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Ředitelství 
profesionálních hasičů 
se přestěhovalo

Klášterní hudební 
slavnosti nabízejí 
lákavé menu2 3 4, 6

Nalezené věci 
nabídne město 
v dražbě 7

Horké dny vylákaly
na „Bratrušák“ 
stovky návštěvníků

Záchranné složky se představily v akci

Vězeňská služba z Mírova, policisté 
státní i městští a profesionální hasi-
či v „plné polní“ přiblížili svoji práci 
v rámci akce nazvané „Den pro 112  
- Den integrovaného záchranného sys-
tému“. Ta proběhla v pátek 13. června 
na náměstí Svobody u hotelu Grand. 
O akční ukázky zde nebyla nouze, nad-
šení byli zejména školáci, kterým se 
nejvíc líbil zásah policistů.

„Již tradičně předvádíme simulova-
né situace, například zadržení ozbro-
jeného pachatele zásahovou jednotkou. 
To mívá největší úspěch,“ uvedl krajský 
mluvčí policie Josef Bednařík. Podobné 
ukázky absolvovali také hasiči, ve stán-
cích se pak prezentovala Zdravotní po-
jišťovna Ministerstva vnitra ČR a další 
organizace. -kv-

V rámci Dne integrovaného záchranného systému, jenž uspořádaly územní obory šumperské policie a hasičského zá-
chranného sboru ve spolupráci s občanským sdružením Bezpečný Šumperk a za podpory místní radnice, nechyběly ani 
akční ukázky zásahu profesionálních hasičů.                                                                                                                  Foto: -kv-

Policisté v akci měli velký úspěch zejména u přihlížejících školáků. Foto: -kv-

Pavel Petrásek vybojoval zlato v ka-
tegorii Kowat Alrami v super těžké 
váze.     Strana 3

Za úspěšné koncertování v Basileji od-
měnil šumperský starosta Motýly „mo-
týlím“ dortem.     Strana 4

Ondřej Sokol a Martin Finger pokřtili 
DVD Krásno     Strana 6

V sobotu 28. června se v Šumperku ote-
vře Rákosníčkovo hřiště.     Strana 3
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V lokalitě za hostincem U Hniličků při Bohdíkovské 
ulici v Horní Temenici vyrostou v budoucnu rodinné 
domy. Počítá s tím i nový územní plán. Některé po-

zemky přitom již jsou zasíťované, nyní město zrealizu-
je přístupovou komunikaci.

Část pozemků v prostoru za hostincem U Hniličků 
vlastní šumperská radnice, část pak je v soukromých 
rukou. S majiteli těchto parcel se město již v minulosti 
dohodlo, že na své náklady vybudují společné inženýr-
ské sítě a také účelovou komunikaci, která se napojí na 
komunikaci obslužnou. Tu spolu s veřejným osvětle-
ním a dešťovou kanalizací zrealizuje město. „Do stav-
by se pustí firma Strabag, jež vyšla vítězně z veřejné 
soutěže na dodavatele, v červenci a dokončit by ji měla 
v září,“ říká vedoucí odboru rozvoje města, územního 
plánování a investic Irena Bittnerová a dodává, že in-
vestice přijde na 2,411 milionu korun. „Poté se město 
zaměří na přípravu svých pozemků. Ve hře je varian-
ta, že si lokalitu zasíťuje a nabídne k prodeji jednotli-
vé parcely, nebo půjde cestou developerské výstavby, 
kterou již v minulosti schválili zastupitelé,“ uzavřela 
Bittnerová. -kv-

Velké stěhování šumperských profesionálních hasi-
čů odstartovalo. Objekt požární stanice v Nemocnič-
ní ulici, který potřebám sboru již dlouho nevyhovuje, 
totiž půjde k zemi a na jeho místě vyroste nová bu-
dova. Do té doby budou hasiči sídlit na dvou místech 
ve městě. 

„V první fázi došlo k přemístění ředitelství územ-
ního odboru Šumperk z Nemocniční ulice do budovy 
tzv. Robotárny v Lidické ulici, v níž jsme měli velké 
humanitární sklady. Ty se postupně redukují, takže 
jsme část z nich předělali na kanceláře,“ uvedl ředitel 
územního odboru šumperského hasičského záchran-
ného sboru Martin Žaitlik. Kromě jeho samotného se 
tak do Robotárny přestěhovala pracoviště prevence, 
ochrany obyvatelstva a krizového řízení, pracoviště 
integrovaného záchranného systému a služeb a pro-
vozní pracoviště. „Celkem jde asi o dvě desítky za-
městnanců. Telefonní čísla zůstávají stejná a veškerá 
naše činnost zde je plně zajištěna,“ zdůraznil ředitel.

Zásahová jednotka zatím ve stanici v Nemocniční 
ulici zůstává, stěhovat by se měla pravděpodobně na 
podzim do areálu bývalé plynárny v Žerotínově ulici. 
„Nejobtížnější bylo sehnat zateplené garáže pro cister-
ny a speciální techniku. Zde budeme mít nejen to, ale 
také garáže pro ostatní nezbytnou techniku, speciál-
ní prostory k ošetřování chemických obleků a plnění 

dýchacích přístrojů a především prostory pro umístě-
ní a zajištění nepřetržité čtyřiadvacetihodinové 
služby jednotky výjezdových hasičů. Pře-
stěhování by se tak nemělo na zásaho-
vé činnosti nijak projevit,“ řekl 
Žaitlik a dodal, že smlouva 
na pronájem potřeb-
ných prostor je již 
uzavřena. 

Objekty v Nemocniční ulici, které profesionální  
hasiči užívají od šedesátých let minulého století, poža-
davkům sboru dlouho nevyhovují. Problém předsta-
vují zejména garáže, do nichž se již nevejde moderní 
technika. „Byli jsme postaveni před rozhodnutí, zda jít 
do rekonstrukce, nebo do výstavby nové stanice. Loni 
se nám podařilo prosadit v rámci rozpočtu minister-
stva vnitra a generálního ředitelství uvolnění financí 
na výstavbu nové budovy,“ popsal vývoj ředitel. Vzá-
pětí podotkl, že v současnosti se pracuje na projektové 
dokumentaci a vyřizuje se stavební povolení tak, aby 
byl objekt v Nemocniční ulici v listopadu připraven 
na demolici. S výstavbou nové moderní budovy by se 
podle něj mohlo začít příští rok v únoru a neměla by 
trvat déle než dva roky. Investice se přitom odhaduje 
na sto milionů korun. -kv-

Stavební pozemky zpřístupní 
nová komunikace

Ředitelství profesionálních 
hasičů se přestěhovalo

      Zastupitelé 
se sejdou zítra

Naposledy před letními prázdninami se sejdou 
zítra, tedy ve čtvrtek 19. června, ke svému jedná-
ní šumperští zastupitelé. Projednat by měli plnění 
plánu investiční výstavby k 31. květnu a seznámí 
se rovněž se zprávami o hospodaření s komunál-
ním odpadem, o stavu životního prostředí ve městě 
v loňském roce a o úrovni příjmů z daní a poplatků 
ke konci letošního května. Hovořit se bude rovněž 
o plánované rekonstrukci zimního stadionu a chy-
bět nebudou ani finanční materiály a řada majet-
koprávních záležitostí. Jednání začíná v 15 hodin 
v zasedací místnosti v podkroví městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -red-

      Knihovna Sever 
se otevře až v září

Knihovna Sever v Temenické ulici je od minulého 
týdne uzavřena. Důvodem je rekonstrukce objektu 
společenského střediska Sever, v němž se nachází. 
Čtenáři, kteří na Sever docházejí, mohou do kon-
ce srpna vracet i půjčovat si knihy v hlavní budově 
knihovny v ulici 17. listopadu, 6, prodloužení pak 
lze vyřídit na tel.č. 583 283 138. -kv-

      V lokalitě kolem ulic 
Žerotínovy a Dolnostudénské 
nepůjde elektřina

Rozsáhlé přerušení dodávky elektřiny plánuje na 
pondělí 30. června společnost ČEZ Distribuce, a.s. 
Dotkne se ulic Dolnostudénské, Tyršovy a Žerotí-
novy a jejich okolí, včetně čerpacích stanic Lukoil 
a Eurooil. Elektřina zde nepůjde od osmé ranní do 
druhé odpolední. Důvodem jsou nezbytné práce na 
zařízení distribuční soustavy, jejichž cílem je kont-
rolovat stav sítě a zabezpečit spolehlivou dodávku 
elektřiny. S případnými dotazy se lze obracet na 
poruchovou linku 840 850 860.  -red-

      Na občanských rádiích 
se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumper-
ská radnice prostřednictvím občanských rádií CB 
a PMR na kanále č. 3, pokračují i o prázninách. Na 
programu 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 od 
8.30 do 10 hodin. 

