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Od dubna si lze vybrat 
pro sňatek kteroukoliv 
sobotu v roce

Turisty loni zlákaly především 
čarodějnické procesy  
a rozhledy z věže2 4 5

Školky zapíší 
děti koncem 
března 6

Klasika Viva slaví 
patnáctiny, čtěte rozhovor  
s Romanem Janků

Preludium Aloise Motýla vstupuje do druhé poloviny

Historie festivalu Preludium Aloi-
se Motýla, po němž loni pořadatelé  
původní Šumperské preludium pojme-
novali, se píše již neuvěřitelných dva-
ačtyřicet let. A stejně jako v minulosti 
také letos ctí pořadatelé původní myš-
lenku festivalu - pomoci v počátku ka-
riéry mladým a začínajícím umělcům. 
Dva z nich se už letos představili.

„První dva koncerty Preludia Aloi-
se Motýla a Klasiky Viva byly mimo-
řádné. Nápad s „rodinnými“ koncerty 
českých významných hudebních rodin 
posluchače nejen zaujal, ale přímo nad- 
chnul. Ať to byl koncert Ivana a Da-
niela Klánských nebo koncert Jiřího 
Hoška jeho dcery Dominiky, vždy byly 
výkony odměněny potleskem vesto-
je. Koncerty se vyznačují krásnou 
návštěvou, klášterní kostel je téměř  
zaplněn,“ říká jeden z pořadatelů Pre-
ludia Roman Janků z Agentury J+D. 
Vzápětí dodává, že rovněž další kon-

certy nabízejí zajímavou dramaturgii 
a také umělecké osobnosti. 

Třetí festivalový koncert tak v pon-
dělí 16. března představí šumperskému 
publiku rodinu Rakových. Jeden z nej-
známějších kytaristů naší doby, Štěpán 
Rak, se představí na společném kon-
certě se svým synem, také kytaristou, 
Janem Matějem Rakem.

Závěrečný koncert Preludia v pon-
dělí 30. března představí posluchačům 
muzikantkou rodinu Kollertových. 
Klavírista Jiří Kollert patří k mimořád-
ným osobnostem naší hudební scény, 
vystupuje nejen jako sólista, ale bývá 
také často zván do porot nejrůznějších 
soutěží. „Jeho syn Eduard patří k nej-
nadanějším hudebníkům naší doby. 
Již v deseti letech vystupoval sólově 
s orchestrem Pražské komorní filhar-
monie, a to nejen na klavír, ale také na 
housle,“ prozrazuje intendant festivalu. 

Stejně jako v uplynulých ročnících 

také letos se koncertuje v klášterním 
kostele, a to vždy od sedmé večer-
ní. Vstupenky lze koupit v obvyklých 
předprodejích s tím, že na koncer-
ty Preludia je možné využít všechny 
předplacené karty Klasiky Viva, tedy 
Abonentní karty i karty Klubu přátel 
Klasiky Viva.  -zk-

Během druhého koncertu Preludia zavítali do Šumperka Jiří Hošek, jenž patří k nejznámějším hráčům na violoncello u nás, 
a jeho dcera Dominika Weiss Hošková, která v současnosti studuje na Jerusalem Academy of Music.  Foto: A. Kulhaj

Na konec března a celý duben připravu-
je Dětský klíč řadu akcí v rámci kampa-
ně „Rozsviťme se modře!“.     Strana 2

Pan Josef Jaroš, který třetím rokem 
pobývá v Domově důchodců, oslavil 
sté narozeniny. K nim mu poblahopřál 
i šumperský místostarosta Jan Přichys-
tal.    Strana 3

Šperkovnice šumperského muzea se 
otevřela minulý týden v Galerii Šum-
perska.    Strana 3

Studentka Kristýna Divišová propojila 
současnost s minulostí, získala třítýden-
ní zahraniční stipendium.   Strana 4

Svoz objemného odpadu

Objemný odpad mohou Šumpera-
né odložit postupně od pondělí  
16. března do pátku 3. dubna do 

velkoobjemových kontejnerů, jež se 
objeví na veřejných prostranstvích. 
Mapka s jejich přesným umístěním 
a daty je součástí tohoto čísla Zpra-
vodaje, zájemci ji najdou rovněž na 
www.sumperk.cz v odkazu Občan, 
sekci Komunální služby a podsekci 

Komunální odpad.
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Zpravodajství/Informace

Vyjít vstříc snoubencům se snaží šumperská rad-
nice. Od dubna tak mění termíny konání svatebních 
obřadů. Ty dosud probíhaly, s výjimkou tří měsíců, 
každou lichou sobotu. Nově se bude v Šumperku od-
dávat každou sobotu, pokud na ni nepřipadne státní 
svátek.

„Rada města se shodla, že jde o jednu z forem pre-
zentace města a rozhodla se počet dnů vymezených 
pro svatební obřady rozšířit,“ řekl tajemník šum-
perského Městského úřadu Petr Holub. Dosud se na 
šumperské radnici oddávalo v lichou sobotu, každý 
týden pak pouze v dubnu a červnu. A květnovým ter-
mínům se vzhledem k pověře „Svatba v máji, do roka 
máry“ zájemci o uzavření sňatku obloukem vyhýbali. 
„Od 1. dubna si mohou snoubenci vybrat kteroukoliv 
sobotu v roce s výjimkou státních svátků, z nichž le-
tos jeden připadá na 26. prosince, a víkendu, v němž 
bude 15. srpna probíhat Mezinárodní folklorní festi-
val,“ podotkl Holub.

Za svatbu v obřadní síni radnice zaplatí novoman-
želé rovnou tisícovku. Pokud si ale budou chtít říci po 
konzultaci s matrikou vzájemné ano v jiný den nebo 
na jiném místě, připlatí si ještě tisíc korun. „Loni u nás 
uzavřelo manželství sto šestnáct párů. Většina z nich 
tak učinila v sobotu v obřadní síni,“ uvedla vedoucí 
oddělení matriky šumperské radnice Daniela Šimko-
vá. O svatby mimo obřadní síň je podle ní největší 
zájem v letních měsících. Poměrně časté jsou obřady 
na zahradách, oddává se ale i v divadle, v restaura-
cích a na dalších vhodných místech. „Svatbu mimo 
obřadní síň je dobré dohodnout na matrice nejlépe až 
půl roku dopředu. Například letos již máme sobotní 

odpolední termíny od června do září téměř všechny 
zamluvené,“ upozornila vedoucí matrikářka.

Role oddávajících se po loňských komunálních vol-
bách zhostilo v Šumperku třináct zastupitelů. Man-
želství tak mohou snoubenci uzavřít před starostou 
Zdeňkem Brožem a místostarosty Janem Přichys-
talem a Tomášem Spurným či před jejich zastupi-
telskými kolegy Jiřím Gondou, Alenou Hlavešovou,  
Martinem Janíčkem, Irenou Jonovou, Petrem Králem, 
Ondřejem Polákem, Dušanem Ščamburou, Jarosla-
vem Voráčem, Jiřím Vozdou a Markem Zapletalem, 
kteří mají termíny, v nichž oddávají, předem naplá-
nované. -zk-

Ke svému dalšímu zasedání v letošním roce se 
sejdou šumperští zastupitelé ve čtvrtek 19. března. 
Schválit by měli Program regenerace městské památ-
kové zóny na letošní rok, rozdělení letošních grantů 
a dotací z rozpočtu města, včetně vzorů nových smluv, 
a časový harmonogram veřejné finanční podpory pro 
oblast výkonnostního sportu. Seznámí se s činností 
Městské policie a její spoluprací s Policií ČR v loň-
ském roce a s činností v oblasti požární ochrany a ci-
vilní obrany za stejné období. Projednají rovněž nový 
Jednací řád zastupitelstva, podporu projektu Andělá-
ria v následujících čtyřech letech a bude jim předlo-
ženo stanovisko dozorčí rady společnosti Šumperské 
sportovní areály s.r.o. Chybět nebudou ani majetko-
právní a finanční záležitosti. Jednání začíná ve čtvrtek 
19. března v 15 hodin v zasedací místnosti městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. -red-

Prvním březnovým dnem odstartoval v Šumperku 
svoz bioodpadu, který je třeba ukládat do hnědých 
dvou set čtyřicetilitrových nádob vybavených čipem. Ty 
se v jižní části města vyvážejí v pondělí a v severní části 
ve středu. Podobně jako u nádob na směsný komunální 
odpad je potřeba nádobu na bioodpad přistavit v den 
svozu na veřejné prostranství a po vyvezení ji uklidit. 
Mapka svozu bioodpadu je zveřejněna na městských 
stranách www.sumperk.cz v sekci Občan, podsekcích 
Komunální služby a Komunální odpad. -red-

Autismus. O této diagnóze slýcháme v posledních 
letech sice častěji, ale přece jen ne dostatečně. Poru-
cha autistického spektra, která se vyznačuje poškoze-
ním některých mozkových funkcí a jež postihuje asi 
sto tisíc obyvatel naší republiky, je přitom pro člověka 
celoživotním handicapem. Informovanost o této tak 
trochu záhadné poruše chce zvýšit osvětová kampaň 
nazvaná „Rozsviťte se modře!“ - „Česko svítí modře“. 
K ní se letos opět připojí místní obecně prospěšná spo-
lečnost Dětský klíč, která svoji činnost zaměřuje prá-
vě na podporu lidí s autismem a jejich rodin. V této 
souvislosti připravuje akci Modrý duben 2015 v Šum-
perku, jež odstartuje instalací výstavy v divadle, kterou 
bude možné si prohlédnout od soboty 28. března.

