosti, která je pro školu 

smluvním partnerem pro studentské 
praxe. 

Hejtman a jeho náměstek s doprovo-
dem strávili mezi studenty a pedagogy 
SOŠ pouze několik hodin. Určitě se 
však nejednalo o promarněný čas. Stu-
denti během neformálních rozhovorů 
pochopili, že vedení kraje jedná ote-
vřeně, neexistují tabuizované otázky, 
že slušnost a korektnost v jednání se 
stále nosí. A o čem se přesvědčili krajští 
představitelé? Přesvědčili se o tom, že 
naše studenty zajímá, kde žijí, jak žijí, 
že chtějí aktivně utvářet svou budouc-
nost v Olomouckém kraji. A to není 
málo. J. Sýkora, SOŠ Šumperk 

 (red. kráceno)

Víte, že svůj svátek mají i sousedé? 
Vznikl v roce 1999 v Paříži a od té 
doby se rozšířil do stovek evropských 
měst. Poprvé v České republice pro-
běhl v roce 2006, poprvé v Šumperku 
pak letos 1. června v Pražské ulici. 
Setkání sousedů zde zorganizoval Sva-
toslav Nečas, který je místním starou-
sedlíkem. Akce nazvaná „Dones svůj 
štrúdl, namaluj svůj dům, pozvi svého 
souseda“ se v této šumperské ulici se-
tkala s velkým ohlasem.

„V každodenních starostech se hod-
ně míjíme a nemáme možnost se blíže 
poznat. Zejména starší sousedé měli 
pocit, že se dnes v ulici vůbec neznáme, 
protože mnohé domy se prodaly no-
vým majitelům,“ říká Svatoslav Nečas 
a vzpomíná na dobu před dvaceti lety, 
kdy obyvatelé ulic v této části města 
pravidelně pořádali u příležitosti kon-
ce školního roku Dětský den, během 
něhož se na „olomouckém“ hřišti ode-
hrávaly dopolední volejbalový zápas 
a dětské hry a večer pak velký táborák.

U něhož se všichni sousedé sešli. 
„Na internetu jsem našel, že v Paříži 
byl založen Svátek sousedů, který při-

padá na 31. května, a že se začíná šířit 
po evropských i českých městech. To 
mě zaujalo, protože je to dobrý důvod, 
díky němuž budeme schopni aspoň pár 
chvil věnovat pozornost lidem, kteří 
kolem nás žijí,“ vysvětluje Nečas, jenž 
bydlí v Pražské ulici od svého narození. 
Nelenil tedy, napsal pozvánku, vymys-
lel program pro děti i dospělé a čekal na 
výsledek. „Ten mě velmi mile překvapil 
a musím poděkovat všem, kteří přišli,“ 
zdůrazňuje průkopník šumperského 
Svátku sousedů, který doufá, že jeho 
nápad by mohl inspirovat i obyvatele 
dalších šumperských čtvrtí nebo třeba 
panelových domů. 

Navzdory deštivému počasí dorazilo 
do garáže Nečasových na čtyři desítky 
dospělých a dětí ze šesti domů z celkem 
devíti v Pražské ulici a také obyvatelé 
jednoho domu v Olomoucké a dalšího 
v Brněnské ulici. Děti stavěly komíny 
z krabic, házely míčem na cíl a kresli-
ly. Dospělí sousedé pak předvedli své 
kulinářské umění v podobě štrúdlu 
taženého, kynutého, sladkého, slaného, 
kyselého či úplně jiného a svůj výtvor 
označili jménem rodiny, od níž po-
choutka pocházela. „Napadlo mě, že 
právě štrúdl by mohl zprostředkovat 
vzájemný kontakt, což se skutečně po-
tvrdilo. A protože se všechny vzorky 
nesnědly, v neděli o půl deváté ráno 
se nás většina sešla s hrnkem kávy na 
„dojednou“,“ popisuje Svatoslav Nečas, 
který dokonce zpracoval přehled histo-
rie tamních ulic s výčtem obyvatel a fo-
tografiemi. Do tohoto „deníku“ mohli 
přítomní zapsat své připomínky a ná-
vrhy, jak by mělo vypadat setkání příští 
rok, pokud jej budou chtít uspořádat. 

„Bylo to úžasné setkání a ráda bych 
manželům Nečasovým za jeho zorga-
nizování jménem všech přítomných 
poděkovala,“ ozvala se redakci po šum-
perském Svátku sousedů Věra Fous-
ková, která bydlí v Pražské ulici více 
než dvacet let. „Bezvadné vztahy tady 
byly již tehdy. Když jsme se přistěho-
vali a začali dům opravovat, sousedé se 
nás ujali a hodně nám pomáhali. Jsem 
ráda, že je to tak i dnes,“ dodala Věra 
Fousková.  -zk-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Studentky si z Turecka odvezly řadu zá-
žitků a částečně poznaly kulturu a zvyky 
místních Kurdů a Turků.  Foto: archiv

Pro děti byla připravena řada soutěží, 
stavěly například komíny z krabic.                          
 Foto: -zk-

Svátek sousedů se v Pražské ulici zřejmě 
stane tradicí. Setkání mělo velký ohlas. 
 Foto: -zk-

Studentky představily 
v Turecku české tance 

i svoji školu

Prostředí nemocnice prošlo 
proměnou za miliony korun

Střední odbornou školu 
navštívil hejtman 

se svým náměstkem

Šumperský Svátek sousedů 
vytvořil nová přátelství
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Seriál šumperské firmy /Kulturní okénko

Představujeme: Firma DOLS a.s. 
očima ředitele Vladimíra Šimka

Vaše firma patří mezi ty spíše známější firmy 
v Šumperku. Přesto je často zjednodušeně spojována 
jen s výrobou podniku Stavokonstrukce. Můžete čte-
nářům více přiblížit vývoj vaší firmy a její současnou 
produkci a strukturu?

