
„Via Lucis - Cesta světla“, tak před 
téměř čtvrtstoletím nazvali nadšenci 
z tehdejšího Domu dětí a mládeže - 
Vily Doris cyklus setkání se zajímavými 
osobnostmi české kulturní, společenské 
i sportovní sféry. Za tu dobu se v Šum-
perku vystřídaly desítky známých lidí. 
Naposledy minulý týden, kdy ve středu 
4. února zcela zaplněná aula Obchodní 
akademie přivítala mimořádnou osob-
nost, lanškrounského faráře Zbigniewa 
Czendlika, který je známý nejen z tele-
vizních pořadů, ale i jako organizátor 
charitativních akcí. Hlavně pak svým 
osobitým a nekonvenčním přístupem 
k životu a k víře.

„Musím přiznat, že jsem trošku roz-
klepaný, protože tady to přece jen není 
pro mě přirozené prostředí, a že v koste-
le se cítím poněkud lépe,“ podotkl Zbig-
niew Czendlik a vzápětí odlehčil úvod 

setkání vtipem, který patří mezi jeho 
nejoblíbenější. „Víte, kdo má nejkom-
plikovanější rodinnou situaci? Kněží, 
protože všichni jim říkají otče, jen vlast-
ní děti strejdo,“ řekl s úsměvem kněz, 
který se přiznal, že občas provokuje. 
„Mám rád takováto setkání, jen dou-
fám, že během toho dnešního nikoho 
nepohorším. Často totiž říkám ne to, co 
mi radí rozum, ale co v tu chvíli cítím,“ 
konstatoval Czendlik a dodal: „Jako 
kněz se snažím vytvářet lidem takové 
prostředí, aby se v něm cítili dobře. Ne-
jsem od toho, abych soudil, káral, abych 
trestal, to není mé poslání. Chci naopak 
lidi osvobozovat od problémů a strachu. 
Takže doufám, že i z dnešního setkání 
si odnesete nějakou myšlenku, která vás 
osloví, nebo z něj budete mít alespoň 
dobrý pocit,“ řekl lanškrounský děkan. 
 Pokr. na str. 5

Číslo 3 11. února 2015

Příští číslo vychází 25. února 2015 Distribuce od 26.2. do 27.2. 2015

Ročník XXIII.

Preludium Aloise Motýla 
startuje, nabídne otce 
a syna Klánské

Ve výborech 
a komisích usedli noví 
i staronoví členové2 4 4

Nádoby na bioodpad 
by si měli lidé 
vyzvednout co nejdříve 7

Pestrý kaleidoskop 
šumperských 
kulturních událostí 

Na cestu světla se lidé vydali s lanškrounským 
děkanem  Zbigniewem Czendlikem

Lanškrounský děkan Zbigniew Czendlik přilákal do auly Obchodní akademie více než tři sta posluchačů. Podělil se 
s nimi nejen o „veselé historky“ z jeho života, ale nechyběly ani úvahy a vtipné postřehy na různá témata. Díky bezpro-
střednímu kontaktu s posluchači mělo toto podvečerní setkání mimořádnou atmosféru.  Foto: P. Kvapil

Petr Konupčík, který stál u zrodu 
Via Lucis, sleduje Zbigniewa Czen-
dlika při psaní jeho věnování ke 
grafickým listům od Věry Kovářo-
vé.  Foto: -pk-

Senioři mohou v Šumperku využívat 
systém městské a příměstské hro-
madné dopravy s výhodnými jízden-
kami.     Strana 2

Martina Fingera ocenili filmoví kritici 
za roli v Krásnu.    Strana 3

Kino čekají další opravy, za rok by měl 
zevnějšek Oka projít výraznou promě-
nou.    Strany 3, 5

V šumperském muzeu je k vidění 
nová výstava nazvaná Radek Pilař 
dětem pro radost.    Strana 7
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Senioři, kteří jsou ve starobním důchodu, mohou 
v Šumperku využívat systém městské a příměstské 
hromadné dopravy s výhodnými cenami jízdenek. 
Výraznou slevu získají při zakoupení sedmidenního 
a měsíčního jízdného.

Sedmidenní jízdné vyjde seniory na pětatřicet ko-

run, měsíční pak na sto patnáct korun. Ve srovnání 
s plným jízdným tak zaplatí polovinu a po dobu plat-
nosti zakoupené jízdenky mohou bez omezení vy-
užívat všechny spoje městské a příměstské dopravy 
na území města (zóna 1). „Sedmidenní jízdenka platí 
sedm po sobě bezprostředně následujících kalendář-
ních dnů. Ta měsíční je pak platná po celý měsíc, je-li 
počátek platnosti jízdenky stanoven na první den ka-
lendářního měsíce. V ostatních případech platí od po-
čátku jejího zakoupení do konce předcházejícího dne 
v následujícím kalendářním měsíci, například pokud 
si senior koupí měsíční jízdenku 15. února, může ji 
využívat do 14. března,“ sdělila tisková mluvčí šum-
perské radnice Olga Hajduková.  

Pro přiznání zmíněné slevy si musejí žadatelé jed-
norázově vyřídit průkaz IDSOK. Ten se vydává na 
počkání, například v informační kanceláři na šum-
perském autobusovém nádraží. „Žadatel jen musí 
předložit dopravci platný doklad totožnosti, potvr-
zení o pobírání starobního důchodů nebo potvrzení 
o jeho přiznání a také aktuální fotografii o rozměrech 
35x45 mm,“ doplňuje tisková mluvčí a dodává, že 
více informací naleznou zájemci na internetové adre-
se www.kidsok.cz. -red-

Historie festivalu Preludium Aloise Motýla, po 
němž loni pořadatelé původní Šumperské preludium 
pojmenovali, se píše již neuvěřitelných dvaačtyřicet 
let. A stejně jako v minulosti také letos ctí pořadatelé 
původní myšlenku festivalu - pomoci v počátku karié-
ry mladým a začínajícím umělcům.

„Z těchto námětů vznikl dramaturgický nápad po-
zvat na koncerty v rámci festivalu zralé umělecké osob-
nosti a současně jejich potomky, kteří jsou na prahu 
umělecké kariéry,“ říká jeden z pořadatelů Preludia 
Roman Janků z Agentury J+D, podle něhož takové 
„rodinné koncerty dvou generací“ mohou být poslu-
chačsky velice vděčné. Letošní ročník Preludia tak 
zahájí v pondělí 16. února hudební rod Klánských. Po-
zvání do Šumperka přijali profesor Ivan Klánský, jeden 
z nejlepších českých klavíristů současnosti, a jeho syn 
Daniel, zpěvák - barytonista, který v současnosti stu-
duje pražskou Akademii múzických umění. 

„Ivan Klánský se jako laureát nejprestižnějších me-
zinárodních soutěží stal již v době studií na pražské 
Akademii múzických umění vyhledávaným sólistou 
a komorním hráčem. V současnosti spojuje svou in-
terpretační činnost s mimořádně úspěšnou prací pe-
dagogickou. Od roku 1983 je profesorem Hudební 
fakulty Akademie múzických umění v Praze a od roku 
1997 tam působí jako vedoucí Katedry klávesových 
nástrojů. Od roku 1991 je rovněž profesorem Vyso-
ké hudební školy ve švýcarském Luzernu,“ přibližuje 
Janků osobnost Ivana Klánského. Jeho syn, barytonista 
Daniel Klánský, je laureátem několika pěveckých sou-
těží a absolutním vítězem a držitelem Ceny Českého 
rozhlasu na Písňové soutěži Bohuslava Martinů. „Vy-
stupuje za doprovodu svého otce a společně s bratrem, 
klavíristou Lukášem, a s houslistou Janem Mráčkem se 
představili publiku na koncertním turné. Trvale spo-
lupracuje se sopranistkou Terezií Švarcovou a basistou 
Janem Hynkem,“ podotýká intendant festivalu. 

Druhý festivalový koncert bude v pondělí 2. břez-
na patřit další muzikantské rodině, violoncellistům 
Jiřímu a Dominice Weiss Hoškovým. O dva týdny 

později, v pondělí 16. března, se představí poslucha-
čům klavírista Jiří Kollert a jeho syn Eduard, který již 
v deseti letech vystupoval sólově s orchestrem Pražské 
komorní filharmonie, a to nejen na klavír, ale také na 
housle. Závěrečný koncert Preludia nabídne v pondělí 
31. března šumperskému publiku vystoupení kytaristů 
Štěpána a Jana Matěje Rakových.

Stejně jako v uplynulých ročnících také letos se bude 
koncertovat v klášterním kostele, a to vždy od sedmé 
večerní. Vstupenky lze koupit v obvyklých předpro-
dejích s tím, že na koncerty Preludia je možné využít 
všechny předplacené karty Klasiky Viva. -zk-

Senioři mohou jezdit MHD za výhodnou cenu

Preludium Aloise Motýla startuje, 
nabídne otce a syna Klánské

      Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 19. února

Po necelém měsíci se ke svému dalšímu jednání 
v roce 2015 sejdou ve čtvrtek 19. února šumperští 
zastupitelé. Hlavním bodem programu je přitom 
schválení rozpočtu města na letošní rok. 

