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M sto se chystá na st edov kou oslavu Kostely a kaple se otev ou ve ejnosti
Slavnosti města, jež připomínají histo-

rickou událost odehrávající se před pěti 
sty čtyřiadvaceti lety, se letos v Šumper-
ku odehrají v sobotu 31. května. V tento 
den současně odstartuje letní turistická 
sezona.

Jednodenní Slavnosti města zahájí 
o půl desáté dopoledne průvod Hlavní 
třídou, během něhož bubeníci pozvou 
kolemjdoucí do Sadů 1. máje. Zde Slav-
nosti odstartují úderem desáté dopolední 
a na čtyřech scénách nabídnou bohatý 
program. V něm se představí skupiny his-
torického šermu, chybět nebudou rytíř-
ská tábořiště, jarmark s lidovými řemesly, 
hry, soutěže a atrakce pro děti a také košt 
mikulovských vín. Od páté podvečerní 
pak dostanou prostor taneční a sportovní 
vystoupení šumperských klubů a spolků. 
„Součástí tohoto bloku bude i vystoupení 
tanečních souborů z partnerského měs-
ta Nysa. Vyvrcholením večera pak bude 
loučemi osvícený průvod s rytíři, kejklí-

ři, bubeníky, koňmi, vlajkonoši, dudáky 
a tanečnicemi,“ říká Martina Holubco-
vá z oddělení kultury a vnějších vztahů 
šumperské radnice. Vzápětí připomíná, 
že průvod projde městem k radnici, kde 
se do něj zapojí radní a zástupci part-
nerských měst. „Po slavnostní ceremonii 
rozzáří oblohu ohňostroj a program za-
končí ohňová Magická Šumperská noc, 
Clamortis,“ prozrazuje Holubcová. 

A protože Slavnosti města otevírají 
letní turistickou sezonu, budou od 9 do 
17 hodin zdarma otevřeny expozice Ča-
rodějnické procesy v Geschaderově domě 
a radniční věž, v níž bude po celou sezo-
nu umístěna malá výstava prací žáků 3.B 
ze Základní školy v Šumavské ulici na 
téma „Šumperk, moje město“. Od neděle 
1. června tak budou průvodci opět prová-
zet po krásách šumperských památek bě-
hem prohlídkových okruhů historickým 
jádrem města. -zk-

Také letos rozzáří noční oblohu v Sa-
dech 1. máje ohňostroj.  Foto: -pk-

Slavnosti města připomínají his-
torickou událost, jež se odehrála 
před pěti sty čtyřiadvaceti lety. 
 Foto: -pk-

Netradičním způsobem se v pátek 
23. května otevřou šumperské kostely. 
Akce nazvaná Noc kostelů, jež probí-
há v celé republice, nabídne zejména 
lidem, kteří stojí mimo církev či na 
jejím okraji, možnost nezávazného 
přiblížení se a setkání s křesťanstvím. 

Stejně jako loni, také letos čeká 
na návštěvníky bohatý kulturně-du-
chovní program, v němž nechybějí 
koncerty, komentované prohlídky, 
možnost nahlédnout do kostelních 

sakristií, vystoupat na věže či prožít 
liturgii. V Šumperku se přitom ote-
vře původně hřbitovní kaple sv. Bar-
bory v Jiráskových sadech, klášterní 
kostel Zvěstování P. Marie v Klad-
ské ulici, kostel sv. Jana Křtitele na 
Kostelním náměstí, kostel sv. Jana 
Evangelisty v husitské ulici a Chrám 
Svatého Ducha v ulici K.H. Má-
chy. Podrobný program přineseme 
v Šumperském zpravodaji, který vy-
chází 6. května. -zk-

Michal Horá ek se ohlédne za svou tvorbou
Unikátní hudební recitál jednoho 

z nejuznávanějších českých textařů 
Michala Horáčka nabídne dramatur-
gie Domu kultury v pátek 23. května. 
Představení s názvem „Český kalendář“ 
je koncipované v „semaforském“ stylu 
a opírá se především o písničky autor-
ského dua Horáček - Hapka.

Michal Horáček v něm působí jako 
vypravěč, který představí svou poezii 
a prolne ji historkami, improvizova-
nými úvahami a básněmi, jež souvisejí 
s jeho hudebními projekty. Pozitivem 
představení jsou i velmi kvalitní pěvec-
ké interpretace v podání talentovaných 
umělců a šansoniérů Ondřeje Rumla, 
Lenky Nové a Františka Segrado za do-
provodu Kvarteta Mateje Benka. „Hu-
dební večer je koncipován do tří částí. 
V jedné představí Michal Horáček spo-
lupráci se skladatelem Petrem Hapkou, 
v další svůj úspěšný recitál Kudykam 
a ve třetí poslední ucelený autorský 
projekt Český kalendář,“ prozrazuje 
pořadatel Ondřej Polák.

Mimořádný projekt, který mno-
zí považují za hudební událost roku, 
začne ve velkém sále Domu kultury 

v 19.30 hodin. Návštěvníci koncertu se 
navíc mohou po jeho skončení setkat 
osobně s Michalem Horáčkem při au-
togramiádě jeho CD a knih, které bude 
možné na místě také zakoupit.  -red-

Uznávaný český textař a vypravěč 
Michal Horáček vystoupí v DK 
Šumperk společně s pěveckými 
hosty.  Foto: archiv

ZAŽIJTE ROZHLEDY 
Z RADNIČNÍ VĚŽE 

1. KVĚTNA 2014!

Výstup na radniční věž
9:00-17:00 hod.

Vstup vedlejším vchodem radnice.
Vstup zdarma.

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Prestižní Ceny města mají své držitele

Sherlock Holmes a doktorka Jane 
Watsonová. Právě tyto dvě postavy 
provázely letošní vyhlášení Cen města 
Šumperka za rok 2013. A v duchu sta-
ré dobré Anglie se nesl celý slavnostní 
večer, který měl vtip, spád a uvolněnost. 
Vendula Nováková a její herecký kolega 
Matěj Kašík během něj přivítali na je-
višti místního divadla šumperské osob-
nosti a představili zajímavé projekty či 
nejlépe zrekonstruovaný objekt loňské-
ho roku. Těm všem se dostalo uznání 
v podobě prestižního ocenění.

Prostory místního stánku Thálie 
tvořily v sobotu 12. dubna důstojnou 
kulisu slavnostnímu aktu, který zpest-
řila vystoupení loučenského Old Time 
Jazzbandu a také šumperské taneční 
skupiny Tornádo a tanečnic z místní 

„ZUŠky“. Nechyběla ani krátká filmová 
představení novopečených držitelů Cen 
města za rok 2013 v celkem devíti kate-
goriích. Místní radnice tak již několik let 
oceňuje práci a skutky jednotlivců i or-
ganizací a firem. Letos porota složená 
ze zastupitelů města vybírala z více než 
sedmi desítek nominovaných osobnos-
tí, akcí, počinů či událostí a návrhů na 
cenu Dům roku v oblasti rekonstrukce. 
Bez vítěze přitom ponechala Dům roku 
v oblasti novostavby. Nejprestižnějšího 
ocenění za přínos městu se pak dosta-
lo někdejšímu středoškolskému učiteli 
a významnému spisovateli a básníkovi 
Miroslavu Kubíčkovi, jenž se ve svém 
celoživotním díle inspiroval zejména 
Šumperskem a jesenickými horami. -zk-

Bližší informace na stranách 3 a 5

Novopečení držitelé Cen města za rok 2013 se v závěru večera sešli na jevišti, aby se společně vyfotili.  Foto: P. Kvapil

Festival Džemfest získal prestižní cenu 
Olomouckého kraje.    Strana 2

Gymnazisté z italské Perugie navštívili 
šumperské Motýly.     Strana 6

Do šumperské „Síně slávy“ byl letos 
uveden básník a spisovatel Miroslav 
Kubíček.                            Foto: -pk-
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Festival Džemfest, který se již patnáct let koná v říj-
nu v Šumperku, obdržel Cenu Olomouckého kraje za 
přínos v oblasti kultury. Hejtmanství udělilo ocenění 
významným osobnostem už poosmé. V Prostějově 
převzal cenu ve středu 9. dubna zakladatel Džemfestu 
Ondřej Polák.

Hned v úvodu večera předstoupil před zaplněné di-
vadlo hejtman Jiří Rozbořil a prozradil, že šumperský 

Džemfest byl jeho velkým favoritem při letošním udí-
lení cen. Oceněný Ondřej Polák přiznal, že pro něho 
byl slavnostní večer nevšedním zážitkem, především 
pak setkání s Markem Ebenem, Simonou Stašovou 
a Petrem Jandou. Právě lídr skupiny Olympic mu 
cenu předával. Při ceremoniálu mu Ondřej Polák při-
pomněl, že Olympic na Džemfestu ještě nehrál a bylo 
by dobré, kdyby se to v budoucnu změnilo. „No, tak si 
s pozváním pohni, mladej, než natáhnu brka,“ odpo-
věděl mu Petr Janda.

Festival Džemfest, který se koná od roku 2000 a jenž 
loni obdržel Cenu města Šumperka v kategorii Kultu-
ra, patří mezi nejúspěšnější akce v kraji a zřejmě lze 
bez nadsázky tvrdit, že jde o největší rockový festival 
konaný pod střechou v republice. Kromě hlavního 
programu probíhá v rámci Džemfestu řada doprovod-
ných kulturních akcí ve spolupráci s místní knihovnou, 
divadlem, kinem, Domem kultury a H-clubem.

Džemfest se pravidelně orientuje také na sociální 
oblast, využívá popularity u mladých lidí při kampani 
Daruj Fest, kterou mobilizuje k darování krve a krevní 
plazmy. „Každý rok Džemfest navštěvují děti z dět-
ských domovů, aby na vlastní kůži zažily často svůj 
první festival,“ podotkl Ondřej Polák a prozradil, že 
letos na podzim vystoupí v hlavním programu Džem-
festu také kapela The Tap Tap, kterou tvoří dvacet hu-
debníků z Jedličkova ústavu v Praze. -red-

Po třiceti letech si Šumperk připomněl dávnou 
družbu s finskou Vaasou. Minulý týden totiž do města 
ležícího v podhůří Jeseníků zavítala sedmadvacetičlen-
ná skupina turistů ze zmíněného přístavního města 
a strávila zde čtyři dny. Mimo jiné je na radnici přijal 
i šumperský starosta Zdeněk Brož.