Společnost DOLS a.s. v základním výrobním sor-
timentu navázala na výrobní program bývalého s.p. 
Stavokonstrukce, ve kterém se vyráběla kovová okna, 
jeden model poštovní schránky, potravinové schránky 
a další kovové výrobky určené pro stavební trh. Jako 
jedni z prvních v České republice jsme hned od počát-
ku založení společnosti DOLS přišli na trh s výrobou 
plastových oken a dveří, následně po třech letech jsme 
doplnili sortiment o výrobu hliníkových oken, dveří, 
zimních zahrad a prosklených hliníkových fasád. Vý-
roba poštovních schránek byla rozšířena o zcela nové 
modely odpovídající potřebám a požadavkům trhu. 
Následně byla rozšířena o výrobu sestav poštovních 
schránek určených pro činžovní a panelové domy. 
V krátké době jsme se stali největším výrobcem poš-
tovních schránek v České republice s produkcí až 
120 000 kusů schránek ročně. 

V současné době má firma DOLS tři výrobní divi-
ze. Divizi kovovýroby, kde nosným programem zůstá-
vá výroba schránek a jejich sestav, doplněná o výrobu 
kovových výrobků převážně určených k prezentaci 
výrobků a vybavení obchodů, a nerezových výrobků 
určených pro sanitární účely. Veškerý tento doplňkový 
sortiment je určený pro export do Dánska, Německa, 
Holandska, Švédska a Belgie. Divize výroby plastových 
oken je od roku 2009 umístěna v ul. Blanické v bývalém 
Družspoji, který jsme po zakoupení zrekonstruovali 
a vybavili novými technologiemi. Veškerá okna a dveře 
jsou vyráběny v tomto areálu. Samozřejmostí jsou i do-
dávky všech doplňků k oknům jako parapety, žaluzie, 
sítě proti hmyzu či rolety. Součástí dodávek je i demon-
táž a likvidace starých oken a kompletní montáž oken 
nových. Třetí divizí je výroba hliníkových otvorových 
výplní, což je obdobná výroba jako plastových oken, 
která se ale se značným procentuálním podílem ku-
muluje do výroby vysoce náročných sklo-hliníkových 
fasád a atypických zasklení.

Konstrukci, kvalitu, design vašich výrobků přizpů-
sobujete jen požadavkům zákazníků, nebo sami při-
cházíte na trh s nabídkou nových výrobků? 

V otvorových výplních, ať již je to plast nebo hliník, 
máme situaci značně ulehčenou, neboť stejně jako jiní 
zpracovatelé jsme závislí na tom, s jakými novinkami 
přicházejí dodavatelé profilů, skel a kování. Vzhledem 
k tomu, že již více než 20 let se věnujeme výrobě oken 
z plastů a hliníku, mohu s plnou odpovědností tvrdit, 
že v současné době námi vyráběná okna a dveře mají 
nesrovnatelně vyšší kvalitativní a technickou úroveň. 
Jestliže jsme zpočátku mohli vyrábět a dodávat okna 
maximálně tříkomorová s prostupem tepla 2,9 W/m2K 
dnes již je standard 5-7 komorové profily s 1,2 W/m2K 

nebo také s 0,9W/ m2K. Kromě výrazného zvýšení kva-
lity oken jsem zvýšili i kvalitu technologie jejich montá-
že. Dříve stačilo okno do stavebního otvoru ukotvit a po 
obvodu vypěnit. Dnes navíc používáme při montáži 
difuzní a parotěsné pásky, které snižují celkové tepelné 
ztráty. V divizi kovovýroby pak trvale přicházíme na trh 
s novými modely poštovních schránek a jejich různých 
použití. Inovace výrobků by nebyla možná bez inovace 
technologie. Do nových technologických zařízení, kte-
rá patří mezi nejmodernější v republice včetně využití 
nanotechnologií, jsme investovali v posledních třech 
letech 50 milionů korun.

Jak silně se vás dotkl výrazný pokles stavební výro-
by v poslední době a jak čelíte konkurenci ve výrobě 
plastových oken, kterých je jen v našem regionu celá 
řada?

Stávající situace ve stavebnictví snad již nemůže být 
horší. I naší společnosti se tento stav výrazně dotkl. 
Větším zlem než snížení objemu zakázek je však ceno-
vá válka mezi výrobci oken. Nechceme jít cestou jako 
někteří výrobci, kteří kupují výrazně levnější okna 
v sousední zemi nebo vyrábějí okna z levných pro-
filů dovezených z Balkánu a používají kování, která se 
používala před 15 lety. Naší prioritou je kvalita, a pro-
to musíme usilovněji hledat odběratele, kteří upřed-
nostňují kvalitu a garanci servisu po dobu životnosti 
před cenou. Bohužel v tendrech vypisovaných obcemi 
a státem je ve většině případů jediným rozhodujícím 
ukazatelem cena a nikoho moc nezajímá, zda firma je 
kapitálově silná a zda je skutečně schopná garantovat 
kvalitu a záruční servis.

 
Jakou strategii v oblasti výrobkové i technologické 

inovace má vaše firma připravenu pro nejbližší bu-
doucnost?

Vycházíme z toho, že stávající špatná situace ve sta-
vebnictví se postupně zlepší, i když nedosáhne hodnot 
let 2004-2008. A na toto období jsme se již nyní při-
pravili investováním do technologického vybavení tak,  
abychom mohli naplnit naši zásadní strategii, kterou 
je především vynikající kvalita celého sortimentu na-
šich výrobků a servisu za přijatelné ceny, vyráběných 
v Šumperku. Děkuji za rozhovor, P. Krill

Sídlo firmy Dols v Nemocniční ulici.  Foto: archiv

Tucet báchorek z Podesní 
se představí na Paprsku

Čtvrtý ročník akce nazvané Pradědovy letokruhy 
chystají Klub českých turistů ve spolupráci se SVČ 
Doris a šumperskou Městskou knihovnou. Proběhne 
22. června na horské chatě Paprsek.

