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ROZHLEDNA NA HÁJI 
U ŠUMPERKA 

je otevřena za příznivé 
viditelnosti

červenec, srpen: út, st, čt, pá, 
so, ne 10-17 hodin
Hromadné návštěvy 

(min. 25 osob) mimo otevírací 
dobu lze sjednat na tel. 

774 664 648, 737 886 278 
nebo na e-mailu klubturistu.
sumperk@seznam.cz alespoň 

dva dny předem.
Vstupné 20 Kč, děti, 

studenti 10 Kč
Informace o akcích Klubu 
českých turistů Šumperk 
na www.kctsumperk.cz.

Tip na výlet: 
Cesta na Nový hrad

Nepříliš náročná trasa vedoucí na 
zříceninu Nového hradu, dlouhá 20 ki-
lometrů.

Ze Šumperka jedeme autobusem či 
vlakem do Hanušovic, kde před vlako-
vým nádražím stojí turistický rozcestník. 
Vydáme se silnicí po modré turistické 
značce na Kopřivnou. Po modré dojde-
me do lesa, prudce stoupáme k rozcestí 
Nový hrad, od něhož po žlutě značené 
lesní pěšině dojdeme ke zřícenině hradu, 
který byl zničen za rakousko-uherských 
válek. Dodnes zůstaly zachovány zbytky 
válcovité věže, několika bran a vnějšího 
opevnění. Po prohlídce rozvalin se vrá-
tíme na rozcestí, z něhož pokračujeme 
kamenitou cestou dolů. Po sto metrech 
uhýbá modrá vlevo, stoupáme lesní ces-
tou k Lužné. 

Projdeme chatovou oblastí na rozces-
tí Lužná, kde se napojíme na asfaltovou 
silnici, po níž vede modrá značka, jež 
po dvou stech metrech uhýbá vpravo 
na kamenitou cestu. Mírně stoupáme 
ke kravínu a k hornímu okraji louky. 
Poté klesáme přes les a louku na roz-
cestí Pod Smrkem. Procházíme Kopřiv-
nou, modrá nás vede do kopce směrem 
na Prameny. Cestou od Lužné se může-
me těšit krásnými výhledy na Králický 
Sněžník, Šerák a hřebeny mezi Starým 
Městem a Brannou. 

Nad Kopřivnou značka zatáčí vlevo 
a pokračuje asfaltovou silnicí k roz-
cestí Prameny, přes Louku a les smě-
rem k Rejcharticím. Na rozcestí Pod 
Lázeňským vrchem opustíme modrou 
a po žluté zahneme vpravo, mírným 
stoupáním se dostaneme na vrchol. 
Poté scházíme středem louky k remíz-
ku a hornímu okraji Rejchartic, odkud 
můžeme do Šumperka jet autobusem 
nebo pokračovat pěšky po modré lesem 
k rozcestí Tulinka na Reissovu ulici.
 Zdroj: Tucet tipů pro pěší turistiku, 2005

Nový hrad.  Foto: -jj-

Šumperk se opět roztančí, zaplaví ho folklor
Z Mexika, Indonésie, Senegalu, ale 

i z Arménie, Kazachstánu, Ukrajiny, 
Francie, Polska či sousedního Sloven-
ska přicestují v polovině srpna do Šum-
perka folklorní soubory. Spolu s těmi 
domácími, moravskými i českými, bu-
dou zdobit již třiadvacátý ročník pres-
tižního Mezinárodního folklorního 
festivalu. Chybět nebudou ani dechová 
hudba a cimbálovka. 

Jedna z nejvyhledávanějších folk-
lorních přehlídek v republice letos 
proběhne od středy 14. do pondělí 
19. srpna. „Prostřednictvím lidových 
písní, hudby, tanců a lidových her si 
tímto způsobem připomínáme zvyky 
a obyčeje svých předků. A u zahra-
ničních souborů se snažíme, aby lidé 
poznali jednotlivé země jinak, než je 
vidí například v televizi,“ říká ředitelka 
festivalu Libuše Drtilová ze Sdružení 
přátel folkloru Severní Hané. To spo-
lu s městem Šumperkem, Folklorním 
sdružením České republiky a s pomocí 
postřelmovské Markovice a šumper-
ských Seniorů Mezinárodní folklorní 
festival pořádá.

Organizátoři měli opět z čeho vy-
bírat. „Přihlásilo se nám dvaasedm-
desát souborů ze zahraničí a patnáct 
souborů z tuzemska. Výběr nebyl 
vůbec jednoduchý,“ podotýká Dr-
tilová. Diváci tak budou moci obdi-
vovat soubory z Mexika, Indonézie, 
Senegalu, Francie, Ruska, Polska, 
Arménie, Kazachstánu a Slovenska. 

Velká očekávání vkládá letos prezidentka festivalu Libuše Drtilová do dět-
ského a mládežnického hudebního souboru z Kazachstánu.  Foto: archiv

Z českých a moravských souborů se 
představí Hořeňák z Lázní Bělohrad, 
Gajdošská muzika a Kordulka ze Sta-
rého Poddvorova, valašský soubor 
Morava z Ostravy, přerovská Rabussa, 
Kelt Grass Band ze Stránského, Ca-
late z Ostravy, mladoňovská skupina 
Perchty von Bladen, brněnské Kmo-
třičky, domácí Senioři a Cimbálová 
muzika Zbyňka Hrdličky, postřel-
movská Markovice a Markovička. Ne-
budou chybět ani dechové hudby ze 
Šumperska. 

„Já osobně se těším jako vždy na 
všechny soubory, které nám přivezou 

lidové písně, hudbu a tance své země. 
Pokud bych ale měla přece jen jeden 
jmenovat, byl by to dětský a mládež-
nický hudební soubor z Kazachstánu,“ 
prozrazuje ředitelka festivalu a připo-
míná, že jednotlivá vystoupení budou 
probíhat pod širým nebem na malé 
scéně „U sovy“ a na travnaté ploše před 
G-klubem v Sadech 1. máje, dějištěm 
hlavních pořadů a sobotní veselice pak 
bude velká scéna v Pavlínině dvoře. 
„Vstupné lidé zaplatí pouze na hlavní 
pořady, a to ve stejné výši jako loni,“ 
zdůrazňuje Drtilová. 

 ››› Pokračování na str. 3

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Ondřej Sokol se vrátil,
dotočil film Krásno

V úterý 16. července padla zřejmě 
poslední klapka připravovaného sním-
ku Ondřeje Sokola Krásno. Celovečerní 
film je především částečnou autobio-
grafií nejlepšího kamaráda z dětství 
Ondřeje Sokola Martina Fingera. Oba 
si ve filmu zahráli hlavní roli. Tu třetí 
pak ztvárnilo samotné město, jež má 
v příběhu zásadní význam. Premiéra je 
naplánována na příští rok v lednu.

Ondřej Sokol se ve filmu vrací zpět 
do rodného města, kde prožil své dět-
ství a mládí. „Jako kluk jsem chtěl ze 

Šumperka utéct. Kdybych neutekl, 
nedělám to, co dělám. Útěk mi mimo 
jiné přinesl i šanci natočit tento film,“ 
řekl  Ondřej Sokol a dodal, že návrat do 
Šumperka byl neočekávaný. „Všichni se 
k nám chovali skvěle, s natáčením jsem 
velmi spokojen,“ podotkl režisér, které-
ho nyní čeká práce ve střižně.

Premiéra filmu Krásno je plánována 
na leden příštího roku, předpremié-
ra pak na prosinec. Ta první by měla 
proběhnout v Šumperku, stejně jako 
premiéra. -zk-

Poslední klapka připravovaného filmu Ondřeje Sokola Krásno, jehož scény se točily z více než devadesáti procent v Šumper-
ku, padla minulý týden. Filmaři obsadili areál vodní nádrže na Krásném, podle níž je snímek pojmenován. Malého Ondřeje 
Sokola si zde zahrál jeho syn Adam.  Foto: P. Kvapil

Navštivte radniční věž, odkud je krásný 
výhled na město, a vyberte nejzdařilejší 
dětskou kresbu.     Strana 2

Šek na více než půl milionu předal Zde-
něk Brož starostovi Českého Krumlova 
Daliboru Cardovi.    Strana 3

Efekt úsporných opatření nelze oče-
kávat ze dne na den, říká nové vedení 
divadla.     Strany 3, 5, a 7

První změna 
Územního plánu Šumperk 

Občané mohou prostřednictvím 
formuláře žádat o změnu v územ-
ním plánu Šumperka, který je spolu 
s územním plánem k dispozici na 
http://www.sumperk.cz/cs/mapy/
uzemni-plan-sumperk.html. For-
muláře zasílejte na adresu Poda-
telna MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 

Šumperk 787 01. 
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První přímý přenos přes satelit v kině 
Oko by se mohl uskutečnit v úterý               
20. srpna. Jít by mělo o velkolepou 
a našlapanou tour Robbieho Williamse 
Take The Crown Tour 2013 z eston-
ského Tallinu. Robbieho aktuální hity, 
nejlepší sólové pecky či vybrané tracky 
ze spolupráce z Take That si posluchači 
vychutnají na velkém plátně a se špič-
kovým zvukem.

„Předposlední zastávka na turné 
Robbieho Williamse po evropských sta-
dionech bude živě přenášena v úchvat-
ném 2D HD rozlišení a s jedinečnou 
zvukovou kvalitou Dolby Surround 
v úterý 20. srpna z estonského Tallinu. 
Přenos začíná již v 19.50 hodin,“ říká 
ředitel kina Oko Kamil Navrátil a do-
dává, že před vystoupením budou mít 
diváci možnost nahlédnout i do záku-
lisí celého koncertu. Samotný koncert 
pak začne ve 20 hodin. „Je téměř jisté, 
že se nám podaří na přenosu domlu-
vit. Lidé by měli sledovat naše stránky 
www.kinosumperk.cz a letáky,“ zdů-
razňuje ředitel kina.

Spolu s nadupaným playlistem při-
nese tenhle rozený showman sto minut 
nefalšované zábavy pro velké plátno. Re-
cenze na turné vesměs velebí propraco-
vanou výpravu a Robbieho přesvědčivý 
výkon. Detaily o představení naleznete 
na stránkách robbiewilliams.com.