Poprvé se Šumperané se jménem finské Vaasy „se-
tkali“ v roce 1983 na výstavě v místním muzeu nazva-
né Finsko - země tisíců jezer. O rok později, začátkem 
května, pak představitelé obou měst podepsali dohodu 
o spolupráci. Šumperk se tak stal vedle Prahy, Brati-
slavy, Liberce, Liptovského Mikuláše, Mladé Boleslavi, 
Piešťan, Šale a Zvolenu dalším partnerem tohoto fin-
ského města, jež se nachází asi čtyři sta kilometrů od 
Helsinek. Založil ho v roce 1609 švédský král, i proto 
zde je druhým oficiálním jazykem švédština. A není 
jistě bez zajímavosti, že Vaasa je městem s největším 
slunečním svitem ve Finsku. To potvrdili i turisté, kteří 
v rámci cesty po Evropě minulý týden do Šumperka 
zavítali a jež by rádi na partnerství z roku 1984 navá-
zali. První „vlaštovkou“ by podle jejich názoru mohla 

být účast Šumperského dětského sboru na „sborovém“ 
festivalu, který ve Vaase pravidelně probíhá. -zk-

Na dotace z městského rozpočtu v oblasti sportu 
letos opět dosáhnou organizace, jež působí v soutě-
žích výkonnostního sportu dospělých neboli seniorů, 
juniorů a dorostenců. Na podporu družstev, která re-
prezentují město v dlouhodobých soutěžích vyčlenila 
místní radnice ve svém rozpočtu stejně jako loni dva 
a půl milionu. Podmínky pro poskytování dotací jsou 
zveřejněny na městském webu www.sumperk.cz.

Podmínky nejsou nastaveny na individuální sporty, 
ale na sportovní družstva zapojená do výkonnostních 
soutěží, jež jsou i perspektivou pro sportující mládež. 
O zmíněnou dotaci může požádat pouze právnická 
osoba, například sportovní oddíl či tělovýchovná jed-
nota, která má sportovní činnost ve své náplni a jež 

sídlí a vykonává svoji činnost v Šumperku. Žadatel, 
jehož družstvo působí dlouhodobě v soutěžích výkon-
nostního sportu pořádaných příslušným sportovním 
svazem, přitom může podat jednu žádost o dotaci na 
daný sport a kategorii. Pokud pak člen sportovního 
oddílu obsadil v individuálních soutěžích v předcho-
zím kalendářním roce na evropském šampionátu první 
místo nebo na oficiálním evropském mistrovství či na 
vyšších soutěžích některou ze tří medailových příček, 
může jeho „domovský“ oddíl požádat pro následující 
rok za takové umístění o maximálně třicetitisícovou 
dotaci. Žádosti přijímají podatelny šumperské radni-
ce na náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 do středy  
30. dubna do 12 hodin.  -zk-

Džemfest získal prestižní cenu

Šumperk navštívili obyvatelé partnerské Vaasy

Výkonnostní sportovci opět dosáhnou na dotace

      Zastupitelé se sejdou 
ke svému jednání zítra

Již podruhé v měsíci dubnu se zítra sejdou 
šumperští zastupitelé. Schválit by měli závěrečný 
účet města za rok 2013 a hospodářské výsledky 
příspěvkových organizací města za loňský rok. 
Na programu je rovněž zpráva o plnění Strategic-
kého plánu rozvoje města Šumperka za rok 2013 
a zprávy o činnosti obecního živnostenského úřadu 
a o sociální situaci ve městě v loňském roce. Chy-
bět nebude ani řada majetkoprávních a finančních 
záležitostí. Jednání začíná zítra, tedy ve čtvrtek  
24. dubna, v 15 hodin v zasedací místnosti městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. -zk-

      Památku padlých 
připomenou setkání

Hrdinství moravských vlastenců umučených 
nacisty v samém závěru druhé světové války si 
obyvatelé Šumperka i blízkého okolí připomenou 
již tradičně u památníku na Bratrušovské střelnici. 
Vzpomínková akce u příležitosti osvobození naší 
vlasti, kterou pořádají šumperská radnice a místní 
organizace Svazu bojovníků za svobodu, proběhne 
v pondělí 5. května v 9 hodin. Pro zájemce bude 
přistaven na parkovišti u hotelu Grand v 8.40 ho-
din autobus, který bude mít zastávku rovněž u re-
staurace „Pod Kaštanem“ v ulici Gen. Krátkého.

V pravé poledne pak uctí zástupci města, poli-
tických stran a veřejnosti památku padlých hrdinů 
položením kytic u pamětní desky v historické bu-
dově radnice. -zk-

      Červený směrový 
sloupek upozorňuje na dání 
přednosti v jízdě

Odbor dopravy šumperské radnice upozorňuje ři-
diče, že výjezdy z lesních a polních cest a účelových 
komunikací jsou označovány směrovými sloupky 
červené barvy. Při vyjíždění z takto označeného mís-
ta tak musí dát řidič přednost v jízdě všem vozidlům 
jedoucím po pozemní komunikaci. V Šumperku je 
takto označeno například vyústění polních cest při 
ulicích Bludovské a Polní nebo výjezd z účelové ko-
munikace na ulici Zábřežskou. -red-

      Na občanských rádiích 
se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumper-
ská radnice prostřednictvím občanských rádií CB 
a PMR na kanále č. 3, v květnu pokračují. Na pro-
gramu jsou vždy první středu v měsíci v době od 
8.30 do 10 hodin, první pátek v měsíci v době od 
18 do 19 hodin a také první sobotu v měsíci v čase 
od 8.30 do 10 hodin. 

V pátek 2. května bude řeč o kultuře a sportu 
v Šumperku a jeho okolí a v sobotu 3. května se 
bude hovořit na zvláštní téma - Evropský soud pro 
lidská práva. Ve středu 7. května se pak bude bese-
dovat na téma Život ředitelky střední školy. Bližší 
informace lze nalézt na www.sumperk.cz.   -red-

Populární moderátor Marek Eben, oceněný Ondřej 
Polák a hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. 
 Foto: archiv OK

Sedmadvacetičlenná skupina turistů z finské Vaasy 
strávila minulý týden čtyři dny v Šumperku. 
 Foto: archiv MěÚ
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Ceny města za rok 2013

Město rozdalo prestižní ocenění v několika kategoriích

Cenu v kategorii Kultura udělila letos 
šumperská radnice historičce místního 
muzea Mileně Filipové. Tato dlouho-
letá pracovnice Vlastivědného muzea 
Šumperk, jež se výrazným způsobem 
zasloužila o zřízení a obnovu Městské 
památkové zóny Šumperk, se po celou 
svou profesní kariéru věnovala vědec-
ké činnosti v oblasti výzkumu historie 
a architektury města. Spolupracovala 
na vydání většiny historických i po-
pulárně naučných publikací o městě 
a v rámci svého působení se rovněž 
podílela na řadě významných projektů, 
výstav a přednášek. 

„Jsem velmi ráda, že Miluška pracu-
je v našem muzeu, protože to není jen 
skvělá odbornice, ale hlavně vynikající 
člověk. Velmi si jí vážím. Moc ji mrzí, 
že dnes zde nemůže být,“ řekla ředitel-
ka Vlastivědného muzea v Šumperku 
Marie Gronychová, která cenu pro Mi-
lenu Filipovou převzala.

Ocenění v kategorii Vzdělávání pře-
vzala letos akademická malířka Anež-
ka Kovalová, jež dlouhá léta působila 
jako pedagožka na místní „ZUŠce“, kde 
vedla výtvarný obor. Žáci pod jejím ve-
dením pravidelně dosahovali význam-
ných úspěchů ve výtvarných soutěžích. 

Anežka Kovalová se věnuje přede-
vším malbě a kresbě, grafiku uplatňu-
je v činnosti ilustrátorské. S Městskou 
knihovnou Šumperk spolupracuje od 
roku 1999, kdy vytvořila jednu z prv-
ních kreseb do projektu Pohádková 
vlastivěda, a to k pověsti Bohuslava 
Indry Klapuše. Její kresby zdobí napří-
klad knihu Vladimíra Körnera „Zánik 
samoty Berhof “, kterou vydalo nakla-
datelství Pavel Ševčík - Veduta Štíty 
u příležitosti prvního ročníku festivalu 
Město čte knihu v roce 2005.

Nepochybně nejprestižnějším oce-
něním, které šumperská radnice již 
několik let uděluje, je Cena za přínos 
pro město. Do pomyslné šumperské 
„Síně slávy“ letos uvedl starosta města 
Zdeněk Brož místního významného 
spisovatele a básníka Miroslava Ku-
bíčka, který se ve svém díle inspiroval 
především Šumperskem a jesenickými 
horami.

„Dovolte mi, abych profesoru Kubíč-
kovi, který zde je v trojjediné roli peda-
goga, spisovatele a básníka, poděkoval,“ 
řekl během předávání ocenění starosta 
Zdeněk Brož. Díky své literární tvorbě 
zviditelnil Miroslav Kubíček celou ob-
last Šumperska a Jesenicka. Jeho díla 
pramení z dobrých znalostí místních 
zvyků, legend a pověstí. Inspirována 
krásou přírody místního regionu jsou 
obohacením pro českou literaturu. 
Mezi jeho díla patří například Jesenické 
pohádky a pověsti, Pohádkové Jeseníky 
a řada dalších. Dominujícím prvkem 
v autorových knihách je nejen fantazie, 
ale také krása naší mateřštiny.