Ve středu 2. července se bude besedovat na téma 
sociálně právní ochrana dětí a prevence. V pátek  
4. července bude řeč o kácení máje ve Vikýřovicích 
a další činnosti tamního Sboru dobrovolných hasi-
čů a v sobotu 5. července se bude hovořit o zážitcích 
z kulturních a sportovních akcí. Bližší informace lze 
nalézt na www.sumperk.cz.  -red-

V lokalitě za hostincem U Hniličků v Horní Teme-
nici vyrostou v budoucnu rodinné domy. V nejbližší 
době zde město vybuduje obslužnou komunikaci. 
 Foto: -pk-

Ředitelství územního odboru Šumperk se přestěho-
valo z Nemocniční ulice do budovy tzv. Robotárny 
v Lidické ulici. Zásahová jednotka zůstane do podzi-
mu ve stávajícím objektu požární stanice.  Foto: -pk-

Nové sídlo: Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, 

Lidická 72A, Šumperk
Důležitá telefonní čísla: 

spojovatelka - 950 787 011 * ředitel územního 
odboru M. Žaitlik - 950 787 020 * pracoviště 

prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení: 
vedoucí pracoviště - 950 787 052, stavební prevence 

- 950 787 054 * vedoucí pracoviště integrovaného 
záchranného systému a služeb - 950 787 063 * 
vedoucí provozního pracoviště - 950 787 046

Šumperské proměny v KŽŠ: soutěž o ceny
Červencové číslo Kulturního života Šumperka 

bude v prodeji 
od pondělí 23. června! Více na straně 5.
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Pavel Petrásek je nejlepší v Kowat AlramiFarmáři nabídnou 
své produkty 
4. července
Již počtvrté budou mít Šumperané 

a lidé z okolí možnost nakupovat potra-
viny a další produkty přímo od výrobců. 
V pátek 4. července obsadí prodejci dvě 
desítky stánků rozesetých v prostoru na 
Hlavní třídě mezi obchodním domem 
a hotelem Grand. V rámci farmářských 
trhů, které připravila místní Okresní 
Agrární komora ve spolupráci s měs-
tem, si budou 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.  -kv-

Opavský rodák a v současné době 
Šumperan Pavel Petrásek, reprezentant 
v thajském boxu a zakladatel oddílu 
Bellicus gym Šumperk, který je mimo 
jiné uznávaným trenérem, bodoval na 
světovém šampionátu hned tří orga-
nizací bojových sportů WPKA, ISDO 
a WFKA, jenž proběhl v květnu na 
řeckém ostrově Santorini. Jako jediný 
zástupce starého kontinentu se pro-
bojoval až do finále v kategorii Kowat 
Alrami v super těžké váze. 

„Je to arabský národní sport. Jde o pl-
nokontaktní zápas, jenž se v mnohém 
podobá MMA,“ vysvětlil Pavel Petrásek. 
O zlato se utkal se soupeřem z Qataru, 
jímž byl Inaya Alsidiq. I když měla být 
očekávaná bitva tříkolová, rozhodlo se 
hned v první z dvouminutových rund. 
Petrásek dostal svého protivníka na 
zem a v čase 1:36 minuty ho udolal 
technikou triangl.

Stejným způsobem vyřídil i osmi-
finálového soka z Libanonu. Ziskem 
titulu mistra světa organizace WFKA 
v nejprestižnější třídě přispěl k celko-
vému triumfu české výpravy. Ta přivez-

la dvě zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové 
medaile. Zlatý kov se krátce ocitl i na 
šumperské radnici, Pavel Petrásek se 
zde setkal s místostarostou Markem 
Zapletalem. Více v příštím čísle.  -kv-

Nové dětské hřiště za půldruhého milionu korun vy-
růstá v těchto dnech ve vnitrobloku při ulici 8. května. 
Město přitom nebude stát, s výjimkou vybudování pří-
stupového mlatového chodníku, ani korunu. Šumperk 
ho totiž vyhrál v soutěži Rákosníčkovo hřiště, kterou 
pořádá společnost Lidl. Slavnostní otevření je naplá-
nováno na sobotu 28. června, kdy především na děti 
čeká bohatý zábavný program.

„Projekt Rákosníčkova hřiště jsme poprvé před-
stavili před dvěma lety, během nichž jsme zrealizo-
vali v celé republice devětadvacet hřišť za čtyřicet tři 
a půl milionu korun. Třicáté hřiště vyrostlo letos na 
jaře v Kroměříži,“ říká koordinátorka projektu Anna 
Těžká a dodává, že v letošním roce počítá společnost 
s výstavbou dalších devatenácti hřišť, mezi nimi i s tím 
šumperským. Jeho realizace odstartovala tento týden 
v pondělí a hotovo by mělo být během necelých dvou 
týdnů. Na oplocené ploše více než dvou set metrů čtve-
rečních, jež se nachází ve vnitrobloku mezi ulicemi 
Zborovskou, Jeremenkovou a 8. května, bude rozmís-
těna necelá desítka herních prvků, jako jsou například 
houpačka, skluzavka, prolézačky, kolotoč a domeček, 

chybět nebude ani pískoviště. To vše doplní lavičky, 
odpadkový koš a tabule s informacemi a provozním 
řádem. „Hřiště je navrženo švédskou firmou Hags 
s ohledem na zdravý rozvoj dětí. Vedle aktivního po-
hybu hřiště podporuje také správný rozvoj motoriky 
a v neposlední řadě sociální kontakt dětí,“ podotýká 
koordinátorka projektu a prozrazuje, že jako hlavní 
materiál se používá borovice ze severního Švédska 
a vysokotlaký laminát. 

Nové Rákosníčkovo hřiště bude přístupné po mlato-
vém chodníku, který vybuduje místní radnice. Ta také 
poskytla pro vybudování hřiště, jež společnost Lidl 
převede do majetku města, potřebný pozemek na vol-
ném prostranství za prodejnou s potravinami.

Slavnostní otevření Rákosníčkova hřiště proběhne 
v sobotu 28. června ve 14 hodin. V době od 10 do 18 ho- 
din zde bude pro děti připravený zajímavý program. 
„Kromě focení s Rákosníčkem a malování na obličej 
a trička se zde každou hodinu odehraje divadelní před-
stavení a chybět nebudou ani hry a soutěže. Přijede 
dokonce i Michal Nesvadba z Kouzelné školky, který 
vystoupí v jedenáct hodin dopoledne,“ prozrazuje ve-
doucí oddělení strategického rozvoje šumperské rad-
nice Veronika Lukášová. -kv-

Nalezené a odevzdané věci, o které neprojevil jejich 
původní majitel zájem a jež se po šesti měsících, bě-
hem nichž byly uloženy ve skladu města, staly majet-
kem šumperské radnice, budou nabídnuty ve veřejné 
dobrovolné dražbě. Ta se bude ve středu 25. června 
odehrávat od deseti hodin v zasedací místnosti měst-
ské úřadovny v Rooseveltově ulici. 

„Již v předchozích letech jsme se přesvědčili, že 
o tento druh prodeje je mezi lidmi poměrně velký zá-
jem. Letos tedy v dražbách pokračujeme,“ říká tajem-
ník Městského úřadu Petr Holub. Vzápětí prozrazuje, 
že v nadcházející aukci nabídne město více než pět 
desítek předmětů. „Na seznamu je patnáct kol a také 
dětské odrážedlo,“ vypočítává tajemník. Dražit se bu-
dou i mobilní telefony, fotoaparát, hodinky, autorá-
dio, dalekohled, náušnice, sportovní taška, tabáková 
souprava, hever, fotoaparát značky Fomei s pouz-
drem, kabelka a další předměty. Nejdražší položkou 
na seznamu pak jsou kromě kol hodinky značky 
Edox Les Bémonts za tisíc korun. Vyvolávací ceny se 
přitom pohybují od deseti korun po zmíněnou tisí-
covku. Seznam dražených věcí, včetně jejich ocenění 
a minimálních příhozů v dražbě, najdou zájemci na 
úředních deskách města a také na www.sumperk.cz. 
Informace o předmětech a dalších okolnostech draž-
by pak poskytne Jiří Adamec z finančního odboru 
šumperské radnice na telefonním čísle 602 534 014 
nebo na e-mailu jiri.adamec@sumperk.cz.

Všechny dražené předměty si lze prohlédnout 
v pondělí 23. června od 15 do 16.30 hodin a ve středu 
25. června od 8.30 do 9.30 hodin v garáži číslo 3, jež 
se nachází na parkovišti za budovou městské úřadov-
ny v Jesenické ulici. Vlastní dražba pak proběhne ve 
středu 25. června od desáté dopolední v zasedací míst-
nosti městské úřadovny v Rooseveltově ulici. Vydra-
ženou věc zaplatí její nový majitel po skončení dražby 
v hotovosti do pokladny města a vzápětí si ji bude moci 
vyzvednout v prostorách zmíněné garáže. -kv-

Pavel Petrásek se o zlato utkal se soupeřem z Qataru, jímž byl Inaya Alsidiq. 
 Foto: archiv

Rákosníčkovo hřiště podporuje vedle aktivního po-
hybu také správný rozvoj motoriky a v neposlední 
řadě i sociální kontakt dětí.