Koncert Robbieho Williamse by měl 
být první vlaštovkou přímých přenosů 
v šumperském kině Oko. „Díky nově 
nainstalovanému satelitu tak mají di-
váci blíže k tzv. alternativnímu obsahu, 
například přímým přenosům z Metro-
politní opery New York nebo z před-
ních světových baletních či divadelních 
scén,“ podotýká Navrátil a upřesňuje, 
že vstupné na přímý přenos z Tallinu 
bude stát 220 korun. -red-

Letní turistická sezona je v plném proudu. Návštěv-
níci i „místní“ mohou denně absolvovat prohlídkové 
okruhy městem či zavítat do expozice Čarodějnické 
procesy v Geschaderově domě. A vystoupat mohou 
také na radniční věž, odkud je krásný výhled na měs-
to i masiv Hrubého Jeseníku. Cestu na její ochoz 
navíc v současnosti zdobí kresby žáků šumperských 
mateřských a základních škol. Návštěvníci tak mohou 
hlasovat pro tu nejzdařilejší.

Výtvarnou soutěž pro děti na téma „Jak si předsta-
vuji svůj nejlepší Den dětí“ vyhlásila místní radnice 
v rámci letošních Slavností města. „Kvůli deštivému 
počasí jsme nemohli obrázky dětí vystavit na Slav-
nostech po celou dobu, proto jsme je umístili spolu 
s hlasovacím archem cestou po schodech směrem na 
radniční věž,“ uvedl Bohuslav Vondruška z oddělení 
kultury a vnějších vztahů šumperské radnice. Ná-
vštěvníci věže tak podle něj mohou hlasovat pro nej-
hezčí obrázek v kategoriích kresba dětí z MŠ a kresba 

žáků ZŠ. Vítězní autoři pak obdrží drobné ceny.
Právě Slavnosti města odstartovaly letní turistickou 

sezonu v Šumperku. Rozhledy z věže, jejíž vyhlídkový 
ochoz se nachází ve výšce dvaceti sedmi metrů, přitom 

začínají denně každou půlhodinu vždy od 9 do 12 a od 
13 do 17 hodin na stanovišti průvodců, jež se nachází 
v suterénu radnice. Kromě rozhledů mohou zájemci 
absolvovat tři prohlídkové okruhy městem nazvané 
Procházka z 13. do 21. století, Kde žily čarodějnice 
a Zrození Malé Vídně. Navštívit mohou také expozici 
Čarodějnické procesy, která se nachází ve sklepních 
prostorách tzv. Geschaderova domu v Kladské ulici. 

Především pro turisty připravilo město letos nové 
suvenýry. „Jde o sběratelské magnetky, ručně malova-
né hrníčky s motivem města a jeho památek, pexesa 
s ilustracemi Petra Válka a také o nová modrá a čer-
vená trička s logem Šumperka,“ prozradil Vondruška. 
Upomínkové předměty jsou k dostání na stanovišti 
průvodců v suterénu radnice, v pokladně expozice 
Čarodějnické procesy a v Informačním centru, kte-
ré sídlí v místním Vlastivědném muzeu na Hlavní 
třídě. Bližší informace lze získat na stránkách města             
www.sumperk.cz v sekci Turista a volný čas. -zk-

Na dotace z městského rozpočtu 
v oblasti sportu letos opět dosáhly ne-
jen organizace pracující s dětmi a mlá-
deží, ale také ty, jež působí v soutěžích 
výkonnostního sportu dospělých neboli 
seniorů, juniorů a dorostenců. Posledně 
zmíněná kategorie je přitom novinkou. 
Na podporu družstev, která reprezentují 
město v dlouhodobých soutěžích a mají 
v něm divácké zázemí, navíc místní rad-
nice vyčlenila ve svém rozpočtu daleko 
více peněz než v minulosti. Zatímco loni 
figurovalo v této kolonce půl milionu, 
letos to je o dva miliony více. Do konce 
dubna, kdy vypršel termín pro podává-
ní žádostí, dorazilo na místní radnici 
sedmadvacet žádostí. Dvě z nich však 
musela grantová komise vyřadit, neboť 
nesplňovaly podmínky, jež schválili za-
stupitelé letos v březnu. Tři sta padesát 
tisíc z vyčleněných dvou a půl milionu 
přitom rozdělili radní, mnohonásobně 
větší zbytek pak na svém červnovém 
jednání zastupitelé.

„Pro letošní rok byla částka na veřej-
nou finanční podporu z rozpočtu města 
do oblasti výkonnostního sportu navý-
šena z půl na dva a půl milionu, čímž 
se vytvořil prostor pro využití peněz 
širší skupinou žadatelů,“ uvedl šum-
perský místostarosta Marek Zapletal 
a dodal, že původní podmínky stano-
vily poměrně tvrdé limity pro katego-
rii juniorů. Dotace totiž byla vázána 
na nejvyšší republikové soutěže. „Tato 
pravidla tak odsoudila velkou část od-
dílů k tomu, že by na zmíněné dotace 
nedosáhly,“ podotkl Zapletal. Zmíně-
nou podmínku proto zastupitelé zrušili 
a ponechali pouze omezení počtem po-
daných žádostí. Dotaci lze přitom pou-
žít na zabezpečení účasti členů klubu na 
sportovních akcích a soustředěních, na 

nákup sportovního materiálu, údržbu 
a provoz sportovního areálu, pronájem 
tělovýchovných a sportovních zařízení, 
na úhradu faktur trenérům a hráčům či 
na ostatní osobní náklady.

Konkrétní částky do padesáti tisíc 
korun „přiklepli“ třinácti sportovním 
družstvům a oddílům radní na svém 
zasedání ve čtvrtek 6. června. Třicet 
tisíc tak dostanou místní tenisté, kteří 
spadají pod TJ Sokol Šumperk, stejně 
jako oddíly moderního sportovního 
karate a in-line bruslení – ty obdrží po 
deseti tisících. Deset tisíc mají jistých 
i střelci z temenického oddílu AVZO 
TSČ ČR. S celkem sto pětatřiceti tisíci 
může počítat šumperská Tělovýchov-

ná jednota, která peníze rozdělí dvěma 
oddílům – na dospělé basketbalistky jde 
čtyřicet pět tisíc, na mužský a ženský 
tým atletů třicet tisíc a za individuální 
výkony jednotlivců pak dostane místní 
atletika šedesát tisíc. Dvacetitisícové 
příspěvky pomohou akrobatickým lyža-
řům ze Ski klubu Šumperk a občanské-
mu sdružení Multisport Outdoor Team 
Šumperk, čtyřicet tisíc pak florbalistům 
FbC Asper Šumperk a patnáct tisíc stol-
ním tenistům z Table Tenis Club Pramet 
Šumperk. Orientační běžci z Magnus 
Orienteering dostanou třicet a z SK Se-
verka deset tisíc, dorostenci z místního 
Kuželkářského klubu pak dvacet tisíc 
korun. 

O částkách přesahujících padesáti-
tisícovou hranici rozhodli na svém za-
sedání 20. června zastupitelé. Šest set 
padesát tisíc dostane HK Mladí Draci 
Šumperk, o.s. na družstvo mladšího 
dorostu a tři sta padesát tisíc HK Ho-
kej Šumperk 2003, o.s. na starší dorost 
a juniory. Muže z Fotbalového klubu                                                                        
SAN-JV Šumperk podpoří místní rad-
nice čtyřmi sty čtyřiceti tisíci a družstvo 
dorostu třemi sty padesáti tisíci koruna-
mi. S osmdesáti tisíci mohou počítat do-
spělí futsalisté 1. FC Delta Real Šumperk, 
se sedmdesáti tisíci pak florbalistky 
z FbC Asper Šumperk, sto padesát tisíc 
dostanou dospělí házenkáři TJ Šumperk 
a šedesát tisíc mužstvo basketbalistů rov-
něž z místní Tělovýchovné jednoty. 

„Ve dvou případech předkladatelé žá-
dostí nesplnili podmínky pro přidělení 
dotací z městského rozpočtu. Grantová 
komise je proto musela z projednání vy-
řadit,“ podotkl místostarosta. Se svými 
žádostmi tak neuspěli Klub sportovního 
tance Next a Multisport Outdoor Team 
Šumperk. -zk-

Navštivte radniční věž a vyberte nejzdařilejší dětskou kresbu

Sportovci dostanou 
od radnice dva a půl milionu

Kino Oko chce 
přenést živě koncert 
Robbieho Williamse

Z ochozu radniční věže je krásný výhled na město 
i masiv Hrubého Jeseníku.  Foto: -zk-

Orientační běžci z SK Severka dosta-
nou v rámci grantu deset tisíc korun. 
Na snímku Vojtěch Král.  Foto: archiv
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Peníze ze Šumperka pomohou 
s obnovou sportovišť

Šek na téměř pět set třicet tisíc korun 
předal ve čtvrtek 11. července šumper-
ský starosta Zdeněk Brož starostovi 
Českého Krumlova Daliboru Cardovi. 
Peníze použije toto jihočeské město 
na odstraňování škod na povodněmi 
poničeném sportovišti, jež bylo teprve 
nedávno obnoveno.

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 zastupitelé na svém červ-
novém jednání schválili půlmilionovou 
finanční „injekci“ na opravu nedávno 
zrekonstruovaného a nyní opět povodní 
poničeného sportoviště. Na jeho obnovu 
přispějí i samotní Šumperané - ve veřejné 
sbírce, kterou město v červnu vypsalo, se 
podařilo shromáždit 29 534 korun. „Vě-
říme, že vám peníze alespoň částečně 
pomohou s odstraněním povodňových 
škod ve sportovních areálech,“ řekl bě-

hem předávání šeku starosta Šumperka 
Zdeněk Brož.

Nejvíce zdevastovaný je podle sta-
rosty jihočeského Krumlova fotbalový 
stadion s umělou trávou, jehož obno-
va se odhaduje na pět milionů, a také 
volejbalové kurty, na nichž je potřeba 
doplnit antuku a písek. Sportoviště za-
topila malá říčka, jíž běžně protékají 
dva kubíky vody za sekundu. „Po deš-
tích byl ale průtok více než padesáti-
násobný. Voda dokonce odnesla jeden 
z mostů, který vedl na fotbalové hřiště, 
takže nyní zde montujeme provizorní 
zařízení, abychom se na hřiště dostali,“ 

popsal situaci v Krumlově Dalibor Car-
da, jenž má k Šumperku velmi blízko. 
Pochází totiž z Rapotína a na šumper-
ském Gymnáziu studoval. 