Premiéru tu bude mít sborník nazvaný Tucet bá-
chorek z Podesní, který vydává občanské sdružení 
Obnova kulturního dědictví údolí Desné. Publikace 
bude představena v sobotu 22. června na Paprsku. 
Akci zahájí v pravé poledne Old Time Jazzband, 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-

V knihovně vystaví své kaligrafické 
práce Míla Prokůpková

Své práce z posledního období představí v knihov-
ně v ulici 17. listopadu Míla Prokůpková, šumperská 
rodačka žijící v současné době v Praze. Výstava na-
zvaná Chuť písma bude zahájena za přítomnosti vý-
tvarnice zítra, tedy ve čtvrtek 20. června, v 17 hodin.

Výstava reflektuje především její současný největší 
zájem - kaligrafii. Jak sama výtvarnice říká, je jí okouz-
lena. O hudební vystoupení na vernisáži se postará Old 
Time Jazzband z Loučné nad Desnou.              -zd, zk-

Výstavní síň zaplní ryby, ptáci a savci
Ve čtvrtek 4. července bude ve výstavní síni šum-

perského muzea zahájena výstava nazvaná Příroda 
kolem nás. Představí ryby, ptáky a savce Šumperska 
a Jesenicka pomocí dermoplastických preparátů z de-
pozitáře místního muzea a Lovecko-lesnického mu-
zea na zámku v Úsově. Kromě vlastních preparátů 
zde návštěvníci najdou i informační texty v lisovacích 
souborech o jednotlivých ekosystémech. 

Interaktivnost výstavy je podtržena jak instala-
cí dotykového panelu, jenž obsahuje obrázky ptáků 
a jejich hlasy, tak i dalšími praktickými aktivitami, 
zaměřenými na doplnění znalostí žáků základních 
i středních škol. Výstava bude zahájena první červen-
cový čtvrtek v 9 hodin a potrvá do 29. září. -md-

Kulturní okénko

Odbor životního prostředí Městského úřadu Šumperk zveřejňuje informaci o vydání závěru zjišťovacího 
řízení (v rámci zákona o posuzování vlivu na životní prostředí) k záměru „Elektrizace trati č. 293 Šumperk 

– Kouty nad Desnou“ – záměr nebude dále posuzován podle citovaného zákona. Do závěru je možné nahlížet 
na odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, kancelář č. 316, v úřední 

dny, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 12 hod. a od 12.30 do 17 hod., a v ostatních dnech po předchozí 
domluvě na tel. čísle 583 388 316. S obsahem závěru je také možno se seznámit na internetových adresách 

www.kr-olomoucky.cz, www.mzp.cz (Informační systém EIA, kód záměru OLK651).
M. Smyčková, odbor životního prostředí MěÚ Šumperk
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Městská knihovna

Pontis Šumperk

ZUŠ Šumperk

Zahrada srdce

Centrum pro rodinu

H-club

20.6. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
25.6. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček: 21.6. Zábavné  
vždy od 9 do 12 hod. poznávání, 24.6. Zpíváme a hrajeme na nástroje,  
 25.6. Výtvarná dílna – kytice z obtisků, 
 28.6. Učíme se říkanky s ukazováním
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hodin  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
a od 15 hodin v „KS“ - začátečníci, pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 hodin  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“
Každý čtvrtek od 9 hodin  Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pon-
tis.cz, „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 
Gen. Svobody 68.  

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz.

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září

Od pondělí do pátku vždy  Otevřená herna pro děti
od 9 do 17 hod.
Každé úterý od 9.30 hod.   Kreslení pravou mozkovou hemisférou
 na pokračování  M. Opravilová
Každé úterý od 16 hod.  Výtvarná dílna pro děti od 5 let 
Každou středu od 16 hod.   Logohrátky  V. Marková
Každý pátek od 17 hod.  Ženský kruh  M. Zagozdová
19.6. od 18.30 hod.  Přednáška s meditací  Z. Kotvan 
22.6. od 9.30 hod.  Konstelace  Seminář I. Veverkové
29.6. od 10 hod.  Ženské dary 
 Prožitkový seminář M. Křepelkové
Bližší informace: Zahrada srdce, Hlavní třída 20 (3. patro),  www.zahradasrdce.cz, 
tel: 773 379 408, e-mail: info@zahradasrdce.cz. Pontis ŠumperkPontis Šumperk

Každé úterý od 8.30  Herna s hlídáním pro nejmenší
do 11.30 hod. ve „FS“ Pro maminky na RD
Každý čtvrtek od 16 hodin ve „FS“  Veselé pískání 
 Pro předškolní děti a prvňáčky
28.6. od 16 hod. na hřišti „FS“  Zábavný program pro děti na konec školního  
 roku
28.-31.6. ve „FS“  Kurz „Etické otázky všedního dne“ 
 Pro lektory a pedagogy programů pro školní  
 děti 
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = Farní středis-
ko, Kostelní nám. 4.

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež Změna od 1.3. 2013
Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota * 8-12 8-12 zavřeno

Do 27.6. vždy od 15 do 18 hodin  Zápis do nehudebních oborů ZUŠ Šumperk
v ZUŠ Šumperk 
Do 30. června v Jižním křídle DK  Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk
20.6. v 17 hodin  Slavnostní vyřazení absolventů I. a II. stupně 
v klášterním kostele ZUŠ Šumperk
21.6. od 16 hodin ve školní  Evropský den hudby
zahradě ZUŠ
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://
www.zus-sumperk.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

19.6. od 20 hodin  Benefiční koncert pro dětskou onkologii   
 Šumperk  Vystoupí žáci hudební školy 
 Yamaha, Koblížci, Omicron
27.6. od 20 hodin  Swing Q Šumperk
29.6. od 20 hodin  Country večer
Bližší informace: Rooseveltova 17, www.h-club.eu.
Za příznivého počasí se akce uskuteční venku na nádvoří před H-clubem.

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

Aktuální nabídku psů z útulku 
v Úvalnu najdete na

www.utulekosoblazsko.cz/.

Pět večerních inscenací a dvě pohád-
ky připravilo na nadcházející sezonu 
2013/2014 šumperské divadlo pro své 
návštěvníky. Ti mohou opět využít zvý-
hodněného předplatného.