Miroslav Kubíček vyučoval od 
roku 1960 na Střední zemědělské ško-
le v Šumperku. V roce 1963 mu vyšla 
první sbírka milostné lyriky Dny slun-
cí. Přispíval do mnoha časopisů a jako 
literát se kriticky vyjadřoval k politické-

mu dění, což mělo po roce 1970 za ná-
sledek ztrátu zaměstnání a publikační 
zákaz. „První knížka mi vyšla v šedesá-
tých letech pod názvem Dny sluncí a já 
jsem chtěl, aby to slunečno se dostalo 
i do Šumperka, takže jsem hodně pub-
likoval. Pak jsem ale nesměl dvacet let 
učit a hlavně vydávat knihy. Jsem rád, 
že jsem díky rodině to dlouhé období 
nucené odmlky přečkal, že přišlo vzkří-

šení,“ zdůraznil dojatý Miroslav Kubí-
ček, který se po roce 1989 opět mohl 
věnovat pedagogické činnosti a začaly 
mu opět vycházet knihy. Nejen pohád-
kové, ale především básnické sbírky. 
Ta poslední, patnáctá, vyjde za několik 
málo týdnů. „Budu rád, když si ji někdo 
z vás přečte, protože o poezii je v dnešní 
době malý zájem. Snad to dnešní mladí 
změní,“ podotkl spisovatel.

Cenu za přínos městu obdržel spisovatel a básník Miroslav KubíčekKultura

Vzdělávání

Nejprestižnější ocenění, jež město uděluje, předal Miroslavu Kubíčkovi starosta 
Zdeněk Brož.  Foto: P. Kvapil

Dlouholetý pedagog, vedoucí krouž-
ků chovatelských, entomologických, 
teraristických i botanických při DDM 
u Radnice, nyní při SVČ Doris, Bořivoj 
Malec vlastní jednu z největších sbírek 
nosatců. Sám v republice určil tři druhy 
nosatců a jeden druh mandelinky, které 
u nás do té doby ještě nikdo neobjevil. 
V Turkmenistánu navíc objevil nový 
druh brouka, který byl pojmenován po-
sléze po něm - Danacea Maleci. „Chci 
poděkovat všem prckům, puberťákům 
i dospělým, kteří mě určitým způsobem 
zviditelňují, a samozřejmě vedení DDM 
U Radnice, které mě nechává dvacet let 
dělat to, co mě těší a baví a dokonce mi 
za to dává i peníze,“ podotkl Bořivoj 
Malec.

V kategorii sociálních služeb se letos 
„akademici“ rozhodovali mezi několika 
nominovanými - z nich nejvíc prefe-
rencí získala trojice přátel David Císař, 
Fratišek Macenauer a Petr Janda. Právě 
oni zachránili život třem tonoucím vo-
dákům, kteří nezvládli splutí Desné na 
raftu. „Dva kluky se nám podařilo vy-
táhnout na laně, byli v pořádku, ale třetí 

už to nezvládl. Pořád vidím jeho oči, jak 
se díval na břeh. Pak už šel pod vodu, vír 
pak tělo pustil a začalo plavat po proudu. 
Běželi jsme za ním, s kamarádem jsme 
skočili do řeky a vytáhli ho ven,“ popsal 
David Císař. S kamarády pak bezvládné-
ho raftaře oživoval až do příletu záchra-
nářského vrtulníku, muž ledovou koupel 
i bezvědomí přestál bez úhony.

Mladý sportovní střelec, vítěz České-
ho poháru v kategorii Junioři pro rok 
2012. Na Mistrovství světa v Peru se 
společně s dalšími členy jeho družstva 
stal mistrem světa v soutěži družstev 
s náskokem deseti terčů před druhý-
mi Italy. Na Mistrovství Evropy v bro-
kových disciplínách v Německu jeho 
družstvo získalo stříbrnou medaili. 

O kom je řeč? O Vladimíru Štěpánovi, 
kterému zastupitelé udělili Cenu města 
za rok 2013 v kategorii Sport.

 Pokr. na str. 5 

Ocenění v kategorii Vzdělávání za 
loňský rok převzala akademická ma-
lířka Anežka Kovalová.  Foto: -pk-

Sportovní střelec Vladimír Štěpán 
obdržel ocenění v oblasti sportu. 
 Foto: -pk-

Ekologie a životní prostředí

Sport
Významný počin v humanitární 

a sociální oblasti

Odvážná trojice mužů zachránila život třem tonoucím vodákům.  Foto: -pk-
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Zajímavé premiéry chystá již nyní na příští sezonu 
šumperské divadlo. Kromě Její pastorkyně, Figarovy 
svatby, komedie Raye Cooneyho 1 + 1 = 3  a Koljado-
vy Slepice se mohou diváci těšit i na Rychlé šípy. Pro 
malé návštěvníky pak herci nastudují dvě pohádky - 
O pejskovi a kočičce a Čertova švagra.

„Dvaašedesátá sezona divadla Šumperk se zvol-
na chýlí ke konci a my bychom rádi už teď nabídli 
všem našim příznivcům ochutnávku toho, co je v té 
nadcházející sezoně čeká. A že to budou kusy lákavé, 
o tom není pochyb,“ říká ředitel šumperského divadla 
Matěj Kašík a připomíná, že lidé mohou opět využít 
zvýhodněného předplatného. Dosavadním předpla-
titelům přitom divadlo rezervuje jejich místa do  
31. května.

Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod - počí-
naje výraznou slevou na předplatném oproti ceně při 
volném prodeji přes stabilně zajištěná místa v hledišti 
až po informování o termínu představení, pokud si 
předplatitel toto oznámení objedná. „Abonentní prů-
kaz je navíc přenosný, lze ho půjčit i darovat a při jeho 
ztrátě lze vystavit duplikát,“ zdůrazňuje Kašík. 

Veškeré informace o předplatném lze získat v ob-
chodním oddělení divadla u Silvie Novákové, tel.č. 
583 214 061, kl. 45, mobil 736 627 692 nebo e-mail 
info@divadlosumperk.cz, a také v nových vitrínách 

před divadlem na Hlavní třídě a samozřejmě na in-
ternetových stránkách www.divadlosumperk.cz. Zde  
najdou zájemci informace o divadle, repertoáru, herec-
kém souboru a mohou si zde také on-line rezervovat 
a koupit vstupenky na domácí i hostující představení 
s tím, že si přímo doma vytisknou vstupenku.  -red-

Zájemci o vysokoškolské studium v Šumperku, jež 
„spadá“ pod ostravskou Vysokou školu báňskou, mají 
už jen týden čas na podání přihlášky. Vybrat si přitom 
mohou jeden obor ekonomický a ze dvou strojíren-
ských oborů.

V rámci tříletého bakalářského studijního progra-
mu strojírenství, který otevřela VŠB - TU Ostrava 
v Šumperku v roce 2002, si mohou zvolit prezenční 
nebo kombinovanou formu studia oborů Strojíren-
ská technologie a Dopravní technika a technologie. 
Na prezenční formu studia přijímá škola maximálně 
šedesát zájemců, o deset méně pak na formu kombi-
novanou. Termín pro podání přihlášek pro první kolo 
vyprší v úterý 30. dubna. Bližší informace lze získat na 
www.fs.vsb.cz.

Kromě zmíněné fakulty působí v Šumperku již sed-
mým rokem také Ekonomická fakulta, jež zde otevře-
la obor nazvaný Veřejná ekonomika a správa. K jeho 
studiu se mohou zájemci přihlásit rovněž do úterý 
30. března, fakulta totiž termín pro podání přihlášek 
o měsíc prodloužila. V nadcházejícím školním roce 
zde škola přijme maximálně devadesát studentů. Více 
informací je možné nalézt na www.ekf.vsb.cz. -zk-

Město Šumperk obdrželo od Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí ČR 
rozhodnutí o přidělení dotace na 
projekt „Podpora standardizace orgá-
nu sociálně-právní ochrany na MěÚ 
Šumperk“. Předmětem a zároveň cílem 
projektu je naplnění standardů kvality 
sociálně-právní ochrany dětí (dle § 9a 
zákona č. 359/199 Sb., o sociálně-práv-
ní ochraně dětí) na sociálním odboru 
MěÚ Šumperk spočívající v nastavení 
systematické práce orgánu sociálně-
právní ochrany dětí a aktivit s tím sou-
visejících. 

K naplňování potřebných standar-
dů dojde mimo jiné prostřednictvím 
zajištění nezbytného minimálního 
personálního standardu pro výkon 
agendy sociálně-právní ochrany dětí, 
který upravuje vyhláška č. 473/2012 
Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 
Z doporučení MPSV ČR pro obec s vy-
sokou mírou náročnosti výkonu soci-
álně-právní ochrany dětí, do níž město 
Šumperk spadá, vyplývá, že na 1 pra-
covníka by mělo připadat 600-800 dětí. 
Dle střední hodnoty kritéria pak mi-
nimální personální standard vyžaduje  
19 sociálních pracovníků. V rámci pro-
jektu tedy dojde k naplnění personál-
ního standardu prostřednictvím přijetí 
čtyř nových sociálních pracovníků. 
Novým sociálním pracovníkům bude 
pořízeno materiální a technické vyba-
vení, které je nezbytné pro výkon této 
agendy na pracovišti i v terénu.

Pro kvalitní výkon agendy sociál-
ně právní ochrany dětí je potřebné 
průběžné profesní vzdělávání sociál-
ních pracovníků, které bude zajištěno 
formou akreditovaných vzdělávacích 
kurzů. Těchto kurzů se budou účast-
nit stávající i noví sociální pracovníci 
a budou zaměřené na jejich aktuální 
potřeby v oblasti práce s ohroženými 
rodinami a dětmi. Pro rozvoj lidského 
kapitálu sociálních pracovníků bude 
kromě zmíněných školení zakoupena 
také odborná literatura a realizována 
odborná supervize nezávislým kvalifi-
kovaným odborníkem.

P. Skálová, vedoucí odboru 
sociálních věcí MěÚ

Již podruhé v letošním roce budou 
mít Šumperané a lidé z okolí možnost 
nakupovat potraviny a další produkty 
přímo od výrobců. V pátek 2. květ-
na obsadí prodejci dvě desítky stánků 
rozesetých v prostoru na Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a hotelem 
Grand. V rámci farmářských trhů, kte-
ré připravila místní Okresní Agrární 
komora ve spolupráci s městem, si bu-

dou moci příchozí nakoupit od osmé 
ranní do čtvrté odpolední.