„Zatímco Rapotín a Šumperk již chrá-
ní před velkou vodou řada protipovodńo-
vých prvků, u nás jsme to ještě nestihli. 
Podařilo se zrealizovat pouze část opat-
ření, která ale i tak letos hodně zabránila 
škodám, zejména pak v historickém cen-
tru,“ podotkl českokrumlovský starosta, 
kterého spolupráce a přátelství obou 
měst velmi těší. „Věřím, že Šumperk teď 
na řadě s povodněmi není a ani nebu-
de,“ dodal s úsměvem. -zk-

Diskutují prý často a dlouho a vý-
měna názorů bývá občas pěkně ostrá. 
Na tom se shodují jednatel společnosti 
Divadlo Šumperk s.r.o. Tomáš Potěšil 
a nový ředitel místního stánku Thálie 
Matěj Kašík. Tento třicetiletý absolvent 
brněnské JAMU, jenž v Šumperku hraje 
od roku 2010, vystřídal letos v červnu 
ve funkci dosavadního výkonného ředi-
tele René Sviderskiho. Koncem června 
pak obdržel výpověď umělecký šéf scé-
ny Ondřej Elbel z důvodu zrušení této 
pracovní pozice. Nejen o personálním 
„zemětřesení“, ale především o nejbliž-
ší budoucnosti šumperského divadla je 
následující rozhovor.

Co rozhodlo, že jste přijal nabídku 
vést místní divadlo coby  ředitel?

M. Kašík: Těch důvodů je několik. 
Prvním je ten, že pocházím z ekono-
micky zaměřené rodiny – k číslům mám 
blízko díky otci, který je ekonomem, 
takže jsem měl možnost si k tomuto 
oboru „čichnout“. I proto jsem absolvo-

val obchodní akademii, z níž mé kroky 
směřovaly na ekonomickou fakultu os-
travské Vysoké školy báňské. Zde jsem 
strávil rok, během něhož jsem si už ale 
říkal, že víc než ekonomii chci dělat di-
vadlo, s nímž jsem v té době koketoval. 
Odešel jsem proto z Ostravy na Vyš-
ší odbornou školu hereckou do Zlína 
a po roce se dostal na činohru brněnské 
JAMU. Když jsem studium ukončil, pů-
sobil jsem dva roky ve Slezském divadle 
v Opavě a odtud zamířil do Šumperka, 
kde hraji už tři roky.

Během těch pěti let u divadla jsem 
si „čichnul“ k celému jeho provozu. 
Vždycky mě bavilo zařizování, organi-
zování, a když přišla tahle nabídka, ně-
jakou dobu jsem ji zvažoval a pak jsem si 
řekl, že mě to bude bavit a že to zkusím. 
Po těch několika málo dnech ve funkci 
musím přiznat, že je to velmi náročné 
a vysilující. Myslím si ale, že to zvládnu.

Budete i hrát?
M. Kašík: Nebudu. Hlavně proto, 

že stíhat ředitelování, zařizovat eko-
nomické a do jisté míry i umělec-
ké věci a současně hrát lze jen těžko 
zvládnout. Chci se soustředit hlavně 
na ekonomiku a chod divadla. Jedinou 
výjimkou je první premiéra, protože 
než jsem byl do této funkce jmenován, 
zkoušel jsem již hru Ještě žiju s věšá-
kem, čepicí a plácačkou. Změna by 
nyní byla komplikovaná.

Pokračování na str. 5 a 7

Šek na téměř pět set třicet tisíc korun předal Zdeněk Brož starostovi Českého 
Krumlova Daliboru Cardovi. Přítomen byl i šumperský místostarosta Marek 
Zapletal.  Foto: P. Kvapil

      Hlavní vstup do 
radnice se opravuje

Až do pondělí 4. srpna bude 
uzavřen hlavní vstup do historické 
budovy radnice na náměstí Míru.                
Důvodem je restaurování vchodo-
vých dveří a obnova vnitřního scho-
diště. V současnosti se tak lze do 
budovy dostat bočním vchodem od 
stanoviště průvodkyň. -red-

         Do města se 
opět sjedou farmáři

Již popáté budou mít letos Šum-
perané a lidé z okolí možnost na-
kupovat potraviny a další produkty 
přímo od výrobců. V pátek 2. srpna 
obsadí prodejci dvě desítky stánků 
rozesetých v prostoru na Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a hotelem 
Grand. V rámci farmářských trhů, 
které připravila místní Okresní Ag-
rární komora ve spolupráci s městem, 
si budou moci příchozí nakoupit od 
osmé ranní do čtvrté odpolední. -zk-

      Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež orga-
nizuje šumperská radnice prostřed-
nictvím občanských rádií CB a PMR 
na kanále č. 3, pokračují. Na progra-
mu jsou vždy první středu v měsíci 
v době od 8.30 do 10 hodin, první pá-
tek v měsíci v době od 18 do 19 hodin 
a také první sobotu v měsíci od 8.30 
do 10 hodin. 

V pátek 2. srpna odpoledne bude 
hlavním tématem život v obcích 
okolo Šumperka, v sobotu 2. srpna 
se bude mluvit o první hokejové lize 
v Šumperku a ve středu 7. srpna pak 
bude řeč o místním Českém zahrád-
kářském svazu. Bližší informace lze 
nalézt na www.sumperk.cz.  -red-

Efekt úsporných opatření nelze očekávat 
ze dne na den, říká vedení divadla

        Všechny zvěsti, 
které kolují o tom, 
že se divadlo rozpadá, 
že jeho existence může 
být krátkodobá, chci 
razantně odmítnout. 
To divadlo tady bude.

M. Kašík, 
ředitel Divadla Šumperk, s.r.o.

Farmářské trhy probíhají v Šum-
perku od dubna do října vždy prv-
ní pátek v měsíci. Ty nejbližší se 
uskuteční 2. srpna, další pak 6. září                
a 4. října.                             Foto: -zk-
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Informace/Komunitní plánování

Šachista Vít Valenta 
pojede na olympiádu

Třináctý ročník Mistrovství svě-
ta IPCA tělesně postižených šachistů 
se mimořádně podařil. Byl prozatím 
největší co do počtu handicapovaných 
šachistů, jichž bylo devětačtyřicet, i zú-
častněných zemí, kterých bylo třináct. 

Turnaj byl po šachové stránce výbor-
ně veden mezinárodním rozhodčím 
Ivanem Syrovým ze Slovenska. Celý 
se odehrával v překrásném prostředí 
velkolosinských lázní. Účastníci tak 
využívali bohatý doprovodný program, 
zejména koupání v termálních bazé-
nech, relaxaci v pěkném lázeňském 
parku i účast na Svatojánských slav-
nostech, které v době konání pořádala 
obec Velké Losiny. Absolutním vítězem 
v kategorii mužů se stal Igor Yarmonov 
z Ukrajiny, v kategorii žen Jenitha An-
to.K z Indie. Velmi potěšitelné je páté 
hodnocené místo šumperského šachis-
ty Víta Valenty, který se tímto nomino-
val na Světovou šachovou olympiádu 
v roce 2014 v Norsku. E.M. Valentová

Vít Valenta (zcela vpravo) pojede 
příští rok na šachovou olympiádu. 
 Foto: archiv

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby

Provozovatelem služby občanské po-
radny je občanské sdružení SPOLEČNĚ 
JEKHETANE se sídlem v Ostravě. 
Služba je v provozu od 1.8. 2008. Začát-
kem roku 2011 byla nabídka organizace 
rozšířena o Terénní programy, jehož 
pracovnice poskytují služby v přiroze-
ném prostředí klienta. Více informací 
o nabízených službách je možné získat 
na internetových stránkách organizace 
www.jekhetane.cz.

Občanská poradna poskytuje odbor-
né sociální poradenství. Veškeré služby 
jsou poskytovány bezplatně, nestran-
ně, nezávisle a diskrétně. Služby ob-
čanské poradny a Terénních programů 
jsou určeny osobám v nepříznivé soci-
ální situace, starším 18 let. Občanská 
poradna poskytuje odborné sociální 
poradenství – informace, rady, aktivní 
pomoc a asistenci. Je nezávislým mís-
tem bezplatné, důvěrné a nestranné 
pomoci, provází občany při jejich obtí-
žích. Terénní programy poskytují tyto 
služby v přirozeném prostředí uživate-
lů na území Šumperska. 

Občanská poradna poskytuje pora-
denství v oblasti sociální pomoci, dávek, 
pracovně-právních vztahů, ochrany spo-
třebitele, bydlení, rodinných a partner-
ských vztahů, majetkoprávních vztahů 
a zejména v oblasti finanční a rozpoč-
tové problematiky, kam spadají taktéž 
dluhy, což je nejčastěji řešená oblast 
problémů, se kterými se klienti na po-
radnu obracejí. Pomáháme klientům 
v případech, kdy nejsou schopni své 
závazky splácet, hledáme s klienty nej-
vhodnější řešení jejich situace - snížení 

či odklad splátek, snažíme se o vyjed-
nání nových splátkových kalendářů, 
v případě potřeby spolupracujeme 
s klientem na přípravě a podání návr-
hu na povolení oddlužení (tzv. osobní 
bankrot). Pomáháme při sepsání návr-
hů, žalob, opravných prostředků a dal-
ších podání, která nevyžadují právní 
zastoupení (právní poradenství není 
poradnou poskytováno). Veškerá čin-
nost probíhá na základě aktivní spolu-
práce klienta s pracovníkem poradny.

Terénní programy nejčastěji řeší 
bytovou problematiku uživatelů, naši 
lidé je doprovázejí na úřady a snaží se, 
aby na konci byl sebevědomý uživatel, 
který umí vyřídit běžné záležitosti a je 
zodpovědný za své jednání. Součás-
tí je i bezplatné poradenství v rámci 
přípravy a podání návrhů na povolení 
oddlužení, realizace osvětových besed 
(především dluhová problematika).

Pokud si ve své situaci nevíte rady, 
můžete naši poradnu kontaktovat telefo-
nicky na čísle 725 101 815,  M. Koutná, 
e-mailem poradna.sumperk@jekhetane.
cz, osobně či formou dopisu na adrese 
Bulharská 217/4, Šumperk. Provoz-
ní doba je Po a St 8-12, 13-16 hod., 
Út 10-12 hod. (pouze tel. kontakt),                                                                           
13-16 hod., Pá 10-12 hod. (pouze tel. 
kontakt). Bližší informace najdete na 
www.jekhetane.cz, www.obcanskepo-
radny.cz. Kontakt na terénní progra-
my tel. 725 003 085, L. Čermáková, 
provozní doba Po, St a Čt 8-15 hod.,                       
Út 8-12 hod. Od 1. září bude poradna 
sídlit v úřadovně v Lautnerově ulici 1.

M. Koutná, vedoucí služby Šumperk

Absolventi pobočky fakulty strojní odpromovali
Šestatřicet absolventů šumperského 

detašovaného pracoviště fakulty strojní 
Vysoké školy báňské - Technické uni-
verzity Ostrava odpromovalo v úterý  
2. července v klášterním kostele Zvěs-
tování Panny Marie. Tento slavnostní 
akt proběhl v Šumperku již podesáté, 
letos se ho zúčastnil i hejtman Olo-
mouckého kraje Jiří Rozbořil.

