
Říjnové tipy Živé brány

Muzejníci připomenou Kurta Halleggera

Šumperští muzejníci připravili k 50. výročí úmrtí 

Kurta Halleggera výstavu, která připomíná tvorbu 

světoznámého malíře a scénografa, jehož umělecká 

dráha započala v Šumperku. Výstavu zahájí vernisáž 

ve čtvrtek 3. října v 17 hodin a v Hollarově galerii 

bude k vidění do 1. prosince.

David Rotter nabídne na Hrádku poetický 

pořad s poezií a hudbou

Poetický pořad šumperského rodáka, hudebního 

skladatele Davida Rottera věnovaný poezii Jana Ská-

cela a dalších předních básníků bude v pátek 18. říj-

na od 18.30 hodin hostit divadelní Hrádek. Společně 

s Antonínem Bukovským zahrají několik zhudebně-

ných básní z připravovaného CD Amulet a o cestě za 

Amuletem promluví se speciálním hostem, rovněž 

šumperským rodákem, režisérem Zdeňkem Novot-

ným – Bričkovským.

Do města se slétnou bubeníci

Už podvanácté proletí Českem špičkoví bubeníci 

a hudebníci, kteří představí rytmické styly z různých 

koutů světa. Slet bubeníků má každoročně zastávku 

také v Šumperku, letos v pátek 25. října ve 20 hodin 

ve velkém sále Domu kultury. 

Marsyas se Zuzanou Michnovou 

zavítá do Šumperka

Ve chvíli, kdy na plátna kin vstupuje dokumentární 

fi lm „Jsem slavná tak akorát“ o hudební skladatelce, 

textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové, přijíždí „krá-

lovna českého undergroundu“ do šumperského Domu 

kultury, aby zde uvedla celovečerní koncert se svou 

kapelou Marsyas. Vedle známých muzikantů vystoupí 

na koncertě v pátek 4. října od osmé večerní také se-

skupení Petr Kalandra memory band, jež zavzpomíná 

na tvorbu někdejšího člena skupiny Marsyas.

 Z. Kvapilová

Hlavní program Džemfestu zahájí kapela Tři 

sestry, která má za sebou třicet let úspěšné kari-

éry.  Foto: archiv
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Festival s kosočtvercem ve znaku láká 

na známá jména a zajímavý doprovodný program

Typické plakáty s kosočtvercem, které zaplavily re-

gion, avizují program 14. ročníku festivalu Džemfest. 

Zřejmě největší rockový festival v Česku vypukne 

v říjnu.

Úvod festivalu bude v pátek 11. října od 20 hodin 

patřit členům kultovní skupiny Priessnitz. Ve speci-

álních úpravách pro akustické nástroje uvedou nejen 

skladby své domovské kapely z Jeseníku. Zpěvák Ja-

romír Švejdík zahraje se svými spoluhráči vedle písní 

Priessnitz také skladby kapely Umakart, kterou Švej-

dík založil v roce 2004 se známými umělci Dušanem 

Neuwerthem a Janem P. Muchovem. „Během koncer-

tu uslyšíme zajímavý průřez repertoárem všech tří hu-

debních projektů, kterým se za poslední roky Jaromír 

Švejdík věnoval, takže zazní i písně z nové desky Vác-

lava Neckáře Dobrý časy, na níž se Jaromír autorsky 

podílel,“ prozradil pořadatel festivalu Ondřej Polák.

Zpěvák skupiny Priessnitz je společně se spisovate-

lem Jaroslavem Rudišem otcem populárního komiksu 

Alois Nebel, na němž se podílí jako kreslíř a ilustrátor 

pod značkou Jaromír 99. A právě s komiksem, jehož 

fi lmová adaptace z roku 2011 sklízí dodnes uznání po 

celém světě, bude spojena tématic-

ky výstava fotografi í, kterou těsně 

před koncertem zahájí v H-clubu 

Dušan Tománek. „Dušan Tománek 

je renomovaný umělec, letošní dr-

žitel ceny Anděl za videoklip k pís-

ni Půlnoční, který se jako fotograf 

podílel i na fi lmu Alois Nebel. Pro 

výstavu v rámci Džemfestu jsme 

vybrali kolekci snímků z Jeseníků,“ 

upřesnil Polák.