Rákosníčkovo hřiště se dětem otevře 28. června Nalezené věci nabídne 
město v dražbě

Dražba nalezených věcí
středa 25. června od 10 hodin v zasedací místnosti 

městské úřadovny v Rooseveltově ulici
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Zpravodajství/Klášterní hudební slavnosti

Mezinárodní hudební festival Kláš-
terní hudební slavnosti se již několik 
let těší velkému zájmu veřejnosti. Po-
tvrdit by se to mělo i letos, neboť jeho 
osmý ročník nabídne nejen přízniv-
cům klasické vážné hudby velmi lá-
kavé menu. Seznámit se s ním mohou 
na internetových stránkách festivalu  
www.klasternihudebnislavnosti.cz, na 
nichž si mohou on-line rezervovat či 
přímo zakoupit vstupenky na jednot-
livé koncerty. 

„Loni navštívilo deset koncertů 
v osmi městech kolem jedenácti set 
posluchačů. Velice nás těší, že mediální 
povědomí o projektu již přesahuje Olo-

moucký kraj a svou dramaturgickou 
koncepcí patří ke špičce v republice. 
V tomto letním období je navíc na Mo-
ravě jediným festivalem svého druhu,“ 
říká zakladatel Klášterních hudebních 
slavností Roman Janků z Agentury 
J+D. Vzápětí prozrazuje, že letošní 
ročník bude probíhat od 28. června do  
14. července a stejně jako loni se veřej-
nost může těšit na deset koncertů v osmi 
městech a obcích nejen Olomouckého, 
ale také Pardubického a Moravskoslez-
ského kraje. „Je nám nesmírnou ctí, 
že festivalu zůstává věrná mimořádná 
patronka, kterou je světoznámá česká 
houslistka Gabriela Demeterová. Zá-
štitu nad akcí pak převzali náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje Radovan 
Rašťák a starosta Šumperka Zdeněk 
Brož,“ zdůrazňuje Janků.

Netradiční zážitek přinese již zahajo-
vací koncert v šumperském klášterním 
kostele v sobotu 28. června. „Jeho za-
čátek je posunut na desátou večerní, 
neboť je připravena originální světelně 
hudební show nazvaná „Hudba z ticha“ 
v podání souboru Clarinet Factory. 
Hudební improvizaci ostřílených hu-
debníků bude doprovázet improvizace 
světelná,“ prozrazuje Janků a dodává, 

že v prostředí klášterního kostela půjde 
o věc nevídanou a premiérovou. „Toto 
klarinetové kvarteto se snaží navázat na 
nejlepší tradice české hudby, a přitom 
se nebojí experimentovat,“ podotýká 
intendant festivalu. Vzápětí připomí-
ná, že Clarinet Factory jsou pověstní 
svébytnou tvorbou, spolupracují na-
příklad s percussistou Alanem Vitou-
šem, natočili CD s Lenkou Dusilovou 
nebo vystupovali s legendárním Bobby  
Mc Ferrinem. Pokr. na str. 6

Po jednom německém nocování 
a krátkém nakouknutí do Francie jsme 
v úterý 27. června krátce před čtvrtou 
odpolední přistáli na náměstí, které 
svou polohou i místním významem 
připomíná třetí nádvoří Pražského 
hradu.

Jsouce uchopeni pevnými pažemi 
pořadatelů, byli jsme představeni ře-
ditelce festivalu paní Kathrin Renngli, 
která s námi rok a půl vlídně kore-
spondovala, odvedeni do přijímacího 
sálu a vybaveni vším potřebným včet-
ně manželské dvojice Ursula a Niklaus 

Bischofovi, která nás pak po celou dobu 
nespustila z očí. Dobrovolné pořadate-
le v černých festivalových tričkách jsme 
pak potkávali po celou dobu, všichni 
ochotní a vlídní i s přesnou povědo-
mostí o své práci. 

Nebylo té práce málo. Osmnáct 
sborů (sedm švýcarských, ostatní 
z okolního světa: Jerevan, Hannover, 
Cambridge, Tallin, Dublin, Reykja-
vík, Madrid, Minsk, New York, Beit 
Yitzhak z Israele a Šumperk) pobíha-
lo mezi pětatřiceti koncerty v sálech, 
kostelích i pod širým nebem, mno-

hými workshopy a semináři v Basileji 
a okolí, bydlelo v rodinách ochotných 
Švýcarů, stravovalo se doma, z balíč-
ku i v menze, zkoušelo a převlékalo se 
před koncerty i po nich a potřebovalo 
se svými autobusy parkovat střídavě na 
čtyřech místech v centru téměř dvou-
settisícového města, aby to bylo všude 
blízko. Společensky se pak projevovalo 
na velké párty v rozlehlém klubovém 
areálu s jezírkem, trávníky a spoustou 
dobrého jídla, na lodi plující sem tam 
po řece Rýnu i ve společnosti hostitel-
ských rodin - v našem případě ve spol-
kovém domě městečka Arlesheim. 

Dávno jsme věděli, že Basilej patří 
k festivalům, na něž se nelze přihlásit, 
je nutno být vybrán a osloven. Tento 
způsob zajistí vysokou úroveň zúčast-
něných ansámblů a my jsme vbrzku 
zjistili, že se pohybujeme ve společ-
nosti skutečné sborové špičky. Často 
jen letmými doteky, protože nebylo 
času vysedávat na cizích koncertech, 
sami jsme na jeviště v průběhu pěti 
dnů vstupovali osmkrát. Nebylo by ani 
kde vysedávat. Koncerty byly s velkým 
předstihem beznadějně vyprodané, na 
koncerty s dobrovolným vstupným se 
lidé začínali scházet již hodinu předem. 
Zájem zasvěceného publika o festivalo-
vé koncerty je obrovský. 

Naše, po posledním omlazení sboru 
tentokrát opravdu dětská, koncertní 
sestava, postrádající praxi, jíž uvykly 

předchozí pěvecké generace, vstupo-
vala do koncertních prostorů s velkým 
respektem. Nicméně detailní práce vě-
novaná přípravě překonala i tuto tíseň 
a děti dobrému jménu svých předchůd-
ců, díky nimž bylo pozvání vysloveno, 
nezůstávaly nic dlužny. Podmanivé 
výkony sboru i nové koncertní oble-
čení zůstávaly v paměti posluchačů, 
a tak nejednou míjející sbor překvapil  
spontánní potlesk i z kavárenské před-
zahrádky, kde posluchači právě uplynu-
lého koncertu probírali své dojmy. Měli 
jsme radost, že česká hudba, která je 
v našich programech nejvíce zastoupe-
na, tolik zabírala, že lidé po koncertech 
naše programy komentovali jako oso-
bité a zajímavé, vymykající se obvyklé 
sborové dramaturgii.

Nadešel závěrečný den a nedělní 
koncert všech sborů v basilejském di-
vadle. První polovinu koncertu jsme 
mohli sledovat z bezprostřední blízkos-
ti na rozlehlém jevišti, ke konci druhé 
půle přišla řada i na nás, do té doby vy-
čkávajících v divadelním zákulisí.. 

Autobus obrátil příď k domovu a po 
patnácti hodinách jízdy s krátkou za-
stávkou u Rýnských vodopádů po osmi 
dnech dorazil do přístavu. Bylo to 
krásné, poučné a hodné velkého podě-
kování těm, kteří úspěšný zájezd pod-
pořili: Pramet Tools, město Šumperk, 
Olomoucký kraj a spousta ochotných 
rukou našich kamarádů. T. Motýl

Klášterní hudební slavnosti nabízejí lákavé menu

Šumperský dětský sbor: Šest dní v Basileji

Biograf Láska nabídne 
dobrodružství i romantiku

Patronkou Klášterních hudebních 
slavností je Gabriela Demeterová, jež 
na nich rovněž vystoupí.  Foto: archiv

Festival zahájí soubor Clarinet Facto-
ry.  Foto: archiv

Úspěšné Motýly přijal začátkem června na radnici starosta Zdeněk Brož. Sborové 
děti si pochutnaly na speciálním dortíku.  Foto: I. Žurková

Hned dvakrát zavítá do Šumperka 
mobilní letní kino Biograf Láska, jež 
provozuje občanské sdružení Film for 
People. Impozantní filmové plátno 
rozvine nejprve na tzv. Točáku v cent-
ru města, o den později pak v zahradě 
kina Oko.