„V našem kraji nemůžeme sehnat 
technicky vzdělané absolventy. Právě 
proto podporuje Olomoucký kraj uč-
ňovské a středoškolské technické smě-
ry. Těší mne, že tu již deset let úspěšně 
funguje i studium vysokoškolské, které 
je jediné na území kraje,“ zdůraznil olo-
moucký hejtman Jiří Rozbořil. V Cen-
tru bakalářských studií, které zajišťuje 
studium v Šumperku, přitom složilo 
státní závěrečnou zkoušku a získalo ba-
kalářský titul šestatřicet absolventů, 
z toho dva s vyznamenáním. Kromě 
bakalářských titulů obdrželi přítom-
ní i řadu ocenění. V soutěži o nejlepší 
studijní výsledky, které posuzovalo ko-
legium děkana fakulty strojní VŠB–TU 
Ostrava, bylo uděleno mimořádné sti-
pendium Robertu Juráskovi a Vojtěchu 
Sléhovi. Jako nejlepší bakalářskou práci 
ocenilo kolegium děkana fakulty stroj-

ní práce Pavla Boxana, Vojtěcha Sléhy 
a Václava Hoška. Z rukou zástupkyně 
správní rady Nadačního fondu Centra 
bakalářských studií v Šumperku Hany 
Kolaříkové pak převzali ocenění Pavel 
Boxan, Robert Jurásek, Vojtěch Sléha 
a Alena Pavlů za dosažení nejlepších 
výsledků během studia. Ocenění od 
zástupce firmy Hella Autotechnik Mar-
ka Ryšavého za odpovědně a svědomitě 
vypracovanou bakalářskou práci obdr-
žel Tomáš Rozman. -oh, zk-

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona                        
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění

na obsazení místa

referenta oddělení sociálně právní ochrany dětí 
a prevence odboru sociálních věcí Městského úřadu 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 sociálně – právního zaměření ve studijním programu sociální práce, 
sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, sociální patologie, speciální pedagogika a právo

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
v platném znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění * znalost zákona                  
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * dobrá orientace v sociální oblasti * praxe na úseku 

sociálně – právní ochrany vítána * získaná zvláštní odborná způsobilost v sociální oblasti vítána * 
komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce 

na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav  

  Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis 

* číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, 
v platném znění

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou, 10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády                   

č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup 
od 1.9. 2013 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 31.7. 2013. Informace k pozici podá Pavla Skálová, 

vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

Kromě bakalářských titulů obdrželi 
přítomní i řadu ocenění.  Foto: -zk-



5 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Rozhovor o divadle

   Pokračování ze str. 3
T. Potěšil: Ono není úplně stopro-

centní, že bude pan ředitel hrát. Není 
totiž jisté, zda první avizovanou pre-
miérovou inscenaci uvedeme. Tím 
nechci diváky znervózňovat, ale situa-
ce je taková, že dosavadní vedení tuto 
hru nijak smluvně nepodchytilo. Autor 
tak zatím nedal svolení k jejímu uvede-
ní a bohužel se zdráhá ho dát. Vidíme 
v tom určité souvislosti s personálními 
změnami na klíčových postech v diva-
dle, k nimž došlo.

M. Kašík: Já jsem se o tom záměr-
ně nezmiňoval, protože se nyní snažím 
s autorem dohodnout. Pokud by se to 
nepodařilo, budeme samozřejmě mu-
set zvolit nový titul a nazkoušet ho. 

Dá se to stihnout?
M. Kašík: Stihnout se to musí, proto-

že diváci musejí dostat to, co si zaplatili. 
Nedokážu si představit, že bych před ně 
14. září předstoupil s tím, že premiéra 
není a poslal je domů. To se prostě ne-
smí stát, proto se už dnes připravujeme 
na plán B. Situaci nám to samozřejmě 
dost komplikuje, ale je to život a my se 
s tím popereme.

Je ještě něco, co Vás zaskočilo? 
M. Kašík: Nečekal jsem právě někte-

ré reakce na výměnu vedení. Především 
odmítnutí Jiřího Fréhara, který měl re-
žírovat Černou komedii. Myslel jsem 
si, že dohody, které byly uzavřeny a jež 
jsem nechtěl nijak měnit, platí i v sou-
časné situaci. Naštěstí se nám podařilo 
sehnat jiného režiséra, takže titul v pro-
gramu zůstává. Jméno si ale, po zkuše-
nostech, které teď mám, nechám až do 
podpisu smlouvy pro sebe.

Umělecký šéf divadla Ondřej Elbel 
obdržel výpověď koncem června. Jaké 
byly důvody jeho propuštění? 

T. Potěšil: Důvodem bylo zrušení 
funkce uměleckého šéfa. Domnívám se 
totiž, že pan Kašík má dostatečné vzdě-
lání, aby mohl řešit základní umělecké 
směřování divadla, a myslím si, že není 
úplně ekonomicky zdravé držet zde 
kvůli tomu jednoho člověka. Poradním 
orgánem ředitele by měla být umělec-
ká rada. Pokud se totiž na zmíněném 
uměleckém směřování bude podílet 
více lidí, bude to pro divadlo větší pří-
nos než kmenový zaměstnanec.

M. Kašík: Divadlo navíc potřebuje mít 
zpětnou vazbu od lidí, kteří tomu rozu-
mějí. Umělecká rada se v současnosti 
formuje a fungovat by měla od září.

Prozradíte, jaké bude mít složení?
M. Kašík: Mám již vytipované lidi 

a nyní je oslovuji. Usednout by v ní měl 
někdo ze souboru, dále režisér či dra-
maturg, který nabídne pohled zvenčí, 
jenž bude pro divadlo nepochybně pří-
nosný, a také člověk, který se v divadle 
a divadelnictví delší dobu pohybuje. 
Chybět by neměl ani zástupce veřej-
nosti – v této souvislosti bych se nebál 
oslovit nějakého věrného diváka.

Dramaturgický plán na nadcháze-
jící sezonu je dílem bývalého vedení, 
dojde k nějaké změně?

M. Kašík: Ve hře byly dvě varianty. 
Buď ho úplně změnit, udělat všechno ji-
nak – tak, jak bych si to já představoval, 
anebo ponechat stávající dramaturgic-
ký plán. Nakonec jsem se rozhodl pro 
„šetrnější“ variantu, neboť diváci si od 
května kupují předplatné na konkrétní 
představení a jedna věc se již zkouší. Je 
to i vyjádření určitého respektu k býva-
lému vedení, jež plán zpracovalo.

Jediná věc, která z repertoáru vypad-
ne, je hra Julek Ondřeje Elbela. Hlav-
ním důvodem je, že hra v době, kdy 
dostal pan Elbel výpověď, ještě nebyla 
napsána. Hledáme teď vhodný titul, 
který Julka nahradí.

Ondřej Elbel měl kromě Julka re-
žírovat také Světáky. Jaký bude jejich 
osud, budou uvedeni?

M. Kašík: Samozřejmě, ovšem pod 
jiným režijním vedením. Nyní jsme 
před podpisem smlouvy a já prozra-
dím, že tohoto režiséra šumperští divá-
ci znají a mají ho velmi rádi.

T. Potěšil: V této souvislosti bychom 
se chtěli divákům omluvit za určité 
komplikace, které se změnami v divadle 
souvisejí. Především, že se nebude hrát 
Julek, což některé může mrzet, protože 
si zakoupili předplatné i na tento titul. 
Vyhodnotili jsme to ale tak, že půjde 
spíše o změnu pozitivní než negativní. 
Samozřejmě teprve budoucnost ukáže, 
zda to bylo správné či ne.

Co Vám vlastně na stávajícím dra-
maturgickém plánu nejvíc vadí? 

M. Kašík: Chybí mi v něm vyváže-
nost. Zapomínáme totiž na školáky 
a studenty, pro něž z velké části hraje-
me. Do budoucna bych proto rád, aby-
chom uváděli i tituly, které si ředitelé 
škol vyberou v návaznosti na učební 
osnovy. Tomu stávající dramaturgický 
plán, podle mého názoru, vůbec nevy-
chází vstříc. Důkazem je, že základní 
a střední školy zatím nekupují žádná 
představení. To může být pro divadlo 
obrovský problém, protože bez pří-
jmu ze školních představení to nejsme 
schopni utáhnout. A chtěli bychom 

i prostřednictvím anket na stránkách 
divadla oslovovat diváky a ptát se jich, 
o jaké tituly by měli zájem.

Právě internetové stránky ale nyní 
delší dobu nefungovaly. Proč?

T. Potěšil: Odcházející pan ředitel 
zablokoval komunikaci na stránkách, 
což mě mrzí, protože nám chybí zpětná 
vazba a ohlasy kulturní veřejnosti na 
personální změny, které byly provede-
ny. Snažil jsem se ho přemluvit, aby to 
nedělal, bohužel marně. Minulý týden 
se naštěstí novému panu řediteli poda-
řilo stránky znovu zprovoznit.

Plánujete nějaké další novinky 
v oblasti komunikace s diváky, přede-
vším pak s těmi mladými? 

M. Kašík: Právě na mladé lidi 
bych se chtěl v rámci své koncepce 
zaměřit. Cílem je, aby nechodili do 
divadla povinně, ale proto, že chtějí. 
Jako ideální prostor se nabízí Hrádek. 
Předběžně jsem už mluvil s herci, ze-
jména s těmi novými mladými, a oni 
mi slíbili, že se v těchto věcech budou 
angažovat. 

Mám představu, že by se na Hrád-
ku ročně hrály minimálně dvě premi-
éry plus představení ochotníků, kteří 
jsou velmi oblíbení a navštěvovaní. 
Chtěl bych i oslovit hudebníky s na-
bídkou koncertů, nebráním se ani 
sochařským sympoziím a dalším pro-
jektům. Rád bych, aby se divadlo sta-
lo opravdovým kulturním stánkem 
nejen z hlediska činoherní produkce. 

  Zmínil jste ochotníky. Vím, že je 
přebíráte od Bohdany Pavlíkové, kte-
rá odchází do kladenského divadla. 
Budete mít na jejich vedení čas?

M. Kašík: Slíbil jsem to Bohdaně 
někdy v květnu, kdy ještě nepadlo roz-
hodnutí o mém jmenování. Přijde mi 
fér slib dodržet, byť si uvědomuju, že 
mi to vezme nějaký čas. Na druhou 
stranu to beru jako relax, koníček, zá-
bavu. Ti lidé jsou úžasní a snad můžu 
říct, že jsme i velmi dobří přátelé. Moc 
se na tu práci těším, vždycky mě ně-
jakým způsobem lákala. Na dvou 
šumperských školách jsem vedl dra-
matický kroužek, takže s dětmi jsem 
už režijně pracoval. Teď, dejme tomu, 
povýším a budu zkoušet s dospělými, 
které to baví. Bóďa mi řekla, že je to 
velmi zajímavá a obohacující práce 
a já jí věřím.