Hlavní program Džemfestu vy-

pukne o týden později, v pátek 

18. října, v místním Domě kultury. Zde zahraje kapela 

Tři sestry, která má za sebou třicet let úspěšné kariéry 

a na festival přiveze zbrusu nové album Líná hudba 

holý neštěstí. Dalšími hvězdami programu budou 

Děda Mládek illegal band, Toxique s Klárou Vytis-

kovou, Th e Prostitutes, Dead Popes Company a Lola 

běží. „Program Džemfestu bude letos především o zá-

bavě a legraci,“ zdůrazňuje pořadatel festivalu.

Pořadatelé festivalu se letos opravdu „rozšoupli“ 

při tvorbě doprovodného programu. V pátek 18. říj-

na proběhne v horním patře Domu kultury premiéra 

prvního českého fi lmu o wakeboar-

dingu za přítomnosti režiséra Jaku-

ba Machaly a v divadle na Hrádku 

představí skladatel a šumperský rodák 

David Rotter autorský projekt Amulet 

věnovaný poezii Jana Skácela. Večer 

po festivalu se mohou majitelé vstu-

penky zdarma vydat na šumperskou 

radniční věž. Lákavá bude i fi lmo-

vá scéna Džemfestu, která uvede ve 

středu 16. října kultovní český snímek 

Šeptej s výjimečnou muzikou Jana 

P. Muchowa.

Podrobnější informace k celému festivalovému 

programu a on-line rezervaci lístků najdou zájemci 

na www.dzemfest.cz. Vstupenky lze koupit v poklad-

ně Domu kultury a v prodejně hudebnin Akord v uli-

ci Gen. Svobody. -zk-

Turisté se podvacáté vydají po šumperském psaníčku

Příznivci turistiky se mohou vydat v sobotu 5. října 

na Pochod po šumperském psaníčku spojený s výstu-

pem na Háj. Dvacátý ročník pochodu, který se jde 

jako Memoriál Josefa Janků a je zařazen do celore-

publikové aktivity KČT Vystup na svůj vrchol, startu-

je mezi sedmou a desátou hodinou od Vily Doris. 

Trasy měří jedenáct, patnáct, pětadvacet, pětatřicet 

a padesát kilometrů, na cyklisty pak čeká kilo metrů 

pětačtyřicet. Novinkou je sedmikilometrová trasa 

od hrabenovské hájenky pro děti a jejich doprovod, 

spojená s plněním úkolů. Ke zmíněné hájovně je 

v 9.30 hodin odveze od Vily Doris autobus.

Startovné stojí pětatřicet korun, děti nad pět let 

a členové Klubu českých turistů zaplatí o deset korun 

méně. Všem účastníkům pochodu bude odměnou 

pamětní list s příležitostným razítkem, jež obdrží na 

rozhledně na Háji, na kterou mohou vystoupat zdar-

ma, nebo ho dostanou „u Kostelíčku“. Koupit si bu-

dou moci i jubilejní tričko. A pokud bude přát počasí, 

bude „u Kostelíčku“ připraveno také opékání špekáč-

ků v rámci startovného, jízdy na koních, pohybové 

aktivity a celodenní happening nazvaný Tvoříme 

obraz nejen ze šišek aneb Přineste příspěvek z cesty 

- houbu, list, šišku či jinou přírodninu. -zk-

Marsyas se Zuzanou Michnovou zavítá do Šum-

perka 4. října.  Foto: archiv



KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Příroda kolem nás - ryby, ptáci 

a savci Šumperska a Jesenicka 

Výstava trvá do 13.10.