Ve vrátnici divadla a v Informačním 
centru jsou k dispozici brožury, které 
obsahují přihlášku s veškerými informa-
cemi. Tu je možné odevzdávat do konce 
září, a to buď ve vrátnici divadla nebo 
v obchodním oddělení v budově diva-
dla. Předplatné lze vyřídit i telefonicky 
na čísle 583 214 062 nebo 583 283 366, 
H. Pokorná a V. Zetochová, nebo e-mai-
lem na adrese info@divadlosumperk.cz. 

A na které inscenace se mohou divá-

ci v příští sezoně těšit? 14. září bude mít 
premiéru titul Ještě žiju s věšákem, čepicí 
a plácačkou Samuela Königgratze v režii 
Martina Františáka, 2. listopadu pak ko-
medie Vratislava Blažka Světáci v režii 
Ondřeje Elbela a 14. prosince Schaffe-
rova Černá komedie, kterou režíruje Jiří 
Fréhar. Inscenaci Julek režiséra Ondře-
je Elbela uvidí diváci poprvé 15. února 
a poslední premiéru, kterou je Moliérův 
Zdravý nemocný v režii Konráda Pope-
la, chystá divadlo na 29. března. Pro děti 
jsou pak připraveny dvě pohádky – Tři 
veteráni v režii Bohdany Pavlíkové a Ku-
bula a Kuba Kubikula v režii Michala 
Sopucha. -zk-

Předplatné na novou 
sezonu lze vyřídit různě
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Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• získání mezinárodního certifikátu a výhody při přijetí na VŠ
• lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz • NOVĚ OTEVŘENA TŘÍDA AJ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Příjem přihlášek do pomaturitní studia 
na šk. rok 2013/2014 stále trvá
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Pomaturitní studium angličtiny a němčiny 
ve školním roce 2013/2014

• Ekologie a životní prostředí

• Veřejnosprávní činnost • Ekologie a životní prostředí

• Veřejnosprávní činnost

Mám vybranou 
skvělou školu...

Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3

www.EDUSUM.cz www.EDUSUM.cz

Obory: • Cestovní ruch

 • Ekologie a životní prostředí

 • Agropodnikání

 • Veřejnosprávní činnost
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Střední odborná škola 

Šumperk, Zemědělská 3

Mám vybranou 
skvělou školu...
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Střední odborná škola

 Šumperk, Zemědělská 3

e-mail: sos@edusum.cz
tel.: 583 301 030

• Cestovní ruch

• Agropodnikání

 

 

 

 
 
 

 
 

Ze mědělská 3Š
U M P E R K

Střední odborná škola  
Zemědělská 3 , Šumperk

• OBĚDY pro veřejnost

• UBYTOVÁNÍ na domově mládeže

• pronájmy TĚLOCVIČNY, učeben

• pronájmy jídelny pro slavnostní 
 příležitosti, CATERING, 
 příprava rautu

• zajištění společenských akcí 
 s ANIMÁTORY

tel.: 583 301 030, e-mail: sos@edusum.cz

Střední odborná škola  
Zemědělská 3 , Šumperk

NABÍZÍME:

www. EDUSUM.cz

Obory: • Cestovní ruch

 • Ekologie a životní prostředí

 • Agropodnikání

 • Veřejnosprávní činnost

Střední odborná škola 

Šumperk, Zemědělská 3www. EDUSUM.cz

Mám vybranou 
skvělou školu...

www.EDUSUM.cz

www.EDUSUM.cz
www.EDUSUM.cz

PRO VEŘEJNOST NABÍZÍME:
• STRAVOVÁNÍ - OBĚDYSTRAVOVÁNÍ - OBĚDY
• UBYTOVÁNÍ na domově mládeže
• pronájmy TĚLOCVIČNYTĚLOCVIČNYTĚLOCVIČNY, učeben
• pronájmy jídelny pro slavnostní 
  příležitosti, CATERINGCATERINGCATERING, příprava 
  rautu
• zajištění společenských akcí
  s ANIMÁTORYANIMÁTORYANIMÁTORYANIMÁTORYANIMÁTORYANIMÁTORY

STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU:
• Cestovní ruchCestovní ruch se zaměřením 
   na hotelnictví s výukou ekonomických 
 předmětů - ÚČETNICTVÍ, 
 EKONOMIKA
• Ekologie a životní prostředíEkologie a životní prostředíEkologie a životní prostředíEkologie a životní prostředíEkologie a životní prostředí
• AgropodnikáníAgropodnikáníAgropodnikáníAgropodnikáníAgropodnikání
• Veřejnosprávní činnostVeřejnosprávní činnostVeřejnosprávní činnostVeřejnosprávní činnostVeřejnosprávní činnostVeřejnosprávní činnost

Tel.: 583 301 030Tel.: 583 301 030Tel.: 583 301 030Tel.: 583 301 030Tel.: 583 301 030
www.edusum.czwww.edusum.czwww.edusum.czwww.edusum.cz

Kontakt: Kontakt: Kontakt: 
Ing. Václav Baženov, 
daňový poradce
Nám. Míru 18, 
787 01 Šumperk
Tel.:  583 550 363
Mobil:  603 853 237
E-mail:  bazenov@tranumconsult.com

Vedení účetnictvíVedení účetnictvíVedení účetnictvíVedení účetnictvíVedení účetnictvíVedení účetnictvíVedení účetnictví
Zpracování mezdZpracování mezdZpracování mezdZpracování mezd
Daňové poradenstvíDaňové poradenstvíDaňové poradenstvíDaňové poradenstvíDaňové poradenstvíDaňové poradenstvíDaňové poradenstvíDaňové poradenstvíDaňové poradenství

TRANUM CONSULT a.s.