Zájemci o prodej na farmářských 
trzích přitom mohou získat podrobné 
informace na adrese www.farmarsketr-
hysumperk.cz. Zde je rovněž zveřejněna 
přihláška k účasti na šumperských tr-
zích. Přihlásit se lze i telefonicky na čísle 
724 734 693 nebo e-mailem zaslaným 
na adresu oaksumperk@email.cz.  -zk-

Jaké je to žít v chudobě? Jaké má chu-
doba dopady na jedince a komunitu? Co 
mohou komunity udělat pro podporu 
lidí, kteří usilují o překonání chudoby? 
Touto problematikou se bude zabývat 
skupina mladých lidí, která se v Šum-
perku setká od pondělí 5. do soboty  
17. května v rámci projektu „Poverty in 
Our Community“. Mladí lidé z České 
republiky, Řecka, Rumunska, Portugal-
ska, Slovenska a Turecka připraví bě-
hem svého pobytu také Filmový festival 
s tématikou sociálního vyloučení a jeho 
dopadů. Setkání finančně podpořila Ná-
rodní agentura Mládež v Akci a účastní-
ci zaplatí jen malou část z nákladů.  

„Hlavním smyslem projektu je mo-
tivace účastníků k aktivnímu přístupu 
ke svému okolí a zamyšlení nad mož-
nými způsoby, jak zlepšit situaci lidí 
potýkajících se s chudobou na místní 
úrovni,“ říká Eva Johnová, ředitelka 
šumperského občanského sdruže-

ní Point. Vzápětí prozrazuje, že pro 
účastníky projektu je připravena řada 
workshopů a neformálních aktivit, při 
nichž budou zkoumat fenomén „chu-
doba“ a možné příčiny jejího vzniku. 
Zároveň se budou zabývat reálnými 
zkušenostmi lidí žijících v chudobě  
prostřednictvím organizovaných se-
tkání se sociálními pracovníky šum-
perského regionu a místními lidmi, 
kteří budou mít zájem sdílet své osob-
ní příběhy. „Rozhovory zachytíme do 
krátkých dokumentárních filmů a uve-
řejníme na Filmovém festivalu, který 
uspořádáme pro místní studenty. Fes-
tival má za úkol přiblížit tuto proble-
matiku dalším mladým lidem a široké 
veřejnosti, podnítit diskusi o tématu 
a přispět k bourání předsudků a stereo-
typů vůči ohroženým skupinám obyva-
telstva,“ podotýká Johnová.

Více informací lze nalézt na www.
pointos.eu. -red-

Divadlo již láká na novou sezonu Přihlášky na vysokou 
„ekonomickou“ i „strojní“: 
do konce dubna

Farmáři nabídnou své produkty 
v pátek 2. května

Šumperské divadlo chystá na příští sezonu pět ve-
černích inscenací a dvě pohádky.  Foto: archiv DŠ

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ
Celkové výdaje projektu: 

3 813 595,54 Kč
z toho:

Příspěvek ze strukturálních fondů 
EU: 3 241 556,20 Kč

Příspěvek ze státního rozpočtu ČR: 
572 039,34 Kč

DOBA REALIZACE PROJEKTU
Zahájení realizace projektu:

1. února 2014 
Ukončení realizace projektu:

30. června 2015 
Anotace projektu na www.esfcr.cz:
http://www.esfcr.cz/projekty/pod-

pora-standardizace-organu-socialne-
pravni-ochrany-na-meu

Do Šumperka se sjedou mladí lidé z Čech i Evropy,
hovořit budou o sociálním vyloučení

Dotace podpoří standardizaci orgánu sociálně-právní ochrany
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Ceny města/Komunitní plánování

Město podpořilo v rámci grantů 
a dotací desítky akcí a organizací

Občanské sdružení Přátelé KOP-
RETIN o.s. Vikýřovice - rodinné  
centrum Vikýrek je neziskovou organi-
zací s osmiletou historií. Toto sdružení 
provozuje již sedmým rokem Rodinné 
centrum Vikýrek, které nabízí své služ-
by občanům na Šumpersku. 

Přátelé KOPRETIN o. s. Vikýřovice 
je nezisková organizace, jejímž poslá-
ním je prostřednictvím přátelského 
setkávání nabízet veřejnosti kulturní, 
společenské a sportovní akce pro rodi-
ny s dětmi. Rodinné centrum Vikýrek 
je prostor pro setkávání rodičů a dětí 
nejen celého regionu Údolí Desné.

Rodičům, kteří touží po dětech, 
i těm, co děti již mají. Rodičům, kteří 
věří v přirozené rodičovství, a tomu, že 
děti jsou základem budoucnosti světa. 
Děti zde mají možnost poznávat své 
vrstevníky, hrát si, zpívat a objevovat 
svět.

Jsme tady pro ty, kteří se touží setká-
vat a najít spřízněné duše. Přijít může 

každý, kdo má chuť, kdo nechce být 
doma sám, kdo chce poznat nové přá-
tele, chce se něco naučit a prožít pěkné 
chvíle. Cílem Rodinného centra Viký-
rek je vytvoření příjemného prostoru 
s komplexní nabídkou služeb pro rodi-
ny s dětmi.

Rodinné centrum Vikýrek nabízí 
v rámci svého pravidelného programu: 
angličtina pro nejmenší; hrátky s Vi-
kýrkem pro rodiče s dětmi pro 3 vě-
kové kategorie (0-12 měsíců; 1-2 roky; 
2-4 roky); veselé tvoření a malování; 
sportovní hry s Vikýrkem pro větší děti 
přibližně od 4 let a cvičení rodičů s dět-
mi přibližně od 2 do 4 let; tvořivé dílny 
pro rodiče a keramika.

Rodinné centrum Vikýrek nad rámec 
svého pravidelného programu pořádá 
také mnoho jednorázových akcí: bazár-
ky, přednášky a besedy na různá témata 
z oblasti rodičovství a péče o dítě, kur-
zy a semináře pro rodiče, akce pro děti, 
apod. J. Kirschner Kostelniková

Na dvě stě devatenáct žádostí, což je 
o třicet více než loni, dorazilo na šum-
perskou radnici po vyhlášení letošního 
„kola“ grantů a dotací. Ty podpoří po-
řádání neziskových akcí a činnost orga-
nizací, které pracují s mládeží v oblasti 
sportu, kultury a volného času, a také 
organizací zaměřených na sociálně zdra-
votní oblast. Komise pro přidělování 
grantů a dotací se tak zabývala sto pade-
sáti čtyřmi žádostmi o poskytnutí gran-
tu, jedenapadesáti žádostmi o dotaci na 
činnost a třinácti žádostmi na vyjmeno-
vané akce a činnosti. Přestože zastupitelé 
vyčlenili pro tuto oblast 4,5 milionu ko-
run, finanční požadavky žadatelů opět 
převyšovaly možnosti města. 

„Komise pro přidělování grantů 
a dotací obdržela velké množství dob-
rých projektů, z nichž ale třicet ne-
splňovalo stanovené podmínky, takže 
musely být vyřazeny,“ uvedl šumperský 
místostarosta Marek Zapletal. Komise 
tak vyřadila deset uchazečů o dotaci na 
činnost a dvacet žádostí o grant. 

Grantová a dotační suma ve výši čtyři 
a půl milionu se letos opět rozdělila na 
tři části. 2,045 milionu korun přitom jde 

na vyjmenované činnosti a významné 
akce, které propagují Šumperk v celé re-
publice i zahraničí, o 2,3 milionu se pak 
podělili jednotliví žadatelé. Těm „přik-
lepli“ konkrétní částky na svém jednání 
13. března šumperští radní, o částkách 
přesahujících hranici padesáti tisíc ko-
run rozhodli na svém zasedání o tři 
týdny později místní zastupitelé. Zbý-
vajících 155 tisíc, k nimž zastupitelé 
přidali další 123 tisíce, jež představují 
vratky z vyúčtování grantů a dotací na 
činnost a dotací na výkonnostní sport 
a veřejnou finanční podporu za loňský 
rok, tvoří finanční rezervu. „Ta jde na 
akce, jež nelze do grantů a dotací začle-
nit, ale které svým obsahem odpovídají 
zájmům města,“ podotkl Zapletal.

Z finanční rezervy uvolnila již na 
svém březnovém jednání Rada měs-
ta jako veřejnou finanční podporu na 
sportovní činnost úseků akrobatického 
lyžování a alpských disciplín dvacet ti-
síc šumperskému Ski klubu, zastupitelé 
pak schválili ve stejném režimu šede-
sátitisícovou dotaci na činnost Kruhu 
přátel Šumperského dětského sboru. 

 Pokr. na str. 7

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

Mladý nadějný literární talent, stu-
dent FAMU Jaroslav Žváček vydal 
v roce 2012 v nakladatelství Paseka 
prvotinu Lístek na cestu z pekla, jež 
získala cenu Magnesia Litera v katego-
rii Objev roku a byla nominována na 
Cenu Jiřího Ortena. Jaroslav Žváček 
se v současné době živí jako scénárista 

na volné noze a dopisuje svoji druhou 
knihu Píp.  „Tato cena mne motivuje 
k tomu, abych se ve své tvorbě zaměřil 
i na Šumperk,“ řekl oceněný Žváček.

Textilní výroba na Šumpersku patři-
la vždy mezi základní průmyslové obo-
ry, které po desítky let přinášejí zdroj 
příjmů pro generace místních obyva-
tel. Držitelem třetí ceny slavnostního 
večera se stala v kategorii Podnikání 
- výrobní společnosti firma SUMTEX 
CZ s.r.o. Ta se během své dvacetileté 
existence stala díky častým inovacím 
výrobních zařízení, odbornosti a hou-
ževnatosti zaměstnanců jednou z mála 
textilních firem v republice, jež v silné 
konkurenci východních zemí udržují 
kvalitu české textilní výroby. 

V kategorii Podnikání se ocenění 
dočkala společnost Verner Motor. Její 
ředitel Pravoslav Verner vyvinul po 
dlouholetém úsilí hvězdicový motor 
pro historická letadla, jednoplošníky 
a dvouplošníky. Myšlenka rozjet vý-
robu tohoto motoru, jenž se již spous-
tu let ve světě nevyrábí, se zrodila již 
před sedmi lety. Pravoslav Verner se 

svým synem Kamilem se tak pustili 
bez dostupné výkresové dokumentace 
k výrobě tohoto hvězdicového moto-
ru. Motor je určen pro ultralighty do 
450 kilogramů vzletové hmotnosti. Je 
vyroben z hliníku, váží osmdesát kilo 
a spotřebuje čtrnáct litrů paliva na 
hodinu letu. „Jsme rádi, že naše myš-
lenka, která se nám zrodila před sedmi 
lety v hlavě, se zrealizovala. I motorům 
tedy dáme křídla,“ řekl Kamil Verner. 