Na svém únorovém zasedání by měli zastupitelé 
schválit rovněž držitele Cen města Šumperka v ka-
tegoriích Sport, Významný počin v humanitární 
a sociální oblasti, Vzdělávání, Podnikání - podka-
tegorii drobné podnikání, Architektura - rekon-
strukce a Cena mladých. A chybět nebude ani řada 
majetkoprávních a také finančních záležitostí měs-
ta. Jednání začíná předposlední únorový čtvrtek 
v 15 hodin v zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici.  -zk-

      Do 19. února se lze
vyjadřovat k návrhu rozpočtu

K návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 2015 
se mohou až do čtvrtku 19. února do 12 hodin 
vyjadřovat všichni šumperští občané. Seznámit 
se mohou s tímto dokumentem na obecní desce 
nebo na internetových stranách města www.sum-
perk.cz v sekci aktuality a odkazu rozpočet nebo 
v sekci správa města a podsekci rozpočet města. 
S připomínkami a návrhy se pak mohou obracet 
na tajemníka místní radnice Petra Holuba, tel.č. 
583 388 502 nebo 602 744 875, e-mail pholub@
sumperk.cz, nebo se mohou vyjádřit přímo na jed-
nání zastupitelstva města ve čtvrtek 19. února. To 
by mělo rozpočet, do něhož je zapracován přebytek 
hospodaření z roku 2014, schválit. -zk-

      Pošta v Jesenické ulici 61 
je do konce týdne zavřená

Do pátku 13. února je z personálních důvodů 
uzavřena pošta Šumperk 3, jež se nachází v Jese-
nické ulici 61. Veškeré zásilky určené k vyzvednutí 
jsou v těchto dnech uloženy na poště Šumperk 1 
v ulici Gen. Svobody 13. Doručování zásilek zůstá-
vá beze změny.  -red-

      S další etapou regenerace 
Prievidzské se lze seznámit 
na webu města

Projekt nazvaný „Regenerace panelového sídliš-
tě Prievidzská v Šumperku“ bude letos pokračovat 
další etapou, označenou číslem 6. Týká se prostoru 
mezi domy v Prievidzské ulici 6-8 a 10-24, v Te-
menické ulici 7-23 a mezi domy v Temenické ulici 
7-11 a střediskem Sever a zahrnuje rekonstrukci 
chodníků a veřejného osvětlení, vybudování dět-
ského hřiště, osazení mobiliáře a revitalizaci zeleně. 
Na internetových stranách města www.sumperk.cz 
jsou v sekci aktuality zveřejněny odkazy na situační 
plány, souhrnná technická zpráva a další informace 
a dokumentace k projektu. Investice se odhaduje na 
sedm milionů, více než polovinu chce přitom město 
získat jako dotaci z programu Podpory regenerace 
panelových sídlišť, který vyhlašuje Ministerstvo pro 
místní rozvoj a jenž letos končí. -zk-

Senioři získají výraznou slevu při zakoupení sedmi-
denního a měsíčního jízdného.   Ilustrační foto: -zk-

Na prvním koncertě Preludia se představí profesor 
Ivan Klánský, jeden z nejlepších českých klavíristů 
současnosti.  Foto: archiv
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Martina Fingera ocenili filmoví kritici za roli v KrásnuLidé mohou 
absolvovat kurz 
první pomoci
Bezplatný kurz zdravotnické první 

pomoci pro veřejnost nabízejí již něko-
lik let v rámci vzdělávání v oblasti ci-
vilní ochrany zájemcům ze Šumperka 
i okolí místní radnice a Střední zdra-
votnická škola. Čtyři plánované bez-
platné lekce startují tradičně v únoru.

„Lidé mohou v rámci kurzu, a to již 
při jedné účasti, získat nebo si připome-
nout informace důležité pro chování při 
událostech, jež se stávají na pracovišti, 
doma nebo při relaxaci,“ uvedl vedoucí 
oddělení Bezpečnostní rady města Jiří 
Skrbek. Vzápětí dodal, že kurz probíhá 
stejně jako loni v budově Střední zdra-
votnické školy v Kladské ulici a každá 
lekce má program pro nově příchozí. 
První lekce je naplánována na čtvrtek 
19. února, další dvouhodinovky pro-
běhnou každý další čtvrtek (26.2., 5.3., 
12.3.) vždy od 16 hodin. „Kurz sestává 
z přednášek, praktických ukázek a ná-
cviku. Nejvíce samozřejmě získá ten, 
který absolvuje všechny čtyři lekce,“ 
podotkl na závěr Skrbek. -zk-

Debut šumperského rodáka Ond-
řeje Sokola Krásno, jenž točil předlo-
ni z velké části právě v rodném městě, 
zabodoval u jedenapadesáti českých 
filmových kritiků, kteří hodnotili nej-
lepší počiny uplynulého roku. Právě ti 
totiž rozhodují o Cenách české filmo-
vé kritiky, jež byly vyhlášeny v sobotu  
24. ledna. V mužské kategorii byl za he-
recký výkon v černé komedii Krásno 
oceněn Martin Finger, který ze Šumperka 
rovněž pochází. Ocenění převzal v praž-
ském divadle Archa v sobotu 24. ledna.

Martin Finger ve snímku Krásno 
ztvárnil jednu z hlavních rolí.  Námět 
filmu navíc vycházel z jeho životního 
příběhu, který Ondřej Sokol zpracoval 
pro filmovou verzi. „Ten film byl hodně 
osobní, takže si strašně vážím pestros-
ti těch, kteří o ceně rozhodovali, že se 
jich to dotklo a můj výkon se jim líbil,“ 
řekl během slavnostního večera Martin 
Finger, podle něhož nebyl snímek pou-
ze o ztvárnění jeho postavy, ale o všech, 
kteří na filmu pracovali. „Ta práce byla 
fakt skvělá, takže nesmím zapomenout 
na ty, díky nimž tady jsem - především 
na režiséra a kamaráda Ondřeje Sokola 
a na producenta Vojtěcha Friče,“ zdů-
raznil Martin Finger.

Ceny české filmové kritiky se letos 
udělovaly popáté. Jejich cílem je upo-
zornit na nejlepší filmové počiny roku, 
nové objevy a naděje české kinema-
tografie. Porotu tvoří profesionální 
filmoví novináři. V kategorii nejlepší 
mužský herecký výkon přitom porotci 
vybírali z pěti nominovaných. Kromě 
Martina Fingera to byli Boleslav Po-
lívka za roli ve filmu Andělé všedního 
dne, Ondřej Nosálek za snímek My 2, 

Matěj Hádek za film Pohádkář a třinác-
tiletý Petr Šimčák za titulní roli ve filmu 
Pojedeme k moři.

Černá komedie Krásno je filmovou 
prvotinou Ondřeje Sokola. Z velké čás-
ti ji natočil v rodném Šumperku a oko-
lí. Děj vychází ze skutečných událostí, 
které tvůrci snímku prožili.

Krásno má šanci bodovat i v oceně-
ní Český lev, kde získalo nominace ve 
třech kategoriích. -zk-

Další opravy čekají letos kino Oko, 
počítá se s nimi v návrhu rozpočtu, kte-
rý by měli zastupitelé schválit ve čtvrtek 
19. února. Příští rok by pak mohla přijít 
na řadu nová fasáda a prostor před bio-
grafem. Ideový návrh vnějšího vzhledu 
budovy i přilehlého prostranství schvá-
lili zastupitelé již loni v září.

Pokud zastupitelé příští týden před-
ložený rozpočet schválí, může místní 
kino Oko počítat s 1,35 milionu ko-
run určenými na opravy. Naplánována 
je výměna oken a bočních vstupních 
dveří a také zateplení stropu kinosá-
lu. Naváže se tak na loňské investice 
do vzduchotechniky, topení a kotel-
ny. „Zmíněné loňské opravy přinesou 

kromě zvýšení tepelného komfortu pro 
diváky také až třicetiprocentní úsporu 
roční spotřeby plynu. Navíc díky tomu, 
že se nám podařilo sloučit dvě odběrná 
místa elektřiny v jedno, můžeme ušetřit 
až osm tisíc korun. Musím ale přiznat, 
že tato zdánlivě jednoduchá operace 
byla papírovou válkou s distributorem 
a dodavatelem,“ říká ředitel kina Oko 
Kamil Navrátil.

Další rekonstrukce, jež by jediný 
šumperský biograf posunula „vizuálně“ 
do budoucnosti, by se mohla uskutečnit 
příští rok. Již loni v září totiž schválili za-
stupitelé ideový návrh vnějšího vzhledu 
budovy i prostranství před kinem. Ře-
šení, jež by mělo navázat na historický 

vývoj a vrátit budově noblesní výraz, je 
dílem architektů Ivo a Jana Skoumalo-
vých. „Fasáda je dnes ve špatném stavu, 
zaslouží si určitě rekonstrukci. Neutěše-
ný je i prostor před kinem s asfaltovým 
povrchem a volně umístěnými ostrůvky 
s neudržovanou zelení,“ uvedl architekt 
Ivo Skoumal, podle něhož je i nedůstoj-
ně řešen bezbariérový přístup do kina. 
Velkým problémem je navíc zemní 
vlhkost, která vzlíná částečně do pilířů 
a nosného zdiva. 

Inspirací pro nový „kabát“ kina 
a především řešení prostranství před 

biografem byly pro architekty realiza-
ce veřejných ploch v zahraničí, jež se  
nebojí experimentovat a používají vý-
razné barvy, prvky vložené do plochy 
a zeleň. „Základním principem je vy-
tvoření velké podesty, která je v úrovni 
hlavního vstupu a jež bude z čela vyrov-
nána schody a na ně navazující tmavou 
betonovou dlažbou. Přístup z okolní 
plochy je přitom řešen ze dvou stran 
bezbariérovým spádovaným chodní-
kem, lemovaným zelení, takže nám od-
padá nutnost řešení opěrného zábradlí,“ 
vysvětlil architekt.  Pokr. na str. 5

Takto by mohla budova kina Oko vypadat po rekonstrukci fasády. 
 Vizualizace: Arch. ateliér Skoumal/Heřmanský

Kino čekají další opravy, za rok by měl 
zevnějšek Oka projít výraznou proměnou

Návrh prostranství před kinem Oko. 
 Vizualizace: Arch. ateliér Skoumal/Heřmanský

Film Krásno byl natočen podle životního příběhu Martina Fingera (vpravo). Ten 
letos získal za hlavní roli Cenu české filmové kritiky za nejlepší mužský herecký 
výkon.  Foto: LOVE.Frame 
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Obsah biologických složek ve směs-
ném komunálním odpadu chce snížit 
šumperská radnice. V této souvislosti 
zakoupila speciální dvou set čtyřicetili-
trové hnědé nádoby na svoz bioodpadu. 
Ty se nyní vydávají těm, kteří o nádo-
by v loňském dotazníkovém šetření 
projevili zájem a již obdrželi od města 
smlouvu o výpůjčce. A do vyčerpání 
zásob nádob se ještě stále mohou regis-
trovat noví zájemci o tento druh svozu 
bioodpadu.

„Zájemci, kteří podali žádost o za-
půjčení speciální popelnice na biood-
pad do konce loňského dubna, obdrželi 
loni v prosinci a letos v lednu smlouvu 
o zápůjčce této nádoby a výzvu k jejímu  
vyzvednutí. Rád bych v této souvislos-
ti apeloval na všechny, kteří obdrželi 
smlouvu a nádobu si ještě nevyzvedli, aby 
tak rychle učinili,“ říká Vladimír Hošek 
z oddělení odpadu a ovzduší šumperské 
radnice. Vzápětí připomíná, že nádoby 
se vydávají ve vnitrobloku městské úřa-
dovny v Jesenické ulici 31 v tzv. rotundě. 
S sebou je třeba vzít podepsanou smlou-
vu o zápůjčce. Ti, kteří požádali o ná-
dobu na bioodpad od loňského května 
do současnosti, obdrží během necelého 
měsíce poštou smlouvu o výpůjčce a vý-
zvu k vyzvednutí nádoby. 