www.tranumconsult.com

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene hovězí maso špičkové kvality Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 21.6. 2013 do 4.7. 2013
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová plec 4D .............................................................................................................. 87,- Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Hřeben makový 46 g .............................................................................................................................................. 5,50 Kč
Houska raženka 50 g .............................................................................................................................................. 1,50 Kč
Houska raženka maková 50 g ............................................................................................................................. 1,50 Kč 
Houska raženka pikant 50 g ................................................................................................................................ 1,50 Kč
Chléb kmínový 900 g ...........................................................................................................................................19,90 Kč
UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V+W
Slovenský točený salám ..................................................................................................................................................... 62,- Kč/1 kg
Uzená žebírka krk, pečeně ............................................................................................................................................... 36,- Kč/1 kg
Šunkový salám .....................................................................................................................................................................110,- Kč/1 kg
Uzená žebírka krk, pečeně ............................................................................................................................................... 36,- Kč/1 kg
Šunkový salám .....................................................................................................................................................................110,- Kč/1 kg
Uzená žebírka krk, pečeně ............................................................................................................................................... 36,- Kč/1 kg

Mražené výrobky Everest 
Naše zahrádka Hranolky 1 kg  ................................................................................................................................................... 25,- Kč
Naše zahrádka Špenát 400 g ..................................................................................................................................................... 9,20 Kč
Naše zahrádka Hranolky 1 kg  ................................................................................................................................................... 25,- Kč
Naše zahrádka Špenát 400 g ..................................................................................................................................................... 9,20 Kč
Naše zahrádka Hranolky 1 kg  ................................................................................................................................................... 25,- Kč

Letní zeleninová směs Dione 450 g .....................................................................................................................................14,50 Kč 
Babicova směs 450 g .................................................................................................................................................................. 29,90 Kč
Kuřecí řízky TC, jak A mraž. .............................................................................................................................................119,- Kč/1 kg
Kuřecí špalíček TC, jak A mraž.  ....................................................................................................................................... 66,- Kč/1 kg
Nanuk Míša tvaroh 55 ml  .........................................................................................................................................................10,90 Kč
Klobása camping chlazená .............................................................................................................................................. 73,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

zpívají 
MOTÝLI ŠUMPERK

a jejich host - vokální kvinteto
JANE LUPINI
Aachen - Německo

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
středa 26. června 2013, 19.00 hodin

NAD HLADINOU

KRUH PŘÁTEL ŠUMPERSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DORIS
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

srdečně zvou na 
benefiční koncert ve prospěch postižených povodněmi

přijedeme přijedeme přijedeme 
až k Vámaž k Vám

do bytu, kanceláře,do bytu, kanceláře,
nemocnice...

606  844  606

Nové
KADEŘNICTVÍ  

DO DOMU
přijedeme přijedeme 

až k Vám
do bytu, kanceláře,

DO DOMU
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Vaše realitní kancelář FORTEX REALITY
Jílová 1550/1  I  787 92 Šumperk

www.fortexreality.czmob.: 724 169 348   I   602 531 103   
tel.:  583 310 350   I   email: reality@fortex-ags.cz

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ A PRONÁJMU VŠECH NEMOVITOSTÍ

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 

Zájemce zaplatí pouze 30 % ceny
Zbývající část bude placena 
ve formě nájmu po dobu 20 let 

POLYFUNKČNÍ DŮM „U BARBORKY“ 
NOVÉ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY V ŠUMPERKU

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

mob.: 602 531 103    724 169 348     tel.: 583 310 350     email: reality@fortex-ags.cz

Šumperk     3 800 000 Kč

Šumperk, Ge. Krátkého    650 000 Kč Šumperk, Prievidzská   1 100 000 Kč

Šumperk, Reissova   1 036 000 KčŠumperk    3 300 000 Kč Šumperk, Prievidzská    1 300 000Kč  

Zábřeh, Severovýchod   780 000 KčŠumperk, Fibichova  990 000 Kč

• bungalov 3+kk, 
• ul. Gen. Svobody, CP 900 m2, 
• šatna, tech. místnost 
• centrum města, vytápění plyn

• cihlový byt 1+1 se zahrádkou
• 1.patro, podíl. spoluvl., 54m2

• k bytu náleží půda a sklep
• ihned volný

• byt 3+1 s balkonem
• OV, 73m2, 1.patro
• zděné jádro, nový sprchový kout
• vlastní plyn. kotel, ihned volný

• rodinný dům 4+1
• Dolní Temenice, CP 912 m2

• celková rekonstrukce, bazén
• letní kuchyň, garáž, ihned volný   

• byt 3+1 s lodžií, 1.patro, 70m2, OV
• možnost dokoupení garáže
• plastová okna, nové podlahy,
   kuch.linka

• cihlový byt 2+kk v novostav. z.2006
• luxusní rekonstrukce vč.koupelny,
 kuchyňs.linka s nerez.spotřebiči
• OV,49m2, 1.NP, komora v patře

• DB 3+1 s lodžií
• možnost převodu do OV
• 2.patro, 73m2, šatna v chodbě
• plastová okna, omítky

• DB 3+1 s lodžií
• možnost převodu do OV
• 1.patro, 64m2, ihned volný
• původní stav, plastová okna

PROVIZE
0%

• byt 3+1, DB, ul. Pod Senovou
• 73 m2, 5. patro,   
• lodžie
• neprůchozí pokoje

• byt 3+1, DB, ul. Pod Senovou
• 73 m2, 5. patro,   
• lodžie
• neprůchozí pokoje

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč
 

 

 

 
 
 

 
 

Vaše realitní kancelář FORTEX REALITY
Jílová 1550/1  I  787 92 Šumperk

www.fortexreality.czmob.: 724 169 348   I   602 531 103   
tel.:  583 310 350   I   email: reality@fortex-ags.cz

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ A PRONÁJMU VŠECH NEMOVITOSTÍ

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 

 

POLYFUNKČNÍ DŮM „U BARBORKY“ 
NOVÉ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY V ŠUMPERKU

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

mob.: 602 531 103    724 169 348     tel.: 583 310 350     email: reality@fortex-ags.cz

Šumperk     3 990 000 Kč

Sobotín  1 150 000 Kč Šumperk, U Sanatoria  1 070 000 Kč   

Nový Malín        3 300 000 KčŠumperk    3 300 000 Kč Šumperk, Prievidzská    1 300 000Kč  