Na pěší zóně na tzv. Točáku bude 
Biograf Láska promítat strhující dob-
rodružný film Kon-tiki, jenž mapuje 
přípravy expedice, ale především prů-
běh plavby šesti přátel na stejnojmen-
ném voru, která zásadním způsobem 
ovlivnila historii a přesvědčila veřejnost 
o skutečném průběhu osidlování Poly-
nésie. Na vizuálně a technicky skvěle 
propracovaný, herecky výborně obsa-
zený snímek nominovaný na Oscara 
a Zlaté Glóby se mohou Šumperané tě-
šit v pátek 20. června. 

A do kina pod hvězdami budou 
moci zájemci zamířit i o den pozdě-
ji, tentokrát se ovšem Biograf Láska  
přesune do zahrady kina Oko. Zde 
v sobotu 21. června uvede britskou ro-
mantickou komedii režiséra Richarda 
Curtise Lásky čas. Obě projekce začí-
nají po setmění, tedy ve 21 hodin, a za 
vstupné zaplatí diváci přímo na místě 
devadesát korun. -kv-
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Jižní křídlo tzv. Pavlínina dvora, 
v němž se nacházejí kanceláře za-
městnanců a vedení Domu kultury 
a v němž mají pronajaté prostory sou-
kromé firmy, ožilo začátkem týdne 
stavebním ruchem. Místní radnice se 
zde pustila do rekonstrukce sociálního 
zázemí ve všech podlažích.

„Práce budou probíhat postupně po 
jednotlivých podlažích. Jižní křídlo 
tak zůstane pro veřejnost přístupné, 
omezující bude ale samozřejmě občas-

ný hluk spojený se stavební činností,“ 
říká ředitel Domu kultury Vladimír 
Rybička. Práce zahájila dodavatelská 
firma Stavokomplex TVM z Hrabe-
nova začátkem týdne v suterénu a re-
konstrukci sociálního zázemí ve všech 
třech podlažích by měla dokončit do 
5. srpna. Kromě nových obkladů a sa-
nitární keramiky se počítá i s výmě-
nou rozvodů vody a odpadů. Celkem 
bude rekonstrukce stát 1,209 milionu 
korun. -kv-

Sledujete proměny šumperských 
ulic? Pak jste nepochybně zaznamenali, 
že se opravy dočkala secesní vila v Jere-
menkově ulici 7, do níž se přestěhovala 
místní Charita. Možná ale netušíte, že 
podle původního projektu Heinricha 
Poppa byla v okolí Šumperka vystavěna 
další secesní vila. 

Nemovitost v Jeremenkově ulici  
č.p. 705 má svého „dvojníka“. Víte, kde 
se tato vila nachází a pod jakým ná-
zvem ji známe? Své odpovědi zasílejte 
nejpozději do 15. července na adresu 
olga.hajdukova@sumperk.cz. První tři 
vylosovaní obdrží volnou vstupenku 
do expozice Čarodějnické procesy pro 
dvě osoby, volnou vstupenku na rad-
niční věž pro dvě osoby a balíček města 
Šumperka. Bližší informace si přečtete 
v červencovém čísle Kulturního života 
Šumperka, jenž bude v prodeji od pon-
dělí 23. června! K dostání je pouze za 
12 Kč v knihkupectvích, v knihovně, 
v kině Oko, v informacích městské úřa-

dovny na náměstí Míru a v novinových 
stáncích.  -kv-

Již tradiční zájezd na Dny tvrze Nysa 
chystá šumperská radnice. Rekonstruk-
ce dobytí města napoleonskými vojsky 
v roce 1807 za účasti stovek historických 
vojenských spolků nejen z Polska, ale 
i z jiných evropských zemí proběhne le-

tos v polském partnerském městě v so-
botu 26. července. Při této příležitosti 
vypraví radnice do Nysy speciální auto-
bus. Podrobnosti naleznete ve Zpravo-
daji, který vychází 2. července, a také na 
www.sumperk.cz.                                -kv-

V jižním křídle Pavlínina dvora 
se buduje nové sociální zázemí

Šumperské proměny v KŽŠ: soutěž o ceny

Charita se přestěhovala, nově sídlí v Jeremenkově ulici

Autorem kreseb na letošních obál-
kách KŽŠ je Petr Válek.

Charita Šumperk, která je nestátní 
neziskovou organizací, sídlí od začátku 
června na nové adrese. Ze Žerotínovy 
ulice se po jedenácti letech přestěhova-
la do budovy někdejší „hygieny“, jež se 
nachází na rohu ulic Rooseveltovy a Je-
remenkovy. Vilu přitom Charita od-
koupila od státu. Koncem května navíc 
spustila nové webové stránky.

„Pamětníci možná vzpomenou, že 
v Šumperku jsme začínali před více než 
dvaceti lety ve Vančurově ulici a poté 
v ulici 8. května. V Žerotínově ulici 
jsme byli v nájmu, ale tyto prostory 
již kapacitně nevyhovovaly. Postupem 
času se totiž počet našich zaměstnanců 
zdvojnásobil,“ uvedla ředitelka Charity 

Šumperk Marie Vychopeňová a upřes-
nila, že přesídlení organizace do nové 
budovy v Jeremenkově ulici 7 proběhlo 
již v polovině května. Objekt, který byl 
postaven na počátku 20. století a dlou-
há léta sloužil jako zdravotní ústav, byl 
dlouho prázdný, takže stěhování před-
cházely opravy. Vyměnila se střešní 
krytina a úpravou prošly také vnitřní 
prostory, v nichž se dříve nacházely la-
boratoře. Dnes zde jsou kanceláře pro 
zaměstnance Charity. Těch je v součas-
né době kolem čtyř desítek, jde převáž-
ně o registrované sestry, pečovatelky 
a administrativní pracovníky, kteří se 
starají o stovky klientů. 

Charita se specializuje především 

na poskytování ošetřovatelských a pe-
čovatelských služeb v domácnostech 
uživatelů. „Tento způsob poskytování 
služeb má výhodu v tom, že klient zů-
stává doma „ve svém“, spolu s rodinou, 
přáteli či sousedy. Odpadají tak obavy 
a strach z neznámého prostředí,“ podo-
tkla Vychopeňová a zdůraznila, že za-
městnanci organizace se dokáží posta-
rat o nemocného až do jeho posledních 
dní, pokud má kolem sebe fungující 
rodinné zázemí. Kromě toho poskytuje 
Charita Šumperk sociální a zdravotní 
služby, pronajímá rehabilitační a kom-
penzační pomůcky, provozuje chráně-
né pracoviště pro osoby se zdravotním 
znevýhodněním a poskytuje sociální 
a humanitární pomoc. Navíc nepůsobí 
pouze v Šumperku, ale ošetřovatelky 
zajíždějí také do řady obcí na území ce-
lého šumperského děkanátu.

Koncem května navíc spustila šum-
perská charita nové webové stránky. 
„Ty jsou v konceptu webů Charity 
České republiky,“ uvedla ředitelka 
Charity a dodala, že stránky umož-
ňují propojení a rychlou aktualizaci 
zpráv nejen ze šumperské Charity, ale 
i z celé republiky. Zájemci zde najdou 
nejen důležité informace o poskyto-
vaných službách, aktuality z regionu 
či zajímavosti z jiných částí republiky, 
ale také ceny služeb a způsob jejich 
poskytování. „Vzhledem k činnosti or-
ganizace jsou pro nás webové stránky 
cenným nástrojem předávání informa-
cí našim klientům, jejich rodinám či 
veřejnosti. Bonusem pro ty, kteří ode-
bírají obědy, jsou navíc aktuální jídelní 
lístky pro lokality, v nichž naše charita 
působí,“ uzavřela Vychopeňová a při-
pomněla, že více informací lze najít na  
www.sumperk.charita.cz. -kv-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk 
zveřejňuje informaci (v rámci 

zákona o posuzování vlivu na životní 
prostředí) o návrhu koncepce 

„Program přeshraniční spolupráce 
Česká republika - Polská republika 

v období 2014-2020“ 
včetně vyhodnocení vlivů této 
koncepce na životní prostředí.
Do návrhu koncepce je možné 
nahlížet na odboru ŽP MěÚ 

Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, 
kancelář č. 316 v úřední dny, tedy 

v pondělí a ve středu od 8 do 12 hod. 
a od 12.30 do 17 hod., a v ostatních 

dnech po předchozí telefonické 
domluvě na tel. čísle 583 388 316.  
Do předmětného návrhu je také 

možno nahlédnout v Informačním 
systému SEA http://portal.cenia.cz/
eiasea/view/SEA100_koncepce pod 
kódem koncepce MZP175K. Každý 

je oprávněn zaslat k návrhu koncepce 
na MŽP (odbor posuzování vlivů 
na životní prostředí a integrované 
prevence, Vršovická 65, Praha 10 
- Vršovice, PSČ 100 00) písemné 

vyjádření nejpozději do 30 dnů ode 
dne zveřejnění informace o návrhu 

koncepce na úřední desce posledního 
kraje a dále ve lhůtě do 5 dnů ode 
dne konání veřejného projednání 

návrhu koncepce. Veřejné projednání 
nemůže být konáno dříve než  

21.6. 2014. Informaci o místě a čase 
konání veřejného projednání zveřejní 
předkladatel koncepce (Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR, Staroměstské 

náměstí 6, 11015 Praha 1), a to 
nejméně 10 dnů před jeho konáním.