Nezisková organizace Dětský klíč vznikla před pat-
nácti lety. „Zaměřujeme se na poskytování sociálních 
služeb v oblasti péče o děti a mládež s poruchami au-
tistického spektra. Naším hlavním cílem je zapojení 
lidí s autismem  do běžného života a odlehčení jejich 
rodinám a pečujícím rodičům,“ říká Věra Nedomová, 
ředitelka Dětského klíče, jehož služeb v současnosti 
využívá šestadvacet rodin ze Šumperka a okolí.

„Modrou“ kampaní v Šumperku chce Dětský klíč 
lidem svět autistů přiblížit. „V roce 2007 byl ustanoven 
2. duben jako Světový den zvýšení povědomí o autis-
mu. Jeho součástí je mezinárodní kampaň „Light it up 
blue“ -  „Rozsviťme se modře“, jejímž cílem je upozor-
ňovat veřejnost na nutnost okamžité a stálé podpory 
lidí s autismem,“ podotýká Nedomová. Různé firmy 
a společnosti tak v předvečer Světového dne autismu 
osvětlují své budovy modrým světlem, a dávají tak 
najevo, že jim problematika autismu není lhostejná. 

„Modré světlo pomáhá zaměřit pozornost na autis-
mus, poruchu, která ovlivňuje přibližně šedesát sedm 
milionů lidí na celém světě. Modrá barva je barvou 
komunikace a sebevyjádření, tedy jednou z oblastí, 
v níž mají lidé s autismem největší potíže,“ vysvětluje 
ředitelka. Vzápětí připomíná, že v uplynulých letech 
Dětský klíč a jeho příznivci podpořili tento den zejmé-
na tím, že se oblékli do modrého a společně se vyfotili 
před šumperskou radnicí. „V této tradici chceme po-
kračovat a rádi bychom ji rozšířili o další aktivity na 
podporu osvěty autismu,“ dodává Nedomová.

„Modrý“ duben v Šumperku odstartuje u příležitos-
ti premiéry divadelní hry Slepice v sobotu 28. března 
výstava obrázků mladé ženy s autismem Lucie, které 
slepice doslova učarovaly. Kromě obrázků budou v di-
vadelní galerii umístěny také informační panely, na 
nichž se návštěvníci dozvědí o činnosti Dětského klíče 
a o problematice autismu vůbec. Výstava bude přístup-
ná vždy hodinu před představením nebo v rámci jaké-
hokoliv programu v divadle.

O dva dny později, v pondělí 30. března, pak budou 
v centru města studentky místního Gymnázia infor-
movat o autismu a o činnosti Dětského klíče a budou 
rozdávat informační letáky upozorňující na celosvěto-
vou kampaň Rozsviťme se modře. „Ve středu 1. dubna 
chceme v deset hodin dopoledne zorganizovat společ-
né focení v modrém před budovou radnice. Zájemci 
si zde budou moci koupit trička s kresbami dětí s au-
tismem a modré náramky,“ popisuje Věra Nedomová. 
Ve večerních hodinách pak budou modře nasvíceny 
morový sloup na náměstí a také budova divadla.  

Zapojit se do kampaně budou moci lidé i v sobotu 

25. dubna v rámci divadelního představení Slepice, 
určeného pro předplatitelskou skupinu B. Ve volném 
prodeji totiž bude od pondělí 16. března dvě stě vstu-
penek a výtěžek z jejich prodeje půjde na podporu 
aktivit Dětského klíče. Cena vstupenky je sto padesát 
korun s tím, že lze využít všechny slevy, které divadlo 
poskytuje. „Ti, kteří na divadelní představení přijdou, 
mohou kampaň podpořit i tím, že se obléknou do 
modrého nebo alespoň zvolí doplněk této barvy. A bu-
dou si také moci koupit trička s kresbami autistických 
dětí,“ říká Nedomová a dodává, že trička a další před-
měty si lze koupit během celého roku v sídle Dětského 
klíče v Kozinově ulici 5. Více informací najdou zájemci 
na www.detskyklic.cz. -zk-

Od dubna si mohou snoubenci vybrat 
pro sňatek kteroukoliv sobotu v roce

Zastupitelé 
se sejdou 19. března

Svoz bioodpadu 
odstartoval 1. března

Duben bude v Šumperku modrý, kampaň upozorní na autismus

Statistiky dokládají, že většinu manželství uzavírají 
snoubenci v obřadní síni radnice.  Foto: archiv

Lenka, která má poruchu autistického spektra, vel-
mi ráda maluje. Před současným „obdobím“ slepic ji 
uchvátili pávi. Na snímku s asistentkou Anetou Tka-
dlecovou.  Foto: archiv
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Zpravodajství/Výstava

Josef Jaroš bere stovku s humoremKlip Radečků 
patří mezi 
nejvyhledávanější 
videa na internetu
Šumperská kapela O5 a Radeček 

má za sebou další významný milník ve 
své úspěšné historii. Jejich nejnovější 
videoklip k písni Vloupám se vidělo 
na Youtube přes milion lidí. Klip se 
zároveň stal dvanáctým nejvyhledáva-
nějším videem na českém internetu za 
uplynulý měsíc.

Československý duet šumperských 
muzikantů a slovenské pěvecké hvězdy 
Márie Čírové sbírá v těchto dnech i dal-
ší úspěchy. Aktuálně je například třetí 
nejhranější českou skladbou v rádiích 
a v televizi. „Vůbec jsme nečekali, že se 
písnička takto chytne, ale o to víc nás 
to překvapilo a potěšilo,“ uvedl zpěvák 
Tomáš Polák. 

Skupinu O5 a Radeček mohou nyní 
její fanoušci slyšet naživo. Jarní turné 
společně se zpěvákem Voxelem čítá 
devět koncertů po celé České republi-
ce. Doma v Šumperku se v rámci turné 
zastaví v pátek 10. dubna v H-clubu. 
Videoklip k písni Vloupám lze zhléd-
nout na https://www.youtube.com/
watch?v=QXorVwOlGp0. -red-

Zná nazpaměť Ústavu českosloven-
ské republiky z roku 1920, recituje 
básně, k ránu si občas zacvičí a hlavně 
má obrovský smysl pro humor. Řeč 
je o Josefu Jarošovi, který minulou 
středu oslavil v šumperském Domově 
důchodců kulatou stovku. Kromě spo-
lubydlících a personálu domova mu 
k životnímu jubileu popřál také mís-
tostarosta Jan Přichystal.

„Pan Jaroš nám svým obrovským 
optimizmem doslova dává chuť do ži-
vota. Všichni ho tady máme moc rádi,“ 
přivítala oslavence na malém posezení  
ředitelka Domova důchodců Anna 
Podhrázská. „Je to náš rekordman 
a vzor pro všechny chlapy. A doufám, 
že ještě dlouho bude,“ doplnil ředitelku 
jeden ze členů místní kapely KIKS, jež 
jubilantovi na malé oslavě zahrála.