Šumperk   785 000 KčŠumperk, Čajkovského 730 000 Kč   

• bungalov 3+kk, 
• ul. Gen. Svobody, CP 900 m2, 
• šatna, tech. místnost 
• centrum města, vytápění plyn

• rodinný dům 4+1, CP 3.098 m2 
• slušný technický stav
• vytápění kotel na tuhá paliva
• vlastní studna, plyn. přípojka

• novostavba 3+k.k. 
• garáž, zahradní domek
• zahrada 996m2, skleník
• vytápění plyn + krb

• rodinný dům 4+1
• Dolní Temenice, CP 912 m2

• celková rekonstrukce, bazén
• letní kuchyň, garáž, ihned volný   

• cihlový byt 2+1 po celkové rekonstr.
• OV, 1.patro, 60m2, vytápění el.kotel  
  + krb, ihned volný
• užívání zahrádky za domem

• cihlový byt 2+kk v novostav. z.2006
• luxusní rekonstrukce vč.koupelny,
 kuchyňs.linka s nerez.spotřebiči
• OV,49m2, 1.NP, komora v patře

• byt 2+1, ul. Evaldova, OV, 56 m2

• 4.patro, 2 balkony, 
• neprůchozí pokoje, šatna, 
• plastová okna, ihned volný     

• panelový byt 2+1 s lodžií
• OV, 3.patro, 56m2

   neprůchozí pokoje s komorou
• původní stav, ihned volný

PROVIZE
0%

• byt 3+1, DB, ul. Pod Senovou
• 73 m2, 5. patro,   
• lodžie
• neprůchozí pokoje

• byt 3+1, DB, ul. Pod Senovou
• 73 m2, 5. patro,   
• lodžie
• neprůchozí pokoje

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk, Evaldova    960 000Kč   

Zábřeh, ul. 17.listopadu 450 000 Kč   

Šumperk, Lidická 950 000 Kč

Ruda nad Moravou, Hostice   590 000 Kč

• panelový byt 2+1 s balkonem,
   komora v mezipatře, plast.okna
• OV, 1.patro, 56m2, neprůchozí pokoje
• zděné jádro,nová kuch.linka

• panelový byt 1+1, OV, zvýšené    
   přízemí, 37m2,ihned volný
• plastová okna, nové stupačky, 
   zateplený dům

• panelový byt 3+1 s balkonem
• DB (převod do OV bez doplatku),   
   4.patro, 63m2

• plastová okna, vestavěné skříně

• roubená chalupa k rekreaci 
• CP 520m2, rekonstrukce (nový kotel 
   TP, elektřina)
• vhodné i k trvalému bydlení

Bludov    760 000 Kč

Šumperk   6 500 Kč /měs.+ener.

• byt 3+1, DB s balkonem, 1.NP, 72 m2 
• plastová okna
• zděné jádro
• částečně el. v mědi     

• pronájem bytu 3+1, Pod Senovou, 
• 73 m2, 
• nová kuch. linka vč. myčky
• ihned volný

Postřelmov   1 980 000 Kč   
• řadový rod.dům 4+1 s garáží
• CP 366m2, částečná rekonstrukce
• celopodsklepený dům, vytápění  
   TP+krb

PRO MANŽELE 
S HOTOVOSTÍ HLEDÁME 

BYT 3+1 
DO 1 100 000 Kč.

      PROSÍM NABÍDNĚTE 
NA TEL. 733 734 435. 

DĚKUJEME

Více, včetně nabídky komerčních objektů, na www.fortexreality.cz

FORTEX REALITY Jílová 1550/1     787 01 Šumperk

NOVINKA   NOVÉ BYDLENÍ BEZ HYPOTÉKY   PRONÁJEM

OSOBNÍ VLASTNICTVÍ 
DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ 

 3.500,KČ/MĚS.

Tel. č.: 733 734 435

Šumperk, Kozinova    1 980 000 Kč

Zábřeh, ul. 17.listopadu 450 000 Kč   

Šumperk, Bludovská  6 000 Kč + inkaso

Sudkov  2 250 000 Kč

• cihlový byt 4+kk, OV
• 1.patro, 124m2, 
• celková rekonstrukce bytu
• centrum města, ihned volný

• panelový byt 1+1, OV, zvýšené    
   přízemí, 37m2,ihned volný
• plastová okna, nové stupačky, 
   zateplený dům

• pronájem bytu 3+1 s lodžií s markýzou
• 5.patro, 73m2, kuch. linka s myčkou 
   a lednicí, měs. náj. 6 000  +3 000 Kč 
   inkaso, 12 000 Kč vratná kauce

• bungalov 4+kk s možností rozšíření 
   do podkroví
• CP 969m2, okrasná zahrada
• k dokončení vnitřní protory

Bludov    760 000 Kč

Kolšov      1 250 000Kč

• byt 3+1, DB s balkonem, 1.NP, 72 m2 
• plastová okna
• zděné jádro
• částečně el. v mědi     

• RD 3+kk s možností rozšíření 
   o 3 pokoje v podkroví
• CP 836m2, ovocná zahrada s pergolou
• celková rekonstrukce celého přízemí

Postřelmov   1 700 000 Kč   
• řadový rod.dům 4+1 s garáží
• CP 366m2, částečná rekonstrukce
• celopodsklepený dům, vytápění  
   TP+krb

Více, včetně nabídky komerčních objektů, na www.fortexreality.cz

FORTEX REALITY Jílová 1550/1     787 01 Šumperk

NOVINKA   NOVÉ BYDLENÍ BEZ HYPOTÉKY   PRONÁJEM

OSOBNÍ VLASTNICTVÍ 
DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ 
SPLÁTKY JIŽ OD 3.500,KČ/MĚS.

Tel. č.: 733 734 435

Tel.: +420 775 726 162
www.invia.cz

ŠUMPERK

Ing. Eva Sedláčková 
Starobranská 16 (naproti Úřadu práce)
78701 Šumperk
eva.sedlackova@ca.invia.cz

Zájezdy od více než
300 ověřených CK

Mgr. Jolana Keprtová
8. května 20, Šumperk8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.Termíny dle objednání.