M. Smyčková, odbor životního 
prostředí MěÚ

Radnice vypraví na Dny tvrze Nysa speciální autobus

Šumperská Charita sídlí od začátku června v Jeremenkově ulici 7, nově navíc spus-
tila i předělané internetové stránky.                                                                  Foto: -pk-
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Psí šlechta i voříšci bez průkazu pů-
vodu budou usilovat o přízeň poroty 
a diváků na 7. ročníku Šumperského 
Hafana. Soutěž je určena čtyřnohým 
přátelům člověka všech ras, každého 
věku, velikosti i barvy srsti, a to jak do-
mácím, tak těm, co do podhůří Jesení-
ků se svými „páníčky“ jen zavítají.

Zábavné odpoledne pro psy, jejich 
chovatele, milovníky zvířat i rodin-
né příslušníky se odehraje v neděli  
22. června na nádvoří šumperské-
ho muzea. Jako novinku organizátoři 
plánují první psí průvod Šumperkem 
a také Dog Sessions. Po ocenění nej-
hezčího a nejposlušnějšího psa i cel-
kového vítěze soutěže porotou mohou 
zájemci posílat hlasy mazlíkovi, který 
získal jejich sympatie. Nositele titulu 
Hafan Sympaťák organizátoři vyhlásí  
4. července. „Předchozí ročník Šum-
perského Hafana se setkal s mimo-
řádným úspěchem, přišlo na tisíc lidí,  
pejsky jsme nepočítali. Akci koncipuje-
me tak, abychom rodinám nabídli mož-
nost příjemně strávit nedělní odpoledne. 
Proto kromě soutěže chystáme bohatý 
doprovodný program, v jehož rámci se 
muzeum a jeho výstavy otevřou veřej-
nosti,“ objasnila Marie Gronychová, ře-
ditelka spolupořádajícího muzea. 

Na rozdíl od tradičních soutěží psích 
šampionů Šumperský Hafan nevylu-
čuje mazlíčky bez průkazu původu. 
Organizátoři vycházejí z předpokladu, 
že i pes, jemuž se hanlivě přezdívá „po-
uliční směska“, může být dobrým spo-
lečníkem a věrným přítelem člověka. 
„Jedinou podmínkou účasti je doklad 

o povinném očkování proti vzteklině. 
Registrace se proto účastní veterinář, 
který psa prohlédne a zkontroluje oč-
kovací průkaz,“ upřesnila Gronychová.

Organizátoři Šumperského Hafana 
si kladou za cíl také šíření osvěty o psí 
etiketě a hygieně. Čtyřnozí mazlíčci ne-
budou v Pavlínině dvoře volně pobíhat. 
Chovatelé je musejí vést spořádaně na 
vodítku, případně psovi nasadit košík. 
Samozřejmostí by mělo být, že budou 
po svých miláčcích uklízet veškerý ne-
pořádek.

V soutěži se utká padesát účastníků. 
Registrace začíná ve 12.30 hodin a po-
trvá do 13.45 hodin. Vlastní soutěž 
odstartuje ve 14 hodin. Vystoupení 
bude omezeno tříminutovým časo-
vým limitem a porotci posoudí nejen 
vzhled, ale i originalitu předvedení, 
udělit přitom mohou od jednoho do 
tří bodů. Zpestřením odpoledne bude 
módní přehlídka se čtyřnohými mo-
delkami a modely. „Po vyhlášení vý-
sledků soutěže bude následovat první 
šumperské Dog Sessions, na kterém 
může vystoupit každý, kdo chce před-
vést, co jeho miláček umí,“ prozradila 
Gronychová.

Šumperský Hafan nejen pobaví, ale 
také pomůže opuštěným zvířatům. 
Lidé jim mohou nosit piškoty a další 
vhodné pamlsky nepodléhající zkáze. 
Organizátoři je vyberou a předají pro-
vozovatelům útulků v okolí. Součástí 
akce bude i hudební vystoupení, při-
praveno je bohaté občerstvení a orga-
nizátoři chystají také řadu atrakcí pro d
ěti.                                                V. Krejčí

Psi ušlechtilých ras i voříšci
se předvedou na Šumperském Hafanovi

Muzeum silnic láká 
na „veteránské“ výstavy

Letní sezona ve vikýřovickém Muzeu silnic se nese ve 
znamení veteránů. K vidění zde jsou výstavy „Obrazy 
automobilového světa“ a „Fiatmánie Aleše Titzla“. Ti, 
kteří je dosud neviděli, mohou zavítat do muzea v pátek  
27. června, kdy zde proběhne 1. muzejní silniční noc.

První z výstav představuje tvorbu světoznámého 
výtvarníka Václava Zapadlíka. K vidění zde jsou jeho 
technicky a esteticky dokonalá vyobrazení duesenber-
gů, mercedesů, bugatek, wikovů a mnoha dalších strojů 
českých a zahraničních značek, především z období  
30. let minulého století. Druhá výstava, věnovaná 115 le- 
tům značky Fiat, by se mohla jmenovat „Fiatmánie  
Aleše Titzla“ a představuje modely fiatů, různé typy vo-
lantů, disků, odznaků, reklamních tabulí a mnoho dal-
ších exponátů souvisejících právě se značkou Fiat. 

Ve veteránském duchu se ponese i 1. muzejní sil-
niční noc, která proběhne v pátek 27. června od 16 do 
22 hodin. „Kromě zmíněných výstav budou v muzeu 
vystaveni i další auto-moto-kolo veteráni. Navíc by-
chom se rádi s návštěvníky sešli v dobových oděvech,“ 
říká vedoucí Muzea silnic Alena Turková a dodává, že 
v rámci muzejní noci bude slavnostně otevřena nová 
muzejní expozice věnovaná silničním mostům.  -kv-

Herec a režisér Ondřej Sokol se téměř rok od nato-
čení svého Krásna a půl roku po jeho premiéře v ki-
nech znovu vydal k vodě. Jeho film se totiž točí kolem 
šumperské vodní nádrže Krásné, a tak se šel v květnu 
při příležitosti originálního křtu DVD společně s her-
cem Martinem Fingerem dobrovolně vymáchat.

Vtipná scénka pod Ondrovou taktovkou znovu 
potvrdila, že co se týče zábavných skečů, má Sokol 
nepřeberné množství nápadů. Pokřtít DVD tak, že na 
křest vlastně ani nedojde, ale záznam této „akce“ kolu-
je úspěšně internetem, dovede jen on. Oficiální křest 
nosiče pak proběhl o den později a hlavní představitel 
filmu, autor scénáře a zároveň režisér jej pokřtil také 
netradičně - vodou z vodní nádrže u Šumperka, kde 
se příběh filmu odehrává a kde také v loňském roce 
probíhalo natáčení. 

Jako bonus pak pánové zvali novináře a fanoušky 
na bábovku Jany Krausové. Ta ve filmu ztvárnila jed-
nu ze svých životních rolí macechy, pro niž „pečení 
byla radost“. A nebyl by to Ondřej Sokol, kdyby akci 
neokořenil několika vtipnými výstupy a komentáři. 
Nicméně i po roce od natočení snímku přiznal, že je 
z něj stále stejně nadšený. „I s odstupem času se mi 
ten film pořád moc líbí a nic bych na něm nezměnil,“ 

svěřil se režisér. Podobné pocity má i Martin Finger, 
z jehož životního příběhu scénář vycházel. „Pořád ho 
vnímám stejně, strašně krásně. Viděl jsem ho teď na 
festivalu v Polsku a byl jsem překvapený, že i Polákům 
se ten maloměstský příběh líbil,“ řekl Finger. -red-

Ondřej Sokol a Martin Finger podepisovali nové 
DVD Krásno za velkéhon zájmu veřejnosti. 
 Foto: archiv

Ondřej Sokol pokřtil Krásno

Klášterní hudební slavnosti 
nabízejí lákavé menu

  Pokr. ze str. 4
Padesáté výročí založení světo-

známého vokálně instrumentálního 
souboru Linha Singers oslaví hudby-
milovná veřejnost ve středu 2. červen-
ce v Krnově a ve čtvrtek 3. července 
v Rapotíně. „Ti, kteří přijdou, se budou 
moci vrátit do dětských let a nechat se 
unášet povědomými melodiemi v ori-
ginálním podání Linha Singers, kteří 
svými hlasy dokáží nahradit symfo-
nický orchestr,“ láká na koncerty, jež 
začínají o sedmé podvečerní a nesou 
název Klasika ve swingovém hávu, Ro-
man Janků.