Pan Josef se narodil 4. března roku 
1915 manželům Marii a Tomášovi Ja-
rošovým v Tasově u Třebíče, tatínek byl 
zedník a maminka chodila pomáhat 
k sedlákům. Byl prostřední z pěti sou-
rozenců, jeho tři bratři a sestra však již 
zemřeli. V Pohořelicích se Josef Jaroš  
vyučil pekařem. „Tehdy jsem ještě mí-
chal těsto rukama v „trokách“ a chleba 
sázel do pece ručně. A ve středu a v so-
botu jsem jako učeň rozvážel velké 
bochníky chleba na kole. Najezdil jsem  
i devadesát kilometrů,“ zavzpomínal 
s úsměvem pan Josef, který v době mo-
bilizace v roce 1938 hlídal kulometné 
hnízdo v opevnění na Staroměstsku. 
Těsně po válce se oženil s o šest let mlad-
ší slečnou Marií, jež pocházela z neda-
leké vesnice, a ještě v roce 1945 spolu 
odešli za prací na Šumpersko. Nejprve 
našli útočiště ve staré pekárně v Libině. 
„Chtěl jsem dát pekárnu s pecí dohro-
mady, ale byla v tak špatném stavu, že 

to nešlo. Navíc zde byli tři další pekaři, 
kteří moc práce neměli,“ připomněl si 
první týdny v novém domově pan Jo-
sef, který tak chvíli nádeničil u zedníků 
a pomáhal při sklizni brambor. 

S manželkou, která pracovala ve Fru-
tě a poté na šumperském městském 
úřadu, se přestěhovali do Šumperka, 
kde bydleli v ulici Bří Čapků a později 
v Revoluční ulici. Pan Josef zde sehnal 
práci v pekárně pod poštou a zůstal jí 
věrný coby pekař a později technik až 
do důchodu. Když do něj odešel, moh-
li se s manželkou plně věnovat svým 
největším koníčkům - cyklistice, pěší 
turistice a cestování. V roce 1983 však 
paní Marie zemřela a on žil sám v bytě 
v Revoluční ulici. „Táta cestoval skoro 
pořád, vždycky si koupil nový jízd-
ní řád a často se stávalo, že když jsem 
přišel z práce, nebyl doma. Jel se projet 
vlakem třeba do České Třebové. Zlobit 
jsem se na něho nemohl, protože až do 
svých devadesáti mi dělal vynikající 

bramborové knedlíky se škvarky. Škvar-
ky miluje dodnes, má je v krabičce a dá 
si je vždycky, když mají k obědu rýži,“ 
prozradil syn Josef, jenž se narodil 
v roce 1953 a který stejně jako jeho otec 
strávil profesní život v jednom podniku 
- v někdejší „ŽOSce“ a dnešním Parsu 
se věnoval modernizaci vozů. 

V šumperském Domově důchodců 
žije Josef Jaroš, který má dvě vnouča-
ta a čtyři pravnoučata, od září 2013. 
A zde také minulý týden oslavil spolu 
s rodinou a se svými spolubydlícími 
sté narozeniny. Popřát mu přišli k vý-
znamnému jubileu i zástupci místní 
radnice a okresní správy sociálního 
zabezpečení. A jaký má vitální senior, 
který sám sebe označuje za trochu vy-
chloubačného, recept na dlouhověkost? 
„Za sto let se těch zážitků a zkušeností 
nasbírá docela dost. Možná bych chla-
pům poradil, aby se trochu vzmužili 
a nepoddávali se příliš svému stáří,“ 
podotkl s úsměvem pan Josef. -zk-

Touha člověka zdobit se je stará té-
měř jako lidstvo samo. Lidé však ne-
vytvářeli šperky pouze z estetických 
důvodů. K čemu sloužily, z jakých  
materiálů se vyráběly, a nejen to před-
stavuje od minulého týdne výstava 
Šperkovnice šumperského muzea. Vý-
stava je v Galerii Šumperska k vidění až 
do 7. června.

„Cílem výstavy nebyla chronologic-
ká prezentace jednotlivých předmětů, 
ale snaha přiblížit různorodé obměny 
šperků podle jejich typu. Vedle sebe tak 
jsou vystaveny pravěké i novověké oz-
doby osobního charakteru - náhrdelní-
ky, korále a korálky, brože, medailony, 
přívěsky, prsteny, náušnice a náramky 
- a není opomenut ani účesový šperk,“ 
zdůraznila historička umění Lenka 
Kirkosová. Návštěvníci zde mohou vi-
dět i ozdoby tvořící součást oděvu, tedy 
spony, šatové jehlice, brože, řetízky, zá-

věsky, knoflíky a nášivky, ale i růžence, 
křížky a hodinky.

Ke šperkům patří rovněž šperkovni-
ce, do kterých byly cennosti ukládány, 

i „poklady“ - tzv. depoty, v nichž byly 
klenoty záměrně uschovány do země. 
„Vystaven je i nejnovější objev, depot 
bronzových nákrčníků a honosné ští-
tové spony z pozdní doby bronzové, 
který byl dva týdny před otevřením vý-
stavy nalezen pomocí detektoru kovu,“ 
prozradil archeolog Jakub Halama.

Nejstarším vystaveným předmětem, 
který je zároveň nejstarším dokladem 
kovového šperku na severomoravském 
území, je náhrdelník vytvořený z mra-
morových korálků, měděných drátků 
svinutých do trubiček a plechových pe-
rel z druhé poloviny 4. tisíciletí př.n.l. 
Objeven byl při záchranném archeo-
logickém výzkumu na eneolitickém 
sídlišti u Moravičan. Převážná část 
vystavených šperků a bižuterie přitom 
byla nalezena právě při záchranných 
archeologických výzkumech nebo je 
muzeum získalo darem.  -mb-

Pan Josef je v domově důchodců spokojený. „Jsme s tátou domluvení, že až sem na 
stáří přijdu, budeme spolu na pokoji,“ zažertoval během setkání jeho syn. 
 Foto: -zk-

Vernisáž výstavy proběhla minulý čtvrtek. Zhlédnout ji mohou zájemci do 7. červ-
na.  Foto: P. Kvapil

Šperkovnice šumperského muzea se minulý týden otevřela

Foto: archiv O5 a Radeček
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Studentka propojila současnost s minulostí, získala třítýdenní zahraniční stipendium
Tři nejhezčí týdny v životě prožila v lednu podle 

svých vlastních slov studentka šumperské Obchod-
ní akademie a Jazykové školy Kristýna Březinová. 
V rámci projektu, který loni vyhlásil pražský Goethe 
Institut v rámci podpory německy mluvících menšin 
v Česku, získala třítýdenní studijní stipendium ve 
výši dva a půl tisíce eur na berlínské jazykové škole ve 
čtvrti Wannsee. Kromě nezapomenutelných zážitků si 
zpět do Šumperka přivezla i mezinárodně uznávaný 
certifikát na úrovni A2 podle společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky.

„Jsem na Kristýnu moc pyšná. Získala obrovskou 
zkušenost, která jí může v budoucnu hodně pomoci,“ 
říká Ludmila Divišová, jež na šumperské Obchod-
ní akademii a Jazykové škole učí češtinu a němčinu 
a která celý projekt nazvaný Po Šumperku s němči-
nou koordinovala. Studentům ho nabídla začátkem 
školního roku, vypsán byl totiž právě pro Šumpersko 
a určen žákům a studentům od čtrnácti do sedmnác-
ti let. Téma zaujalo Františka Ottu z I.A a „třeťačku“ 
Kristýnu Březinovou. „František se rozhodl hledat 
historické stopy tak, že ve svém příspěvku ukáže bu-
dovy, jež se v Šumperku v 19. století nacházely a bude 
o nich vyprávět. Kristýna pak přišla s nápadem, že 
představí naši školu a srovná dnešní vzdělávání s ob-
dobím třicátých let minulého století, do něhož se ve 
snu přenese,“ popisuje začátky Divišová. „Soutěž pro 
mě byla nejen obrovskou výzvou, zda zvládnu nato-
čit nejvýše pětiminutový film na dané téma, ale také 
možností, jak rozšířit svůj obzor a posunout se někam 
dál,“ doplňuje svoji třídní učitelku Kristýna.

Oba studenti poté museli napsat a poslat svůj mo-
tivační dopis k projektu, životopis a scénář k budou-
címu „filmu“. Poté, co Goethe Institut oba přihlášené 
projekty uznal, se pustili do práce. „Asi nejtěžší bylo 
sehnat kulisy z roku 1934, v němž se část příběhu 
měla odehrávat. Ale zvládli jsme to, všichni mi moc 
pomáhali,“ podotýká studentka. Díky nadšení třídní 
učitelky a ostatních spolužáků se nakonec podařilo 

proměnit školní půdu v učebnu reálného německého 
gymnázia, které v dnešní budově Obchodní akade-
mie ve třicátých letech minulého století sídlilo. Důle-
žitou úlohu pak sehrály dobové rekvizity, oblečení po 
prababičce a pradědečkovi a účesy, které si učitelka se 
svojí žačkou nechaly pro tuto příležitost udělat. „Do 
natáčení se zapojili spolužáci i studenti obou prvních 
ročníků, z nichž Tomáš Hanák představoval gymna-
zistu z minulého století, který Kristýně vyzná ve snu 
lásku a jehož němčině Kristýna alias „Lisa“ nerozumí. 
Všichni naši žáci tak projektem doslova žili,“ usmívá 
se Ludmila Divišová.