„Noví zájemci o svoz biologického 
odpadu se stále mohou registrovat. Je-
jich požadavky budou uspokojovány do 
vyčerpání zásob nádob, jež nám zůstaly 
poté, kdy se někteří z přihlášených roz-
hodli této služby nevyužívat,“ dodává 
Hošek. Žádost a další informace ke 
svozu bioodpadu lze najít na stránkách 
města www.sumperk.cz v odkazu ob-
čan, sekci komunální služby a podsekci 
komunální odpad (http://www.sum-
perk.cz/cs/obcan/komunalni-sluzby/
komunalni-odpad/zadost-o-svoz-bi-
oodpadu-a-zadost-o-zapujceni-bio-
nadoby.html). 

Svoz bioodpadu by měl odstartovat 
1. března a probíhat bude pravděpo-
dobně do konce listopadu. „Jde o samo-
statný svoz, který nesouvisí se svozem 
komunálního odpadu. Zatím jsme ho 
naplánovali tak, že z jižní části města 
se bude odvážet v pondělí a ze severní 
části ve středu,“ podotýká pracovník 
oddělení odpadu a ovzduší. Bioodpad 
přitom budou lidé ukládat do hnědých 
dvou set čtyřicetilitrových nádob vyba-
vených čipem. „Podobně jako u nádob 
na směsný komunální odpad je potře-
ba nádobu na bioodpad přistavit v den 
svozu na veřejné prostranství a po vy-
vezení ji uklidit,“ uzavírá Hošek.  -zk-

V neděli 15. února se budou konat 
v evangelickém kostele v Šumperku  
v 9 hodin bohoslužby, na kterých se ka-
zatelka Hana Ducho oficiálně rozloučí 
nejen se svým sborem, ale také se širší 
veřejností a zástupci města. S nimi udr-
žovala od svého příchodu do Šumperka 
v roce 2008 velmi dobrou spolupráci, 
stejně tak jako se zástupci všech ostat-
ních církví v Šumperku. Nyní odchází 
s manželem po narození jejich syna 
z rodinných důvodů do Prahy.

Rodačka z Vysočiny, z okolí Jimra-
mova, se během své tvořivé duchovní 
činnosti v našem městě i v okolních 
kazatelských stanicích v Hanušovicích, 
Starém Městě, ve sboru v Rýmařo-

vě a v neposlední řadě též v Diakonii 
Sobotín zapsala neopakovatelně. Na-
víc zvládla zastupovat po dobu dvou 
let chybějícího faráře v zábřežském 
evangelickém sboru. Radostný přístup, 
vstřícnost vůči lidem, podpora kon-
struktivních akcí sborového i společen-
ského života v Šumperku, nebojácné 
řešení problémů, schopnost empatie, 
opravdovost. 

Tím vším si přátelská a sympatická 
Hana Chroustová, později provdaná 
Ducho, získávala své okolí krok za kro-
kem. Je charakteristická svým poctivým 
úsilím a výjimečnou úrovní teologické 
i všeobecné vzdělanosti. Ve společen-
ství šumperského sboru Českobratrské 
církve evangelické je ceněna pro svou 
schopnost sdělovat podstatné duchovní 
„Slovo“ srozumitelně. Smířit se s jejím 
odchodem není pro věřící šumperského 
evangelického sboru jednoduché. Těžko 
se odchází i jí. Na Šumperk si zvykla 
a zapustila zde kořeny. A to je dobře. 
Můžeme se tak aspoň vzájemně těšit na 
každou její další návštěvu našeho měs-
ta. V nejbližší budoucnosti na neděli  
31. května, kdy má mít farářka Hana Du-
cho s hosty z bavorského Sulzbach-Ro-
senbergu v evangelickém kostele v Šum-
perku česko-německé bohoslužby. 

Za všechno Hance děkujeme a do 
nové etapy života přejeme její rodině 
šťastné vykročení! J. Veberová

Stejně jako v uplynulém volebním 
období zřídilo zastupitelstvo města 
pro léta 2014-2018 v souladu s usta-
novením § 117 odst. 2 zákona o obcích 
finanční a kontrolní výbor. Jeho před-
sedy jsou současní zastupitelé, oba vý-
bory přitom mají po jedenácti členech. 
Oproti minulosti se pak o jednu zvýšil 
počet komisí rady města. Ke stávajícím 
dvanácti přibyla komise 132. Zaměřit 
se chce na terciální sféru a její název re-
aguje na meziroční pokles počtu oby-
vatel Šumperka. 

„Ze statistických údajů vyplývá, že 
ročně dochází ke snížení počtu oby-
vatel města o sto dvaatřicet lidí, což 
mimo jiné způsobuje odchod mladých 
lidí ze Šumperka. Cílem nové komise je 
přispět ke změně tohoto trendu. Chce-
me k problému otevřít širokou diskuzi, 
otevřeně pojmenovat negativní faktory 
a přijít s náměty a dílčími řešeními, 
jak tento trend měnit,“ říká předseda 
komise 132 Ondřej Polák, který její 
vznik inicioval. U ostatních komisí do-
šlo v některých případech ke sloučení 
či rozdělení. Příkladem je rozdělení 
někdejší komise školství, kultury a le-
topisecké na komisi školství a sportu 
a komisi kultury a letopiseckou. Slou-
čily se naopak dřívější komise architek-
tury a regenerace městské památkové 
zóny a komise strategického rozvoje 

a výstavby. Nově ustavená komise nese 
název komise strategického rozvoje, 
výstavby a architektury. A podobně 
se sloučila komise obchodu a živností 
s komisí cestovního ruchu. U komise 
životního prostředí pak přibylo pří-
zvisko čistoty ve městě. Celkem tak 
dnes pracuje při radě města jedenáct 
komisí, které jsou jedenáctičlenné. V 
současnosti jednotlivé komise schvalují 
své statuty. -zk-

Finanční výbor zastupitelstva: Fran-
tišek Merta (předseda), Valerie Hrubá, 
Antonín Harapát, Petr Kuba, Jaromír 
Mikulenka, Zdeněk Muroň, Petr Su-
chomel, Pavel Špatný, Alice Urbášková, 
Zdeněk Utěšený, Jaroslav Voráč

Kontrolní výbor zastupitelstva:  
Pavel Horák (předseda), Zdeňka Dvo-
řáková Kocourková, Martina Nimm-
richterová, Marta Novotná, Martin 
Janíček, Pavel Vilímek, Lucie Nováko-
vá, Luboš Cekr, Ladislav Sebök, Jakub 
Jirgl, Josef Kopa

Komise pro přidělování grantů 
a dotací: Milan Polášek (předseda), 
Martin Janíček, Ladislav Sebök, Jan Šafa- 
řík, Mojmír Janků, Květoslav Vykydal, 
Barbara Zapletalová, Alice Urbášková, 
František Šmejkal, Miroslav Machala, 
Jaroslav Ondráček

Komise životního prostředí a čisto-

ty ve městě: Jaroslav Horák (předseda), 
Jiří Vozda, Jiří Gonda, Miroslav Griga, 
Šárka Hamplová, Slavomír Bušina, Eva 
Tejklová, Jitka Sitařová, Petr Prokeš, 
Bronislav Suchý, Marek Pažitka

Komise majetkoprávní a byto-
vého hospodářství: Marta Novotná 
(předsedkyně), Petr Hasala, Zdeněk 
Muroň, Radovan Vrba, Petr Sovadina, 
Josef Kopa, Petr Brož, Eva Klusáko-
vá, Martina Nimmrichterová, Renáta 
Kamínek Venclová, Klára Dubovská 
Holubová

Komise strategického rozvoje, vý-
stavby a architektury: Jiří Vozda (před-
seda), Petr Hoffman, Tomáš Menšík, 
Zdeněk Stojaník, Jan F. Doruška, Jiří 
Valert, Roman Macek, Zdeněk Dohná-
lek, Ivana Hrubá, Marcela Maixnerová, 
Karel Hošek

Komise dopravy a BESIP:  Přemysl 
Michálek (předseda), Jaroslav Kohoutek, 
Stanislav Evják, Roman Bednář, Pavel 
Horák, Jan Karger, Zdeněk Kocourek, 
Vladislav Mesiarkin, Michal Hlavatý, 
Michal Miterko, Zdeněk Suchomel

Komise pro prevenci kriminality 
a bezpečnost ve městě:  Martin Žait-
lik (předseda), František Porteš, Pavel 
Hajčman, Lukáš Zbožínek, Jiří Novák, 
Naděžda Švestková Oulehlová, Jaroslav 
Ondráček, Marek Zapletal, Daniel Ma-
cák, Zdeněk Formánek, Petr Markovský

Komise školství a sportu: Irena 
Jonová (předsedkyně), Viktor Verner, 
Stanislava Beštová, Ladislav Sebök, 
Petr Jakoubek, Alena Moravcová, To-
máš Polák, Marek Zapletal, Ondřej 
Novák, Jindřiška Dolinová, Iva Hlav-
sová

Komise sociální: Dušan Ščambu-
ra (předseda), Vladimíra Morávková, 
Pavel Zlatnický, Jiřina Cepková, Ma-
rie Vychopeňová, Marcela Jedličková, 
Věra Nedomová, Marek Zapletal, Dag-
mar Hejlová, Miroslav Adámek, Zdeň-
ka Laštuvičková

Komise obchodu, živností a cestov-
ního ruchu: František Šmejkal (před-
seda), Milan Hladil, Andrea Závěšická, 
Emilie Průšová, Miloslav Kulhaj, Jiří 
Jordán, Roman Kovář, Zdeněk Zerzáň, 
Zdeňka Dvořáková Kocourková, Anto-
nín Vidrman, Radovan Auer

Komise 132: Ondřej Polák (předse-
da), Irena Jonová, Martin Čermák, Jan 
Horák, Vojtěch Šeliga, David Šimák, 
Valerie Hrubá ml., Radovan Auer, Klá-
ra Dubovská Holubová, Karel Hošek, 
Tomáš Menšík

Komise kultury a letopisecká: Petr 
Král (předseda), Lenka Hoffmannová, 
Miroslav Jílek, Tomáš Bartošek, Alena 
Hlavešová, Jolana Rippelová, Kamila 
Šeligová, Petr Krill, Petr Blažek, Petr 
Tkadlec, Olga Zimmermannová

Farářka Hana Ducho se loučí se Šumperkem Nádoby na bioodpad by si měli 
lidé vyzvednout co nejdříve

Ve výborech a komisích usedli noví i staronoví členové

Hana Ducho působila ve městě od 
roku 2008.  Foto: archiv
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    Pokr. ze str. 3
Ten spolu se svým synem Janem rozdělil prostor 

před kinem do tří funkčních zón. Střed směrem k hlav-
nímu vchodu by měl mít výrazně červenou barvu, jež 
může imitovat koberec, po jakém kráčejí filmové hvěz-
dy při premiérách či na předávání Oscarů. Tvořit by ho 
mohl syntetický pružný umělý povrch, který je velmi 
odolný a jehož dvacetiletá životnost se může ochran-
nými nátěry výrazně prodloužit. „Do této plochy jsme 
vložili piktogramy se symbolem oka, které odkazují na 
název kina a vnášejí do nástupního prostoru zajímavý 
prvek,“ prozradil Skoumal. 