Prozradíte titul, který budete 
hrát?

M. Kašík: Budeme dělat Old Shat-
terhanda a Vinnetoua. Myslím, že to 
bude velmi zajímavé.

Vraťme se zpět k profesionálnímu 
divadlu. Co je podle Vás jeho největ-
ším problémem, na co se chcete nej-
dříve zaměřit? 

M. Kašík: Především na personální 
stabilizaci. Aby zaměstnanci přesně 
věděli, co mají dělat, neboť nyní zde je 
velká kumulace funkcí. A samozřejmě 
ušetřit tam, kde to půjde.

 Pokračování na str. 7

Jednatel společnosti Divadlo Šumperk s.r.o. Tomáš Potěšil (vlevo) a nový ředi-
tel místního stánku Thálie Matěj Kašík spolu diskutují často a poměrně dlou-
ho.                                                                                                                Foto: -zk-

Efekt úsporných opatření nelze očekávat 
ze dne na den, říká vedení divadla
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Kaleidoskop událostí

Na šest desítek ukrajinských dětí ve 
věku od šesti do sedmnácti let přijal 
druhé červencové pondělí na místní 
radnici starosta města Zdeněk Brož. 
Děti z Kyjeva, Malynu, Dubna, Rov-
na, Lucku a Vinnici seznámil s historií 
i současností města a poté je doprovodil 
na radniční věž.

Děti českých krajanů z Ukrajiny 
a ukrajinské děti z míst postižených 
havárií atomové elektrárny v Černo-
bylu přijely do Jeseníků na třítýdenní 
ozdravný pobyt v Třemešku u Oskavy. 
Ten organizuje Česko–ruská společ-
nost. Kromě poznávacích výletů se zde 
děti učí také základům českého jazyka. 
 -oh, zk-

Letos v červnu zavítala do Domova 
důchodců skupina děvčat, která navště-
vují výtvarný obor ZUŠ Šumperk pod 
vedením Dany Vilišové. Důvodem byla 
pomoc se zútulněním oddělení Domo-
va se zvláštním režimem.

Mladé výtvarníce si již dříve připra-
vily své návrhy na malby na zeď a z nich 
použily ty nejvhodnější. Během jedno-
ho dne tak chodba Domova ožila – dnes 
zde najdete rozkvetlou letní louku, zá-
tiší s odpočívající kočkou a v respiriu 
i akvárium s barevnými rybičkami. 
Děvčata se pustila do práce s velkým 
nasazením a uživatelé se zájmem pozo-
rovali, co se kolem nich děje, často bylo 
slyšet i pochvalná slova nebo společnou 
diskuzi nad malbami. Bylo vidět, že se-
tkání mladých se seniory a zdravotně 
postiženými lidmi může být obohacují-
cí a příjemné pro všechny a společný zá-
jem může propojit generace. Na podzim 
tak budeme ve vylepšování prostředí na 
tomto oddělení dále pokračovat. 

Za možnost zrealizovat tento nápad 
moc děkujeme vedení ZUŠ Šumperk, 
paní učitelce, dětem a také sponzorovi 

firmě SCA Hygiene Products, s.r.o., díky 
které jsme mohli nakoupit barvy a vý-
tvarné potřeby.  K. Sokolová, 

  aktivizační pracovnice DD

Předposlední školní den se ve 3. zá-
kladní škole v Šumperku konala po-
slední akce vzdělávacího programu 
nazvaného „Vitaminátor se vrací na pla-
netu 5xD“. Od března do června se ho 
v pěti krajích účastnili žáci od čtvrtých 
do šestých tříd.

Zábavnou i naučnou lekci provázela 
legenda o mimozemšťanu Vitamináto-
rovi, který ztroskotal a potřebuje nabrat 
sílu a vrátit se domů. Ovšem neobejde 
se bez pomoci, protože na Zemi pro něj 
platí pozemské zásady zdravého života, 
které on nezná. 

Skupinky dětí se tedy proměnily ve 
vědecké týmy, které mimozemskému 
hostu v „pokusech“ prezentovaly napří-
klad, kolik váží správná porce ranních 
cereálií, jak velkou hromádku kostek 
cukru můžeme nepozorovaně vypít 
v láhvi limonády nebo které potraviny 

obsahují skrytý tuk. Mimozemšťan Vi-
taminátor byl ve třídě přítomen v po-
době modelu, který děti po každém 
splněném úkolu „krmily“. Ve druhé 
části programu pětice týmů předváděla 
ostatním krátké scénky, v nichž zbytek 
třídy vždy v uzlovém bodě odhlasoval 
další děj. Tím se aktivita blížila sku-
tečnému životu. Každý žák pak dostal 
domů pro rodiče přehlednou publikaci 
„Výživa dětí“ s ověřenými tipy a nápady 
do kuchyně a na jídelní stůl. 

Metodiku a odborné vedení origi-
nálního programu zajistili lektoři z ob-
čanského sdružení Národní síť podpory 
zdraví. Při přípravě motivační legendy 
jsme zjistili, že se naše myšlenka mi-
mozemšťana potkává s již existující 
postavičkou Vitaminátora webu Zdravé 
pětky Nadačního fondu Albert. Projekt 
byl podpořen v rámci grantového pro-
gramu Albert pro zdraví a internetový 
obrázek dostal fyzickou podobu a rozjel 
se za dětmi do škol. 

 Š. Nováková, řešitelka projektu

ISF Athletics 2013 - World Schools 
Championship „Memorial Jean Hum-
bert“ je soutěž školních družstev 
chlapců a dívek z celého světa. Mož-
nost reprezentovat Českou republiku 
si šumperské gymnazistky vybojovaly 
společně s chlapci z Mendelova gymná-
zia z Opavy vítězstvím v republikovém 
finále Corny středoškolského poháru. 
Bohužel startovat na MS mohou jen 
ročníky narození 1996–98, a tak se z ví-
tězných družstev mohla zúčastnit jen 
torza týmů, jež účast vybojovaly. O to 
cennější je dosažený výsledek.

Atletické disciplíny jsou rozděleny 
do pěti skupin a štafety. Každé družstvo 
musí obsadit tyto skupiny alespoň jed-
ním závodníkem. Výkony jednotlivců 
se přepočítávají na bodové hodnocení 
za celé družstvo podle tabulek ISF. Vý-
sledek družstva se skládá z nejlepšího 
výsledku z dané skupiny disciplín, do-
plněného dalšími čtyřmi nejlepšími vý-
sledky  ze všech skupin, a počtu bodů 
ze štafety. Vítězí družstvo s nejvyšším 
počtem získaných bodů.

Na MS středních škol v atletice vy-
bojovala děvčata Gymnázia Šumperk 
krásné desáté místo z devatenácti škol 
ze všech světadílů se ziskem 530 bodů. 
Vítězství si odvezla děvčata z Německa 
před závodnicemi z Turecka a Brazílie. 
Našim děvčatům se podařilo porazit 
družstva z Francie, Lichtenštejnska, Ar-
ménie, Belgie, Chorvatska, Rakouska, 
Bulharska, Izraele a Botswany.

Největším bodovým ziskem pro 
družstvo přispěla Veronika Opekaro-

vá, která skončila na 5. místě v běhu na 
100 m(12,70 s) a sedmá ve skoku dale-
kém (518 cm), bodově výrazně přispěly 
i Barbora Hudečková v běhu na 400 m 
(60,85 s) a skoku dalekém (480 cm) 
a Zuzana Vavříková ve skoku vysokém 
(148 cm) a kouli (10,42 m). Body přidá-
valy také Kateřina Divišová, třetí v běhu 
na 1500 m (4:58,53 min.), Lucie Velčov-
ská v běhu na 200 m (29,48 s) a ve skoku 
dalekém (447 cm) a Veronika Bednar-
ská v běhu na 300 m překážek (52,53 s) 
a skoku vysokém (125 cm). Výborného 
času 2:23,34 dosáhla i štafeta ve slože-
ní Velčovská, Opekarová, Hudečková 
a Divišová. Velkou pochvalu zaslouží 
Květoslav a Tomáš Vykydalovi, kteří 
jako trenéři svoje svěřence dlouhodobě 
připravují. 

 P. Opekar, vedoucí družstva 

Šumperská nemocnice přešla na nový 
informační systém. Takzvaný IKIS ne-
boli integrovaný klinický informační 
systém umožňuje správu dat a vzájemné 
sdílení informací v rámci všech nemoc-
nic patřících do skupiny Agel. Jen v Olo-
mouckém kraji jsou hned čtyři a několik 
dalších zdravotnických zařízení.

V praxi to znamená, že pacient nebu-
de muset ve všech těchto nemocnicích 
znovu hlásit své osobní údaje a zdravot-
nický personál bude dobře informován 
o již proběhlých vyšetřeních. Systém, 
který je zaměřený především na pacien-
ta a jeho komfort, umožňuje přehledné 
vedení dokumentace, zadávání a sledo-
vání výsledků laboratorních a parakli-
nických vyšetření. V rámci propojení 
mezi nemocnicemi tak lze upřesnit 
anamnestická data a zabránit opakování 
laboratorních a dalších vyšetření. -red-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Starosta se setkal 
s dětmi z Ukrajiny

Na „Trojku“ zavítal 
mimozemšťan Vitaminátor

Atletky šumperského 
Gymnázia jsou desáté 

na světě!

Nový informační systém 
nemocnice zajistí 

lepší ochranu osobních 
údajů pacientů 

Domov důchodců navázal 
spolupráci se „ZUŠkou“

Na šumperskou radnici zavítaly děti 
z několika ukrajinských měst.  
 Foto: -oh-

Po každém splněném úkolu děti Vi-
taminátora „nakrmily“.  Foto: archiv

Díky mladým výtvarníkům ze 
„ZUŠky“ chodba Domova důchod-
ců ožila.  Foto: archiv

Na MS středních škol v atleti-
ce vybojovala děvčata Gymnázia 
Šumperk krásné desáté místo. 
 Foto: -to-



7 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace/Rozhovor

Dětský klíč Šumperk o.p.s. k 30.6. 2013 
ukončil projekt „Autismus není překáž-
kou – program pro mladistvé s autismem 
a osoby pečující o osobu blízkou s autis-
mem“. Projekt č. CZ.1.04/3.1.02/43.00002 
byl zahájen k 1.7. 2010. 