Patronka festivalu a hvězdná hous-
listka Gabriela Demeterová přiveze 
se souborem Ensemble 18+ na letošní 
Klášterní hudební slavnosti program 
nazvaný The Best of Vivaldi - Čtvero 
ročních dob. „Skladby italského sklada-
tele období baroka není třeba předsta-
vovat, jeho svěží hudba se hraje již tři 
sta let a stále má lidem co říci,“ soudí 
Janků. V originální interpretaci nej-
lepší české houslistky současnosti a ve 
spolupráci se souborem historických 
nástrojů se tak mohou posluchači těšit 
na koncerty, které proběhnou v neděli  
6. července od 15 hodin v kostele na He-
deči v Králíkách, v pondělí 7. července  
od 20 hodin v klášterním kostele 
v Šumperku, v úterý 8. července od 
osmé večerní v Kongresovém sále PLL 
Jeseník a ve středu 9. července v sále 
Muzea v Moravské Třebové. 

„V pátek 11. července na zámku 
v Bludově a v sobotu 12. července od 
19 hodin v kulturním domě v Loučné 

přivítáme skvělou herečku Valérii Za-
wadskou a šumperskou rodačku flét-
nistku Lenku Kozderkovou,“ nahlíží 
do programu intendant festivalu. Obě 
umělkyně nabídnou vždy od sedmé 
podvečerní posluchačům kompono-
vaný pořad Básně s flétnou, v němž 
se prolnou díla J. Seiferta, J. Skácela se 
skladbami J.S. Bacha, G.P. Telemanna 
a C. Debussyho. 

Instrumentální soubor Ensemble 18+ 
zavítá do Šumperka ještě jednou, aby 
spolu s Kühnovým smíšeným sborem 
a jeho sólisty přednesli skladby Stabat 
Mater a Gloria Antonia Vivaldiho. 
Koncert s podtitulem Vivat Vivaldi je 
na programu v pondělí 14. července 
ve 20 hodin v klášterním kostele.

Podrobný program, včetně povídání 
k jednotlivým účinkujícím, lze nalézt 
na internetových stránkách festivalu 
www.klasternihudebnislavnosti.cz. Na 
nich si mohou zájemci on-line rezer-
vovat či přímo zakoupit vstupenky na 
jednotlivé koncerty. Pro ty, kteří jich 
chtějí navštívit více, navíc připravili 
pořadatelé cenově zvýhodněné balíčky, 
jež lze koupit pouze na uvedené webové 
adrese. „Letos je možné zakoupit zvý-
hodněné vstupné na všechny koncerty 
v Šumperku a ušetřit padesát korun 
oproti jednotlivému vstupnému, nebo 
jen na dva šumperské koncerty, případ-
ně vstupenky na koncerty v Šumperku 
v kombinaci s rapotínským koncertem,“ 
popisuje Janků a dodává, že podobných 
kombinací lze využít více, stačí jen v od-
kazu „Vstupenky online“ kliknout na 
vybranou kombinaci. -zk-
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Informace/Kulturní okénko

Horké dny přilákaly na „Bratrušák“ stovky návštěvníků

Studenti mohou získat 
„evropský řidičák“ na počítač

Hned několikrát padly v minulém týdnu teplotní 
rekordy. Osvěžení v horkých dnech tak lidé hledali 
především na koupalištích. Výjimkou nebylo ani to 
Bratrušovské, jež zahájilo sezonu na přelomu května 
a června.

„Minulý týden byla návštěvnost na červen velmi 
slušná. V jeden den přišlo dokonce osm set šedesát 
lidí, což je vzhledem k šestihodinovému provozu 
výborné,“ uvedl vedoucí šumperských plaveckých 
areálů Milan Jurčíček a podotkl, že od otevření 
před více než dvěma týdny nedošlo k žádným pro-
blémům. Právě kvůli incidentům s některými ná-
vštěvníky, k nimž v minulosti došlo, monitorují od 
letošního roku areál koupaliště dvě stabilní stacio-
nární kamery. „Využíváme je zejména mimo otevíra-
cí dobu a v nočních hodinách, abychom zaznamenali  
případné poškozování majetku města nebo neo-
právněný vstup do areálu,“ zdůraznil Jurčíček. A ani 
nedávno sestavený dvoučlenný komunikační tým, 

který má za úkol případný konflikt zdokumentovat, 
podle něj ještě do „terénu“ vyrazit nemusel.

V areálu Bratrušovského koupaliště se kromě 
bazénů a brouzdaliště nacházejí hřiště pro míčo-
vé hry, dětské hřiště s herními prvky a atrakcemi, 
lanová pyramida, vodní trampolína a jedenadeva-
desátimetrový tobogan, který je zahrnut do ceny 
vstupného. Až do konce června se zde přitom mo-
hou lidé vykoupat v pracovních dnech od 13 do  
19 hodin, o víkendech pak od 9 do 19 hodin. „Od  
30. června bude provoz po celých sedm dnů v týdnu od  
9 do 19 hodin a v srpnu od 10 do 19 hodin s tím, že 
pokud budou opravdu tropické dny, provozní dobu 
prodloužíme tak, aby byli spokojeni lidé a pro nás 
to bylo současně ekonomicky únosné,“ ujistil ve-
doucí šumperských plaveckých areálů a připomněl, 
že bližší informace o provozu Bratrušovského kou-
paliště, včetně cen vstupného, najdou zájemci na 
www.aquacentrum.net. -kv-

Střední odborná škola v Šumperku v Zemědělské 
ulici odstartovala letos v dubnu projekt, díky němuž 
budou moci její studenti získat certifikát European 
Computer Driving Licence, přezdívaný také jako ři-
dičák na počítač.

V rámci projektu „Zkvalitnění ICT dovedností 
žáků SOŠ Šumperk (ECDL)“ vznikne vzdělávací pro-
gram, jehož prostřednictvím umožní škola studen-
tům získat specifickou kvalifikaci nad rámec běžně 
poskytovaného vzdělávání. Cílem projektu je přispět 
k rozvoji klíčových dovedností studentů v oblasti ICT 
a ke zvýšení počítačové gramotnosti, která je v sou-
časné době neodmyslitelným předpokladem pro 
budoucí úspěšné uplatnění žáků na trhu páce nejen 
v České republice, ale i v celosvětovém měřítku. Testy 
k získání mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL 
bude v závěrečné fázi skládat třicet vybraných stu-
dentů, a to po absolvování všech sedmi vzdělávacích 
modulů.  M. Kropáčová, SOŠ Šumperk

Sbor vyzpívá peníze 
pro olomouckou „Šanci“

Tečkou za koncertní sezonou Šumperského dětské-
ho sboru bude ve středu 25. června tradiční benefiční 
koncert. Jeho výtěžek tentokrát sbor věnuje Sdruže-
ní rodičů a přátel hematologicky a onkologicky ne-
mocných dětí „Šance“ v Olomouci. Koncert začíná  
v 19 hodin v klášterním kostele.  -kv-

L´etno nabídne exotiku
V pátek 27. června se po roce opět uskuteční na 

nádvoří H-clubu jedinečná kulturní akce, jež startuje 
v 19 hodin. Festival L´etno každoročně potěší každé-
ho, kdo má rád neobvyklou zábavu, jež přichází z ji-
ných kultur a kontinentů.

Letošní festivalový ročník přivítá například kapelu 
Burani z New Jersey, která hraje skočné jamajské ska 
melodie, obohacené dechovou sekcí, kapela Shama-
nia Mania zase ve své hudbě používá nástroje z Indie, 
Afriky, Austrálie a Číny. Pravou exotiku nabídnou 
i sólistky orientálního tance různých tanečních škol 
a stylů nebo tradiční africké rytmy a písně bubenické-
ho skupiny Drum Orchestra. Festival doplní rovněž 
improvizační jam session hráčů na australské dechové 
nástroje „didgeridoo“, o závěrečnou tečku se pak po-
stará Silesian Tribe System se svým setem ve stylech 
dub, reggae a world music. Léto tak v Šumperku za-
čne L´etnem - hudbou a tancem z jiných kontinentů. 
Vstupenky za osmdesát korun se prodávají přímo na 
místě.                                                                     K. Cvrk

Na zámku v Úsově chystají 
středověké odpoledne 

V sobotu 21. června odstartuje hodinu po poledni 
na úsovském zámku, jež je v červnu otevřen kromě 
pondělí vždy od 9 do 19 hodin, středověké odpo-
ledne. Na nádvoří zámku budou až do 17.30 hodin 
připraveny středověké atrakce pro děti i dospělé. Ti 
si budou moci vyzkoušet kvintánu nebo klání v šer-
mířském souboji, střelbu z kuší a praku, změřit svou 
sílu v přetahované a další dovednosti. Na nádvoří se 
přitom návštěvníci dostanou pouze s platnou vstu-
penkou za pětačtyřicet korun.