Neobvyklá situace nastala letos 

v kategorii architektury. Šumperany 
totiž nezaujal žádný loni nově posta-
vený objekt, takže se udělila pouze 
cena za nejlépe zrekonstruovaný dům 
v loňském roce. Tím je nová fasáda 
budovy společnosti Pramet Tools, jež 
vkusně kombinuje moderní materiály, 
jako jsou sklo a kov ve formě perfo-
rovaného plechu, díky tomu budova  
výrazně oživuje běžnou šeď průmys-
lového charakteru Uničovské ulice, 
v níž se firma nachází. „Chtěl bych 
především na dálku poděkovat našim 
švédským majitelům, kteří tuto rekon-
strukci schválili,“ uvedl ředitel společ-
nosti Pramet Petr Beneš.

Město rozdalo prestižní ocenění v několika kategoriích

Slavnostní přestřižení pásky proběhlo 
před zrekonstruovanou budovou loni 
v listopadu.  Foto: P. Remeš

Otec a syn Vernerovi vyvinuli speci-
ální hvězdicový motor pro historická 
letadla, jednoplošníky a dvouplošní-
ky.  Foto: -pk-

Cena mladých

Architektura

Podnikání, podkategorie 
výrobní společnosti

Podnikání, podkategorie 
drobné podnikání

Jaroslav Žváček získal za svou prvoti-
nu Lístek na cestu z pekla cenu Mag-
nesia Litera v kategorii Objev roku. 
 Foto: -pk-
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Žáci naší školy se již několikátý rok 
účastní soutěže s názvem „Moje nejza-
jímavější kazuistika“, kterou organizuje 
SZŠ a VOŠZ Zlín. Jedná se o prezentace 
nejzajímavějších případů ošetřovatelské 
péče poskytované pacientům, se který-
mi se setkali žáci 3. a 4. ročníků oboru 
Zdravotnický asistent v průběhu prak-
tického vyučování. Letošního jubilejní-
ho desátého ročníku se zúčastnily SZŠ 
Zlín, Vsetín, Šumperk, Brno, Blansko, 
Nový Jičín a Kroměříž.

Práce žáků byly na velmi vysoké úrov-
ni a i přesto se našim žákům podařilo 
v tak velké konkurenci umístit na krás-
ném 1. a 2. místě. 1. místo získali žáci  
3. A Dominik Všetiček a Anna Švestko-
vá s prezentací na téma „Ošetřovatelská 
kazuistika u klienta s dekubitem“. Na 
2. místě se umístili žáci 4. A Michaela 
Kučerová a Pavla Bezděková s prezen-
tací na téma „Ošetřovatelská kazuistika 
u pacienta s bércovým vředem“. Našim 
žákům blahopřejeme k úspěchu a touto 
cestou bych chtěla také poděkovat uči-
telkám Andree Krestýnové a Evě Čma-
kalové za odborné vedení prací.

 I. Žváčková, SZŠ Šumperk

Ozval se nám koncem loňského září 
sbor gymnázia z italské Perugie. Zda by-
chom neměli chuť se vzájemně navštívit, 
nejlépe na jaře 2014. 

No ovšem, že měli. Jak jste na nás 
přišli? 

Ale byli jsme v Německu, v Altenste-
igu, a tam nám řekli, že v Šumperku je 
dobře. 

No tak fajn, ale my na jaře nemůže-
me, přijedeme v září.

Domluveno, my teda v březnu. Jaké 
u vás bývá tou dobou počasí?

To se tedy podivíte, jaké u nás v břez-
nu umí být počasí.

Tak nějak probíhala počáteční komu-
nikace mezi Coro del Liceo Ginnasio 
„A. Mariotti“ Perugia a dětským sborem 
Motýli Šumperk. 

„Jsou hrozně bezva a hodní,“ hlásily 
nadšeně naše děti, když hosty po prv-
ní noci strávené v rodinách přivedli ke 
Komínu. Následoval první den v pro-
sluněné Olomouci a večer první koncert 
v Mohelnici, kde se o vše postarala kole-
gyně Zdenka Jásenská se svou Ariettou.

Ve středu dopoledne vlídné přivítání 
na šumperské radnici, rozhledy z rad-
niční věže i tísnivé podzemí Gescha-

derova domu v expozici historie čaro-
dějnických procesů. Podvečerní hojně 
navštívený koncert v klášterním kostele. 
Sytý zvuk smíšeného sboru jsme sledo-
vali s obdivem, tím spíše, že, podobně 
jako nás sbor právě potkala rozsáhlá 
generační výměna. Po koncertě pohos-
tinná zkušebna na Komíně a její pestře 
prostřený stůl, společné zpěvy i tance. 

Ráno loučení. A pak dva dny slunné 
dny v Praze, jejíž pestrou nabídku ne-
třeba vypočítávat. Snad jen pověstné 
ovoce na vrcholu dortu - návštěva na 
svatovítském kůru, z něhož regenschori 
Josef Kšica, po několika větách o his-
torii katedrály i svého nástroje, nechal 
zaznít varhannímu plénu, poté vybídl 
klavíristku a varhanici Alessii Cecchet-
ti, aby i ona okusila zvuku královského 
nástroje. Nakonec požádal sbor o krátké 
zapění.  

Den rozloučení – sobota. Navzdory 
náhlému ochlazení a dešti z návštěvy 
ty nejlepší dojmy. Annarita Selari, kte-
rá celou cestu organizačně připravila, 
a její kolegyně, profesorka gymnázia, 
Giovanna Spaterna: „Byly to krásné 
dny. Vyřiďte poděkování všem.“ Vyři-
zujeme rádi, rodinám, které se skvěle 
postaraly o hosty, pomocníkům, kte-
ří, sami neviděni, připravili, provedli 
i uklidili, městu Šumperku za vlídné 
přijetí i reprezentativní prostředí, Olo-
mouckému kraji za nemalou finanční 
i materiální pomoc, kterou ochot-
ně poskytl k zajištění této návštěvy. 
Dnes už víme, že hosté šťastně přistáli 
a s vervou se pustili do přípravy našeho 
zářijového pobytu. Těšíme se. T. Motýl

Kolektiv žáků třídy 3.A Základní 
školy ve Sluneční ulici převzal v pátek  
4. dubna v Praze na „Setkání v modrém“ 
cenu „Aplaus“ v kategorii „Děti“. Jedná 
se o soutěžně-edukativní projekt společ-
nosti APLA, což je asociace pomáhající 
lidem s autismem. 

Děti z 3.A si ocenění plným právem 
zaslouží, neboť již třetím rokem vzorně 
„pečují“ o spolužačku Elišku Smiešnou, 

u níž byl v raném dětství diagnostiko-
ván dětský autismus se střední mentál-
ní retardací, a jen empatický přístup 
spolužáků a pedagogů umožňuje již od 
přípravné třídy každodenní zapojení 
Elišky do výuky a aktivit v klasické zá-
kladní škole. Děti jsou bezprostřední, 
Eliška je neruší a co je velmi hezké, bez 
vybízení jí pomáhají a stojí o její pří-
tomnost. Eliška se mezi nimi pohybuje 
zcela bez obav, má pocit jistoty a bezpe-
čí, ve škole je velmi šťastná a spokojená.
Na tomto stavu mají zcela nepochybně 
velkou zásluhu i Eliščiny třídní učitelky 
a také její osobní asistentka Stanislava 
Dvořáková.

Ocenění není jen úspěchem kon-
krétní třídy a školy, vzhledem k celo-
republikovému charakteru projektu jej 
lze chápat také jako pozitivní zprávu 
o našem městě. J. Stuchlý

Už čtvrtá skupina studentů šum-
perského Gymnázia vyjela do Bad 
Hersfeldu navštívit partnerskou ško-
lu Gesamtschule Geistal. V týdnu od  
7. do 12. dubna strávili spoustu krás-
ných chvil se svými německými ka-
marády. 

Únava po dlouhé cestě autobusem 
byla zapomenuta ve chvíli setkání s no-

vými kamarády a jejich rodiči. Netrva-
lo dlouho a všichni se rozjeli do svých 
dočasných domovů. Další den začal ve 
škole. Naši studenti se aktivně zapojili 
do výuky, prohlédli si celou školu a po 
obědě se vydali na prohlídku města. 
Moc teplo nebylo, tak nám všem přišla 
vhod návštěva radnice a přijetí staros-
tou města. 

Ve středu jsme jeli na výlet do Fuldy. 
Prošli jsme se krásným barokním měs-
tem a pak jsme se vydali do kolébky 
německého plachtění, na kopec zvaný 
Wasserkuppe. Větroně sice ten den ne-
létaly, zato jsme si užili svou chvilku 
adrenalinu na bobové dráze.

Čtvrteční prohlídka Frankfurtu nad 
Mohanem také vydařila. První zastáv-
ka byla v muzeu filmu. Přenesli jsme 
se historií od němých filmů, přes ori-
ginální kostým Vetřelce, až po moderní 
filmové efekty. Následovala procház-
ka městem, zastavení na mostě přes  
Mohan, z něhož se dají udělat ty nejú-
žasnější fotky. Nábřeží s platany a his-
torické hrázděné domy, nad kterými se 
tyčí mrakodrapy bankovní čtvrti. Čas 
rychle uběhl a my se s tímto fotogenic-
kým městem museli rozloučit. 

V pátek jsme se sešli opět ve škole, 
tentokrát jen krátce, protože německým 
žákům začínají velikonoční prázdniny. 
Stihli jsme dát interview do místních 
novin, zastavili jsme se v zemědělském 
středisku Eichhof a najednou tu byl 
poslední večer, strávený ve sportovním 
klubu všichni společně s celými hosti-
telskými rodinami.

Týden je za námi, ráno už jenom 
loučení, poslední objetí, sem tam i sl-
zička. Nedá se nic dělat, nastupujeme. 
Velké mávání, ještě jednou obkroužíme 
parkoviště a zamíříme k domovu. Tak 
na podzim zase na shledanou v Šum-
perku!

Velký dík patří městu Šumperk za fi-
nanční pomoc, bez níž by se celou akci 
jen těžko podařilo realizovat.