Projekt byl zaměřen na podporu za-
čleňování osob ohrožených sociálním 
vyloučením do společnosti a na trh prá-
ce. V průběhu tří let se podařilo naplnit 
hlavní cíl projektu - postupné odstra-
ňování bariér, které brání mladistvým 

s diagnostikovanou poruchou autistické-
ho spektra (dále jen PAS) v přístupu ke 
vzdělání a zaměstnání a umožnit sociál-
ní začleňování osob pečujících o osobu 
blízkou s PAS. Projekt byl určen mladist-
vým osobám od 15 let s PAS a rodičům 
pečujícím o osobu blízkou s PAS.

Nejzajímavější aktivitou projektu ať už 
z pohledu klientů či pečujících osob bylo 
otevření tréninkového bydlení pro osoby 
s PAS, v rámci kterého docházelo k ná-
cvikům sebeobsluhy, komunikace, soci-
álních a pracovních dovedností. 

Tradicí se stalo setkávání pečujících 
osob nejen v rámci pravidelných rodi-
čovských klubů, ale také při motivač-
ních kurzech, na kterých se vedle práce 
na PC seznámily se základy autogenní-

ho tréninku, prevencí proti vyhoření, 
naučily se základy první pomoci a ne-
zbytná relaxační cvičení. 

V rámci projektu vznikly dvě inter-
ní metodiky „Nácvik sebeobslužných 
a sociálních dovedností“ a „Nácvik pra-
covních dovedností a pracovního cho-
vání“. Pro mladistvé s autismem, osoby 
pečující a budoucí zaměstnavatele byla 
vytvořena brožura „I já chci pracovat“. 
Brožura poskytuje ucelené informace, 
jak se orientovat na trhu práce.

Do aktivity bylo v průběhu projektu 
zapojeno pět mladistvých osob a 20 osob 
pečujících o osobu blízkou. Realizovaný 
projekt byl bezesporu přínosem nejen 
pro klienty Dětského klíče, ale také pro 
osoby pečující.  -mm-

Dětský klíč Šumperk o.p.s. ukončil 
projekt „Autismus není překážkou“

V poslední době zaznamenala šum-
perská radnice dotazy a připomínky ze 
strany občanů, jež se týkají poskytování 
volného či zvýhodněného vstupu do 
městských sportovních areálů sociál-
ně slabým občanům. Sociální odbor 
Městského úřadu neposkytuje a ani ni-
kdy neposkytoval zvýhodněný či volný 
vstup na žádné z městských sportovišť 
sociálně slabým občanům. To se týká 
i vstupu na Bratrušovské koupaliště 
a do areálu AQUAcentra na Benátkách. 
V návaznosti na sociální reformu, plat-
nou od 1.1. 2012, navíc nevyplácí žádné 
sociální dávky  a ani neprovádí žádné 
finanční transfery. Ty má nyní v kom-
petenci šumperský Úřad práce.  -red-

Město neposkytlo 
sociálně slabým 
žádné zvýhodněné 
vstupné

    Pokračování ze str. 3 a 5
K prvnímu zmíněnému – zvažujete 

i možnost snížení počtu zaměstnanců?
T. Potěšil: V tom máme celkem jas-

no. Myslím, že prostor pro zeštíhlení 
personálu tady je a že jde o nezbytný 
krok. Již při představení nového ředi-
tele jsem řekl zaměstnancům, že jim 
bohužel nemohu slíbit zachování všech 
pracovních míst. O počtu zatím nechci 
mluvit – jen řeknu, že půjde o jednotky, 
nikoliv desítky míst.

Smyslem je samozřejmě úspora fi-
nančních prostředků. Řekl jsem panu 
řediteli nějakou částku, o niž by mohly 
náklady poklesnout. Jde ale o víceméně 
intuitivní úvahu na základě zkušeností 
z velké firmy, kterou řídím. Myslím, že 
vzájemnou diskuzí dojdeme k číslu, kte-
ré je přijatelné jak z hlediska ekonomiky, 
tak i dalšího kvalitního provozu divadla.

V jakých dalších oblastech se ještě 
chystáte ušetřit? 

T. Potěšil: Dohodli jsme se s panem 
Kašíkem, že prověří všechny subdo-
davatelské firmy. Máme totiž pocit, že 
některé práce, jež mohly být realizovány 
interními zdroji, byly zadávány, dokon-
ce mimo okres Šumperk. V této oblasti 
určitě můžeme ušetřit.

M. Kašík: Zdrojů z hlediska šetření 
je několik. Do smluv s režiséry jsem 
včlenil ustanovení, že nebudou zadávat 
firmám drahou výrobu rekvizit, scény 
a kostýmů. Chci, aby se vše dělo u nás 
ve skladech. To znamená, že scénogra-
fové si zde vyberou potřebné věci a bude 
se z nich vycházet, stejně tak v případě 
kostýmů budeme vybírat z našeho po-
měrně rozsáhlého fundusu. Máme velmi 
šikovné lidi v dílnách, kteří jsou schopni 

kulisy i kostýmy předělat. Za tu chvíli, 
co jsem ve funkci, jsem těch úspor na-
šel několik, týká se to například i oblasti 
nákladů na osvětlení a podobně. 

T. Potěšil: Divadlo velmi málo pro-
dává svoji produkci do ostatních krajů 
a měst. To samozřejmě úzce souvi-
sí s kvalitou dramaturgického plánu, 
který musí být natolik zajímavý, aby se 
představení dala prodat. Je to i otázka 
marketingová, která zde, podle mého 
názoru, nebyla úplně správně řešena.

M. Kašík: Myslím si, že divadlo má 
dvě důležité složky, a to obchodní oddě-
lení a propagaci, na které se nyní zamě-
řuji a jež budou komunikovat přímo se 
mnou. Chci, aby se hrálo víc – i proto 
je ve smlouvách s herci a režiséry sta-
noveno, že všechna představení budou 
mít zájezdovou formu, což tady nebylo 
zvykem. Jen tak mohou ostatní města 
zjistit, jestli jsme dobří nebo ne. A mu-
síme mít i dobrou reklamu, která by lidi 
zaujala. Musíme udělat divadlu „ksicht“ 
formou stránek, grafiky, barev… 

Kdy by se mohla úsporná opatření 
v hospodaření projevit?

T. Potěšil: Je třeba říci, že z hlediska 
ekonomiky nelze očekávat efekt úspor-
ných opatření ze dne na den. Objevily 
se například dva problémy, které nám 
bývalé vedení zanechalo a jež jsou po-
měrně finančně náročné. Prvním je za-
tékání do prostor Vany, kde se z dosud 
nezjištěných příčin vyskytuje enormní 
vlhkost. Dalším pak je problém s jednou 
ze dvou vzduchotechnických jednotek, 
která již dlouhou dobu nefunguje, což je 
zřejmě příčinou vysokých teplot, které 
v létě v divadle panují. Jen tuto opravu 
odhadujeme v řádech statisíců.

Byť jsme si tedy vědomi toho, že již 
za tento rok budeme po stránce ekono-
mické jakýmsi způsobem hodnoceni, 
byl bych v této oblasti velmi opatrný 
s optimistickými prognózami z hlediska 
enormní úspory finančních prostředků. 
To se týká i personálních změn, neboť 
je třeba si uvědomit, že budou dobíhat 
výpovědní doby a bude se vyplácet tří-
měsíční odstupné. Bude to tedy poměr-
ně finančně náročné, na druhou stranu 
z hlediska budoucnosti ozdravné.

V poslední době je hodně disku-
tovanou existence herny v divadelní 
budově. Učiníte v tomto směru nějaká 
opatření? 

T. Potěšil: V tuto chvíli na to neumím 
jednoznačně odpovědět. Je potřeba na-
prosto otevřeně přiznat, že z hlediska 
ekonomiky divadla je herna jedním 
z jeho významných příjmů. Nájemce 
navíc platí včas a bez problémů. Pohled 
ekonomiky tak říká, že by zde měla zů-
stat. Na straně druhé z pohledu etické-
ho herna do divadla, a já bych řekl i do 
žádné z budov v majetku města, nepatří. 
To jsou dva pohledy, které se vzájemně 
vylučují.

Řešením by bylo, kdyby se pro pro-
stor herny podařilo najít jiného, stejně 
lukrativního nájemce, který bude pro-
vozovat z pohledu etiky přijatelnější 
činnost. Mně osobně jako občanovi 
města zdejší herna také vadí, na druhou 
stranu jako jednatel divadla se musím 
dívat na ekonomiku a z tohoto pohledu 
nelze očekávat, že by odtud herna měla 
v dohledné době zmizet.

Mezi lidmi se mluví o tom, že změny 
v divadle jsou začátkem likvidace stálé 

scény v Šumperku. Můžete se k tomu 
vyjádřit? 

M. Kašík: Všechny zvěsti, které kolu-
jí o tom, že divadlo se rozpadá, že jeho 
existence může být krátkodobá, že je to 
začátek zrušení scény, bych chtěl razant-
ně odmítnout. To divadlo tady bude.

T. Potěšil: Je to spíš otázka politická 
než jakákoliv jiná. Musím říct, že jak-
koliv jsme otevřeně na zastupitelstvu 
nebo i v kuloárech vedli diskuze o pro-
blémech divadla, jež nakonec vyústily 
v odvolání uměleckého ředitele, nikdy 
jsem nezaznamenal jediný hlas, který by 
řekl, že divadlo by tady dále být nemě-
lo. V tomto bych byl, co se týče kulturní 
veřejnosti, klidný. Je ovšem naším úko-
lem, abychom ukázali, že divadlo tady 
skutečně místo má. Že je životaschopné, 
byť za cenu relativně vysokých finanč-
ních prostředků, které město do jeho 
provozu investuje. 

M. Kašík: K tomu, aby zde divadlo 
zůstalo, jsou samozřejmě důležití diváci. 
Chtěl bych je pozvat do divadla, říci, že se 
na ně těšíme a že chceme, aby k nám cho-
dili, protože tím divadlu pomůžou. Jsem 
bytostně přesvědčený, že pokud jakékoli 
město ztratí divadlo, kulturní život tím 
velmi utrpí. A to si Šumperk nezaslouží.