Architekti navrhli také vybudování nového boční-
ho vstupu z ulice přímo do dnešního bufetu - budoucí 
kavárny Oko, která by v létě měla mít předzahrád-

ku, v níž bude moci posedět nejméně šestnáct hostů. 
„Vlastní vchod bude sloužit nejen obsluze, ale umožní 
provoz předzahrádky i v době, kdy kino nepromítá 
a není otevřená pokladna,“ podotkl Skoumal a upřes-
nil, že plochu pro předzahrádku bude vymezovat  
velkoformátová dlažba ve světlé barvě a ze strany sil-
nice a průchozího chodníku ji budou lemovat mobilní 
truhlíky se zelení. „Mimo letní sezonu bude tato část 
sloužit jako volný prostor,“ dodal architekt.

V pravé části pak vznikne na betonové zámkové 
dlažbě „setkávací“ odpočinková zóna s rozmanitě roz-
místěnými krychlemi z přírodního lícovaného betonu 
o hraně čtyřiceti centimetrů. „Lidé si tu budou moci 
sednout, počkat na přátele, popovídat si. Jde ale o uni-
verzální prvek, který může být využit i jiným způso-
bem,“ podotkl architekt.

Proměnou projde samozřejmě i fasáda objektu. 
Navržena je v decentní barevnosti v odstínech světlé 
a tmavší šedé. „Zvažovali jsme různou barevnost, ale 
vzhledem k výrazné příchozí ploše se tato decentní 
kombinace jeví jako nejvhodnější. Je velkým kontras-
tem k červenému nástupnímu koberci. To bude ve spo-
jení s boční zelení v truhlících působit velmi zajímavě,“ 
je přesvědčen Skoumal.

Hlavní vstup do kina mezi jednotlivými pilíři a ni-
kami v tmavších odstínech bude zastřešen půldruhého 
metru vysazenou markýzou z průsvitného polypropy-
lenového materiálu. Ta bude mít v čele světelný LED 
panel pro prezentaci pořadů, jež v kině v daném čase 
probíhají. „Tuto živou upoutávku mohou sledovat 
všichni, kteří se budou kolem kina pohybovat,“ zmí-
nil architekt. Obnovy by se mohl dočkat také nápis na 
horní atice označující název kina, jehož stav je dnes 
velmi špatný. Po repasi a obnově neonového osvětlení 
by ale možná mohl fungovat i v budoucnosti. „Pokud 
by zhodnocení jeho stavu ukázalo, že obnova je nee-
konomická, řešili bychom označení kina nově prosvět-
lenými písmeny,“ připustil Skoumal a zdůraznil, že  
rekonstrukce fasády a venkovního prostoru by měla 
kinu navrátit důstojný vzhled. Vzápětí prozradil, že 
v plánu jsou i opravy interiéru, který zahrnuje poklad-
nu, kavárnu, foyer a šatnu. Zda se uskuteční, záleží na 
tom, zda budou v rozpočtu města finanční prostředky. 

Dnešní Kino Oko zahájilo provoz 20. prosince roku 
1928 pod názvem Kino - Varieté. Později bylo přejme-
nováno na Kapitol. Zásadní rekonstrukce se budova 
dočkala v roce 1968, kdy byla mimo jiné přemístěna 
původní promítací kabina, do níž vedly krkolomné 
točité železné schody. Kino adaptované na 70 mm pro-
jekci zahájilo provoz 29. listopadu 1970. Zásadní pře-
lom ale pro Oko znamenala v roce 2010 digitalizace ve 
standardu DCI, která umožňuje i projekce ve 3D for-
mátu, ještě předtím se podařilo modernizovat interiér 
kinosálu. Jeho současná kapacita je 377 míst, z nichž 
dvě mají vyhrazena vozíčkáři. Z. Kvapilová

Kino čekají další opravy, za rok by měl 
zevnějšek Oka projít výraznou proměnou

Kino si dnes omlazovací kúru zaslouží.  Foto: -zk-

V době, kdy zde bylo varieté, byl prostor řešen kulti-
vovaně.  Foto: sbírka P. Možného

Oko návštěvností bodovalo 

Kino Oko hlásí dobré výsledky. Loňskou ná-
vštěvnost podpořily především filmy natáčené 
v regionu.
Hned dva snímky, které jejich tvůrci točili na 

Šumpersku, obsadily z hlediska návštěvnosti 
v loňském roce první a třetí příčku. Nejvíc divá-
ků, pět tisíc čtyři sta jedenáct, se vypravilo do kina 
na filmový debut šumperského rodáka Ondřeje 
Sokola Krásno. Jen o sto jedenatřicet méně jich 
zhlédlo pohádkový příběh Tři bratři. Třetím nej-
navštěvovanějším filmem byla Díra u Hanušovic 
režiséra Miroslava Krobota a scénáristy Lubomí-
ra Smékala, kteří pocházejí ze Zábřehu. Viděli ho 
tři tisíce šest set dvacet čtyři diváci. „Pro region je 
to zajímavá zpráva, protože k nám filmaři mohou 
přinést během natáčení peníze. V návaznosti pak 
utrží i regionální kina. Možná by v tomto smě-
ru mohla s dotačními pobídkami pomoci i ně-
která ministerstva,“ říká Kamil Navrátil, ředitel 
šumperského kina Oko. Mimořádného výsledku 
podle něj dosáhlo Oko v průměrné návštěvnosti 
na jedno představení. S třiašedesáti diváky, jež 
připadají průměrně na jedno promítání, se místní 
biograf dostal mezi desítku nejúspěšnějších kin. 
„Takovouto návštěvnost má i pražská Lucerna,“ 
podotýká Navrátil. 
Z hlediska celkové návštěvnosti jednosálových 

kin pak to šumperské skončilo v těsném závěsu 
za kiny pražskými a brněnskou Skalou. „Ve měs-
tech do tří set padesáti tisíc obyvatel je Oko jasně 
nejnavštěvovanější kino v republice. Lví podíl na 
tom mají především návštěvníci, za což jim patří 
poděkování,“ zdůrazňuje ředitel kina Oko a do-
dává, že loni do šumperského biografu zamířilo 
na šedesát tisíc diváků. -zk-

Na cestu světla se lidé vydali 
s lanškrounským děkanem  
Zbigniewem Czendlikem

Přijďte si zabruslit 
na zimní stadion 

Na webu je mapová aplikace 
zimní údržby, lze volat 
i na dispečerskou službu

   Pokr. ze str. 1 
Zbigniew Czendlik se s přítomnými podělil o „ve-

selé historky“ z jeho života, jež prokládal úvahami 
a vtipnými postřehy na různá témata. Bezprostřední 
kontakt s posluchači vytvořil mimořádnou atmosfé-
ru, která celý večer provázela. Stejný název jako měl 
i večer, „Kostel, hospoda a postel“, bude mít jeho kni-
ha fejetonů, jež by měla vyjít letos na podzim. Pře-
balovou kresbu svěřil lanškrounský děkan výtvarnici 
Věře Kovářové. 

Autogramiádou a popovídáním s některými poslu-
chači skončil večer, na který se hned tak nezapomene. 
„Takový zájem jsme už dlouho nezažili, přišlo více než 
tři sta lidí, kteří vytvořili úžasnou atmosféru,“ říká Petr 
Konupčík, který spolu s Jarmilou Švecovou stál u zro-
du celého projektu.

Na „cestu světla“ se mohou lidé vydat i v březnu, 
tentokráte se známým fotografem Jindřichem Štrei-
tem. Ten se nejprve ve středu 4. března zúčastní 
v 17.15 hodin vernisáže výstavy svých plakátů v Ga-
lerii na schodech ve Vile Doris v ulici 17. listopa-
du, poté se přesune do nedaleké Galerie J. Jílka, aby 
zde zahájil výstavu černobílých fotografií Jindřicha 
Buxbauma, a vzápětí se vrátí do Vily Doris, kde bude 
hostem cyklu Via Lucis nazvaném Setkání s přáteli. 
To začíná v 18.30 hodin.

23. dubna se pak mohou příznivci neobvyklých se-
tkání těšit na botanika a popularizátora vědy Václava 
Větvičku. V květnu bude hostem Via Lucis vynikající 
malíř Otto Placht a v červnu zavítá do Šumperka již 
tradičně virtuózní pianista Lukáš Vondráček. -zk-

Pravidelné bruslení pro veřejnost probíhá na zim-
ním stadionu každé úterý od 17 do 18 hodin, vstupné 
je třicet korun. V neděli dopoledne pak mohou na 
stadion zamířit rodiče s dětmi. Pro ně je vyhrazen 
čas od 8.30 do 9.45 hodin. A zabruslit si mohou zá-
jemci i ve středu 11. února od 14 do 15.30 hodin, ve 
čtvrtek 12. února od 14.30 do 16 hodin a také v pátek  
13. února od 14 do 15.30 hodin. Za vstup zaplatí  
čtyřicet korun. Další termíny bruslení pro veřejnost 
budou zveřejněny na stránkách PMŠ, a.s. www.pms-
spk.cz v sekci Zimní stadion. -red-

Mapovou aplikaci nazvanou Zimní údržba, v níž 
lze nalézt nejen zobrazení pořadí úklidu jednotli-
vých komunikací ve městě, ale také dobu, za kterou 
by měly být uklizené, najdou zájemci na adrese www.
sumperk.cz a také na stránkách Podniků města Šum-
perka www.pms-spk.cz v sekci mapy. Přímo z aplika-
ce lze poslat e-mail s dotazem či připomínkou, jež se 
vztahují ke konkrétnímu místu.