▶ Tvůj čas je pouhopouhé prozatím…  

Výstava představující kolekci hodin 

ze sbírek VM bude zahájena 24.10. 

v 17 hodin a potrvá do 2.2. 2014.

Hollarova galerie
▶ KURT HALLEGGER 

Výstava k 50. výročí umělcova úmrtí 

Výstava bude zahájena 3.10. v 17 hod. 

a potrvá do 1.12. Od 4.10. lze objedná-

vat výukové programy pro I. a II. stu-

peň ZŠ a pro SŠ a od 8.10. komentované 

prohlídky pro veřejnost u L. Kirkoso-

vé, e-mail lenka.kirkosova@muzeum-

sumperk.cz, tel.č. 724 942 974. 

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Přednáškový sál
Přednáška „KURT HALLEGGER“  

(50. výročí úmrtí umělce) - 10.10. 

v 17 hod., přednáší L. Kirkosová. 

* Přednáška Na konci ulice les! 

Šumperk - předměstí včera a dnes - 

22.10. v 17 hod., přednáší M. Filipová. 

* Beseda „Nejen MY jsme součástí 

Evropy“ - 31.10. v 17 hod., beseda 

s I. Müllerem na téma Azorské ostrovy. 

Galerie Šumperska 
▶ Na konci ulice les! Šumperk - před-

městí včera a dnes 

Výstava trvá do 10.11.

Bližší informace: VM Šumperk, Hl. tří-

da 22, tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 

583 214 908, e-mail: vmsumperk@

muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-

sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-pá 

9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 

13- 17 hod. Otevírací doba Galerie Šum-
perska: út-pá 9-12 hodin, 12.30- 17 ho-

din, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Otevírací doba 
v Den vzniku samostatného 
československého státu 

pondělí 28. října 
Muzeum Šumperk, Galerie 

Šumperska 9-13 hod.
Vstup zdarma

Kino Oko

Digitální 3D kino
podle standardu DCI 

 DONŠAJNI
ČR, komedie 

1.-2.10. jen v 17.30 hod.

 HRA NA HRANĚ
USA, krimi, drama, thriller

1.10. jen ve 20 hod.

 ČERNÁ VDOVA
Libanon, Fr., Katar, Belgie, drama 

2.10. jen ve 20 hod. Artvečer - FK**

 GRAVITACE 3D
USA, VB, sci-fi , thriller, drama  3D

3.-5.10. jen v 17.45 hod.

 GRAVITACE
USA, VB, sci-fi , thriller, drama

6.-7.10. jen v 17.45 hod., 8.-9.10. jen 

v 18.15 hod.

 METALLICA: 
THROUGH THE NEVER 3D
USA, muzikál  3D

3.-7.10. jen v 19.30 hod., 8.10. jen ve 20 hod.

 JÁ PADOUCH 2
USA, anim. komedie, rodinný, ČZ 

5.10. jen v 15.30 hod. Hrajeme pro děti

 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
USA, anim., dobr. komedie, rodinný, 

ČZ + předfi lm LÁSKA MEZI KAPKA-

MI DEŠTĚ  Hrajeme pro děti

6.10. jen v 15.30 hodin

 PŘÍBĚH FILMU: ZLATÝ VĚK 
SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFIE
VB, dokument

8.10. jen v 17 hod.

 JASMÍNINY SLZY
USA, komedie, drama  Artvečer - FK**

9.10. jen ve 20 hod.

 ZATAŽENO, 
OBČAS TRAKAŘE 2
USA, anim. komedie, rodinný, ČZ

10.-11.10. jen v 17.30 hod., 12.-13.10. jen 

v 15.30 hod.,  17.-18.10. jen v 17 hod.

 RIVALOVÉ
USA, Něm., VB, akční, drama, sport., 

životopis.