 H. Záchová a D. Tesařová

Průvodce Štefan Blaho s virtuózní 
italštinou.  Foto: archiv ŠDS

Eliška mezi svými.  Foto: archiv ZŠ

Společné foto při návštěvě Frankfurtu nad Mohanem.  Foto: archiv Gymnázia

Budoucí zdravotníci 
bodovali na Festivalu 

ošetřovatelských kazuistik

Gymnazisté z italské 
Perugie navštívili 
šumperské Motýly

Šumperští gymnazisté 
strávili krásný týden 

v Bad Hersfeldu

Děti ze Sluneční obdržely 
ocenění „Aplaus“



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/Kulturní okénko

Doma je nuda? V práci samý stres? 
Neváhej a přijď letos na Šumperský Majáles!

Jan Rejžek pustí nejhrůznější píseň roku

Město podpořilo v rámci grantů 
a dotací desítky akcí a organizací

Od pondělí 5. května do soboty 10. května se mů-
žete těšit na týden nekončící zábavy. Celou akci zahá-
jí lampionový průvod, který půjde od hotelu Grand 
a končit bude na kopci za „Hluchákem“ („Vodárka“). 
Proto nezapomeňte přijít v 18 hodin ke Grandu 
s vlastním lampionem. Na konci průvodu se budou 
vypouštět lampiony přání.

V pátek 9. května vyjde v 15 hodin průvod z „Točá-

ku“, doprovázený Dechovým orchestrem ZUŠ Šumperk, 
a zamíří do Sadů 1. máje. Zde bude připraveno překva-
pení, jaké jste v Šumperku ještě neviděli. Celá akce pak 
vyvrcholí v pátek 9. a v sobotu 10. května večer koncer-
ty. Příchozí se mohou těšit na kapely 05 a Radeček, Co-
okies, Fishing strip a další. Chybět nebude samozřejmě 
ani volba Miss Majáles - proběhne v sobotu od 15 hodin 
v Sadech 1. máje. K. Pelnářová

Po úspěšném vystoupení loni v září se vrací do 
Šumperka s poslechovou diskotékou publicista a hu-
dební kritik Jan Rejžek. Svérázný glosátor tvorby sou-
časných i již dávno vyhaslých hudebních hvězd zavítá 
do Domu kultury v úterý 6. května. Pořad s názvem 
Kaleidoskop Jana Rejžka se uskuteční v sále G-klubu 
od půl osmé večer. 

„Zahraji naši a zahraniční hudbu, kterou určitě ni-
kde jinde neuslyšíte. V pořadu zazní též nejhrůznější 
píseň roku a připomeneme si jubilea či úmrtí rock-
ových hvězd,“ představuje schéma svého poslechové 
revue Jan Rejžek. Vstupné činí v předprodeji šedesát 
korun, v den akce lístek o třicet korun podraží. Více 
informací a online rezervace na dksumperk.cz. -op-

   Pokr. ze str. 5
Zbývající peníze, k nimž přibylo sedm tisíc ze 

schválených grantů z důvodu zrušení akce, rozdělili 
radní na svém jednání 10. dubna. Po šesti tisících tak 
schválili okresní pobočce Konfederace politických 
vězňů a Modré muzice na jejich činnost a po osmi 
tisících Folklornímu souboru Senioři, jenž se rozdělil 
na dva samostatné celky, deset tisíc dostane na čin-
nost Svaz důchodců pracovníků ve školství a dvacet 
tisíc Tělocvičná jednota Sokol Šumperk-Temenice. 
Deset tisíc korun představuje příspěvek TJ Šumperk 
na ubytování účastníků z partnerského města Prie-
vidza během letošního soustředění nadějí basketbalu 
v Kunčicích a stejnou částku obdrží Pavlína Šmakalo-
vá na cestovní náhrady a startovné na světovém šam-
pionátu v jachtingu. Pětadvacet tisíc půjde místnímu 
Futsal Clubu Region na pronájem a ceny v rámci tur-

najů, dvaadvacet tisíc Gymnáziu na náklady spojené 
s výměnným pobytem v rámci spolupráce s maars-
senskými středoškoláky a třicet tisíc dostane Tomáš 
Vejchoda na náklady spojené provozem sidecarcros-
sového týmu. A s dvacetitisícovou veřejnou finanční 
podporou mohou počítat básník Miroslav Kubíček 
a občanské sdružení Jeseníky přes hranici. V prvním 
případě jde o příspěvek na vydání básnické sbírky 
nazvané Přízeň přírody, ve druhém pak budou pení-
ze použity na úhradu nákladů spojených s letošním 
Majálesem.

Na sto třiatřicet neziskových projektů z oblastí 
kultury, sportu, vzdělávání a podobně, o nichž rozho-
dovala Rada města, přispěje letos šumperská radnice 
částkou 1,542 milionu korun. Na činnost neziskových 
organizací pak půjdou z městské „dotační“ kasy pět 
set osmdesát tři tisíce korun, jež Rada rozdělila mezi 
devětatřicet žadatelů. U vyjmenovaných grantových 
akcí přitom rozhodli radní pouze ve dvou případech. 
Místní Dům kultury tak dostane po padesáti tisících 
na pořádání festivalu Špek a Preludia Aloise Motýla.

Sedm projektů, jež přesáhly padesátitisícovou hra-
nici, schválilo 3. dubna zastupitelstvo. Pětapadesát  
tisíc přitom jde na cyklus koncertů Klasika Viva, 
sedmdesát tisíc na červnové Divadlo v parku, osm-
desát na podzimní Džemfest a pětaosmdesát tisíc na 
Klášterní hudební slavnosti, jež pořádá Agentura J+D 
Romana Janků. S devadesáti tisíci mohou počítat po-
řadatelé letošního ročníku festivalu Město čte knihu 
a se sto osmdesát tisíci organizátoři srpnového Me-
zinárodního folklorního festivalu. Tři sta deset tisíc 
pak „přiklepli“ zastupitelé pořadatelům listopadové-
ho Blues Alive. 

Sto čtyřicet tisíc korun podpoří činnost Tělocvič-
né jednoty Sokol Šumperk, dvě stě třicetitisícovou 
finanční dotační injekci dostane občanské sdružení 
Hokejový Klub Mladí draci Šumperk, dvě stě pěta-
padesátitisícovou občanské sdružení Fotbalový klub 
SAN-JV Šumperk a místní Tělovýchovná jednota 
„má jistých“ čtyři sta padesát tisíc korun. Se šedesá-
titisícovými dotacemi na činnost pak mohou počítat 
šumperský Junák a Gymnastický Klub Šumperk, pět-
apadesát tisíc na činnost pak obdrží občanské sdruže-
ní FBC Asper Šumperk. -zk-

Zámek Úsov se ocitne v moci 
čarodějnice Zlomíry

V sobotu 26. dubna ovládne zámek Úsov čaroděj-
nice Zlomíra. Od 9 do 14.45 hodin zde budou pro-
bíhat prohlídky s průvodkyní - čarodějnicí, která si 
kouzlem přivlastnila úsovské panství. V 16 hodin pak 
odstartuje Zábavné odpoledne s čarodějnickou tema-
tikou. -red-

Hollarovu galerii zaplní 
zkameněliny 

Z aj í mavou 
výstavu s ge-
o l o g i c k o u 
t e m at i kou 
chystají na 
konec měsí-
ce šumperští 
muzejníci . 
Pomocí ge-
ologických 
předmětů 
z depozi-
tářů Muzea 
v Šumperku 
a Lovecko-
l e s n i c ké h o 
muzea na 
zámku v Úso-
vě představí v Hollarově galerii zkameněliny severní 
Moravy. Interaktivnost výstavy je podtrhnou praktické 
aktivity, zaměřené na doplnění znalostí žáků základ-
ních a středních škol. Vernisáž výstavy, která potrvá do 
6. července, proběhne ve středu 30. dubna v 17 hodin. 
 -red-

Církevní rok v hudbě nabídne 
mši Jacoba Obrechta

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný 
Církevní rok v hudbě pokračuje další částí. V úterý 
6. května nabídne skladbu Missa Maria zart Jacoba 
Obrechta.

Jacob Obrecht byl vysvěcený kněz, ale především 
renesanční skladatel franko-vlámské školy, jenž ve 
svém hudebním vyjádření mnohdy projevoval na 
svou dobu nebývalé abstraktní myšlení. A právě 
Missa Maria zart (Mass pro Gentle Mary) je toho 
nejlepším příkladem. „V této mši jakoby vstoupil do 
zvukového světa, který je nasycen prolínajícími se 
hlasy, které někdy až nelze v jednotlivostech iden-
tifikovat. Přesto je dílo pozoruhodně homogenní. 
Nikdo přesně, neví kdy a kde tuto výjimečnou mši 
Obrecht napsal. Snad v Innsbrucku během své cesty 
do Itálie,“ říká zakladatel cyklu Církevní rok v hudbě 
Vít Rozehnal a dodává, že dílo se v mnohém odlišuje 
od jiných jeho pozdějších skladeb. „Někteří ho ozna-
čují jako „Labutí píseň“, která líbezně zní jednou ve 
spletitosti motivů, jindy si jakoby lehce hraje v živých 
procházkách sem a tam kolem dlouhých tónů hlav-
ní melodie,“ podotýká Rozehnal. Vzápětí připomí-
ná, že setkání s hudbou proběhne v úterý 6. května. 
Jeho dějištěm bude od 19 hodin zkušebna Scholy od  
Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním 
náměstí 4.  -red-

Kulturní okénko

V rámci vyjmenovaných akcí podpoří šumperská 
radnice srpnový Mezinárodní folklorní festival, kte-
rý se těší velkému zájmu veřejnosti.            Foto: -pk-

V Hollarově galerii bude příští 
týden otevřena výstava nazvaná 
Zkameněliny severní Moravy.  
 Foto: archiv VM
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Městská knihovna