Konečnou podobu dali účastníci projektu svým 
záznamům natočeným na mobilní telefon či fotoapa-
rát během dvoudenního semináře filmového střihu, 
který proběhl v listopadu v Geschaderově domě s ně-
meckou lektorkou. Své práce pak odeslali do Prahy. 
„Pár dní jsem netrpělivě očekávala výsledky, stále 
jsem kontrolovala e-mailovou schránku, až to nako-
nec přišlo. V první chvíli jsem cítila obrovský příval 
euforie, ale na druhou stranu si říkala, tak já oprav-
du jedu? Pak se samozřejmě dostavily i určité obavy 
a strach, jak to ty tři týdny zvládnu, ale paní učitelka 
mě uklidnila a dala mi veškeré informace potřebné 
k domluvě, cestování a pobytu,“ vzpomíná na chvíle, 
kdy se dozvěděla, že získala za svou práci třítýden-

ní stipendium na berlínské jazykové škole, Kristýna. 
U hodnotící komise zabodovala především tím, že 
propojila současnost s minulostí, kterou přiblížila po-
mocí dobových reálií. Její mladší „kolega“ František 
Otta skončil třetí a druhé místo připadlo studentce 
místní střední odborné školy Petře Krmelínové.

Kristýna odcestovala do Berlína druhý lednový tý-
den jako jediná z celé republiky. Potkala se zde se tře-
mi desítkami studentů z Argentiny, Uruguaye, Peru, 
Brazílie, Polska, Ruska, Ukrajiny, Austrálie a Itálie. 
Společně absolvovali dopolední výuku, odpolední 
„seznamovací“ semináře a řadu výletů nejen po ber-
línských památkách, ale vydali se také do Drážďan 
a Postupimi. „Každý den mám spojený s nějakým zá-
žitkem. Nezapomenu hlavně na to úžasné prostředí 
a fantastický kolektiv. Všichni jsme stále v kontaktu, 
dopisujeme si a sníme o dalším případném setkání,“ 
říká Kristýna, která v Berlíně oslavila své osmnáctiny. 
„Přesně o půlnoci mi spolužáci začali jeden po dru-
hém zpívat jejich národní narozeninové písně. Na to 
budu vzpomínat snad celý život,“ přiznává stipendist-
ka, která studuje němčinu od svých čtrnácti let. „Díky 
paní Divišové, mé třídní učitelce, a její bezmezné po-
moci jsem tento pobyt absolvovala a moje němčina se 
hodně zlepšila. Jsem jí za to nesmírně vděčná,“ zdů-
razňuje Kristýna, která poslední týden pobytu dob-
rovolně absolvovala mezinárodní německé zkoušky, 
v nichž uspěla. „Už teď se chci poohlédnout po ně-
jaké brigádě v zahraničí. Po lednové zkušenosti ne-
mám téměř žádné obavy z cestování, takže bych ráda 
o prázdninách odjela do nějaké, nejlépe německy 
mluvící země,“ prozrazuje studentka. 

Učitelka Ludmila Divišová neskrývá radost z toho, 
jak její studentka celý pobyt v Berlíně zvládla. „Výhra 
Kristýny zafungovala na celou školu a také organizá-
toři byli velmi spokojeni, takže chtějí projekt rozšířit 
i na Opavsko. A pokud bude vypsán příští školní rok 
také pro náš region, určitě se do něj opět přihlásíme,“ 
uzavírá Divišová.  Z. Kvapilová

Šumperský dětský sbor 
zve na Jarní koncerty

Datum v kalendáři napovídá blížící se jaro, což je 
také doba Jarních koncertů Šumperského dětského 
sboru. Trochu jsme se rozrostli, proto by se jen těžko 
všechny naše sbory, včetně předškolních Zpívánků, 
vešly do koncertu 
jednoho. 

Z ku š e ně j š í 
pěvci, Plame-
ňáci a Motýli, 
tedy vystoupí 
na koncertě 
v klášterním 
kostele v pá-
tek 20. března  
v 18 hodin. Poslu-
chači mohou na 
činnost sboru přispět 
dobrovolným vstupným. Mláďátka, tedy Zpívánky, 
Růžové děti a Barevné děti, potěší své blízké ve středu  
25. března ve velkém sále šumperského divadla. Také 
tady začínáme v 18 hodin a vstupenky na tento kon-
cert lze zakoupit v recepci Komína v pracovní dny 
vždy v době od 14 do 18 hodin. Všechny příznivce 
sborového zpívání srdečně zveme.

 T. Motýl, sbormistr ŠDS

Pravidelné bruslení pro veřejnost probíhá na zim-
ním stadionu každé úterý od 17 do 18 hodin, vstup-
né 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 zájemci 
i v sobotu 14. a také v neděli 15. března vždy od 14.30 
do 16 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-

Přijďte si zabruslit 
na zimní stadion

Zápis dětí do šumperských mateřských škol na 
školní rok 2015/2016 proběhne koncem března, kon-
krétně v úterý 24. a ve středu 25. března vždy od 8 
do 16 hodin. Děti přitom budou přijímány na základě 
kritérií stanovených ředitelkami „mateřinek“. Žádosti 
si lze vyzvednout v jednotlivých školkách.

V Šumperku si mohou rodiče vybrat ze tří měst-
ských mateřských škol, jež se nacházejí v celkem de-
seti lokalitách, a ze dvou „mateřinek“ při místních 
„speciálkách“. Pokud ovšem nepřijdou se svým dít-
kem k zápisu do „mateřinky“ ve vypsaném termínu, 
riskují, že pro jejich dítě nebude ve školce volné místo, 
neboť již bude zcela zaplněna. Během vlastního zápisu 
pak musí zákonný zástupce dítěte předložit k žádosti 
svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz o jeho 
očkování. -red-

Přehled mateřských škol: MŠ Pohádka, Nerudo-
va 4B (odloučené prac. Jeremenkova 52), MŠ Slu-
níčko, Evaldova 25 (odloučená prac. Gen. Krátkého 
28, Vrchlického 19, Šumavská 15), MŠ Veselá školka, 
Prievidzská 1 (odloučená prac. Temenická 61, Zahrad- 
ní 17A, Sluneční 38), SŠ, ZŠ a MŠ, Hanácká 3 (zápis 
na odloučeném prac. MŠ, Třebízského 1), ZŠ pro žáky 
se specifickými poruchami učení a MŠ logopedická 
Schola-Viva, o.p.s., Erbenova 16.

Školky zapíší děti 
koncem března

Městská knihovna Šumperk, knihovna Sever  
v Temenické ul. 5 vyhlašuje výtvarnou soutěž  

pro děti mateřských, speciálních a základních škol
Můj nejlepší kamarád

Malujeme o svých kamarádech, rodičích,  
sourozencích, zvířátkách, hračkách, knihách 

 a věcech kolem nás
Kategorie: Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ, 

2. stupeň ZŠ a Speciální škola
Výtvarné práce ve formátu A4 nakreslené 

libovolnou technikou lze odevzdávat nejpozději 
do 31. května v knihovně Sever!

Kromě výuky poznávala Kristýna (první zprava) se 
svými spolužáky samozřejmě Berlín.  Foto: archiv
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Dvaašedesát návrhů na Ceny města za rok 2014 
dorazilo do konce loňského prosince na šumperskou 
radnici. Z návrhů, jež lidé mohli posílat do devíti ka-
tegorií se čtyřmi podkategoriemi, schválili zastupite-
lé 22. ledna vítěze čtyř kategorií. V kategorii Životní 
prostředí a ekologie se přitom rozhodli cenu neudělit. 
O oceněných ve zbývajících kategoriích rozhodlo za-
stupitelstvo ve druhém kole hlasování, jehož výsledky 
schválilo na svém jednání 19. února. Současně se za-
stupitelé dohodli, že udělí dvě zvláštní ceny.

A zkrátka nepřišli ani ti, kteří nominace poslali. 
Vyhrát mohli vstupenky na slavnostní večer spojený 
s předáváním zmíněných ocenění. Jména výherců 
vylosovaly děti z místní „mateřinky“ Sluníčko. Dvě 
vstupenky na slavnostní večer tak obdrží G. Korge-
rová, Z. Krejčí, I. Heidenreich, E. Valderová, A. Ku-
biš, Š. Tundrová, O. Kohoutová, K. Šeligová, P. Šimek  
a V. Krejčí. Vyzvednout si je mohou po domluvě s re-
ferentem oddělení kultury a vnějších vztahů Bohusla-
vem Vondruškou, tel.č. 583 388 609, e-mail: bohuslav.
vondruska@sumperk.cz.