11.-12.10. jen v 19.30 hod., 12.-16.10. jen 

v 17.30 hod., 28.-29.10. jen v 17.30 hodin

 ŠMOULOVÉ 2
USA, anim. komedie, rodinný, ČZ 

13.10. jen v 10 hod. Hrajeme pro děti

 KAMEŇÁK 4
ČR, komedie

12.-13.10. jen ve 20 hod., 17.-18.10. jen 

v 19 hod., 19.-20.10. jen v 17.30 hod., 

21.-23.10. jen v 18.15 hodin

 PUŠKY, PUKY, PIVO A PSI
ČR, komedie, dokument, sportovní

14.-15.10. jen ve 20 hod.

 ŠEPTEJ
ČR, romantický 35 mm projekce v rám-

ci festivalu Džemfest,  Artvečer - FK**

16.10. jen ve 20 hod.

 CARRIE
USA, horor

17.-18.10. jen ve 20.45 hod., 19.-20.10. jen 

v 19.30 hod., 21.-22.10. jen ve 20 hod.

 ROZBITÝ SVĚT
VB, drama  Artvečer - FK**

30.10. jen ve 20 hod.

 TURBO Hrajeme pro děti

USA, anim., rodinný, ČZ   

 19.-20.10., 25.-30.10. jen v 15.30 hodin

 LETADLA Hrajeme pro děti

USA, anim., dobr. komedie, ČZ 

20.10. a 27.10. jen v 10 hod.

 ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ AKA-
DEMIE + (A)WAKE
21.10. jen ve 14 hod.

 PŘÍBĚH FILMU: 
PŘÍCHOD ZVUKU
VB, dokument

22.10. jen v 17 hod.

 LIDSKÝ ROZMĚR
Dán., Bangladéš, Čína, N. Zéland, USA, 

dokument  Artvečer - FK**

23.10. jen ve 20 hod.

 MAKE YOUR MOVE  3D
Jižní Korea, USA, hudební, taneční, ro-

mant., ČZ   3D

24.-27.10. jen v 17.30 hodin

 MACHETE ZABÍJÍ
USA, Rusko, akční, krimi, thriller

24.-27.10. jen v 19.45 hod., 28.-29.10. 

jen ve 20 hod., 30.10. jen v 17.30 hod.

 ENDEROVA HRA
USA, sci-fi , dobr., akční

31.10. jen v 17.30 hod.

 PŘÍBĚH KMOTRA
ČR, drama, krimi, dobr.

31.10. jen ve 20 hod.

Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-

vo nám. 3, tel.č. 583 212 000, program 

na internetových stránkách www.ki-
nosumperk.cz, změna programu vy-

hrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D 

projekce. ** Za podporu FK děkujeme 
společnosti Agentura Kryštof, s.r.o. 

Pozor: rezervace a prodej vstupenek 
přes internet na webových stránkách 
kina. Předprodej v pokladně denně od 

14 hodin.

Dům kultury

4.10. od 20 hod. ve velkém sále DK 

Marsyas: 
Petr Kalandra memory band
10.10. od 19.30 hod. 

v klášterním kostele 

Ora pro Nobis 
Projekt O. Janoty

11.10. od 20 hod. v H-clubu 

DŽEM UP: 
Jaromír Švejdík, Petr Víša, Lu-
káš Moráve a Petr Kružík
12.10. od 20 hod. ve velkém sále DK 

Řecká zábava 
Vystoupí I Parea, Kalliopi junior a An-

tigoni

13.10. od 10 hod. ve velkém sále DK 

Čert a Káča 
Divadlo E. Hruškové aj. Přeučila

18.10. od 17.30 hod. ve velkém sále DK 

DŽEMFEST: Tři sestry, Děda 
Mládek Illegal Band, Toxique 
a Klára Vytisková, The Prosti-
tues, Dead Pope´s Company, 
Lola běží
22.-23.10. od 9 do 17 hod. v prostorách DK 