T. Potěšil: Domnívám se, že o divadle 
je třeba uvažovat i v širších souvislos-
tech, nejen s ohledem na aktuální čin-
nost a diváckou strukturu. Je třeba říct, 
že divadlo má nezanedbatelnou roli vý-
chovnou. To, že děti a mládež do diva-
dla chodí, i když někdy s určitou mírou 
nevole, na nich nějaké stopy zanechá. To 
je podle mého soudu nezpochybnitelné, 
a pokud by stálá scéna zanikla, byla by 
to ztráta. Děkuji za rozhovor,

 Z. Kvapilová

Efekt úsporných opatření nelze očekávat ze dne na den, říká vedení divadla
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Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na
 www.utulekosoblazsko.cz/.
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Městská knihovna Pontis Šumperk
1.8. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
9.8. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
13.8. od 10 do 12 hodin v „DS V“  Posezení u kávy s písničkou a dezertem 50+
15.8. od 14 do 16 hodin v „DS V“  Posezení u kávy s písničkou a dezertem 50+
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček
vždy od 9 do 12 hod.
Každé pondělí od 9 hod. v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hod.  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
a od 15 hod. v „KS“ – začátečníci, pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 hod.  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod.  Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hod. v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pontis.
cz, MC Brouček - K. Hunčíková, tel.č. 583 211 766, „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 prázdnin - do soboty 31. srpna

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

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

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Středa 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Sobota * zavřeno zavřeno zavřeno

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

Šumperk rekonstruuje stát
V úterý 25. června se uskutečnila 

v šumperském H-Clubu veřejná dis-
kuze na téma Rekonstrukce státu, jíž 
se zúčastnilo několik zajímavých hos-
tů. Pozvání přijal starosta Šumperka 
a senátor Parlamentu ČR Zdeněk Brož, 
analytik Nadačního fondu proti korup-
ci Janusz Konieczny, právník Ekologic-
kého právního servisu Martin Fadrný 
a občanský aktivista a patrně nejzná-
mější bojovník proti hazardu v re-
publice Matěj Hollan. Přítomní hosté 
diskutovali se šumperskými občany na 
aktuální ožehavá témata.

Projekt Rekonstrukce státu vzni-
kl v březnu 2013 na základě společné 
dohody dvaceti nevládních organiza-
cí, z nichž většina má protikorupční 
a právnické zaměření. Cílem je pro-
sadit do příštích parlamentních voleb 
devět protikorupčních zákonů, tzv. Re-
stů, jako Politika bez tajných sponzorů, 
Majetková přiznání politiků, Smlouvy 
na internetu, Zrušení anonymních ak-
cií, Konec trafik ve státních firmách, 
Odpolitizování státní správy, Nezávislé 
vyšetřování korupce, Zákony bez pří-
lepků nebo Rozšíření pravomocí NKÚ. 
Zrušení anonymních akcií se již po-
dařilo prosadit v parlamentu v podo-
bě přijatého zákona. Cesta k dosažení 

úspěchu v podobě přijetí navrhovaných 
„Restů“ je jednoduchá a zároveň velmi 
složitá. Prosadit se je podaří, pokud 
získají většinovou podporu v poslanec-
ké sněmovně a v senátu. 

Během dvouhodinové diskuze na 
téma Rekonstrukce státu mohli pří-
tomní klást hostům dotazy na různá 
témata, včetně současné politické situ-
ace spojené s kauzou kolem expremiéra 
Petra Nečase a ředitelky jeho kabinetu 
Jany Nagyové, a podařilo se vyslech-
nout a zodpovědět všechny dotazy 
publika. Tento fakt bude v budoucnu 
inspirací k rozvinutí dalších diskuzí 
a aktivit v Šumperku.

Vzhledem k tomu, že šumperská 
akce byla první svého druhu v republi-
ce, navázat by na ni měla řada diskuzí 
stejného zaměření v městech napříč re-
publikou. Přidanou hodnotou diskuze 
v Šumperku bylo, že Zdeněk Brož při-
slíbil s dvěma připomínkami podporu 
projektu a „Restům“ a nabídl odbornou 
oponenturu a spolupráci na přípravě 
navrhovaných zákonů. Díky účasti ak-
tivních občanů, z nichž mnozí mají chuť 
na projektu dále spolupracovat, byla 
otevřena cesta vzniku lokální pracovní 
skupiny Rekonstrukce státu v Šumper-
ku.  Z. Dvořáková Kocourková

Via Lucis pokračuje, 
chce zachovat počet besed

„Via Lucis – Cesta světla“, tak před 
více než dvěmi desítkami let nazva-
li nadšenci z tehdejšího Domu dětí 
a mládeže – Vily Doris cyklus setkání 
se zajímavými osobnostmi české kultur-
ní, společenské i sportovní sféry. Za tu 
dobu se v Šumperku vystřídaly desítky 
známých lidí, s mnohými z nich přitom 
pojí organizátory i osobní přátelství. 

„Za více než dvacet let jsme v Šumper-
ku přivítali mnoho známých osobností. 
Kdybych je měl všechny vypočítat, popí-
šeme několik stránek Zpravodaje,“ říká 
Petr Konupčík, který spolu s Jarmilou 
Švecovou stál u zrodu celého projektu. 
Během něj do Šumperka zavítali napří-
klad Jiří Šlupka Svěrák, herečky Gabrie-
la Vránová či Vlasta Chramostová, Jana 
Seifertová-Plichtová, jež přebírala No-
belovu cenu za svého otce, Alfred Strej-
ček, Jitka Molavcová, fotograf Jindřich 
Štreit, Ida Kelarová, kameraman Jan 
Špáta, režisérky Olga Sommerová, He-
lena Třeštíková a Drahomíra Vihanová, 
scénárista Vladimír Körner, Jaroslav 
Kačer, známý autor vodáckých příběhů 
Zdeněk Šmíd, Arnošt Vašíček, komentá-
tor kosmických letů Pavel Toufar, velký 
znalec umění František Dvořák, olym-
pionička Věra Čáslavská, Pavel Kosatík, 
Ludvík Vaculík, Ivo Šmoldas, Vladimír 
Franz, Rudolf Pellar, Olga Walló, kreslíř 
Kája Saudek, uskupení Two Voices, Jiří 
Pavlica či dnes již světový pianista Lu-
káš Vondráček. 

„Rádi bychom do Šumperka pozvali 
i místní významné rodáky, bohužel je 
ale nemáme podrobně zmapované. Po-
kud by čtenáři Zpravodaje měli nějaké 

nápady a návrhy, prosíme je o zaslání 
na e-mailovou adresu konupcik@do-
ris.cz,“ vyzývá Konupčík. Celý projekt 
by podle něj nebylo možné zrealizovat 
bez podpory města, Střediska volného 
času Doris, řady sponzorů, fotografa 
Honzy Valchaře a především Věry Ko-
vářové, která již od počátku doprovází 
cyklus svými nezaměnitelnými kres-
bami. „Chceme jim všem moc podě-
kovat,“ zdůrazňuje organizátor cyklu 
pořadů Via Lucis. Těch je letos naplá-
nováno devět, z nichž tři na diváky 
teprve čekají.

26. září tak proběhne setkání s egyp-
tologem a afrikanistou Pavlem Onder-
kou nazvané Wan Ben Naga – město 
núbijských faraonů. 30. října pak orga-
nizátoři chystají přednášku Hierony-
mus Bosch – Tarot – Karel IV., během 
níž Bohumil Vurm poodhalí původ 
tarotu na dvoře Karla IV. a vztah k ze-
mím Koruny české. A 5. prosince je na 
programu vánoční koncert skifflové 
skupiny Traxleři v klášterním kostele. 
„Pro příští rok bychom počet besed rádi 
zachovali,“ podotýká organizátor „Lu-
cisky“, jenž si na dosavadní návštěvnost 
nemůže stěžovat. „Jde o komorní setká-
vání spřízněných duší, kterým by spolu 
mělo být dobře,“ dodává Konupčík, kte-
rý na příští rok plánuje například večer 
s recitátorem Mirkem Kováříkem a Vla-
dimírem Mišíkem, jež vytvořili CD s ná-
zvem Reduta Blues. „Jsme předběžně 
domluveni, hledáme termín. Vypadá to 
nezávazně na druhou polovinu ledna,“ 
prozrazuje závěrem organizátor cyklu 
Via Lucis. -zk-
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Zpráva o průběhu realizace  projektu

AKREDITOVANÍ ŠKOLNÍ KOORDINÁTOŘI EVVO STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE
Projekt s názvem „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)“ pro-

bíhá na Střední odborné škole, Šumperk, Zemědělská 3 od 1. února 2012 do 31. července 2013. Je realizován v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za finanční podpory 
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Během projek-
tu Střední odborná škola v Šumperku získala akreditaci vzdělávacího 
programu „Školní koordinátor EVVO“. 

V projektu  se vzdělávalo 27 pedagogů středních škol z celého Olo-
mouckého kraje. Specializační studium probíhalo kombinovanou for-
mou, větší část studia se uskutečňovala prezenční formou a asi dvě 
pětiny studia formou distanční. Součástí specializačního studia byly 
exkurze do lokalit, které obohatily teoretické poznatky environmentál-
ního vzdělávání. Výuku  specializačního studia zajišťovali 4 pedagogo-
vé školy a 3 pedagogové ze střediska ekologické výchovy v Šumperku. 
Garantkou studia byla předsedkyně Klubu ekologické výchovy v Praze. 
V průběhu projektu byly vytvořeny odborné  texty v sedmi blocích, ze kterých vznikla velmi fundovaná publikace. Problematika této 
publikace byla konzultována se  dvěma externími experty a korekturu provedla odbornice z Národního ústavu pro vzdělávání. Pub-
likace s názvem Ekologie v praxi bude pomůckou všem pedagogům na středních školách, kteří se zabývají ekologickou výchovou.

V rámci projektu bylo vytvořeno video, ve kterém je zahrnuta pro-
blematika ekologie celého světa.  V průběhu dvacetiminutového 
filmu je formou otázek navozena atmosféra tak, aby se nad environ-
mentálním výchovou zamyslel každý jedinec.

Po ročním absolvování specializačního studia 27 posluchačů vypra-
covalo závěrečné písemné práce, které obhájili u závěrečné zkoušky. 
Zkušební komise hodnotila i hloubku jejich znalostí v oboru ekologie. 
Na závěr projektu proběhla v Kongresovém sále Olomouckého kraje 
konference, kde absolventi obdrželi osvědčení pro práci školního koor-
dinátora EVVO na středních školách, a to z rukou náměstka  hejtmana OK 
Ing. Zdeňka Švece a vedoucího odboru OŠMT  Mgr. Miroslav Gajdůška.