Ten, kdo se rozhodne pro prohlídku celého zám-
ku, bude mile překvapen. Čeká na něj nově předěla-
ná úvodní část expozice, jež se zabývá historií hradu 
a zámku, a jako bonus je ve třetím patře instalována 
výstava Pohádky na zámku Úsov. Se vstupenkou na 
prohlídku expozice je v sobotu 21. června odpoledne 
vstup na nádvoří zdarma. -red-

Kulturní okénko

Osvěžení v horkých dnech, jež minulý týden panovaly, hledali lidé především u vody. Na Bratrušovské koupališ-
tě zamířily stovky návštěvníků.  Foto: P. Kvapil

Testy k získání mezinárodně uznávaného certifikátu 
ECDL bude skládat třicet vybraných studentů. 
 Foto: archiv

Jamajské ska melodie zahrají Burani z New Jersey. 
 Foto: archiv
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Městská knihovna

ZUŠ Šumperk

SONS Šumperk

Středisko volného času Doris

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz, knihovna Sever 
v Temenické ul. 5 je do konce srpna uzavřena z důvodu rekonstrukce budovy. 
Po dobu uzavření mohou čtenáři prodlužovat, vracet a půjčovat si knihy a ča-
sopisy v ul. 17. listopadu 6.

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

Půjčovní doba červenec - srpen

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

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

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

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

20.6. v 15 hod. v ateliéru u Radnice   Tričko na prázdniny - výtvarná dílna 
  S sebou hladké bílé nebo jednobarevné   
  bavlněné tričko 
21.-22.6 v „SEV“   Svatojánské slavnosti 
  Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi
  inf. M. Kantorek, tel.č. 725 082 503, 
  kantorek@doris.cz.
25.6. v 19 hod. v klášterním kostele  Benefiční koncert pro Unicef 
  Zpívají Motýli Šumperk
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.

24.6. od 16 do 17.30 hod.   Klub filatelistů 
Do 27.6. každé pondělí   Aktivity pro seniory: Sportovní 
od 9 hod. v „KS“   a relaxační aktivity
Do 27.6. každé pondělí od 13.30 hod.  Aktivity pro seniory: Konverzace 
a od 15 hod. v „KS“   v němčině - začátečníci, pokročilí
Do 27.6. každé sudé úterý od 9 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Do 27.6. každou středu od 10 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Do 27.6. každou středu od 8.30 hod.  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hod. v „P“
Do 27.6. každý čtvrtek od 9 hod.   Trénování paměti
v DPS Alžběta
Do 27.6. každý čtvrtek od 14 hod. v „KS“  Kroužek ručních prací
Do 27.6. 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@pon-
tis.cz, „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 
Gen. Svobody 68.  

Do 26.6. vždy od 16 do 18 hod.   Zápis do nehudebních oborů  
Literárně-dramatický obor a taneční obor 
- hl. budova školy, učebna výtvarného 
oboru - I. ZŠ Dr. E. Beneše 1 . Inf. na tel. 
čísle 583 214 361, 602 807 998.

19.6. v 15 hod. v klášterním kostele  Slavnostní vyřazení absolventů 
  I. a II. stupně ZUŠ Šumperk
20.6. v 16 hod. ve školní zahradě ZUŠ  Evropský den hudby 
  Akce se koná za příznivého počasí.
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

23.6. od 14 hod. v klubovně   Křeslo pro hosta s pracovníkem firmy 
  Sagitta - nové pomůcky pro zrakově 
  postižené 
24.6. od 9.30 hod. v klubovně   Soutěž „Zlatá vařečka“ Soutěž v přípravě  
  pokrmů zrakově postižených osob
4.7. v 10 hod.  Vycházka „Čarovným lesem“ na Nové   
  Domky  Sraz před budovou SONS
8.7. od 10 hod. v parku u Vily Doris  Relaxační bubnování 
  Určeno i pro veřejnost
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

Centrum sociálních inovací

Každou středu od 9.30 do 11.30 hod.  Sedmikrásek 
ve „FS“   Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky
25.6. od 9.30 hod.   Předprázdninový společný výlet 
  do přírody s hledáním svatojánského 
  pokladu
28.6. od 16 hod.   Společné posezení u táboráku 
  Podrobnosti na www.sumperk.dcpr.cz
Bližší informace: od 1.3. nové internetové stránky: www.sumperk.dcpr.cz, tel.č. 
731 402 395, na kurzy je nutné se přihlásit na cprsumperk@ado.cz,  FS = Farní stře-
disko, Kostelní nám. 4.

20.-22. června   Právní aspekty neziskové činnosti 
  v souvislosti s novelou Občanského 
  zákoníku  L. Deverová a P. Jan Pajas
Bližší informace: E. Johnová, tel.č. 774 629 044, e-mail: eva.johnova@cpkp.cz , CSI, 
Sládkova 66, www.centruminovaci.cz, www.cpkp.cz, vstup na všechny akce zdarma.
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BJ OBUV 
Hlavní třída 11, Šumperk přestěhována 
do Starobranské ulice 23  (vedle prodejny Alpine)

Akce červen: Sleva 
na balerínky

Otevřeno:  
Pondělí – pátek 
9:00-12:00, 12:30-17:30 
Sobota 9:00-12:00

Dárek 
k nákupu obuvi 

– silonkové ponožky

kožená galenterie

inzerce 10,4 x 7 cm.indd   1 29. 4. 2014   14:17:06

NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

Výhodou areálu je soukromí a nerušený pobyt v příjemném, uzavřeném prostředí.

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
KeprtováKeprtová

ZHUBNĚTE 
BEZ HLADOVĚNÍ

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

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

ČIŠTĚNÍ  ÚKLID  ÚDRŽBA
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění a impregnace pro školy,
  hotely, lázeňské objekty a domácnosti
VOSKOVÁNÍ PARKET, PVC, DLAŽEB
- mytí a nanášení ochranných vosků, leštění
- kompletní systém péče o podlahy Bona
PŮJČOVNA - čisticích strojů s dovozem
PRODEJ - čisticích prostředků a mopů
ÚDRŽBA VENKOVNÍCH PROSTOR, ZAHRAD
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE         AKCE ČISTÁ ŠKOLA

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 20.6. 2014 do 3.7. 2014

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Chléb křupák 750 g ...............................................................................................................19,90 Kč
Houska raženka 50 g ..............................................................................................................1,50 Kč
Houska raženka pikant 50 g ................................................................................................1,50 Kč
Houska raženka maková 50 g .............................................................................................1,50 Kč
Slezská pekárna Opava
Šáteček listový povidlový 90 g ...........................................................................................6,50 Kč
Chléb královský BK 300 g .....................................................................................................15,-  Kč

UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Vepřová krkovice s kostí ............................................................................................................ 102,- Kč /1 kg
Salám inovecký .............................................................................................................................. 105,- Kč /1 kg
Anglická slanina klasik (bez kůže) ......................................................................................... 113,- Kč /1 kg
Slovenský točený salám ................................................................................................................67,- Kč /1 kg

!!!!!!!!

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
 denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
 statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
 získání mezinárodního certi�kátu a výhody při přijetí na VŠ
 lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

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

www.akademie.rps.cz
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03

4

Příjem přihlášek do pomaturitní studia 
na šk. rok 2014/2015 stále trvá
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Pomaturitní studium angličtiny a němčiny 
ve školním roce 2014/2015

Školní rok 2014/2015

Caravan club Morava v AČR Šumperk 
zve na

Sraz C.C. Morava u příležitosti 
110. výročí založení Autoklubu 

České republiky a 10. výročí založení 

CARAvAn Clubu MoRAvA
od soboty 5. do neděle 6. července 

v areálu rekreačního komplexu losinka 
v Rapotíně

Program: 5.7.  v 9 hod. zahájení srazu, 
od 17 hod. dětské soutěže, od 20 hod. 
společný večer při živé hudbě
* 6.7. v 10.30 hod. ukončení srazu,
 vyhodnocení dětských soutěží
Akce se účastní i zahraniční posádky ze 
Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska 
a německa.

Informace: 

K. nevařil, tel.č. 603 494 733
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Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
v Šumperku je partnerem projektu  

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání 
v Olomouckém kraji, CZ.1.07/1.1.00/44.000, podpořeného 

z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V rámci projektu byla na škole vybudována nová laboratoř, 
ve které jsou realizovány volnočasové aktivity, sdílená výuka 

žáků průmyslovky a základních škol a výuka odborných a 
přírodovědných předmětů na oborech vzdělání Elektrotechnika, 

Technické lyceum, Informační technologie a Strojírenství.
Projekt realizujeme společně se ZŠ Postřelmov; ZŠ Ruda nad 

Moravou; ZŠ Šumperk,Šumavská 21 a ZŠ Šumperk, Sluneční 38.
Projekt byl zahájen 1.9.2013 a bude ukončen 30.6.2015.