Prezentační výstava ŠKOLA

Příroda kolem nás

Kurt Hallegger - výstava 

k 50. výročí umělcova úmrtí

Já padouch 2

Univerzita pro příšerky

Kameňák 4

Enderova hra



Hra Ještě žiju s věšákem, čepicí 

a plácačkou

Zdeněk Macháček, „Noc a den“

Jindřich Buxbaum: Kyjevská Ješiva

SPORTOVNÍ SERVIS

24.10. od 19.30 hod. ve velkém sále DK 

KLASIKA VIVA: Moravská fi l-
harmonie Olomouc: Koncert 
k výročí republiky
25.10. od 20 hod. ve velkém sále DK 

Slet bubeníků: P. Fajt, M. Vacík, 

O. Kastner, D. Koller, P. Koudel-

ka, Z. Bína, T. Reindl, O. Anděra, 

K. Grohowski (USA), Y. Ishijima 

(JAP), O. Smeykal a E. Goldin. 

D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin 

v D 123

Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel.č. 

583 214 276, tel./fax: 583 214 287, před-

prodej vstupenek tel.č. 583 214 279 (od 

14 do 18 hodin), www.dksumperk.cz, 

www.bluesalive.cz.

Divadlo

4.10. v 19.30 hod. 

Višňový prasaT 
Hrádek, Studio D123  VK 

5.10. v 19.30 hod. 

Ještě žiju s věšákem, čepicí 
a plácačkou  F, VK, X 

10.10. v 17 hod. 

Ještě žiju s věšákem, čepicí 
a plácačkou  S1, VK

17.10. v 17 hod. 

Ještě žiju s věšákem, čepicí 
a plácačkou  S2, VK, X

18.10. v 18.30 hod. 

Poezie a hudba: 
D. Rotter, A. Bukovský, Z. Novot-
ný-Bričkovský
Poetický pořad D. Rottera a jeho autor-

ský projekt Amulet, Hrádek  VK 

19.10. v 15 hod. 

Rákosníček a jeho rybník
 Divadlo Scéna Zlín  R+D, VK

30.10. v 19.30 hod. 

Opravdová máma… i táta
Přednáška Z. Jordánové a autorské čte-

ní z knihy Sirínek na cestách  VK 

Informace o vstupenkách získáte v di-

vadle na telefonním čísle 583 283 366, 

V. Zetochová. Další informace na inter-

netových stránkách na adrese www.di-

vadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek 

v pokladně divadla, Komenského 3, Po-

Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu 

před začátkem představení. 

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Zdeněk Macháček, 

„Noc a den“, malba 

Vernisáž výstavy, která potrvá do 3.11., 

proběhne 2.10. v 18 hod. 

Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup 

ze Sadů 1. máje), otevřeno denně - nut-

no zvonit na recepci Penzionu G.

Divadlo
▶ Jiří Doležel: Mystéria jesenické krajiny 

Výstava trvá do 31.10.

Bližší informace: Komenského 3, tel.č. 

583 214 061.

Městská knihovna
▶ Jindřich Buxbaum: Kyjevská Ješiva 

Výstavu černobílých fotografi í zahájí 

3.10. v 17 hod. M. Koval

▶ Můj dům, ulice a město (vesnice) 

aneb Tady bydlím, tady žiji… 

Výstava výtvarných prací ze stejno-

jmenné soutěže trvá v knihovně Sever 

do 31.10.

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 

tel.č. 583 214 588, knihovna Sever, Te-

menická 5, www.knihovnaspk.cz.

Státní okresní archiv
▶ Branensko, Staroměstsko a Hanu-

šovicko na pohlednicích a v kroni-

kách Výstava je přístupná do 31.10. vždy 

v pondělí a středu od 8 do 17 hod.

Bližší informace: SOA, Bří Čapků 35, 

tel.č. 583 212 248.

Kino Oko
▶ Guna Leite: 

Červená kniha Pardaugavy 

Výstava fotografi í trvá do 31. října.

Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-

vo nám. 3, tel.č. 583 212 000, www. ki-

nosumperk.cz.

Fotbal

▶ Muži - divize
13.10. od 15 hod. na „TS“ 

Šumperk - Nový Jičín

27.10. od 14.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Přerov

▶ MSD dorost
5.10. od 13.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Hranice B - st. dorost

5.10. od 15.45 hod. na „TS“ 

Šumperk - Hranice B - ml. dorost

20.10. od 10.15 hod. na „TS“ 

Šumperk - Vsetín - st. dorost

20.10. od 12.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Vsetín - ml. dorost

▶ KS dorost 
12.10. od 10 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Mikulovice

▶ Žáci - liga SpSM
6.10. od 11 hod. na „TS“ 

Šumperk - Hranice - U13

6.10. od 12.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Hranice - U12

6.10. od 14.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Karviná - U15

6.10. od 16.15 hod. na „TS“ 

Šumperk - Karviná - U14

19.10. od 13.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Vítkovice - U15

19.10. od 15.15 hod. na „TS“ 

Šumperk - Vítkovice - U14

▶ Přípravky - krajský přebor

5.10. od 9 hod. na „TS“ 

Šumperk A+B - Hranice 

19.10. od 9 hod. na „TS“ 

Šumperk A+B - Prostějov 

▶ Přípravky ml. - okresní přebor
6.10. od 9 hod. na „TS“ 

Šumperk A - Loučná 

20.10. od 15.30 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Lesnice 

20.10. od 15.30 hod. na „TS“ 

Šumperk A - Libina

Bližší informace: http://www.fotbal-

sumperk.cz/, „TS“ = Tyršův stadion

Basketbal

▶ Muži B - OP
4.10. v 18.15 hod. 

TJ Šumperk B - UP Olomouc B

18.10. v 18.15 hod. 

TJ Šumperk B - BK Prostějov B

▶ Žáci U15
5.10. v 10 hod. a ve 12 hod.

TJ Šumperk - Mohelnice

▶ Ženy B - OP
11.10. v 18.15 hod. 

TJ Šumperk B - UP Olomouc B

▶ Junioři U17
12.10. v 10 hod. a ve 12 hod. 

TJ Šumperk - Olomouc

▶ Žačky U15
19.10. v 10 hod. a ve 12 hod. 

TJ Šumperk - OSK Olomouc

▶ Muži A - 2. liga
19.10. v 18 hod. 

TJ Šumperk - BCM Ostrava

20.10. v 11 hod. 

TJ Šumperk - Sokol Karviná

▶ Ženy A  - 2. liga
26.10.  v 17 hod. 

TJ Šumperk - Nymburk

27.10.  v 10 hod. 

TJ Šumperk - Basket Slovanka

Bližší informace: www.basketbalsum-

perk.cz, všechny zápasy probíhají v hale 

na Tyršově stadionu

Házená

▶ Mladší žáci 
12.10. v 9.30 hod. na venk. hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - UP Olomouc 

26.10. v 9.30 hod. na venk. hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - Hranice 

▶ Mladší dorost 
19.10. v 10.30 hod. na venk. hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - Senice na Hané

19.10. ve 12 hod. na venk. hřišti „TS“ 

Senice na Hané - Uherské Hradiště

19.10. ve 13.30 hod. na venk. hřišti „TS“ 

Uherské Hradiště - TJ Šumperk 

▶ Muži 2. liga 
12.10. v 17 hod. v hale „G“ 

TJ Šumperk - SKP Frýdek-Místek B

27.10. v 10.30 hod. v hale „G“ 

TJ Šumperk - MHK Karviná 

Fotbal

Hokej

Házená
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Bližší informace: www.hazenasumperk.

cz, tel.č. 583 213 003, e-mail: tj-sum-

perk@quick.cz, „G“ = Gymnázium, „TS“ 

= Tyršův stadion

Florbal

▶ 2. liga dorostenců
13.10. v 8.30 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk 