Připomínky k zimnímu úklidu je možné sdělo-
vat i nepřetržité čtyřiadvacetihodinové dispečerské 
službě. Všechny podněty, jež budou na telefonním 
čísle 604 920 123 nahlášeny, musí odpovědný pracov-
ník zaznamenat do dispečerské knihy s poznámkou 
o způsobu řešení. -zk-
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Ve čtvrtek 29. ledna proběhla v Základní škole Ští-
ty významná událost. Kromě pololetního vysvědčení 
zde starosta města Jiří Vogel, ředitel společnosti Klein 

Automotive Radek Hansmann, ředitel štítecké školy 
Miloš Harnych a ředitel šumperské „průmyslovky“ 
Petr Vepřek předali šestnácti žákům certifikáty za 
úspěšné absolvování dvouměsíčního kurzu elektro-
techniky. 

Žáci obdrželi certifikát za úspěšné plnění různoro-
dých zadání během kurzu elektroniky, který probíhal 
na Základní škole Štíty pod vedením učitelů odbor-
ných předmětů elektrotechniky z VOŠ a SPŠ Šumperk 
Miroslava Haltmara a Jaroslava Drexlera.  Při práci 
žákům rovněž významně asistoval Lumír Kratochvíl, 
student 2. ročníku oboru elektrotechniky VOŠ a SPŠ 
Šumperk.  Kurzu se účastnilo šestnáct žáků ze 7.,  
8. a 9. třídy, kteří si v jeho rámci mimo jiné osvojili 
pájení součástek na deskách plošných spojů, rozpo-
znávání důležitých komponentů a jejich měření po-
mocí elektronických diagnostických přístrojů. Žáci 
si rovněž vyrobili elektronický vánoční stromeček 
a bezdrátový detektor napětí. Všem se velice dařilo 
a jejich výrobky byly plně funkční.

Mezi VOŠ a SPŠ Šumperk a ZŠ Štíty tak byla zahá-
jena perspektivní dlouhodobá spolupráce zaměřená 
na rozvoj technických dovedností žáků.  

 M. Haltmar (redakčně upraveno)

Místní „průmyslovka“ spolupracuje 
se štíteckou Základní školou

Kurz elektroniky probíhal na Základní škole Štíty 
pod vedením učitelů odborných předmětů elektro-
techniky ze šumperské „průmyslovky“.  Foto: archiv

Smíchoviny slaví a představují 
nový portál plný informací!

Žáci a studenti mohou 
krotit literární múzu

Šumperská studentka bodovala na 
veletrzích v soutěži Region Regina

Redaktoři Smíchovin a jejich věrní 
čtenáři slaví! Časopis J&G Společnosti 
už podruhé dojel do ročního cíle a již 
teď rozjíždí svou 3. etapu… Místo od-
počinku a radosti z krásného 1. místa 
v celostátním klání školních časopisů 
však redakce a jeho šéfredaktor nepo-
volují a již teď připravují nové rubriky 
a nápady, které by mohli vložit do člán-
ků dalších čísel.

Předchozí dva roky časopisu hodno-
tí Jakub Gloza, šéfredaktor a zakladatel 
časopisu, velmi pozitivně. „Za dobu 
existence si časopis musel vytrpět své, 
postupně si musel získat čtenáře, kteří 
ho byli ochotni číst. To se však během 
dvouletého úsilí podařilo a téměř s kaž-
dým dalším číslem zvyšujeme náklad 
kvůli poptávce nových čtenářů,“ kon-
statuje Jakub Gloza. Stále více a více 
čtenářů si podle něj časopis získává „za  
pochodu“, a to hlavně díky rubrikám, 
které se od ledna zaměřují nejen na akti-
vity Společnosti a Jedničky, ale i na dění 
na celém Šumpersku. 

Kromě počtu vydání a stránek se 
během dvouletého maratonu rozrostla 
i samotná redakce. „Začínal jsem sám, 
teď jsem však obklopen skvělým pěti-
členným týmem, který se nebojí krea-
tivně tvořit, i když jejich aktivnost při 
psaní článků si musím někdy tvrdohlavě 
vynucovat,“ směje se Jakub.

Na leden 2015, kdy časopis oslavil 
druhé jubileum, si připravil pro své 
čtenáře řadu narozeninových překva-
pení. Mezi nimi i nový grafický „kabát“ 
a logo. Dalším „překvápkem“ byla ba-

revná obálka Smíchovin. „Podařilo se 
mi domluvit spolupráci mezi časopisem 
a tiskárnou Grafotyp, která nám časopis 
od ledna tiskne s barevnou obálkou. 
Velká vstřícnost z jejich strany mě pře-
kvapila a chtěl bych tiskárně poděko-
vat,“ dodává Jakub. 

Pro ty, kteří chtějí vědět více…
Dalším krokem vpřed je spuštění no-

vého internetového portálu Smíchoviny.
de.vu. „Chtěli jsme stvořit něco, kde by 
všichni čtenáři - hladovci po informa-
cích a zajímavých článcích našli několi-
krát během měsíce to, co je uspokojí,“ 
objasňuje důvod založení internetového 
webu www.smichoviny.de.vu Jakub Glo-
za. Portál kromě zajímavých rozhovorů 
přináší také řadu příspěvků, jež lákají 
na dění v Šumperku, či fotoreportáže 
z různých výstav a akcí. „Těm, kteří stále 
nevěří, či chtějí vědět více, zbývá jediné. 
A to portál navštívit a přesvědčit se tak 
na vlastní oči,“ uzavírá s úsměvem Glo-
za. -red. 

Stejně jako v předchozích letech se budou moci žáci 
základních a středních škol pokusit zkrotit svou literár-
ní múzu. 5. března se v prostorách Vlastivědného mu-
zea v Šumperku opět uskuteční doprovodný seminář 
soutěže Skrytá paměť Moravy. Již devátý ročník soutě-
že, kterou pořádá Památník písemnictví na Moravě, se 
tentokrát ponese v duchu tématu „Všude dobře…“.

Soutěž každoročně nabízí mladým spisovatelům 
prostor pro vyjádření jejich osobních prožitků a pro 
literární zpracování důvěrně známého prostředí. 
Prostřednictvím prozaických textů mohou vyprá-
vět o sobě samých, o rodinách, ve kterých vyrůstají, 
o sourozencích, přátelích či o spolužácích.  

Dílny se budou konat ve dvou blocích. Jejich rozdě-
lení odpovídá věkovým kategoriím soutěže. Do první 
kategorie spadají žáci od 12 do 15 let, kterým je určen 
seminář v rozsahu šedesáti minut. Kategorie druhá 
je zaměřena na věkovou skupinu účastníků od 16 do  
19 let, jejich seminář bude trvat devadesát minut. 

Semináře povedou lektoři z Památníku písemnic-
tví na Moravě. Přihlásit se lze nejpozději týden před 
termínem semináře na e-mailové adrese pamet@
muzeumbrnenska.cz, případně telefonicky na čísle 
547 229 932. M. Buchtová

Studenti třetích ročníků Střední od-
borné školy v Zemědělské ulici vědí, 
že po návratu z vánočních prázdnin je 
čeká odborná exkurze na veletrhy ces-
tovního ruchu Go a Regiontour v Brně. 
Ten první z nich - Mezinárodní vele-
trh průmyslu cestovního ruchu Go je  
zaměřený na výjezdovou turistiku. 
Úkolem Mezinárodního veletrhu turis-
tických možností v regionech Region-
tour je podpora domácího cestovního 
ruchu a incomingu v republice. Studen-
ti se zde mohou seznámit s novinkami 
v oboru, získat podklady pro přípravu 
maturitního zájezdu, rozšířit své zna-
losti zhlédnutím odborných prezentací 
a v neposlední řadě „na vlastní kůži“ 
zažít to nejlepší z jednotlivých regionů 
při folklorních, tanečních, hudebních 
a dalších vystoupeních, která probíha-
jí u jednotlivých expozic i na pódiích 
v rámci doprovodného programu.

Na letošní ročník se žáci 3.H obzvlášť 
těšili, protože se jejich dvě spolužačky 
rozhodly zúčastnit jedné ze tří odbor-
ných soutěží, které na veletrhu Go pro-
bíhají. Natálie Hrudová a Adéla Šímová 
bojovaly o korunku Královny regionů 
v rámci soutěže Region Regina.  Každá 
si připravila prezentaci jednoho regi-
onu. Natálie coby Eskymačka, vnučka 
Eskymo Welzla, představila divákům 
Zábřežsko a „stará čarodějnice“ Adéla 
přiletěla na koštěti přiblížit divákům ne-
jen Expozici čarodějnictví v Šumperku, 
ale i čarodějnickou cyklostezku a zámek 
ve Velkých Losinách. Obě předvedly 
krajový prvek - tradiční vodění králov-

ničky a vození krále v Rájci a výrobu 
nitěných knoflíků na Šumpersku. Pro 
volnou disciplínu si Natálie vybrala pí-
seň Cup Song a Adéla coby policistka 
zatančila s pompony a zatkla při tom 
zloděje. Posledním úkolem této soutěže 
je prezentace krajové speciality, kterou 
obě soutěžící připravily pod vedením 
učitelky Kateřiny Ondráčkové. Natálie 
upekla jablečné koblihy a Adéla při-
pravila játrovou paštiku podle receptu 
nalezeného na Borůvkové hoře v roce 
1900. Obě děvčata předvedla ve všech 
disciplínách vynikající výkony, které 
u Adély porota ocenila třetím místem.  

 J. Šimová (redakčně upraveno)

Ocenění Školní časopis roku 2014 
převzali obdrželi za Smíchoviny Ja-
kub Gloza (vpravo) s Honzou Šeflem. 
 Foto: archiv

Adéla Šímová (vpravo) získala v rám-
ci soutěže Region Regina o Královnu 
regionů třetí místo.  Foto: archiv
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Kaleidoskop kulturních událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských kulturních událostí

Středisko volného času Doris nabí-
zí tento týden příměstský tábor, jenž 
nese název Jarní prázdniny u babičky 
Dorisky. Vychází tak vstříc rodičům, 
kteří nemohou trávit celý prázdninový 
týden se svými dětmi.