ZUŠ Šumperk

H-club

Centrum sociálních inovací 

SONS Šumperk

Středisko volného času Doris

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

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

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září
Knihovna v ul. 17. listopadu

tel. 583 283 138
Knihovna Sever
tel. 583 215 530

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

Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna
od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každé úterý od 17 do 18.30 hod.   Cvičení pro nastávající maminky
v MC na „K“
Každou středu od 16 do 17 hod.   Moje montessori  Výroba montessori 
v MC na „K“   pomůcky, kterou si odnesete domů.
25.4. od 9 do 17 hod. v parku   Den Země 2014 
u Vily Doris
26.4. od 9 do 16 hod. v „SEV“ Švagrov  Den Země  Akce pro rodiče s dětmi
30.4. v 18.30 hod. v sále Vily Doris   VIA LUCIS: Levhartice   Hostem večera  
  bude spisovatelka Iva Pekárková.
1.5. od 9 do 13 hodin na hřišti u „K“  Májový taneční Komín 2014  Vystoupení 
a v přilehlých prostorách  taneč., pohyb. kroužků a klubů, pracujících  
  pod SVČ Doris
8.5. od 12 do 18 hod. v letním   Kloboukový den Oslava Dne rodiny, hry, 
divadle a v Sadech 1. máje  soutěže, atrakce, vystoupení; soutěž 
  o nejnápadnější klobouk. 
9.5. od 18 hod. v klášterním kostele  Koncert Barevných dětí a Plameňáků   
  ŠDS spolu s pěveckým sborem Dačice
10.5. od 10 do 15 hodin a 11.5.   Šumperský divočák 2014  Veřejný závod 
od 9 do 13 hodin v Horní Temenici  v orientačním běhu, více v čísle.
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopa-
du 2, Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, 
U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

6.5. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů 
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček 25.4. Cvičeníčko, 
vždy od 9 do 12 hod. 28.4. Tvořeníčko - Jarní kytičky, 29.4. Učíme

se říkanky, 2.5. Jarní tvořeníčko, 5.5. Cviče-
níčko, 6.5. Tvořeníčko: Přání pro maminku, 
9.5. MC Brouček uzavřeno 

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. a každý  Cvičení s flexibary
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
Každý pátek od 13 hod. v „P“  Konverzace v angličtině pro seniory 
 - začátečníci
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.  

24.4. v 18 hod. v klášterním kostele  Absolventský koncert žáků ze třídy Hany   
 Johnové a Jany Valentové
28.4. v 18 hod. v Kavárně  Kulturní vystoupení žáků ZUŠ ze třídy Jiřího 
U Bílého psa  Hlocha a Františka Havelky
30.4. v 18 hod. v klášterním kostele  Koncert žákovské korepetice a čtyřruční hry
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

24.4. ve 20 hod.  Swing Q Šumperk 
25.4. ve 20 hod.  RAP 4 LIVE – Hudba z ústraní
Bližší informace: www.h-club.eu, Rooseveltova 17.

30.4. od 10 do 12.30 hod.  Workshop Inovace v cestovním ruchu: 
 Animovaný film jako nástroj propagace
Bližší informace: E. Johnová, tel.č. 774 629 044, e-mail: eva.johnova@cpkp.cz , CSI, 
Sládkova 66, Šumperk, www.centruminovaci.cz, www.cpkp.cz.

25.4. od 9.30 hod. v klubovně  Kurz sebeobsluhy - vaření pro zrakově 
 postižené osoby
26.4. v 19 hod. v hotelu  Grand Aprílová taneční zábava 
29.4. od 10 hod.  Bowling
v Relaxačním centru Maják
6.5. od 10 hod. v klubovně  Relaxační bubnování
13.5. od 10 hod. v klubovně  Kurz první pomoci
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz – zde 
lze získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy               
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem.

Centrum pro rodinu
Každé úterý od 9 do 12 hod. ve „FS“  Herna s hlídáním pro nejmenší 
  Pro maminky na RD
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek  Pro rodiče na RD
Každou středu od 14.30 hod. ve „FS“  Veselé pískání  Pro děti od 4 do 6 let
Každou středu od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky
Každou neděli od 10.15   Zpívání se Scholičkou  Pro zpěvačky 
do 11 hod. ve „FS“  od 5 do 10 let, zpívání písniček, hry, výlety.
10.5. od 9.30 hod.   „Emoce a my“  Kurz pro rodiče 
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, na kurzy je nutné 
se přihlásit na cprsumperk@ado.cz,  FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4.
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1. ročník víkendové školy

Květen 2014

- kurz ITALSKÉHO JAZYKA pro mírně a středně pokročilé. 
Zahájení kurzu je v pátek 23.5.2014 v 17.00 hod. a ukončení kurzu 
v neděli v 25.5.2014 ve 13.00 hod. Kurz bude probíhat v malebném 
podhůří Jeseníků a Králického masivu, v penzionu v nadmořské 
výšce 500 m, který byl díky své atraktivní poloze na skále nad 
řekou Moravou v minulosti znám pod názvem „Orlí hnízdo“ a sloužil 
jako výletní místo při procházkách v okolí Hanušovic. Cena kurzu 
je 3.500 kč. V ceně kurzu je výuka s českými a italskými lektory, 
ubytování a plná penze, včetně sobotního grilování beránka. Zájemci 
se mohou hlásit na email akademie@rps.cz , podrobné informace 
jim budou odeslány v odpovědi na přihlášku. 

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 25.4. 2014 do 8.5. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Vepřová krkovice s kostí ...................................................................... 95,- Kč/1 kg     
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH 
Chléb slunečnicový 300 g, BK ...........................................................................................17,90 Kč
Koláč s náplní makovou 56 g ..............................................................................................5,90 Kč
Koláč s náplní tvarohovou 56 g ..........................................................................................5,90 Kč
Koláč s náplní povidlovou 56 g ..........................................................................................5,90 Kč
Slezská pekárna Opava
Šáteček listový tvarohový 90 g ...........................................................................................6,50 Kč
Chléb královský BK 300 g ......................................................................................................15,- Kč
UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Jesenické cigáro................................................................................................................................99,- Kč /1 kg
Špekáčky ...............................................................................................................................................84,- Kč/1 kg
Libové párky .......................................................................................................................................59,- Kč /1 kg
Moravská klobása ..............................................................................................................................86,-Kč/1 kg

!!!!!!!!

již 24 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění pro hotely, domácnosti
MYTÍ, VOSKOVÁNÍ PVC, DLAŽEB 
- nanášení ochranných vosků, leštění
RENOVACE PARKET, ÚDRŽBA 
- broušení, lakování, Bona systém
PŮJČOVNA ČISTICÍCH STROJŮ 
! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !
PRODEJ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !

NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

Srdečně Vás zveme na akci pořádanou na našem 
zařízení v Šumperku, Vančurova 37, v úterý 6. května 
od 8 do14 hodin. Součástí je prohlídka penzionu pro 
zájemce i veřejnost. 
Nabízíme ubytování pro osoby starší padesáti let  
s chronickým onemocněním a tělesným postižením. 
Cena za ubytování a služby je dle ceníku služeb. 

Kontakt: 583 313 530.    Přijďte se podívat!

Penzion chráněné bydlení Šumperk

Den otevřených dveří

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

HUBNUTÍ PRO DĚTI, JUNIORY, 
ŽENY, MUŽE, SENIORY

POMOC PRO VÁS! 
Pokud opravdu 
POTŘEBUJETE 

NEBANKOVNÍ ÚVĚR, 
jinam už nemusíte.

Od 50 000 Kč 
seriózně. 

Šumpersko 
tel.č. 602 457 765!

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

LEVHARTICE 
ve středu 30. dubna v 18.30 hodin v sále Vily Doris 

Hostem večera bude spisovatelka Iva Pekárková. Na besedě, spojené s autogramiádou, budou v prodeji 
knihy Levhartice a prvotina Péra a perutě, které vydalo nakladatelství Mladá fronta.

Iva Pekárková (nar. 15. února 1963 v Praze) je česká prozaička, překladatelka a publicistka. Před dokončením 
studií na přírodovědecké fakultě v roce 1983 emigrovala do USA, kde vystřídala několik povolání, včetně 
barmanky a taxikářky v New Yorku. V roce 1997 se vrátila do Prahy a od roku 2005 žije v Londýně. 
V literárním světě je asi jejím nejznámějším počinem kniha fejetonů Jaxi taksikařím, která byla velmi dobře 
přijata čtenářskou veřejností. Ve svých prózách, žánrově blízkých reportáži, jednak reflektuje zkušenost 
exilu a zážitky z multikulturního, postmoderního světa, jednak zhodnocuje bohaté zážitky cestovatelky. 
Tato spisovatelka a světoběžnice nikdy nepsala cudně a ani její poslední román s názvem Levhartice není 

pro upejpavé. Hlavní hrdinka Milla totiž „provozuje horizontální turistiku“, jak o sobě ráda prohlašuje...

Vstupenky v ceně 60 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat 
ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 



10Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

 
 

 

 
 
 

 
 

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

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ

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

Šumperk, Lidická  1.030.000 Kč 

Hrabenov    790.000 Kč Sobotín   1.450.000 Kč 

Šumperk, Jesenická  1.400.000 Kč     Šumperk, Vančurova   2.200.000 Kč  Rapotín    1.890.000 Kč  

Šumperk, Revoluční   990.000 Kč Bludov     1.390.000 Kč 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk, Gagarinova  1.150.000 Kč 

Šumperk, Zborovská  950.000 Kč 

Vikýřovice   3.190.000 Kč

Bohdíkov   1.650.000 Kč 

2

2

2

2

Hraběšice   1.875.000 Kč

Nový Malín  1.440.000 Kč Šumperk  1.400 Kč/m2

2

2

2

Šumperk, Fibichova  870.000Kč

2

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

FORTEX REALITY Jílová 1550/1     787 01 Šumperk

Tel. č.: 733 734 435

ŘADOVÉ DOMY 
V ŠUMPERKU 
- SENOVÁ II, ulice Bojnická

SENIORSKÉ APARTMÁNY Nový Malín
kvalitní bydlení pro seniory

REZERVACE p. Kupcová 602 531 103

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
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OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19A, Šumperk 787 01
Oční optika, Tel: 583 280 184
Ambulance MUDr. Jana Dvořáková, Tel: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

www.transitions.com

Vyzkoušejte brýlové samozabarvovací čočky 

TRANSITIONS CRIZAL

velmi rychlé reakce barvení
nejodolnější povrch CRIZAL 
proti oděru a škrábancům
100% UV
možné i v prohlé variantě 
do sportovních slunečních brýlí

1+1ZDARMA*

* při zakoupení 1 brýlové 
jednoohniskové čočky 
TRANSITIONS a nové 
brýlové obruby druhá 
brýlová čočka ZDARMA!

MĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICE

do sportovních slunečních brýlí
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.Sportujete? Řídíte často a vadí Vám ostré 

sluneční světlo?
A

kc
e 

pl
at

ná
 d

o 
ko

nc
e 

kv
ět

na
.

MĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICE

Vlna jarních AKČNÍCH CEN na dioptrické sportovní /i zakřivené/ sluneční 
brýle včetně polarizačních skel!!
Vlna jarních AKČNÍCH CEN na dioptrické sportovní /i zakřivené/ sluneční 

Máme pro Vás řešení!

MĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICE
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MĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICE
Přijďte a Uvidíte PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPÓNU MÁTE NÁROK NA SLEVU 100 KČ 

Z JAKÉHOKOLIV VÝKONU NEHRAZENÉHO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU.

Pro informace či objednání volejte na tel.: 583 216 805 nebo 733 679 612.
Můžete využít také naší e-mailovou adresu michaela.volakova@ordinace.mediclinic.cz
 Další informace o ordinaci najdete na www.mediclinic.cz

HLEDÁTE 
NOVÉHO
PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE?

MUDr. MICHAELA VOLÁKOVÁ
Dr. EDUARDA BENEŠE 5, ŠUMPERK

NAŠÍM KRÉDEM JE VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP K PACIENTOVI.
PŘIJĎTE A VYUŽÍVEJTE NAŠE SLUŽBY!

� provádíme komplexní léčebnou a preventivní péči
� ordinace je vybavena špičkovými přístroji (INR, CRP)
� nabízíme zvýhodněné ceny očkování
� své pacienty aktivně zveme na preventivní prohlídky
� nabízíme jednoduchou registraci bez nutnosti návštěvy 

předešlého praktického lékaře
� spolupracujeme se všemi zdravotními pojišťovnami

Např. z potvrzení ke studiu, na řidičský průkaz, zbrojní či profesní průkaz. 
Detailní ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění je k dispozici v ordinaci. 
Nabídka platí pro nově zaregistrované pacienty. 
Platnost kupónu je do 31. 12. 2014. AKT001

INZ_104x140_Volakova  4/16/14  10:18 AM  Stránka 1



11 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Po dlouhé a silné zimě tu máme zase 
prosluněné jaro a za chvíli i léto. Proto 
se v tomto čísle budeme zabývat ochra-
nou Vašeho zraku před nepříznivými 
vlivy slunečního záření /UVA a UVB/. 
Tak jako se chráníme opalovacími kré-
my, je nutné chránit oči kvalitním UV 
filtrem.

Máme pro Vás několik možností ře-
šení, a to jak pro běžné uživatele slu-
nečních brýlí, tak pro nositele víceo-
hniskových skel /na dálku a na blízko 
dohromady tzv. Multifokální nebo Bifo-
kální skla/, ale také pro sportovce - no-
sitele sportovních dioptrických brýlí. 

Dnes asi nejpohodlnějším řešením 
jsou tzv. samozabarvovací brýlové 
čočky. Jedná se o ideální řešení „Dva 
v Jednom“, kdy tyto brýlové čočky re-
agují na UV záření, tudíž v místnosti 

a při umělém osvětlení se jeví jako čirá 
a neomezují nositele při práci a běž-
ném vidění. Přitom venku tyto brýlové 
čočky reagují na UV záření a ztmavnou 
a stávají se z nich sluneční dioptrické 
brýle, které zaručují ideální vidění bez 
nežádoucího oslnění a pálení v očích. 
Samozabarvovací čočky mají 100% UV 
filtr. Lze si volit i barvu těchto čoček /

hnědá, šedá, atd./. Dále jsou tyto čočky 
opatřeny povrchovou úpravou CRIZAL 
FORTE UV – nejtvrdší a nejodolnější 
vůči poškrábání, prachu a mastnotám.                                         

Dnešní generace samozabarvova-
cích brýlových čoček ztmavne řádově 
do 30sec a zesvětlá   během 3-4min 
v závislosti na intenzitě zabarvení. Ta 
se odvíjí od intenzity slunečního UV 
záření. Na základě těchto skutečností 
nám poskytují tyto samozabarvova-
cí čočky 100%-ní zrakovou pohodu 
a rychlou přizpůsobivost vůči okolí. 

Další skupina uživatelů hledá slu-
neční brýle pro sport. I tady Vám rádi 
poradíme a předvedeme možnosti, kte-
ré Vám zpříjemní Vaše chvíle trávené 
sportem. 

Můžete zvolit ze dvou variant ato: 
- Sportovní sluneční brýle s diop-

trickým slunečním clipem např. od 
firmy ADIDAS, UVEX, atd. 

- Sluneční brýle dle Vašeho výběru 
a vkusu přímo s Vaší dioptrií. 

Je možno volit z různých barevných 
kombinací obrouček a barev a sytostí 
skel dle využití v různých ročních ob-
dobích a pro různé sporty /lyže, cyklo, 
golf, rybaření atd./.

V Naší oční optice OPTOMEDIC 
DD s.r.o. na Vás čeká výběr z více jak 
100 modelů moderních slunečních 
brýlí různých značek např. VOGUE, 
ESPRIT, ROXY, QUICKSILVER, BE-
LUTTI, SOLANO, LARA DEE, RAY-
BAN, K-ACTOR, REBEL, UVEX, 
ADIDAS, OAKLEY a další za bezkon-
kurenční ceny!

Samozřejmostí je nabídka polari-
začních slunečních brýlí /více jak 90 
modelů/, u kterých Vás překvapí kvali-
ta a komfort ostrého vidění ať při spor-
tu, volném čase či řízení vozidla tak 
i u vody /zejména pro rybáře/.

Profesionální přístup akreditované 
optiky s vlastní vyšetřovnou a příjem-
ným personálem se na Vás těší! 

BRÝLE pro slunečné dny!

Maximální 
ochrana
proti
UV záření

OPTOMEDIC DD s.r.o.
Gen.Svobody 19A
787 01  Šumperk
Tel: 583 280 184, 

774 959 531

Nyní samozabarvovací čočky 1+1ZDARMA

Stabilní a zkušený partner v oblasti modernizací, rekonstrukcí, oprav a výroby kolejových vozidel 
obsazuje k zajištění nového projektu pro zahraničního partnera tyto pozice:

Svářeč se státní zkouškou
Pracovní náplň: 
 opravy kostry skříně ŽKV
 zhotovení a sestavení karosérie dle výkresové 

dokumentace
 práce zámečnické, karosářské a klempířské na 

prototypech ŽKV
 svářečské práce

Požadavky: 
 vyučen v oboru mechanik opravář, klempíř nebo 

platné osvědčení z profesní kvali�kace dle NSK 
(Národní soustava kvali�kací)

 svářečské státní zkoušky CO2 (certi�kace ANB)
 praxe výhodou 

Nabízíme:
 zázemí stabilní a prosperující �rmy
 odpovídající �nanční ohodnocení
 týden dovolené nad rámec zákona

Kontakt: Pars nova a.s.
Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk
e-mail: marcela.jedlickova@skoda.cz, Telefon: 583 365 573

Lakýrník
Pracovní náplň: 
 broušení a tmelení kolejových 

vozidel a jejich součástí
 tisknutí a nátěry kolejových 

vozidel a jejich součástí
 příprava a nástřik skříní 

kolejových vozidel a jejich 
součástí.

Požadavky:
 vyučen v oboru lakýrník nebo 

platné osvědčení z profesní 
kvali�kace dle NSK (Národní 
soustava kvali�kací)

 praxe výhodou

Elektromechanik
Pracovní náplň: 
 zhotovení a opravy elektroinstalace 

kolejových vozidel
 měření a seřízení elektroinstalace 

dle platné dokumentace

Požadavky:
 vyučen v oboru elektro nebo platné 

osvědčení z profesní kvali�kace dle 
NSK (Národní soustava kvali�kací)

 vyhláška 50/1978 Sb.
 schopnost práce dle výkresové 

dokumentace
 praxe na výrobě rozvaděčů výhodou

Zámečník
Pracovní náplň: 
 demontáž, montáž a rekonstrukce 

jednotlivých dílů kolejových vozidel
 zámečnické práce na vozidle
 opravy vadných dílů
 zhotovování náhradních dílů
Požadavky:
 vyučen v oboru mechanik opravář, klempíř 

karosář nebo plané osvědčení dle NSK
 schopnost práce dle výkresové 

dokumentace
 praxe v oboru výhodou
 základní kurz CO2 výhodou
 manuální zručnost

Pars nova a.s.

 dotované stravování 
 v prostorách společnosti
 zaměstnanecké bene�ty
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HIMÁLAJSKÁ SOLNÁ DESKA
Revoluce v přípravě steaků a grilovaného masa

Objednávejte na tel: 602 251 783,

e-mail: obchod@ftv-production.cz www.huberttv.cz

VČETNĚ 
KUCHAŘKY

Petr Kvapil

+420 773 185 508

www.huberttv.cz
info@huberttv.cz

1

2

3

Inzerujte 
v Šumperském 
zpraVoDajI!

Náklad 14.000 ks * 
20.000 čtenářů * 2x měsíčně

VoLejte 724 521 552

TERMÁLNÍ LÁZNĚ  – Maďarsko, Slovensko 
     relax pro Vás od května do listopadu   
POZNÁVACÍ  A POBYTOVÉ   zájezdy od USA, Dubaje, známé 
     i nové evropské destinace od Británie po Rusko, od Islandu po  
     Itálii + nově ČR  v kombinaci s blízkým zahraničím

S HORNETEM
ZA VAŠÍM SNEM!

INFORMACE, KATALOGY 
kancelář CK, Šumperk, 
Lidická 18 (Po-Pá 14- 18) nebo

STAČÍ SI JEN VYBRAT …                      
INFORMACE, KATALOGY  kancelář 
CK,
Lidická 18 (Po - Pá 14 - 18)

Od 1.990,-

Od 1.850,-Od 1.850,-

AKCE PRO ŠKOLY VÁŠ ŠKOLNÍ VÝLET
poradíme, připravíme, uskutečníme