- FBC Spartak Teiwaz Přerov 

13.10. ve 12.35 hod. v SHG FbC 

Asper Šumperk - Fbc Šternberk

▶ Olomoucká liga st. žáků 
19.10. v 8.30 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk 

- FBC ZŠ Uničov 

19.10. ve 13.30 hod. v SHG 

FbC Asper Šumperk 

- FbC RG Playmakers Prostějov 

▶ Olomoucká liga st. žákyň
13.10. v 8 hod. v SH 

FbC Asper Šumperk - FBK Jeseník 

13.10. v 10.35 hod. v SH 

FbC Asper Šumperk 

- FBC Vikings E. Zátopka Kopřivnice 

13.10. v 11.40 hod. v SH 

FbC Asper Šumperk 

- FBC ČPP Bonusia Ostrava 

▶ Olomoucká liga ml. žáků 
27.10. 13.10. v 8 hod. v SH 

FbC Asper Šumperk 

- FBC ZŠ Uničov Yellow 

27.10. v 10 hod. v SH 

FbC Asper Šumperk 

- FBC Mohelnice 

27.10. ve 12 hod. v SH 

FbC Asper Šumperk 

- Tempish FBS Olomouc Stars 

27.10. ve 14 hod. v SH 

FbC Asper Šumperk 

- FBC DDM Magnet Mohelnice 

Bližší informace: www.asper.cz, „SHG“ 

= sportovní hala Gymnázia. SH 8. květ-

na = sportovní hala 3. ZŠ 8. května

Hokej

5.10. v 17 hod. 

Salith Šumperk - Medvědi Beroun 1933

12.10. v 17 hod. 

Salith Šumperk - HC Benátky nad Jizerou

19.10. v 17 hod. 

Salith Šumperk - HC Slovan Ústečtí Lvi

21.10. v 18 hod. 

Salith Šumperk - BK Mladá Boleslav

26.10. v 17 hod. 

Salith Šumperk 

- HC Motor České Budějovice 

Bližší informace: www.hokejsum-

perk2003.cz

Aquacentrum na Benátkách

Pondělí  6:00-8:00  17:00-21:00

Úterý  6:00-8:00  12:00-21:00

Středa  6:00-8:00  17:00-21:00

Čtvrtek  6:00-8:00  12:00-21:00

Pátek  6:00-8:00  12:00-21:00

Sobota   10:00-21:00

Neděle   10:00-21:00

Bližší informace: tel.č. 583 214 295, 

www.aquacentrum.net, každé pondělí 
od 12:00 do 15:00 probíhá plavání vy-

hrazené pouze pro seniory.

PR článek

Přijďte si jen pro jedny brýle na „dálku“ i „blízko“

Trápí vás neustálé střídání brýlí na blízko a na dál-

ku? Zapomínáte druhé brýle a když jsou potřeba, ne-

víte kde leží? Dopřejte si jediné brýle a úsměv na tváři 

po celý den! 

Multifokální brýle vám usnadní život, neboť člověk, 

který má dioptrie na obě vzdálenosti (někdy dokonce 

3), dobře zná potíže s neustálým střídáním a hledá-

ním brýlí. Jednou do dálky a podruhé do blízka „na 

čtení“. Multifokální brýle zaručují vidění na všechny 

tři pohledové vzdálenosti s plynulou změnou diop-

trií, takže není problém vidět na řízení auta, palubní 

desku a mapu zároveň, nebo v kanceláři na klienta, 

monitor počítače a práci na blízko.

Ale i pro Ty z vás, kteří nosí brýle jen na blízko 

a začínají pociťovat v dnešní zrakově náročné době 

problém s viděním na střední vzdálenost (počítač, 

pracovní prostor), jsou řešením multifokální brýle.

Je to revoluce ve vidění na všechny námi potřebné 

vzdálenosti bez jakýchkoli viditelných předělů.