Tel.: 732 960 137
jolana.keprtova@seznam.czjolana.keprtova@seznam.cz

www.hubnutisradosti.czwww.hubnutisradosti.cz

PORADNA ZDRAVÍ

HUBNUTÍ ZMĚNOU 
ŽIVOTNÍHO STYLU

Dům kultury Šumperk

PRONAJME
kancelář o rozloze 14 m2 

v 1. patře jižního křídla DK
a kancelář o rozloze 18,63 m2

 v nástavbě nad hlavní 
budovou DK (od 1.6.2013)

Bližší informace:
Mgr. Vladimír Rybička
 ředitel Domu kultury 

Tel.: 775 652 074 
E-mail: rybicka@dksumperk.cz

již 23 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

Čištění koberců a Čalounění
hloubkové extrakční čištění

Mytí, VoskoVání PVc, Dlažeb 
nanášení ochranných vosků, leštění

renoVace Parket, úDržba
broušení ,  lakování ,  Bona sys tém

PůJČoVna čisticích strojů
!  Novinka - půjčovna  s dovozem !

ProDeJ čisticích prostředků 
na koberce, parkety, laminátové podlahy

FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem v Šumperku, 
Jílová 1550/1

Požadujeme:

• min. středoškolské vzdělání 

 ekonomického směru

• ekonomická praxe výhodou

• fl exibilita, asertivita, 

 komunikativnost

hledá zaměstnance na pracovní pozici: 

Asistentka finančního ředitele 
/ finanční referentka

Žádosti zasílejte nejpozději do 23.6. 2013 
na e-mail: cernocky@fortex-ags.cz,  tel.: 725 007 139 

www.fortex-ags.cz
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3. 7. 2013 / 19:00 
Rapotín / sál KKC
Vstupné: 150,- / 200,- (před koncertem)
Předprodej vstupenek KKC Rapotín, tel.: 583 212 211 a IC Šumperk, tel. 583 214 000.

www.klasternihudebnislavnosti.cz

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2013

GABRIELA
DEMETEROVÁ
HOUSLE / COLLEGIUM GABRIELY DEMETEROVÉ
2. 7. 2013 / 19:00 
Mohelnice / kostel sv. T. Becketa
Vstupné: 150,- / 200,- (před koncertem)
Předprodej vstupenek MKC Mohelnice, tel.: 583 430 351/915, 773 192 217.

Festival se koná pod záštitou starosty města Šumperka a senátora Mgr. Zdeňka Brože 
a pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovana Rašťáka.
Patronkou festivalu je světoznámá česká houslistka Gabriela Demeterová.

Koncert v Rapotíně se koná 
pod záštitou starosty 
Rapotína Ing. Pavla Žerníčka.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

16. 6. 2013 – ŠUMPERK
BEDŘICH SMETANA:
PRODANÁ NEVĚSTA

1. 7. 2013 – KRNOV
2. 7. 2013 – MOHELNICE
3. 7. 2013 – RAPOTÍN
GABRIELA DEMETEROVÁ
- housle
COLLEGIUM GABRIELY
DEMETEROVÉ

4. 7. 2013 - JESENÍK
MOYZESOVO KVARTETO (SK)

7. 7. 2013 – KRÁLÍKY
POZNAŇSKÝ CHLAPECKÝ 
SBOR (PL)

8. 7. 2013 – ŠUMPERK
KATALIN MALI varhany (HU)

9. 7. 2013 – BLUDOV
ZÁMECKÉ DOSTAVENÍČKO
KEGLEROVÁ – cembalo
BROUKOVÁ – zpěv

11. 7. 2013 – LOUČNÁ
VIVALDI: ČTVERO ROČNÍCH DOB
BAROCCO SEMPRE GIOVANE

14. 7. 2013 – ŠUMPERK
ZACH / MOZART: REQUIEM
PRAŽSKÝ BAROKNÍ SOUBOR, 
PRAŽSKÝ KOMORNÍ SBOR

PODPOŘILI MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI

14. 7. 2013 / 20:00 
Šumperk / klášterní kostel
Vstupné: 180,- / 230,- (před koncertem)
Předprodej vstupenek:
IC Šumperk tel. 583 214 000 v pracovní dny od 9 do 17 h, v sobotu od 9 do 12 h, IC Rapotín v pracovní
dny od 9 do 17 h, v sobotu od 9 do 13 h, tel. 583 212 211

www.klasternihudebnislavnosti.cz

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2013

J. ZACH /
W. A. MOZART
REQUIEM
ALENA HELLEROVÁ - SOPRÁN 
MARKÉTA CUKROVÁ - ALT
DUŠAN RŮŽIČKA - TENOR 
TOMÁŠ KRÁL - BAS
PRAŽSKÝ KOMORNÍ SBOR
PRAŽSKÝ BAROKNÍ SOUBOR
DIRIGENT: VOJTĚCH JOUZA

Festival se koná pod záštitou starosty města Šumperka a senátora Mgr. Zdeňka Brože 
a pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovana Rašťáka.
Patronkou festivalu je světoznámá česká houslistka Gabriela Demeterová.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

PODPOŘILI MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI

Nátěrová hmota s ochranným efektem srovnatelným se žárovým pozinkováním
Použití: antikorozní ochrana ocelových konstrukcí, které není možné demontovat, nebo 
                 které by se teplou galvanizací poškodily – haly, mosty, lodě, ploty, vleky…

ZINGA – „zinkování za studena“

Výhody: 
- opravy v terénu, bez potřeby demontáže
- možnost aplikace na mírně zkorodované části, po odstranění volných částic
- možnost aplikace ve vlhkém prostředí a při mrazu
- opravy existujících galvanizovaných povrchů po broušení a svařování
- přetíratelné většinou běžných barev