Zítra, tedy ve čtvrtek 12. února, 
čeká na všechny děti, které přijdou na 
„Komín“ Čajový dýchánek u babičky. 
Vyrábět se zde budou od 9 do 15 ho-
din hrnky z keramické hlíny, podložky 
pod hrnek, šít voňavé panenky, míchat 
bylinné směsi na různé neduhy, péct 
sušenky k čaji a samozřejmě je i ochut-
návat.

Den na „Komíně“ plný sportovních 
a dovednostních aktivit pak chystá 
„Doriska“ na pátek 13. února od 9 do 
14.30 hodin. Akce je určená pro čtyř-
členné týmy. Ty lze samozřejmě sesta-
vit až na místě, takže jednotlivci jsou 
vítáni. Družstva je možné registrovat 
na www.hrybezhranic@doris.cz, nebo 
na místě od 9.15 hodin. Chybět nebude 
soutěž o nejoriginálnější dres a na vítěz-
né týmy čekají hodnotné ceny. Stačí jen 
vzít si s sebou portovní obuv do tělo-
cvičny. Bližší informace podá Vratislav 
Šula, sula@doris.cz, tel.č. 731 186 059.
 -zk-

Populární dobrodruh a cestopisný 
zpravodaj rádia Impuls Jiří Kolbaba se 
po půl roce vrací do Šumperka. Tento-
krát diváky zavede do tropického ráje 
na tichomořském ostrově Bali. 

Bali leží na rozhraní Tichého a In-
dického oceánu, uprostřed indonéské-
ho souostroví, osm set kilometrů jižně 
od rovníku. „Už dlouho tvrdím, že Bali 
je můj druhý domov. Tři miliony hin-
duistů prezentují každodenně svoji víru 

četnými oslavami, průvody a modlit-
bami. Diváci se mnou navštíví chrámy, 
domácnosti, rybářské vesnice, hory, je-
zera i okolní ostrovy. Čeká nás návštěva 
ojedinělého místa plného krásných lidí 
s bohatým duchovním životem, ostro-
va, který nemá na této planetě obdoby,“ 
představuje svůj nový pořad populární 
fotograf. Část jeho vyprávění přitom 
bude věnována zásadám kompoziční 
tvorby a tipům pro fotografování na 
cestách. Dobrodruh vystoupí v Domě 
kultury Šumperk v úterý 17. února od 
půl osmé večer.  -red-

Básník výtvarného obrazu, snažící 
se znovu nalézt dětství v umění. Tak je 
Radek Pilař vnímán z pohledu kritiků 
a historiků umění. Pro většinu z nás je 
jeho tvorba neodmyslitelně spjata s po-
stavičkami Večerníčka a dobromyslné-
ho loupežníka Rumcajse. Právě Pilařo-
vu tvorbu věnovanou těm nejmenším 
představuje výstava Radek Pilař dětem 
pro radost, která byla zahájena 5. úno-
ra v šumperském muzeu a potrvá do  
29. března. 

Návštěvníci se na výstavě potkají ne-
jen s Večerníčkem, loupežníkem Rum-
cajsem, jeho ženou Mankou a malým 
Cipískem, ale i s dalšími pohádkovými 
postavami, u jejichž zrodu stál jeden  
z nejtalentovanějších českých ilustrá-
torů. V Rytířském sále a jeho předsálí 
ožívají téměř všichni obyvatelé lesa Řá-
holce - víly, vodníci, lesní zvířátka - i ji-
čínská vrchnost. 

 „Z bohaté ilustrátorské tvorby Rad-
ka Pilaře jsou k vidění kupříkladu i ilu-
strace z autorského animovaného filmu 
Pozritě sa! nebo z knihy Markéty Vít-
kové O Kubáskovi, Měsíčkovi a mod-
rooké Nanynce. Vedle kolorovaných 
kreseb jsou představeny i umělcovy 
barevné litografie z 80. let 20. století,“ 
prozradila historička umění šumper-
ského muzea Lenka Kirkosová. Třicet 
tři originálních grafik a ilustrací, které 
zapůjčila rodina Radka Pilaře, doplňu-
jí i kvalitní naskenované kopie rovněž 
poskytnuté rodinou umělce. 

Návštěvníci si mohou na výstavě 
vyzkoušet odvyprávět pomocí jedno-
duché animační techniky svůj vlastní 
příběh s Rumcajsem v hlavní roli, po-
hrát si se světlem a stínem či otesto-
vat, jak dobře znají nejdéle vysílanou 
znělku v českých televizích. Dokonce 
si mohou sami ozvučit krátkou ukázku 
večerníčku. 

„Koncepci výstavy jsme se snažili 
pojmout interaktivním způsobem, kte-
rý prosazoval na svých výstavách sám 
umělec. Doufám, že příležitost pro-
hlédnout si díla všestranně nadaného 
umělce a kreativně se vyjádřit v muzeu 

ocení nejen děti, ale i dospělí,“ doda-
la Lenka Kirkosová. Pro nejmenší ná-
vštěvníky jsou nachystané i tematické 
omalovánky, puzzle a další skládačky. 
K výstavě probíhají doprovodné pro-
gramy a komentované prohlídky pro 
školy a školky. 

Umělcova rodina rovněž dala šum-
perskému muzeu k prodeji jedinečnou 
monografii Radek Pilař, vydanou v roce 
2003 a dnes již prakticky vyprodanou, 
za zlomek původní ceny. Zájemci, kteří 
by publikaci, mapující celé Pilařovo dílo, 
chtěli mít doma, si však musejí pospíšit. 
K dispozici je pouze několik kusů.  -mb-

Další premiérou šumperské divadel-
ní sezony je komedie 1 + 1 = 3 anglické-
ho autora Raye Cooneyho. S místními 
herci ji nastudoval režisér Roman Gro-
szmann. Poprvé tento titul uvidí diváci 
v sobotu 21. února od 19 hodin.

Ray Cooney, „mistr frašky“, jako au-
tor divadelních komedií se stal už za 
svého života legendou a v roce 2005 
obdržel od anglické královny za služ-
by dramatu Řád britského impéria. Je 
rovněž nositelem mnoha divadelních 
ocenění. Je obdivován i ve Francii 
a Francouzi ho přezdívají „anglický 
Feydeau“. Komedii 1 + 1 = 3, jež vy-
práví příběh manželské nevěry, která 
se vzpírá svému prozrazení, uvede 
šumperské divadlo poprvé v sobotu 
21. února. Představí se v ní Karolína 
Hýsková, Lucie Šmejkalová, Milan 
Cimerák, Jan Kroneisl, Vít Pištěcký 
a jako hosté Petr Vaněk a Miroslav Jí-
lek. -red-

V pátek 20. února od 19.30 hodin se 
na Hrádku Divadla Šumperk uskuteč-

ní další pocta jazzové legendě. Těchto 
unikátních koncertů, pořádaných Teens 
Jazzbandem Velké Losiny, se od roku 
2009 uskutečnilo již více než dvacet. 
Tentokrát bude pocta opravdu výjimeč-
ná, neboť bude připomenuto 100. výročí 
narození jednoho z nejlepších kornetis-
tů všech dob - Bobbyho Hacketta.

Bobby Hackett byl již za svého života 
uznáván mnoha předními jazzmany - 
například klarinetista Benny Goodman 
ho pozval na svůj legendární koncert 
v Carnegie Hall, aby tam Bobby vzdal 
svým hraním hold Bixu Beiderbecko-
vi. Úctu k Bobbymu Hackettovi cho-
vali i jeho nástrojoví kolegové, Louise 
Armstronga nevyjímaje. Návštěvníci 
koncertu budou moci kvality Bobbyho 
Hacketta ocenit v připravených dobo-
vých nahrávkách a taktéž zevrubněji 
nahlédnout do jeho života i repertoáru 
prostřednictvím živého koncertu Teens 
Jazzbandu. -bla-

S velkým zájmem veřejnosti se loni 
setkaly besedy debatního kroužku Věda 
a její filozofie, které nabídla šumperská 
Městská knihovna. Další setkání s vy-
sokoškolským vědecko-pedagogickým 
pracovníkem v nukleárních vědách Ja-
romírem Bárem tak chystá na únor. Na 
programu je ve čtvrtek 26. února v půj-
čovně knihovny v ulici 17. listopadu.

Ve čtvrtek 26. února se v knihovně 
v ulici 17. listopadu bude od 17 hodin 
mluvit o záhadě ruského pokladu v bi-
tvě u Slavkova roku 1805. Ještě letos totiž 
má být vydána kniha na zmíněné téma, 
v níž budou zveřejněny nové poznatky 
o této otázce, které po vydání knihy za-
hrneme i do šumperské besedy.   

Obě besedy povede Jaromír Bár, kte-
rý působil v Brně, Moskvě a v Káhiře. 
Pro nesouhlas s okupací Českosloven-
ska sovětskými vojsky byl od roku 1971 
do své rehabilitace v roce 1990 postižen 
zákazem pedagogické činnosti. Napsal 
více než dvě stě odborných prací, v dů-
chodu se zabývá filozofií vědy. Dovede 
vysvětlit i velmi obtížné otázky tak, aby 
jim porozuměl každý, kdo má o věc 
zájem. Každý z účastníků besedy navíc 
může na jejím začátku navrhnout téma, 
o němž chce, aby se příště diskutovalo. 
O přijetí a pořadí navržených témat se 
bude hlasovat. -zk-

Mateřské centrum Pumpkin, o.s. 
pořádá Dětský maškarní karneval 

v neděli 22. února od 15 hodin 
v jídelně Střední odborné školy 
v Zemědělské ulici. Vstupenky 

lze koupit ve společnosti Delta Real 
v Radniční ulici a v baru U Zlatého 

jelena v ulici Krátké. 