Slavnostní večer Cen města Šumperka proběh-
ne v sobotu 11. dubna v divadle. Šanci dostat se na 
tuto slavnostní událost mají i zájemci z řad veřejnosti. 
Město totiž uvolní vstupenky, jež se budou za padesát 
korun prodávat od pondělí 16. března v pokladně di-
vadla. -zk-

Vstupenky na slavnostní večer města 
se začnou prodávat 16. března

Lenku Ottovou 
nahradí v zastupitelstvu 
Marta Novotná

Turisty loni zlákaly především 
čarodějnické procesy a rozhledy z věže

Poplatek ze psů je třeba 
zaplatit do 31. března

Výherce volných vstupenek na slavnostní večer 
spojený s předáváním Cen města vylosovaly děti ze 
školky Sluníčko:  Foto: archiv MěÚ

Úspěšnou turistickou sezonu má za 
sebou město Šumperk. Atrakce, které 
místní radnice návštěvníkům i „domá-
cím“ loni nabídla, navštívilo na čtrnáct 
tisíc lidí. Mezi nimi bodovala expozice 
Čarodějnické procesy v Geschaderově 
domě a oblibě se těší i rozhledy z rad-
niční věže.

Šumperské turistické atrakce navští-
vilo loni 13 707 lidí, z nichž bylo tisíc 
třináct cizinců. Dvě stě dvaasedmdesát 
zahraničních návštěvníků přijelo z Ně-
mecka, sto sedmnáct pak z Polska, sto 
pětatřicet ze Slovenska a více než sto 
z Ukrajiny. Místní turistická lákadla si 
prohlédli rovněž Italové, Korejci, Fi-
nové, Francouzi, Holanďané, Britové, 
Američané, Japonci a Mexičané. Mezi 
návštěvníky se objevili například i Ma-
ďaři, Rusové, Kazachstánci, Vietnamci, 
Belgičané, Kolumbijci, Australané či 
Turkové. 

„Město Šumperk nabízí čtyři tu-
ristické produkty. Jsou to rozhledy 
z radniční věže, procházkové okruhy 
městem s průvodcem, stálá expozice 
Čarodějnické procesy v Geschaderově 
domě a prohlídka klášterního kostela 
Zvěstování Panny Marie,“ vyjmenová-
vá šumperské atraktivity tisková mluv-
čí radnice Olga Hajduková. Tradičně 
slušný zájem je podle ní o rozhledy 
z radniční věže. Možnosti shlédnout na 
město a Jeseníky z výšky využil 4601 zá- 
jemce. „Velkou návštěvnost jsme za-
znamenali převážně ve dnech, kdy byla 
radniční věž otevřena zdarma, tedy bě-
hem Prvomájových rozhledů, Slavností 
města a ve Dnech evropského dědictví. 
V těchto dnech se na Šumperk z výšky 

přišlo podívat celkem jedenáct set še-
desát šest návštěvníků. Stejnou mož-
nost nabídneme veřejnosti i letos,“ říká 
tisková mluvčí.

Do expozice Čarodějnické procesy 
v Geschaderově domě, která je vybave-
ná moderním audio průvodcem guide-
PORT™, loni zamířilo 5876 návštěvníků. 
Z nich 742 využili výše zmíněných dnů, 
během nichž se vstup neplatil. Naopak 
menší zájem byl loni o prohlídkové 
okruhy. Historii města přiblížili prů-
vodci sedmi stům třiceti osmi lidem. 

„Ze tří prohlídkových okruhů byl již 
tradičně největší zájem o „Procházku 
ze 13. do 21. století“. Uskutečnila se 
celkem osmačtyřicetkrát. Žádný zájem 
nebyl bohužel o okruh „Zrození malé 
Vídně“,“ konstatuje Hajduková, jež si 
nezájem o zmíněnou procházku vy-
světluje tím, že na podzim roku 2013 
nabídla radnice turistům nový produkt 
nazvaný „Po stopách malé Vídně“. Ten 
mohou zájemci absolvovat bez prů-
vodce s pomocí mapky či aplikace pro 
chytré mobilní telefony, která byla loni 
v červnu rozšířena o mapu a obrázky 
lokalit, kde Ondřej Sokol natáčel film 
Krásno. „Návštěvníci si tak mohou 
srovnat vzhled daných míst s filmovým 
ztvárněním,“ podotýká tisková mluvčí. 

Obdobnou nabídku jako loni chys-
tá šumperská radnice i na letošní letní 
turistickou sezonu, která odstartu-
je již tradičně 1. června a potrvá do  
30. září. Návštěvu místních památek 
si ale lze objednat i mimo sezonu, a to 
e-mailem na adrese pruvodce@sum-
perk.cz, nebo a telefonicky na čísle  
583 388 610. -zk-

Od roku 2015 se změnily podmínky 
placení poplatku ze psů. Sazba poplat-
ku zůstala ve stejné roční výši pět set 
korun za psa chovaného v rodinném 
domě, tisíc korun v ostatních domech 
a dvě stě korun platí důchodci.

Změna nastala ve lhůtě splatnosti. 
Do částky 500 Kč je poplatek splatný 

do 31. března, nad 500 Kč je poplatek 
splatný ve dvou splátkách - do 31. břez-
na a do 30. září. Nově lze poplatek hra-
dit prostřednictvím SIPO, stačí donést 
inkasní číslo a podepsat žádost. Bližší 
informace podá A. Dostálová, tel.č.  
583 388 406. P. Snášelová, odbor 

 finanční a plánovací MěÚ Šumperk

Další změnou ve svém složení prochází šumperské 
zastupitelstvo. Po Jaroslavu Horákovi, který kandido-
val za Sdružení Pro-Region a Piráti a jenž z vážných 
zdravotních důvodů rezignoval 16. února, odchází 
lékařka Lenka Ottová, zastupitelka za TOP 09. Svého 
mandátu se vzdala písemným oznámením ve čtvrtek 
19. února.

„Odcházím, abych se mohla plně věnovat práci 
vedoucí lékařky očního centra. Mou prioritou je za-
bezpečit kvalitní péči o pacienty. Kliniku právě opus-
tila lékařka, již musím nahradit. V této situaci bych 
nemohla náročné práci pro město zasvětit tolik času, 
kolik bych chtěla. Bylo by to nefér k voličům, proto 
raději uvolním místo tomu, kdo může pracovat v za-
stupitelstvu na sto procent,“ uvedla Lenka Ottová. Tu 
nahradí členka strany TOP 09 Marta Novotná, jež 
vedla kandidátku do komunálních voleb. Zastupitel-
ský slib by měla složit na jednání městského „parla-
mentu“ ve čtvrtek 19. března. -red-

Večerní venkovní produkce 
musí odsouhlasit radnice

O výjimku musejí do středy 25. břez-
na požádat šumperskou radnici ti, kdo 
plánují v letošním roce jakoukoliv akci 
spojenou s hudební produkcí, jež pře-
sáhne desátou hodinu večerní. Dostojí 
tak obecně závazné vyhlášce č. 5/2012 
o některých omezujících opatřeních 
k zabezpečení místních záležitostí  
veřejného pořádku, kterou vydalo za-
stupitelstvo města. Současně musejí 
respektovat ustanovení OZV č. 2/2014  
o zákazu konzumace alkoholických ná-
pojů na veřejném prostranství a OZV  
č. 8/2007 k zabezpečení místních záleži-
tostí veřejného pořádku na vymezených 
veřejných prostranstvích v souvislosti 
s používáním pyrotechnických výrobků.

„Chceme tímto způsobem předejít 
případným stížnostem občanů na kon-
zumaci alkoholu na veřejném prostran-
ství, na nedodržování nočního klidu 
a na používání pyrotechnických výrob-
ků mimo vymezené prostranství. Na-
ším cílem je i jednotlivé akce případně 
zkoordinovat,“ říká referentka oddělení 
kultury a vnějších vztahů šumperské 

radnice Eva Rutarová. Žádosti o udělení 
výjimky by tak měli pořadatelé zaslat na 
odbor školství, kultury a vnějších vzta-
hů nejpozději do středy 25. března, a to 
k rukám Evy Rutarové, nám. Míru 1, 
787 01 Šumperk. „Termín je nutné do-
držet, abychom mohli zpracovaný ma-
teriál předložit radě města ke schválení. 
Ti, kteří si žádost nepodají, se vystavují 
riziku, že jim nebude mimořádná vý-
jimka během roku udělena,“ zdůrazňuje 
referentka a připomíná, že nové formu-
láře pro podání žádosti jsou ke stažení 
na www.sumperk.cz v sekci Správa měs-
ta, podsekci Formuláře a tiskopisy - Od-
bor školství, kultura a vnějších vztahů. 