 V Šumperku 20.5.2014

 
 

 

 
 
 

 
 

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, Pod lesem  1.240.000 Kč 

Šumperk, Krapkova   990.000 Kč Postřelmov, Nová ul.  920.000 Kč 

Palackého, Šumperk  1.690.000 Kč Šumperk, Čsl.armády  1.236.000 Kč Šumperk, ul. Čsl. armády  930.000 Kč  

 Šumperk, Pod Senovou  8.000 KčŠumperk, Temenice  900Kč / m2

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk, Jesenická  836.000 Kč  

Šumperk, Zborovská  950.000 Kč 

Šumperk, Jeremenkova  1.890.000 Kč

Šumperk, Erbenova   980.000 Kč 

Hraběšice   1.800.000 Kč

Pivonín, Zábřeh  650.000 Kč Šumperk  1.400 Kč/m2

Šumperk, Finská  679.000 Kč 

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

poslední volný byt 1+kk k dispozici

REZERVACE p. Kupcová 602 531 103

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
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Neskutečná psí tlačenice!
Mnozí z vás si jistě všimli, že  před 

chovatelskými potřebami AKVAZOO 
RATAJ v Sadové ul. často postává dlouhá  
fronta  pejsků se svými páníčky. Rozhod-
li jsme se proto vypátrat příčinu tohoto 
rozruchu a oslovili majitele obchodu 
Akvazoo pana Ing. Karla Rataje.

R: Pane Rataji, můžete nám prosím 
vysvětlit, v čem spočívá tento nebýva-
lý zájem chovatelů psů?

K.R.: Naše prodejna se několik let 
specializovala pouze na akvaristiku. 
Chovatelskými potřebami se zabýváme 
teprve krátkou dobu. Protože se snaží-
me nabízet ty nejkvalitnější produkty, 
oslovili jsme naše nejlepší veterinár-
ní odborníky a přední chovatelé psů. 
K našemu překvapení jsme zjistili, že 
převážná většina granulí a pamlsků 
pro zvířata je naprosto nevyhovujících. 
Rozhodli jsme se tedy jít jinou ces-
tou a nabízet pouze kvalitní a ověřené 
granule, lidé a jejich pejsci to oceňují 
a chodí k nám rádi nakupovat.  Často se 
tak stane, že se před obchodem vytvoří 
dlouhá fronta. Ale nebojte, dostane se 
na všechny!

R: Jak si vysvětlujete, že většina gra-
nulí je nekvalitních?

K.R.: Podívejte, je to stejné jako s po-
travinami pro lidi. Na výrobce je kladen 
obrovský tlak ze strany řetězců kvůli co 

nejnižší ceně. To se samozřejmě pode-
píše na kvalitě vstupních surovin, na 
kterých se výrobci snaží ušetřit. Další  
problém je, že prodej psích granulí je 
dnes obrovský byznys. Tradičních vý-
robců, kteří si stáli za kvalitou své znač-
ky, ubývá. Pohltili je velké nadnárodní 
koncerny, jako jsou Nestle(Friskies), 
Procter and Gamle(Eukanuba) apod. 
Tyto firmy mohutně investují do rekla-
my a do obalů, ale pak pochopitelně šet-
ří na tom nejdůležitějším, a to je obsah. 

R: Jak se kvalitní granule vůbec po-
znají?

K.R.: Především podle složení, které 
by mělo být jasně deklarované na oba-
lu.  Zjednodušeně řečeno, dobré gra-
nule obsahují spoustu masa, ty špatné 
naopak hodně kukuřice, pšenice a sóji. 
Dalším problémem je kvalita surovin. 
Je sice krásné, když výrobce deklaruje 
vysoký obsah např. lososa a rýže, ale 
další otázka je, v jaké kvalitě.  Např.
německé Belcando si každou surovinu 
nechá prověřit ve státem akreditované 
laboratoři na obsah těžkých kovů, my-
cotoxinů a dalších nežádoucích látek. 
Není náhodou, že Češi jezdí nakupovat 
potraviny do Německa, tam je kvalita 
potravin prostě lepší.   To je asi také dů-
vod, proč se zkušení chovatelé vyhýbají 
českým značkám granulí. U nás je po-
řád prvořadá cena a  kvalita pokulhává.

R: Tak mě napadá, nepřivede ale 
kvalitní výživa psa páníčka na buben?

K.R.: Je to právě naopak. Nejenže 
u kvalitního krmení stačí nižší krm-
ná dávka z důvodů vysoké energetické 
hodnoty a výborné stravitelnosti, ale 
navíc předcházíte zdravotním problé-
mům, jejichž léčba je velmi nákladná.  
V naší prodejně nabízeme opravdu světo-
vou špičku, kanadské granule First Mate, 
britský Arden grange a německé Belcan-
do. Naším heslem je – kvalitní produkty 
za rozumné ceny, a proto máme nižší 
ceny než na internetu a navíc jako bonus 
poskytujeme rozvoz zdarma.   

R: Mohu namítnout, že spousta 
mých známých krmí značkami, které 
nepovažujete za kvalitní a jejich psi 
žádné problémy nemají?

K.R.: Nemohu s vámi souhlasit. Vel-
ká většina psů a koček trpí zažívacími 
problémy, mají špatnou srst a klouby. Po 

zvolení správné a kvalitní značky tyto 
problémy mizí. Často problémy přijdou 
teprve s vyšším věkem, ale pak už je 
často na léčbu příliš pozdě a stojí navíc 
obrovské peníze. Já měl bulteriéra 16 let 
a vím, o čem mluvím. Po pátém  roce 
se objevily problémy s ledvinami, klou-
by a kde čím. Za veterinární péči jsem 
dal tisíce korun ročně a stejně to nepo-
máhalo. Nakonec jsem upravil stravu 
a problémy zmizely. No řekněte, zdá se 
vám normální, aby psi umírali v pěti 
šesti letech na selhání ledvin, srdce atd.? 
Je to strašně moc o kvalitní výživě, která 
vám v konečném důsledku ušetří obrov-
ské peníze za veterinární péči.

R: Co byste tedy majitelům čtyřno-
hých miláčků poradil?

K.R.: To je jasné, přece nakupujte 
u nás. No, teď si dělám legraci, promiň-
te. Milí pejskaři, sledujte údaje na oba-
lu krmiva! Snadno si tak sami zjistíte, 
kolik masa a výživných látek granule 
obsahují. Vyhýbejte se granulím, kte-
ré obsahují pšenici, sóju, kuřecí maso  
a umělé konzervanty a dochucovadla. 
Pokud psa krmíte kvalitním krmením 
nebo má speciální dietu, nedávejte mu 
zbytky od oběda a jiné pochutiny. Lid-
ské jídlo obsahuje pro psa nevhodné 
látky - sůl, koření, a zbytečně tak zatě-
žujete jeho trávící trakt.

 Děkuji za rozhovor, E. Nováková
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Reklamní polepy aut • Firemní štíty, 
reklamní tabule, orientační systémy 
budov včetně montáže • Plachty,
bannery, billboardy • Áčka, stojany, 
roll-upy • PVC samolepky s ořezem 
do tvaru • Kalendáře, reklamní před-
měty • Fotoobrazy, tisk na plátno, 
rámování • Grafické návrhy • Letáky, 
plakáty, katalogy, noviny, vizitky

NAVŠTIVTE NÁS 
V NOVÉ PROVOZOVNĚ
Bludovská 10, 787 01 Šumperk

inzerce 10 x 6 cm 2.indd   1 29. 4. 2014   13:26:28

Nejlepší ceny v historii naší firmy! 
Přijďte se i Vy přesvědčit, 

že prodáváme kvalitní český 
nábytek se slevou 40 %!

www.inelis.cz

SEDACÍ 
SOUPRAVY 

LETNÍ DOVOLENÁ U MOŘE plná slunce !  
    Kalábrie – Praia a Mare -doprava, ubytování, 
    pojištění, průvodce -  červen, srpen-září 2014   
POZNÁVACÍ   zájezdy od exotických (USA, Dubaj, Izrael), známé 
     i nové evropské destinace + nově ČR

Skandinávie - norské fjordy+ Dánsko+ Švédsko  25.7.–2.8.2014
To nejkrásnější z ALP –  příroda, ledovce, Mont Blanc 
Jižní Čechy+Šumava+kláštery na Dunaji  10.–13.7.2014

LETNÍ DOVOLENÁ U MOŘE plná slunce ! 

S HORNETEM
ZA VAŠÍM SNEM!

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

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

Od 3.990,-

Od 8.690,-

Objevte pravou
 chuť šťavnatého 

stejku!

www.dobrystejk.cz
 