Výstava Radek Pilař dětem pro radost 
je v muzeu k vidění do 29. března. 
 Foto: -zk-

Jiří Kolbaba zavede diváky na ostrov 
Bali.  Foto: archiv

„Doriska“ láká na jarní 
prázdniny u babičky

Jiří Kolbaba zve na cestu 
do tichomořského ráje

Radek Pilař dětem 
a Šumperku pro radost

Divadelníci chystají premiéru 
komedie Raye Cooneyho 1 + 1 = 3

Další z jazzových poct: 
100 let kornetové legendy

V knihovně bude řeč o záhadě 
ruského pokladu v bitvě u Slavkova
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Městská knihovna

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

Půjčovní doba v období školního roku
Knihovna v ul. 17. listopadu

tel. 583 283 138
Knihovna Sever

Temenická 5
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

Středisko volného času Doris

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Každé pondělí, každé úterý, každý   Volná herna
čtvrtek a každý pátek (s výjimkou 
jarních prázdnin) od 15 do 18 hod. 
v MC na „K“ 
Každou středu (s výjimkou 11.2.)   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hod. v MC Komínkov
Do 13.2. vždy od 9 do 15 hod. na „K“  Jarní prázdniny u babičky Dorisky 
  Inf. J. Kamp, tel.č. 774 908 122, 
  kamp@doris.cz
15.2. od 9.30 do 16.30 hod. v MC na „K“ Tajemství ženského pánevního dna 
  Kurz L. Komanické
18.2. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky    Výtvarné tvoření  
  pro ženy každého věku
21.2. od 9 do 16 hod. v „SEV“ Švagrov  Dřevořezání s Marcelem   Inf. Kantorek, 
  tel.č. 725 082 503, www.svagrov.cz.
24.2. od 17 hod. v „SEV“ Švagrov   Filmový večer 
  Promítání filmů zaměřených na globální  
  problémy planety
27.2. od 15 do 18 hod. v AD na „K“  Hadráčci - Sněhánci 
  Tvořivý ateliér pro všechny
28.2. od 10 do 18 hod. v „SEV“ Švagrov  Masopustní sobota  Inf. M. Kantorek, 
  tel.č. 725 082 503, www.svagrov.cz
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 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 + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, U Rad-
nice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

Pondělí - pátek vždy  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
od 9 do 17 hod. místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE  
 JINAK A SVOBODNĚJI! 
Bližší informace: I. Škrabal, tel.č. 777 793 714, e-mail: csi@cpkp.cz , CSI, Sládkova 66, 
Šumperk, www.centruminovaci.cz, www.cpkp.cz.

12.2. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna 
 Pletení rukama - dokončujeme šálu
13.2. v 10 hod. a ve 13 hod. Relaxační den na Majáku  (bowling, bazén)
na Majáku
19.2. od 9.30 hod. v „K“  Kurz sebeobsluhy 
 Vaření pro zrakově postižené
20.2. od 9.30 hod. na Komíně  Keramika na Komíně
23.2. od 13.30 hod. v „K“  Křeslo pro hosta  Setkání s p. Ševčíkovou 
 z Tyfloservisu - předvedení lup
24.2. od 10 hod. v „K“  Zdravotní cvičení na židlích
26.2. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou  Pletení z pediku
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, „K“ = klubovna SONS.

Pontis Šumperk
13.2. od 14 hod. v „KS“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi
19.2. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Albatros
24.2. od 16 do 17.30 hod.   Klub filatelistů
Každé pondělí, úterý a pátek   Mateřské centrum Brouček
vždy od 9 do 12 hod. 
Každé pondělí od 13 hod.,   Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod. v „KS“  - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
Každé úterý a každou středu od   Cvičení s flexibary
8.30 hod.,každý čtvrtek od 10 hod. v „P“
Každé úterý (sudý týden) 9 hod. v „P“ Výtvarná dílna
Každé úterý od 9.30 hod.   Cvičení pro seniory na židlích
a každý čtvrtek od 11 hod. v „P“ 
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“   Cvičení pro seniory
Každou středu od 10 hod. a každý   Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek od 9 hod. v DPS Alžběta Trénování paměti
Každý čtvrtek od 14 hod. v „P“   Kroužek ručních prací
Každý pátek od 13 hod.  Konverzace v angličtině: začátečníci; 
a od 14 hod. v „P“   mírně pokročilí
Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, jelinkova.dag-
mar@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo 
Pontis, Gen. Svobody 68

Centrum pro rodinu

SONS Šumperk

Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Programy motivované knihou pro rodiče 
 na RD a jejich děti do 6 let 
 Lektorka P. Čermáková
Každou středu od 9.30  Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  Pro rodiče na RD a jejich děti  
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
 posezení, vzájemné sdílení 
15.2. od 15 hod. ve „FS“  Maškarní bál pro děti 
 Atrakce ve valentýnském duchu, divadélko 
 S radostí, rej v maskách
Od 27.2. od 9 hod. ve „FS“  Duchovní postní obnova - „Žena v Bibli   
 jako inspirace a zdroj pro dnešní ženu“ 
 Pro maminky na RD a ty, kteří mají dopol. čas
Do 12.3. v Út od 11 do 12 hod.,  Výstava fotografií J. Veselé „Fotomžiky“ 
ve St od 15 do 18 hod. a ve Čt a I. Benešové „Doteky přírody“
od 11 do 13 hod. v „Č“
Bližší informace: tel.č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.dcpr.
cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 26, otevře-
na pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 
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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 13.2. 2015 do 26.2. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku
Vepřová plec ......................................................................................................... 79,90 Kč/1 kg
Vepřová krkovice s kostí ......................................................................................... 82,- Kč/1 kg
Slovenský točený .................................................................................................. 39,90 Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Rohlík vícezrnný 60 g .....................................................................................................................................2,90 Kč
Makovka 86 g ....................................................................................................................................................4,90 Kč
Slezská pekárna Opava
Jablečná rolka 90 g ............................................................................................................................................ 7,- Kč
Rustikální pečivo 70 g  ...................................................................................................................................5,80 Kč
UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.
Šunka nejvyšší jakosti ........................................................................................................................ 145,- Kč/1 kg
Maso V + W
Gothaj ........................................................................................................................................................64,- Kč /1 kg
Jemný salám ............................................................................................................................................64,- Kč /1 kg
Šunka standard .................................................................................................................................... 114,- Kč/1 kg
Šunková klobása .....................................................................................................................................97,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

 

 
a  

 

15. prosince 2014 byl zahájen příjem přihlášek pro akade-
mický rok 2015/2016 do bakalářského (Bc.) a navazujícího 
magisterského (Ing.) studia v Konzultačním středisku v Šum-
perku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské 
univerzitě v Praze do studijního programu:

Hospodářská politika a správa – studijního
oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.

www.pef.czu.cz

Studujte
na Provozně ekonomické
fakultě ČZU v Praze
VÝUKA PROBÍHÁ V ŠUMPERKU

AKADEMICKÝ ROK 
2015/2016    Ř E D I T E L  a. s. 

Uzávěrka přihlášek do 12.03.2015 do 11.00 hod.
podrobné informace k účasti ve výběrovém řízení: www.pms-spk.cz

představenstvo společnosti Podniky města Šumperka 
a.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
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Obchod AKVAZOO RATAJ v Sadové ulici
V tomto čísle pokračujeme v poví-

dání s Karlem Ratajem, majitelem 
obchodu AKVAZOO RATAJ  v Sadové 
ulici. Ten je vyhledáván nejen mnohý-
mi akvaristy a chovateli čtyřnohých 
miláčků, ale často zde vidíme i rodiče 
s dětmi, které nemohou odtrhnout oči 
od rejnoků a velkých leguánů, chame-
leonů a dalších obyvatel prodejny.

Jak se vypořádáváte s interneto-
vým prodejem? Je to pro vás velká 
konkurence?

Konkurenci  e-shopů samozřejmě cí-
tíme. Na druhou stranu  nevidím situa-
ci tak černě jako mnozí moji kolegové. 
Nároky zákazníků rostou a požadují 
zboží okamžitě k dodání, perfektní in-
formační a poradenský servis, servisní 
a záruční služby. E-shopy, které těmto 
podmínkám vyhovují, samozřejmě 
nemohou pracovat s minimální marží 
a jejich ceny se tak často blíží cenám 
v kamenném obchodě. Lidé již dávno 
vědí, že nízká cena zdaleka není vše. 
My se navíc snažíme zákazníkům  na-
bízet řadu služeb, které na e-shopu ne-
mají.

To mě zaujalo, co například?
Při koupi akvária nás klient nepře-

stane zajímat tím, že ho zaplatí. Za-
kládáme si na tom, že mu poradíme 

od A do Z. To znamená, jaký substrát 
a jaké dekorace  jsou pro něj ideální, 
poradíme s výběrem rostlin a ryb a vy-
tvořením designu. Nedáme mu pokoj, 
dokud akvárium není stejně perfektní 
jako ty u nás na prodejně.

Náročnějším zákazníkům jsme 
schopni poskytnout kompletní servis 
v tom smyslu, že mu necháme zhotovit 
akvárium i nábytek na míru, nádrž mu  
vybavíme, aby byla ideální po technic-
ké stránce, a samozřejmě i osázíme. 
Většina z těchto zákazníků po nás vy-
žaduje i pravidelnou servisní údržbu, 
takže se o akvárium prakticky nemu-
sejí starat.

Jaké největší akvárium jste dělali?
Jedná se většinou o větší akvária od 

200 litrů výše. Z pěkných realizací mi 
utkvělo v hlavě dvoutisícilitrové akvári-
um V Mohelnici, v blízké době bychom 
měli realizovat akvárium o objemu tří 
tisíc litrů v budově pražské Allianz.

Jaké další služby jste schopni zá-
kazníkům poskytnout?

Nyní máme zajímavou nabídku pro 
všechny chovatele terarijních zvířat. 
Pro jejich chov jsou nezbytné zdroje, 
které vyřazují UV. Množství tohoto 
záření ale asi po roce provozu prudce 
klesá, což je častým důvodem úhynu 

zvířat. Nyní jsme zakoupili zařízení, 
díky němuž jsme schopni za symbolic-
ký poplatek zákazníkům jejich zdroje 
přeměřit, aby se ujistili, zda jsou v po-
řádku nebo nikoliv.

Co vás na vaší práci nejvíce napl-
ňuje?

Tak samozřejmě nebudu lhát, že mi 
pěkná tržba neudělá radost. Ale nejví-
ce mě potěší, když vidím, že chovaní 
živočichové se i v zajetí našeho obcho-
du cítí dobře a svobodně jako v příro-
dě . A když naše vědomosti, jak s nimi 
zacházet, dokážeme posunout až ke 
konečnému zákazníkovi. 

Akvárium Karla Rataje ze světové soutěže v Japonsku  v roce 2008

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.

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 303 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

NABÍDKA PRONÁJMU Hotel Sport
!  n o v é   p o d m í n k y   p r o n á j m u  !