Na stejné adrese lze najít i úplná znění 
jednotlivých obecně závazných vyhlášek. 
„Všem pořadatelům také doporučujeme, 
aby se před podáním žádostí seznámili 
s kalendářem plánovaných akcí na we-
bových stránkách http://www.sumperk.
cz/cs/turista/ziva-brana-jeseniku.html. 
Předejdou tak současnému konání více 
větších akcí v jednom termínu,“ upozor-
ňuje Rutarová. -zk-
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Rozhovor Klasika Viva

Cyklus koncertů Klasika Viva letos 
oslaví patnáctiny. S jakými představa-
mi jste ho v roce 2000 zakládal? A po-
dařilo se je naplnit?

Abych se přiznal, vlastně jsem žád-
né konkrétní představy neměl. Byl to 
pokus o oživení pravidelných koncertů 
klasické vážné hudby v Šumperku. Chtěl 
jsem jeho kulturní život trochu oživit 
a sázel na to, že by obyvatelé Šumperka 
mohli být hladoví po takovém způsobu 
kulturního vyžití. Původně jsme také 
začínali projektem Hudba na radnici, 
a když jsme asi po dvou letech měli více 
návštěvníků koncertu, než byl počet 
židlí v obřadní síni a přilehlých kance-
lářích, bylo načase změnit působiště.

Koncerty se tak z radnice přestěhova-
ly do muzea a do divadla a my změnili 
název projektu na Šumperská klasika. 
Změna názvu na Klasika Viva pak při-
šla v momentě, kdy jsme se s partnery 
v Jeseníku domluvili na koncertech 
podobného ražení, ale prezentovat je 
v Jeseníku pod názvem Šumperská kla-
sika mi už nepřipadalo vhodné. Takže 
mám-li odpovědět na otázku, jestli se 

představy podařilo naplnit, musím říci, 
že výsledek předčil mé očekávání.

 
Co bylo v těch počátcích nejtěžší? 

Neměl jste někdy chuť to vzdát?
Nejtěžší bylo dát o sobě vhodným 

způsobem vědět. Naše PR bylo v plen-
kách, koncerty klasické hudby nikdy 
nebudou táhnout tak jako popové hvěz-
dy, takže bylo potřeba najít vhodné pro-
pagační cesty. A musím přiznat, že ze 
začátku se nám to vůbec nedařilo. Měli 
jsme koncerty, kdy nás bylo v sále mu-
zea osm. Takže samozřejmě chuť všeho 
nechat a dělat si nějakého svého koníč-
ka se objevila. Jenže mi to pořád tak ně-
jak nedalo a dnes si říkám naštěstí.

Kolik jste za těch čtrnáct let „do-
stal“ do Šumperka umělců? 

To vůbec nedokážu spočítat, ale bylo 
jich rozhodně více než dvě stě.

 
Jedním z předsevzetí, které jste na 

počátku měl, byla snaha přilákat na 
„vážnou“ hudbu mladé posluchače. 
Daří se to?

V době před patnácti lety jsem byl 
i já mladý (smích) a měl jsem předsta-
vy, že moji zálibu v hudbě mohou přece 
mít i ostatní. S přibývajícím věkem je 
mi ale jasné, že klasická vážná hudba 
není pro každého. Někdo potřebuje 
být hudebně vzděláván, aby chtěl jít na 
takový koncert, někdo chce jít jen na 
určitého umělce nebo skladbu a někdo 
k této zálibě musí „dorůst“. Tím mám 
na mysli, že tento typ hudby začíná 
intenzivně vnímat většinou střední 
generace od pětačtyřiceti let. Takže 
jsem rád, že mladí na koncerty zavítají, 
a není jich málo, ale nečekám, že bu-
dou pravidelnými návštěvníky. Pokud 
ano, je to skvělá zpráva, ale tento pří-
stup očekávám právě spíše od střední 
generace. A ta se nám na koncertech 
objevuje v opravdu velké míře.

Jaké je vlastně šumperské publi-
kum? Změnilo se za těch čtrnáct let?

Pevně doufám, že ne, protože před 
patnácti lety bylo publikum v Šum-
perku hladové, a když jsme si k nim 
našli propagační cestičku, tak byly sály 
plné. Dnes propagaci umíme, umíme 
se dostat do médií a publikum jsme si 
i tak trochu rozmazlili, nebo nám spíše 
uzrálo. Takže musíme také pečlivě vy-

bírat umělce pro dramaturgický plán, 
protože si posluchači potrpí na kvalitu. 
Zase se ale nemusíme bát pořádat kon-
cert například soudobé hudby, protože 
naše publikum je již vzdělané.

Cyklus prošel zejména v posled-
ních letech velkou proměnou. Zvý-
šil se počet koncertů, rozšířil se do  
dalších měst, přibyly KHS, pod svá 
„křídla“ jste vzal Preludium Aloise 
Motýla nebo Šumperský dětský sbor. 
Co je pro Vás tím hnacím motorem? 
Jak se to vše dá zvládnout? 

Ptáte se mě, jak to vše zvládnout, a na 
to se já sebe někdy taky ptávám. Ale 
v prvé řadě musím říci, že všechny tyto 
aktivity nedělám sám. Mám kolegyni 
v agentuře, v Šumperku je další tým 
ochotných lidí, kteří pomohou. Také 
v jiných městech jsou ochotní spolu-
pracovníci, bez kterých by organizace 
všech těchto aktivit nebyla možná. Za 
to vše jim patří můj velký dík. 

Bude letošní patnáctý ročník ně-
čím výjimečný? Chystáte něco speci-
álního, „narozeninového“?

ANO. Naše malé jubileum oslavíme 
v Šumperku historicky prvním prove-
dením barokní opery. Bude se jednat 
o operu Giuseppa Scarlattiho Armida, 
která nabídne propojení barokního di-
vadla, zpěvu, hudby a tance. Takovéto 
představení si Šumperk a jeho kulturní 
život určitě zaslouží. Vzhledem k tomu, 
že se bude jednat o velkou akci, nabíd-
neme operu nejen jako koncert Klasiky 
Viva, ale současně jako úvodní koncert 
letošního festivalu Klášterní hudební 
slavnosti. 

Na které další interprety se může 
hudbymilovná veřejnost těšit?

Těšit se můžeme na kytaristy Štěpána 

Raka a jeho syna Jana Matěje v rámci 
Preludia, po letech vystoupí Apollón 
kvartet, klavírista Daniel Wiesner, na-
bídneme kombinaci hudby a divadla 
v projektu „Až uslyšíš moře“ v čele 
s herečkou Lucií Kožinovou, vystoupí 
klarinetista Karel Dohnal s Triem Čes-
kých filharmoniků a další. 

Jak vidíte Klasiku Viva za dalších 
patnáct let? Dá se ještě vůbec něco 
nového vymyslet?

Vymyslet něco podobného se dá ur-
čitě. Vždyť nás již i jiná města kopírují, 
pouze s jiným názvem. Ale kam bude 
směrovat Klasika Viva v následujících 
patnácti letech, se nechám i já sám 
překvapit. Věřím, že hudbymilovná 
veřejnost zde bude i nadále. Dokonce 
si myslím, že jí bude čím dál tím víc. 
Pak už je jen na nás, abychom zajistili 
financování a nabídli takovou drama-
turgii, která bude zajímavá a poslucha-
če osloví.

 Děkuji za rozhovor, Z. Kvapilová

Kam bude směřovat Klasika Viva v dalších patnácti letech?  
To se i já sám nechám překvapit, říká Roman Janků

Na třetích Klášterních hudebních 
slavnostech v roce 2009 vystoupila 
Gabriela Demeterová, jež se pozdě-
ji stala patronkou tohoto festivalu. 
 Foto: archiv

Během závěrečného koncertu loňských Klášterních hudebních slavností zazněla 
Vivaldiho Stabat Mater a Gloria v podání Ensemble 18+ a Kühnova smíšeného 
sboru.  Foto: -pk-

V prosinci roku 2011 přijal pozvání 
Klasiky Viva houslista Jaroslav Svěce-
ný.  Foto: archiv

Již do patnácté sezony vstupuje v letošním roce cyklus koncertů vážné hud-
by nesoucí název Klasika Viva. Za uplynulá léta si vydobyl slušné renomé mezi 
hudebními projekty kraje a pořádající Agentura J+D violisty Romana Janků or-
ganizuje koncerty nejen v Šumperku, ale i v dalších městech. Projekt se rozrostl 
rovněž o letní Klášterní hudební slavnosti a Klasika Viva vzala pod svá křídla 
také festival Šumperské Preludium, jenž byl loni přejmenován na Preludium 
Aloise Motýla. Nejen o bilancování, ale také o budoucnosti je následující rozho-
vor s Romanem Janků.
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Zpravodajství/Kulturní okénko

Malí závodníci Ski klubu opět bodovali

Kde pouhá slova nestačí

V knihovně zazní 
poezie a hudba

V neděli 1. března se ve Ski parku Petříkov usku-
tečnil Jesenický pohár 2015 - Petříkovská vločka. Sou-
částí tohoto závodu bylo vyhlášení Krajského přeboru 
pro Olomoucký kraj pro rok 2015. 