V rámci projektu se podařilo splnit všechny plánované aktivity. Přínosem jsou nejen vyškolení pedagogové, ale i odborná 
publikace a kvalitní DVD. Mgr. Stanislava Beštová, vedoucí projektu

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 účetnictví
Zpracování mezd
Daňové poradenství

TRANUM CONSULT a.s.

www.tranumconsult.com

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

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA ZDRAVÍ

HUBNUTÍ PRO DĚTI, JUNIORY, 
ŽENY, MUŽE, SENIORY

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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 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 27.7. 2013 do 22.8. 2013
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřové koleno bez kosti ke grilování .................................................. 99,- Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Chléb kmínový BK 600 g .......................................................................................................15,90 Kč 
Bageta žitná 100 g..................................................................................................................... 4,90 Kč 
Makovka 86 g .............................................................................................................................. 4,90 Kč 
UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Kobása krnovská ..................................................................................................................................99,- Kč/1 kg 
Výrobky Everest
Zelenina s játrovými knedlíčky Dione 350 g..................................................................................27,90 Kč 
Mochovská zeleninová směs 350 g ..................................................................................................15,90  Kč 
Surimi krabí tyčinky 250 g ......................................................................................................................18,50 Kč 
Kuřecí játra sáček 500 g ............................................................................................................................18,50 Kč 
Šunka vepřová dušená 60% „Constar“ ......................................................................................96,- Kč/1 kg
NOVINKA - Dobroty od Jiřinky 
Bramborové knedlíky se zelím a uzeným masem 320 g  ........................................................26,50 Kč 
Tvarohové knedlíky s povidly, jahodové, meruňkové 320 g .................................................26,50 Kč 

!!!!!!!!

www.akademie.rps.cz
Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk

tel.: +420 583 213 013, +420 775 618 144, e-mail: ajak.sumperk@rps.cz

aupair
Nabízíme možnost pobytu Au-pair,

Au-Pair+ a Mother ś Help ve Velké Británii
pro zájemkyne a zájemce, kterí:

• Mají kladný vztah a zkušenosti s péčí o děti
• Jsou přátelští, flexibilní a otevření novým zkušenostem
• Mají zájem o pobyt v délce alespoň 6 měsíců
• Jsou ve věku 18–30 let
• Jsou svobodní a bezdětní
• Nemají záznam v trestním rejstříku

Kontaktujte nás emailem nebo na telefonních číslech, uvedených níže,
a dohodněte si s námi termín schůzky!

AMOS_Au pair_104x142.indd   1 7/16/13   2:11 PM
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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     3 600 000 Kč

Sudkov      2 250 000 Kč Šumperk, Prievidzská   1 050 000 Kč

Šumperk, Reissova   1 030 000 KčŠumperk    3 300 000 Kč Zábřeh, ul. 17.listopadu  450 000 Kč

Šumperk, Gagarinova   990 000 KčŠumperk, Jesenická   850 000 Kč

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

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

• 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

• panelový byt 1+1, DB, 
   zvýšené přízemí
• 37m2, ihned volný,plast.okna
• zateplený dům, vlast.kotelna

• 2+1 OV, 60m2, 7.NP, lodžie, 
• byt po kompletní rekonstrukci
• neprůchozí pokoje, velká šatna 
   v chodbě

• 3+1 OV, 76m2, 1.NP, plastová okna
• nová koupelna, v pokojích parkety 
• ihned volný
• při rychlém jednání sleva 50.000Kč

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, Prievidzská   860 000 Kč

Olšany       1 450 000 Kč

Šumperk, Bludovská   1 130 000 Kč

Vikýřovice  2 890 000 Kč

• 3+1 OV, 4.NP, 73m2. lodžie
• neprůchozí pokoje,plastová okna 
• šatna v chodbě, nové podlahy 
  a omítky v celém bytě, ihned volný

• samostatně stojící RD 3+1, CP 1007m2 
• garáž pro 3 auta, dílna, 2xWC
• 2x koupelna, vytápění TP (plyn na  
  pozemku), plastová okna, ihned volný

• 3+1 73m2, 6.NP, lodžie s markýzou 
• DB s převodem do OV (úvěr zaplacen) 
• plastová okna,neprůchozí pokoje,
• kuch. linka vč. spotřebičů, ihned volný

• bungalov 3+kk s garáží, CP 1116m2

• možnost přikoupení zahrady za  
   domem, vytápění plyn. turbokotel
• neprůchozí pokoje

Bludov    760 000 Kč

Kolšov      1 190 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   1 740 000 Kč   
• řadový patrový rod.dům 5+1 s 
garáží, CP 399m2, plastová okna, 
zasklená lodžie, celková rekonstrukce 
podkroví, 2x koupelna, 2x WC, 

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

FORTEX REALITY Jílová 1550/1     787 01 Šumperk

SLEVA

SLEVA

NOVINKA   NOVÉ BYDLENÍ BEZ HYPOTÉKY   PRONÁJEM

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

Tel. č.: 733 734 435

PRO MANŽELÉ 
S HOTOVOSTÍ HLEDÁME 

BYT 3+1 A VĚTŠÍ 
PO REKONSTRUKCI 

DO 1 400 000 KČ.
PROSÍM NABÍDNĚTE 
NA TEL. 733 734 435
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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

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ 

AEROBIC
Pondělí a čtvrtek 18.30 – 19.30 h. Zahájení 16. a 19. září.
Kurzovné 40 Kč/1 lekce 

BODYBUILDING
Pondělí a úterý 18.30 – 19.30 h. Zahájení 2. a 3. září.
Čtvrtek 17.00 – 18.00 h. Zahájení 5. září.
Kurzovné 40 Kč/1 lekce

CVIČENÍ S MÍČI
Úterý 15.30 – 16.30 h. Zahájení 1. října.
Kurzovné 300 Kč/10 lekcí

DOPOLEDNÍ CVIČENÍ PRO SENIORKY
Úterý 8.30 – 9.30 a 10.00 – 11.00 h. Zahájení 1. října.
Kurzovné 200 Kč/10 lekcí

HATHA JÓGA pro začátečníky
Středa 18.30 – 20.00 h. Zahájení 4. září. 
Kurzovné 600 Kč/15 lekcí nebo 60 Kč / 1 lekce

KALANETIKA
Čtvrtek 16.00 – 17.00 h. Zahájení 12. září.
Kurzovné 400 Kč/10 lekcí nebo 50 Kč / 1 lekce

PILATES
Črtvtek 17.00 – 18.00 h. Zahájení 12. září. 
Kurzovné 400 Kč/10 lekcí

PILATES pro mírně pokročilé
Pondělí 17.20 – 18.20 h. Zahájení 2. září.
Kurzovné 600 Kč/15 lekcí nebo 60 Kč / 1 lekce 

PILATES pro středně pokročilé
Čtvrtek 18.00 – 19.00 h. Zahájení 5. září.
Kurzovné 600 Kč/15 lekcí nebo 60 Kč / 1 lekce 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Středa 9.00 – 10.30 h. Zahájení 4. září.
Kurzovné 600 Kč/15 lekcí

ZUMBA
Úterý 15.30 – 16.30 h. Zahájení 17. září.
Kurzovné 50 Kč/1 lekce 

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA pro děti od 4 do 6 let
Středa 15.30 – 16.30 h. Zahájení 25.září.
Kurzovné 700 Kč/20 lekcí

SEBEOBRANA pro děti od 6 do 15 let
Středa 16.30 – 18.00 h. Zahájení 25. září.
Kurzovné 800 Kč/20 lekcí

JUDO pro absolventy sebeobrany
Středa 18.00 – 19.30 h. Zahájení 25. září.
Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

POHYBOVÁ VÝCHOVA pro děti od 4 do 6 let
Pondělí 16.15 – 17.15 h. Zahájení 16. září. 
Kurzovné 900 Kč/30 lekcí

DĚTSKÁ ZUMBA pro děti od 6 do 11 let
Středa 16.00 – 17.00 h. Zahájení 18. září.
Kurzovné 1.200 Kč/30 lekcí

TANEČNÍ KURZY

Taneční škola OLYMPIA Jiřího Hrubého 
při Domu kultury Šumperk. 

DĚTSKÝ SPOLEČENSKÝ TANEC
Celoroční kurz pro děti od 4 do 14 let. Zahájení září/říjen. 
Kurzovné 900 Kč/pololetí

ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ 
STŘEDNÍCH ŠKOL
Pondělí a úterý 18.00 – 20.00 a 20.00 – 22.00 h. 
Zahájení 9. a 10. září. 
Kurzovné 990 Kč/10 lekcí+2 prodloužené+1 půlkolona

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ ZAČÁTEČNÍKY 
A POKROČILÉ
Neděle 17.45 – 19.45 a 20.00 – 22.00 h. 
Zahájení 20. října. 
Kurzovné 1.390 Kč/6 lekcí+1 prodloužená

JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIČTINA - 1. ročník a 2. ročník
Čtvrtek 16.30 – 18.00 h a 18.00 – 19.30 h. 
Zahájení 3. října.

ANGLIČTINA - 3. ročník a 4. ročník
Úterý 16.00 – 17.30 a 17.30 – 19.00 h. 
Zahájení 1. října.

KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
pro středně pokročilé
Středa 16.30 – 18.00 h. Zahájení 2. října.

FRANCOUZŠTINA
pro začátečníky a mírně pokročilé
Pondělí 16.00 – 17.30 h. Zahájení 7. října.

NĚMČINA
pro začátečníky a mírně pokročilé
Pondělí 16.30 – 18.00 h. Zahájení 23. září.

U všech jazykových kurzů je kurzovné 3.000 Kč/30 lekcí

Přihlášky do kurzů a úhrady kurzovného přijímáme 
od 26. SRPNA do 3. ŘÍJNA 2013

v 1. patře Domu kultury Šumperk, Fialova 3:             
 PO a ST 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin,
ÚT a ČT 8.30 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin.

Bližší informace o kurzech:
telefon 583 363 038 nebo 777 652 073,

e–mail: faltusova@dksumperk.cz.

Informace o tanečních kurzech u tanečního mistra 
Jiřího Hrubého na telefonním čísle 606 819 727.

ON-LINE PŘIHLÁŠKY 
DO KURZŮ JIŽ NYNÍ

WWW.DKSUMPERK.CZ

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 2013/2014
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❱  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
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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

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19A, Šumperk 787 01
Oční optika, Tel: 583 280 184     www.optomedic.cz

na dioptrické 
a sluneční 
brýle 
kolekce roku 2012

20% 30% 40% 
SLEVA

Akce platí do konce srpna!

Letní 
Akční Ceny 

v sortimentu

Grilování w Zavařování w Zahrada

24.7. - 4.8. 
2013

Šumperk, nákupní areál vedle Kauflandu - naproti Sportisimu!
S tímto inzerátem další 

sleva 10% 
z již akčních 
cen! 

• 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

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 INTEA nova s.r.o., 
Slovanská 3123/13, 787 01 Šumperk 

(naproti bývalému kinu Svět)
Wellnerova 3B, Olomouc

(naproti „Ušatému domu“)
telefon: 775 575 820, info@interiery-centrum.cz

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