V podstatě dnes je jedno, jestli máte 2 dioptrie na 

dálku a 4 dioptrie na blízko, nebo na dálku 0 dpt a na 

blízko 1,5 dpt. Oba případy jsou na tom stejně. Potře-

bujeme vidět po celém pracovišti „na všechny vzdále-

nosti“! Je jedno zda máte dioptrií více či méně, tento 

problém neustálého hledání, odkládání brýlí řeší prá-

vě multifokální brýle.

Je spousta možností provedení - s extra odolným 

povrchem CRIZAL, samozabarvováním, tenčené atd.

Aby vaše brýle dobře sloužily, je důležité však pro-

vést kvalitní měření zraku a správnou centraci. Není 

potřeba vždy vyhledávat očního lékaře a ztrácet dnes 

tak drahocenný čas dlouhým čekáním na vyšetření. 

V naší optice máme vyšetřovnu s moderním vyba-

vením a odborného pracovníka-optometristu re-

gistrovaného u Ministerstva zdravotnictví, který se 

specializuje na péči o zrak. Netíží nás proto přeplně-

né čekárny a díky tomu je spousta času na kvalitní 

vyšetření, konzultaci a kompletní poradenství pří 

výběru brýlové obruby a skel. Takto zhotovené brý-

le pak mají 100% garanci jak po stránce dioptrické 

korekce, tak po stránce zhotovení přímo dle vašich 

potřeb a požadavků.

Oční optika OPTOMEDIC DD s.r.o. je akredito-

vaným pracovištěm s oceněním Varilux Specialista 

na zpracování multifokálních (progresivních) skel 

a nabízí dlouholeté zkušenosti, profesionální přístup 

a kvalitu dobrého vidění. Přijďte a UVIDÍTE!

OČNÍ OPTIKA OPTOMEDIC DD s.r.o.

Gen. Svobody 19a, Šumperk 787 01

Tel.č. 583 280 184, 774 959 531

ROZHLEDNA NA HÁJI 
U ŠUMPERKA 

je otevřena za příznivé viditelnosti

září: sobota, neděle 10–17 hodin

říjen: sobota, neděle 10–16 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.

Informační centrum Šumperk

Hlavní třída 22

Telefon: +420 583 214 000 

E-mail: icsumperk@seznam.cz 

Web: www.infosumperk.cz

Otevírací doba: 

Pondělí - pátek

 8:00-17:00, sobota 9:00-13:00

V prodeji je říjnové číslo KŽŠ! 

Jeho součástí je kupon, po jehož 

předložení získáte v pokladně 

Divadla Šumperk desetiprocentní 

slevu na předplatné na sezonu 

2013/2014 do jakékoliv skupiny. 

Sleva platí do konce října.

KŽŠ je k dostání za 12 Kč 

v knihkupectvích, v knihovně, 

v divadle, v Informačním centru 

a v novinových stáncích. 

Předplatné: 

tel.č. 583 214 193, 724 521 552.

JESKYNĚ NA POMEZÍ
Krasové podzemí jesenických hor ještě celé neznáme. To známé je krasodivé.
Na pomezí Jeseníků a Rychleb jsou v krystalických vápencích – mramorech jeskyně Na Pomezí.
Z představ a nasvícení se rodí průhledné záclony, stalaktitové srdce, na které lze sáhnout
a vyslovit přání. Královský dóm nabízí vodopád, Bílý dóm lví hlavu. Tlakové obří hrnce i drobné
jeskynní perly dokazují, že jeskyně s přispěním vody rostou (i když velmi, velmi pomalu) a snad
se dočkáme i dalších objevů, protože fantazie nás směřuje hloub a dál.
A nejen fantazie.

KKUULTTTURRNÍÍÍ ŽŽIVVOOTT
ŠUMPERKA

Společenský měsíčník, 55. ročník ŘÍJEN 2013

Florbal

Basketbal