Jelo se na skvěle upravené trati, která do rána zmrz-
la, takže závod byl velmi rychlý, což našim závodní-
kům více vyhovovalo. Závod v obřím slalomu se jel 
jednokolově. Za Ski klub Šumperk nastoupili všichni 
naši mladí lyžaři a závod se jim vydařil. Závodilo se 
v kategoriích myšáci (2008 a mladší), přípravka (2005-
2007) a předžáci (2002-2003). V kategorii myšáci se na 
6. místě umístila Dana Březinová. V rámci závodu se 
v kategoriích přípravka a předžáci vyhlašovali přebor-
níci Olomouckého kraje. Naši mladí závodníci slavili 
velký úspěch, protože ze čtyř kategorií tři vyhráli a dva-
krát se umístili na třetím místě, čímž se stali nejlepším 
oddílem. Přeborníkem Olomouckého kraje se v kate-
gorii přípravka dívky stala Michaela Mazáková, v kate-
gorii předžačky Petra Nováková a v kategorii předžáci 
Matěj Bank. Na třetím místě se v kategorii přípravka 

hoši umístil Jakub Babor a v kategorii předžačky Nicol 
Křenková. Krásné ceny předávali úspěšným závodní-
kům trenér české reprezentace Tomáš Bank a ředitel 
závodu Oto Kaděrka. M. Mazák

Poslední únorový večer zažilo šumperské divadlo 
netradiční velkolepou podívanou. Na prknech, co zna-
menají svět, slavila deset let od svého založení dívčí ta-
neční skupina Folí de la Fúl. Měla jsem velké štěstí, že 
jsem lístky na jejich vystoupení sehnala s dostatečným 
předstihem. O vystoupení byl nebývalý zájem nejen ze 
strany rodinných příslušníků a přátel.

Není se také čemu divit. Holky, které reprezentují 
naše město za podpory SVČ Doris Šumperk, předved-
ly nápadité choreografie propracované do posledního 
detailu s neskutečnou energií a úsměvem na rtech. 

Ohromeným divákům se představily všechny věkové 
kategorie tohoto seskupení. Velký aplaus sklízeli i vtip-
ní moderátoři a pozvané hostující taneční skupiny. 
Závěrečné defilé postavilo ze židlí i obecenstvo, které 
se přidalo k davovému šílenství (mnohé dámy neskrý-
valy slzy dojetí). Necelé tři hodiny byly moc krátké. 
Velký dík za dobře odvedenou práci patří nejen ve-
doucí Petře Urbánkové a dále Michaele Šabo. Nezbývá 
než dodat jediné a určitě nejen za mne: Holky, byly 
jste skvělé, jen tak dál! A pokud mi to nemocná záda 
dovolí, máte moji hlubokou poklonu. H. Wolanská

V pátek 20. března budou prostory knihovny v uli-
ci 17. listopadu patřit pořadu z cyklu Poezie a hudba 
nazvanému Vně/Mně. Jeho hosty budou Aleš Kauer 
a Martin Dobíšek. Začátek je naplánován na 18.30 ho- 
din a vstup přijde na padesát korun.

Emočně-rytmický projekt formace Iglau Ungenau, 
bohatý na rytmy a strohý na tóny, propojuje řeč sou-
časných českých básnířek a básníků (Jana Štroblová, 
Karel Milota, Jiří Staněk, Von Roháč, Aleš Kauer). Ale 
nebrání se ani propojení rytmu s něčím tak přítomně 
vzdáleným, jako jsou Sergej Jesenin, Paul Verlain, Ar-
thur Rimbaud nebo třeba lidová poezie.  -red

Přerovští přivezou 
pohádku o Karkulce

S pohádkou Červená sukýnka, Červená Karkul-
ka zavítá do Šumperka profesionální dětské divadlo 
Přerov. Představení pro děti, které pořádá českolip-
ské Mateřské centrum Pumpkin, se odehraje v neděli  
15. března v aule Střední odborné školy v Zemědělské 
ulici. Začíná v 15 hodin a vhodné je vzít s sebou polš-
tářek pro děti na sezení. -red-

V muzeu se budou loučit se zimou 
Rozloučení se zimou a zároveň i s výstavou Za zim-

ních večerů v chalupách připravilo šumperské mu-
zeum na Smrtnou neděli, tedy 22. března. Od 14 do  
17 hodin čeká návštěvníky v jeho prostorách nejen 
poslední tvoření na interaktivní výstavě Za zimních 
večerů v chalupách, ale i ukázka zvyku vynášení smr-
ti, který v minulosti symbolicky předznamenával ko-
nec zimy a začátek jara. Dospělí zaplatí za vstup třicet 
korun, děti pak polovinu, tedy patnáct korun. -mb-

V Loučné pořádají 
Memoriál Boba Steinera

Již pátý ročník Memoriálu Boba Steinera pořádají 
v sobotu 23. března ve „skleníku“ kulturního domu 
v Loučné nad Desnou tamní Old Time Jazzband 
a obec Loučná nad Desnou. Na pódiu 
se sejdou dva orchestry tradičního 
jazzu, šumperskému publiku velmi 
dobře známé. Hostem loučenského 
Old Time Jazzbandu bude tento-
krát kapela Teens Jazzband Velké 
Losiny. Průvodního slova se ujme Petr 
Konupčík. Akce začíná úderem šesté 
podvečerní.

Minifestival v Louč-
né se poprvé konal 
v roce 2011 s cí-
lem připomenout 
Boba Steinera, 
zakladatele a ka-
pelníka orches-
tru Rytmus 57, 
ze kterého Old 
Time Jazzband vzni-
kl. Vstupenky v ceně 
150 korun, si mohou zá-
jemci koupit na Obecním úřadu v Louč-
né, tel.č. 583 235 222, nebo v Informačním centru 
Šumperk, jež sídlí v  muzeu, tel.č. 583 214 000. -zk-

Divadelníci chystají premiéru 
Koljadovy Slepice a Norway Today

Poslední premiérou letošní šumperské divadelní 
sezony je komedie ruského dramatika Nikolaje Kol-
jady Slepice. S místními herci ji nastudoval sloven-
ský režisér Jozef Krasula. Slepici uvidí diváci poprvé 
v sobotu 28. března od 19 hodin. O den dříve, v pátek 
27. března, se mohou příznivci divadla těšit na drama 
Igora Bauersima Norway Today, pod nímž je režisér-
sky podepsán opět Jozef Krasula a v němž se předsta-
ví místní herečtí „profesionálové“. Premiéra proběhne 
od sedmé podvečerní v divadelním Hrádku.  -zk-

Kulturní okénko

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje informaci 
(v rámci zákona o posuzování vlivu na životní 

prostředí) o zveřejnění závěrů zjišťovacích řízení 
ke koncepcím „Národní plán povodí Dunaje“ 

(kód koncepce MZP196K), „Národní plán povodí 
Odry“ (kód koncepce MZP195K) a „Národní 
plán povodí Labe“ (kód koncepce MZP194K).
Do závěrů zjišťovacích řízení je možné nahlížet 

na odboru ŽP MěÚ Šumperk, Jesenická 31,  
2. patro, kancelář č. 316 v úřední dny, tedy  

v pondělí a 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 
závěru je také možno nahlédnout v Informačním 
systému SEA  (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/

SEA100_koncepce - kódy koncepcí viz výše). 
M. Smyčková, odbor životního prostředí

Malí závodníci šumperského Ski klubu bodovali 
v Petříkovské vločce.  Foto: -mm-

Dívčí taneční skupina Folí de la Fúl nabídla divákům doslova velkolepou podívanou.  Foto: archiv Folí de la Fúl

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na
 www.utulekosoblazsko.cz/.