Ověřené dvaceti lety používání v námořnictvu NATO i v civilním sektoru 

Prodej a další informace získáte:
FORTEX-AGS – hutní prodejna, Jílová 1550/1 Šumperk
Tel: 583 310 111 – 258 – 286, www.fortex.cz
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INTEA nova s.r.o., 
Slovanská 3123/13, 787 01 Šumperk 

(naproti bývalému kinu Svět)
telefon: 775 575 820, 

info@interiery-centrum.cz
www.� nske-drevostavby.cz
www.interiery-centrum.cz

33-65 %
na vše

GARANTUJEME

Panty BLUM s dotlumením  ZDARMA

 kuchyně
nábytek

 okna
dveře

spotřebiče
dřevostavby

Sl
ev

a
NEJLEVNĚJŠÍ ZNAČKOVÉ 

LAKOVANÉ KUCHYNĚ V REGIONU

Malování bytů a kanceláří
Nátěry dveří, zárubní a oken
Nátěry fasád
Malování schodišť panel. domů
Míchání barev dle přání zákazníka
Malby na klíč

Možnost zapůjčení Al. lešení do výšky 6m
Práce s plošinou do výšky 11m

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ 
PRÁCE Petr Stejskal 

Tel.: 737 789 045
Oborník 8, Zábřeh

STRØKE

❱  Disponujeme nejmodernější diagnostikou BOSCH FSA-720 ve spojení s ori-
ginálním diagnostickým programem BOSCH ESItronic.

❱  Jsme schopni diagnostikovat a následně 
opravit téměř všechna osobní a užitková 
vozidla.

❱  Je Vám také k dispozici stanice měření 
emisí včetně přípravy a zajištění STK.

❱  Možnost nákupu kvalitních náhradních 
dílů a autodoplňků v naší prodejně.

Navštivte nás nebo nás kontaktujte a přesvědčíte se sami!

AUTOSERVIS

AGREGA • Polní 46 • 789 61 Bludov
Tel.  +420 583 238 406 • +420 602 738 677
citroen@agrega.cz • bosch@agrega.cz
www.agrega.cz

RYCHLÁ
PROHLÍDKA
ZA 99,– Kč
(kontrola spodku vozidla, brzdového 
systému, náplní, osvětlení atd.) 

Komlexní služby pro vaše vozidlo

V BLUDOVĚ

AUTOSERVIS
komplexní služby pro vaše vozidlo

Firstname Surname
Job Title

TEL: +00 (0) 0 00 00 00 00
FAX: +00 (0) 0 00 00 00 00
MOBILE: +00 (0) 0 00 00 00 00
firstname.surname@citroen.country

DEALERSHIP NAME
ADRESS
ZIP CODE AND TOWN

Rychlá prohlídka 

Rychlá diagnostika

(kontrola spodku vozidla, brzdového 
systému, náplní, osvětlení atd.)

• Disponujeme nejmodernější diagnostikou BOSCH FSA-720 ve spojení s originálním
 diagnostickým programem BOSCH ESItronic.
• Jsme schopni diagnostikovat a následně
 opravit téměř všechna osobní a užitková
 vozidla.
• Je Vám také k dispozici stanice měření
 emisí včetně přípravy a zajištění STK.
• Možnost nákupu kvalitních náhradních
 dílů a autodoplňků v naší prodejně.

(načtení závad vozidla diagnostickým 
přístrojem BOSCH)

za 89 Kč

za 139 Kč

AGREGA • Polní 46 • 789 61 Bludov • www.agrega.cz
Tel.: +420 583 238 406 • +420 602 738 677 • citroen@agrega.cz • bosch@agrega.cz

Navštivte nás nebo nás kontaktujte a přesvědčíte se sami!

❱  Disponujeme nejmodernější diagnostikou BOSCH FSA-720 ve spojení s ori-
ginálním diagnostickým programem BOSCH ESItronic.

❱  Jsme schopni diagnostikovat a následně 
opravit téměř všechna osobní a užitková 
vozidla.

❱  Je Vám také k dispozici stanice měření 
emisí včetně přípravy a zajištění STK.

❱  Možnost nákupu kvalitních náhradních 
dílů a autodoplňků v naší prodejně.

Navštivte nás nebo nás kontaktujte a přesvědčíte se sami!
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 FONDAMENTAUX IDENTITAIRES_BASIC ELEMENTS OF THE IDENTITY

Bloc-marque couleur
Colour brand block

Le bloc-marque couleur Peugeot sur fond blanc 
est à privilégier. Il est composé de 2 éléments 
indissociables : 
– le symbole lion en noir,
– le logotype représenté par un dessin du lettrage 
PEUGEOT en lettres capitales bleues. 
Cette version du bloc-marque doit être reproduite 
exclusivement à partir des fi chiers informatiques 
originaux ci-joint.
N.B. : le bloc-marque est développé sous tracé vectoriel
afi n d’être reproduit sans risque d’altération.                    

The Peugeot colour brand block on a white 
background should be given priority. It is made 
up of 2 inseparable elements:
– the black lion symbol,
– the logo represented by the PEUGEOT lettering 
design in blue capitals.
This version of the brand block must be reproduced 
exclusively from the original electronic fi les enclosed.
N.B.: The brand block is designed in vector image format 
to be reproduced without risk of alteration.
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      Le lettrage PEUGEOT_The PEUGEOT lettering 
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KONTROLA 
KLIMATIZACE 

4 49,- Kč
VÝRAZNĚ NIŽŠÍ HODINOVÁ SAZBA 

U VOZIDEL STARŠÍCH 5 LET
Profesionální RENOVACE FAP/DPF FILTRŮ

za velmi příznivé ceny

JEZDĚTE 
LEVNĚJI

PROFESIONÁLNÍ PŘESTAVBY NA

ETHANOL      E85ETHANOL      E85
Myslivecké sdružení Bašta Sudkov zve na tradiční

Myslivecké posezení
v sobotu 29. června od 14 hodin 

v areálu za sokolovnou v Dolních Studénkách

Hudba k poslechu i tanci zajištěna, 
stejně jako dobré pohoštění 
ve formě zvěřinových hodů.
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás
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