Nabízíme pronájem plně vybaveného Hotelu Sport v Šumperku na ulici Žerotínova 59 u zimního 
stadionu v Šumperku , hotel je součástí hlavního sportovního areálu ve městě. Hotel je v současné 

době v provozu, celkem 18 pokojů s kapacitou 48 lůžek, restaurační část se 3 salonky a stylová 
pivnice-celkem cca 210 míst.Součástí nabídky je i prodejní stánek uvnitř zimního stadionu (I.liga ČR)

Uzávěrka nabídek do 02.03.2015
podrobné informace, prohlídka : Ing.Luděk Šperlich, tel.č.583212262 , pms@pms-spk.cz
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Zařídit si byt, dům, nebo kancelář, 
to není nikdy jen tak. Je to nejen ne-
malá investice do budoucna, ale také 
si při tom budujeme prostředí, v němž  
budeme trávit volné chvíle, případně 
pracovat několik příštích let. Mož-
ná i celých desetiletí. To už ale záleží 
také na tom, jak kvalitně si vybereme. 
Všichni chceme, aby to bylo hezké a za 
solidní cenu. To je zcela běžný i logic-
ký ideál. Někdy při tom ale zapomí-
náme, nebo přehlížíme další kritéria, 
která hrají též nemalou roli. Víte, jak 
si vybrat vybavení pro své bydlení či 
kancelář: není vám lhostejná kvalita? 
Buďte v klidu, nemusíte při tom nutně 
krachovat. Spíše naopak. A navíc při 
tom můžete udělat také něco pro své 
město, kraj a české hospodářství. Stačí 
si vybrat ryze česky. Zkuste šumperské 
Interiéry - centrum.

Máte právě hlavu plnou vybírání, za-
řizování, zvažování a plánování kolem 
vašeho bydlení? Zvažujete čemu dát 
přednost? Kvalitě? Ceně? Jakého vybrat 
dodavatele? Vybrat poctivé české, nebo 
ani nevíte, odkud ta kuchyně, kterou si 
právě vybíráte, pochází? Možná by vás 
to zajímat mělo. Komu dáte přednost? 
Českému řemeslníkovi a sousedovi ve 
městě, nebo komusi ze zahraničí?

Když nahlédnete trochu pod poklič-
ku českému řemeslu, zjistíte, že tolik 
opěvované české ručičky zdaleka nevy-
mřely. Naopak. Uvidíte, že umí vyrábět 

kvalitně, za solidní cenu - obzvláště 
v porovnání se zahraničními výrobci, 
vybírat si můžete z bohaté designové 
nabídky, která vašemu bydlení nepo-
chybně bude slušet a samozřejmostí je 
i mnohaletá záruka. Takže když už in-
vestujete nemalé peníze, máte i záruky, 
že se nemusíte klepat strachy, aby to 
také vydrželo.

Ryze šumperská společnost Interiéry 
- centrum tohle všechno nabízí. Česká 
výroba jí je vlastní a také ji podporuje, 
kde se dá. Navíc - řadu věcí si sami vy-
rábějí. V podstatě, co je v jejich silách. 
Vybrat si můžete nábytek do interié-
rů od chodby přes kuchyně, obýváky, 
kanceláře až po dětské pokoje. Což je 
sympatické hlavně v tom, že nemusí-
te běhat takříkajíc po všech čertech, 
ale vystačíte si s jedním interiérovým 
centrem. Do kuchyně si tu vyberete 
také veškeré vybavení, od vestavěných 
spotřebičů až po špičkové trouby. Po-
kud chcete být nedostižným kuchař-
ským mágem a konkurovat machrům 
z kategorie Pohlreich a spol, najdete 
tu dokonce i vůbec to nejlepší, co je ve 
vybavení pro kuchyně na trhu k dostá-
ní - od firmy Küppersbusch. Interiéry 
- centrum jsou dokonce v celém kraji 
jediným autorizovaným prodejcem 
produktů této špičkové firmy. Vyberou 
si tu ale samozřejmě i podstatně méně 
nároční kuchaři. Jako malou ochutnáv-
ku nabízíme něco málo z kuchyňské 

produkce této firmy. Hned čtyři „mo-
dely“ nabízí v cenové relaci cca kolem 
30 tisíc korun, samozřejmě bez vesta-
věných spotřebičů.

To je opravdu jen drobná špetka 
z nabídky. Vybírat si lze z podstatně šir-
ší nabídky variací materiálů, úchytek, 
kvalitního kování a doplňků. Pokud 
přijdete s přáním vyrobení jakýchko-
liv atypických prvků - i v tomto směru 
vám rádi vyjdou vstříc. Navíc si sami 
pro nábytek vyrábějí dvířka - z materi-
álů lak, folie a lamino. A to nejen pro 
kuchyně, ale i pro veškeré ostatní inte-
riérové vybavení.

Příjemný bonus, který nabízí, pak 
určitě představuje bezplatné projekto-
vání návrhů nábytkových sestav. Nej-
větší podíl nabídky Interiér - centra 
tvoří kuchyně s lakovaným povrchem, 
a to až z devadesáti procent. Hlavní dů-
vod je také maximálně praktický - jsou 
totiž nejpevnější a nejvíce vydrží.

Ale pozor, u kuchyní nabídka to-
hoto centra ještě zdaleka nekončí. Ve 
svém „repertoáru“ mají i další nezbyt-
ný sortiment pro vaše bydlení. A do 
tohoto okruhu samozřejmě patří také 
okna. Ty v plastovém provedení dodá-
vá značková prodejna Oknostyl group. 
Kromě tohoto sortimentu je však na-
bídka a možnosti dodání Interiérů - 
centra takřka kompletní. Zařizují také 
rekonstrukci bytových jader a pracují 
se stavebním sklem. Příliš starostí si 

nemusíte dělat ani s tím, jak to všech-
no do svého bytu, domu, či kanceláře 
dostanete a poskládáte. Montování 
a servis si též tato firma obstarává sama 
a rozhodně je lepší této nabídky využít, 
než se pak dočkat nemilých překvapení 
v podobě poškození způsobeného ne-
znalostí - čímž byste samozřejmě přišli 
i o záruku. Zhruba za dobu čtyř týdnů 
se dočkáte vyrobení vaší zakázky na 
míru, pak už se může začít montovat 
a nakonec - spokojeně bydlet.

Získaly si Interiéry - centrum 
vaši pozornost? Určitě si je zajdě-
te prohlédnout zblízka, ať víte, o co 
běží. První „oťukání“ můžete provést 
v podstatě okamžitě - stačí se podí-
vat na webové stránky tohoto centra 
www.interiery-centrum.cz. Aktuálně 
zjistíte, že i tady lze pořídit řadu vyba-
vení se zajímavou slevou. Pokud stále 
váháte a přemýšlíte, asi vám nezbude, 
než si dát tu práci a porovnat nabídku 
a ceny s konkurencí. Třeba pak budete 
příjemně překvapeni.

Interiéry - centrum najdete přímo 
v centru Šumperka v ulici Slovanské 13 
- naproti bývalému kinu Svět. Přijít si 
vybírat, podívat, nebo se poradit můžete 
každý všední den od 8.30 do 17 hodin. 
Pokud už víte, že si zde chcete vybrat 
a naplánovat budoucnost interiéru svého 
bydlení či kanceláře, určitě se objednejte 
dopředu, aby se na vás dostalo a nemu-
síte dlouze čekat. Martina Burýšková

Zařizujete kuchyni, byt či domek? Zabydlet si je můžete i hezky česky. Inspirujte se s Interiéry - Centrem

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o.
Gen.Svobody 19a  Hlavní Třída 10, Šumperk
Tel: 774 959 531 Tel: 724 479 800

Více informací na
www.optomedic.cz

AKCE NA ÚNOR Nyní 
NOVĚ 

i na 
HLAVNÍ 
TŘÍDĚ

Kupony a další slevy se nesčítají. 
Platí při zakoupení obruby nad 1500,- Kč 

a zakoupení brýlových čoček AR

KUPON  300,- Kč 
na nákup obruby
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Bludovská 10, 787 01 Šumperk
mob.: 602 248 097 
e-mail: printima@printima.cz
www.printima.cz

Akce potrvá od 1. 1. 2015 do 28. 2. 2015.

Sleva 15 %
  na potisk tri ek

inzerce 10 x 6 cm trička barevné varianty.indd   2 22. 1. 2015   8:44:39

.....děkujeme že kupujete český nábytek. TĚŠÍ SE NA VÁS NEJVĚTŠÍ PRODEJCE A JEDINÉ 
ZNAČKOVÉ ZASTOUPENÍ TOHOTO VÝROBCE NÁBYTKU V REGIONU

Nové řady laku se 
speciální perletí na 
kuchyňská dvířka...
využijte AKCI nejlepší 
ceny nábytku v historii 
naší společnosti

Zdarma návrhy ve 3D
do 31.3.2015 ke všem 
kuchyním pojezdy a panty 
BLUM zdarma

až 25 let záruka
WWW.INTERIERY-CENTRUM.CZ
 www.oknostyl.cz

Kuchyně, nábytek, okna - Olomouc : Wellnerova 3B, 779 00 Olomouc - naproti ušatému domu
(tel:775 575 820, tel. 777575870 mail info@interiery-centrum.cz, olomouc@oknostyl.cz)

Kuchyně, nábytek, okna - Šumperk : Slovanská 13, 787 01 Šumperk - naproti bývalému kinu Svět
(tel:775 575 820, mail info@interiery-centrum.cz, sumperk@oknostyl.cz)

Nová pobočka Praha, Bubenské nábřeži, Praha 8, tel. 777575870
Nova pobočka Praha 1 Kozí 3, tel. 777575870

SLEVA 
až

69%

• vizitky
• reklamní tabule
• reklamní letáky
• grafické návrhy
• plachtoviny s potiskem
• reklamní předměty
• polepy aut a vitrín 
• billboardy 
• autoplachty

• digitální tisk
• samolepky
• fotopráce

jena.sumperk@cbox.cz    www.jenasumperk.cz    

y

m

sk

REKLAMNÍ AGENTURA U
Hlavní třída 3, 787 01 Šumperk
tel.: 583 211 432, 602 769 707

604 250 881

vizitky

60666 4 250 88111reklama • gra�ka • tisk • full service

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

 ZHUBNOUT 
JE SNADNÉ! Přijďte.

Mgr. Jolana 
Keprtová