82 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Kulturní servis

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. 
Míru 1, 787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.
cz. Redakční rada: Ing. Mgr. J. Havlíček, Mgr. J. Ondráček, Mgr. Olga Hajduková, PhDr. O. Svozil. Příjem inzerce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: 
zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun. Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta 
Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20. 
Redakční rada: Ing. Mgr. J. Havlíček, Mgr. J. Ondráček, Mgr. Olga Hajduková, PhDr. O. Svozil. Příjem inzerce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: 
zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun. Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta 
Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. 
Míru 1, 787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.
cz. Redakční rada: Ing. Mgr. J. Havlíček, Mgr. J. Ondráček, Mgr. Olga Hajduková, PhDr. O. Svozil. Příjem inzerce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: 
zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun. Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta 
Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing. Mgr. J. Havlíček, Mgr. J. Ondráček, Mgr. O. Hajduková, PhDr. O. Svozil, PhDr. Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing. V. Krejčí, Ing. M. Reinerová, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

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 od 15 do 18 hod. 
v MC na „K“ 
Každou středu od 17 do 18.30 hod.   Cvičení pro nastávající maminky
v MC Komínkov
13.3. od 15 do 19 hod. v keramické   Jarní výtvarná dílna pro děti i rodiče
dílně U Radnice ve 2. patře
18.3. od 9 hod. v klášterním kostele  Koncert v klášterním kostele v Šumperku 
  pro MŠ a ZŠ Zpívají Růžové děti a Motýli
18.3. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky  Výtvarné tvoření
20.3. od 18 hod. v klášterním kostele  Jarní koncert  Zpívají Plameňáci a Motýli
24.3. od 17 do 20.30 hod.   Filmový večer  Promítání filmů v „SEV“  
  Švagrov zaměř. na globální probl. planety
25.3. od 18 hod. v divadle   Jarní koncert  Zpívají Zpívánky, 
  Růžové děti a Barevné děti
27.-28.3. v domě U Radnice   Noc s Andersenem  Nocování v ateliéru, 
  inf. R. Večeřová, tel.č. 725 486 227
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.

12.3. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna  Pletení z papírových ruliček
19.3. od 9.30 hod.  Kurz sebeobsluhy  Vaření
20.3. od 9.30 hod. na Komíně  Keramika na Komíně
23.3. od 14 hod. v „K“  Křeslo pro hosta  S p. Gronychovou z Úřadu 
  práce o výměně průkazů ZTP a ZTP/P
24.3. od 10 hod. v „K“  Zdravotní cvičení na židlích
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.

13.3. v 18 hod. v kapli  Absolventský koncert žáků ze třídy 
klášterního kostela A. Mináře a J. Valentové 
27.3. v 18 hod.  Absolventský koncert žáků ze třídy 
v klášterním kostele  S. Hrdinové a P. Kocůrka
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-
sumperk.cz.

Pontis Šumperk
13.3. od 14 hod. v „KS“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi
19.3. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Mirox
24.3. 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

ZUŠ Šumperk

Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Úterky motivované knihou - „Seznamte se 
s pohádkovou postavou“ Pro rodiče na RD 
a jejich děti do 6 let, lektorka P. Čermáková, čte-
ní, povídání a tvoření, , 17.3. - Seznamte s Brou-
kem Pytlíkem, 24.3. - Seznamte s Krtečkem

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 
14.3. od 9.30 hod. ve „FS“  Dopoledne s pohádkou  
 Setkání pro děti 4-8 let
27.3. od 19 hod. v „Č“  Večerní čítárna  Vernisáž výstavy fotografií 

E. Genčurové, předčítání z knih židovské, indic-
ké a libanonské literatury s hudeb. doprovodem 
L. Pospíšilové

28.3. ve „FS“  Radost být ženou  Celodenní program 
 s Fr. Böhmovou, nutno přihlásit se předem
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

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 13.3. 2015 do 26.3. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku
Vepřová krkovice s kostí ...............................................................82,- Kč/1 kg
Vepřová kotleta s kostí ...............................................................89,90 Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna AGH Hanušovice
Rohlík cibulový 60 g ..................................................................................................... 3,50 Kč
Buchtičky dukátové 200 g ........................................................................................11,90 Kč
Slezská pekárna Opava
Chléb podmáslový 650 g BK ...................................................................................20,50 Kč
Listový šáteček povidlový 90 g ................................................................................. 7,10 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.
Uzená křížová kost špička ..................................................................................................92,- Kč/1 kg
Párky svačinkové ....................................................................................................................44,- 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    

Prodám 
DřeVěNOU POSTeL 

opatřenou bílým  
lakem, včetně matrace.  
Rozměr 190 x 85 cm. 

Součástí je mobilní  
zásuvka, kterou lze 

pod postel zasunout. 
Velmi zachovalá. 
Cena 1.500 Kč

Volejte 602 251 783

PRODÁM 
ŠTÍPANÉ 

DŘÍVÍ – BŘÍZA 
Do krbů, délka 30 cm, 

baleno na paletách 
po 1,15 m3

CENA 1.500 Kč 
za paletu 

Možné topit již letos
Volejte 

602 251 783
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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

     INFORMACE • KATALOGY
Kancelář CK • Lidická 18 • Šumperk • Po - Pá 14 - 18 hod.

S HORNETEM ZA VAŠÍM SNEM!

STAČÍ SI JEN VYBRAT...

www. hornettour.cz

STAČÍ SI JEN VYBRAT... 4%
VYBRANÉ ZÁJEZDY 
SE SLEVOU

do 31. 3. 2015

www. hornettour.cz

• LYŽOVÁNÍ V ITALSKÝCH DOLOMITECH A SAVOJSKÝCH ALPÁCH
S DOSTATKEM SNĚHU včetně SKIPASSU, dopravy, ubytování a pojištění.
Termín: 14./13. – 21./22. 3. 2015 od 12.690,-

• TERMÁLNÍ LÁZNĚ – Maďarsko a Slovensko. Relax pro Vás od dubna
do listopadu již od 1.850,-

• POZNÁVACÍ  A POBYTOVÉ zájezdy od Mexika, USA,
Dubaje, známé i nové evropské destinace
včetně zájezdů po ČR již od  2.190,-

Inzerce HT2015 104×70 mm.indd   1 6.2.2015   20:37:26

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

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

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

Více informací na
www.optomedic.cz

 Kupte si multifokální brýle
- jedny brýle na všechno - 

(dálka - práce - blízko)
 a druhý multifokál dostanete 

ZDARMA!
Možno kombinovat 

čiré-sluneční-samozabarvovací

Akce trvá do konce BŘEZNA

Akce 1+1 
ZDARMA 

na 
multifokální 

skla

 Nyní NOVĚ i na 
HLAVNÍ TŘÍDĚ
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Zima pomalu končí a my se už moc těšíme na jaro
Jaro nám přináší teplé dny, spoustu 

slunce a hlavně záplavu květin nej-
různějších barev a vůní. Proto jsme se 
zeptali floristky Evy Šimerdové z Květi-
nového klubu na pár tipů, jak si vyzdo-
bit dům či byt.

 Jaro je pro mě jednoznačně nejkrás-
nější roční období. Konečně se začína-
jí prodlužovat dny, probouzíme se ze 
zimní letargie a potřebujeme načerpat 
novou energii. Zkrášlení a oživení do-
mova jarními květinami a dekoracemi 
je pak velkou radostí, zábavou a potě-
šením.

 Interiér bytu či domu, okenní para-
pety, venkovní schody, zápraží a terasy 
nám projasní a zútulní rostliny sesa-
zované do truhlíků, květináčů nebo 
košíků. Jako nádoby lze použít také 
barevné plechové květináče, konvičky 
nebo bedýnky. Pro osázení doporučuji 
populární a vděčné cibuloviny: tulipány, 
narcisky, hyacinty a modřence. Může-
me sesázet skupinky macešek, primulí, 
méně používanou, ale velmi působivou 
rostlinou, je čemeřice. Ke zvýraznění 
pocitu jara používáme nejrůznější zápi-

chy nebo přírodní materiály, jako jsou 
pruty z vrby nebo břízy, kočičky, hezký 
je také mech, který použijeme k zakrytí 
substrátu.

V bytě vypadají nádherně řezané jar-
ní květiny v jednoduchých skleněných 
vázách. Můžeme vybírat z té nejpestřej-
ší škály barev a druhů, tak, aby květiny 
ladily barvou a stylem s interiérem. Já 
mám nejraději kytice tulipánů jedné 
barvy, ale krásné jsou také voňavé fré-
zie, narcisy nebo hyacinty v jemných 
pastelových tónech. 

www.KVeTINOVyKLUB.CZ

Přijďte si k nám
 do Květinového klubu vybrat 

jarní výzdobu podle Vašich 
přání, otevřeno máme 
od pondělí do pátku 

8-18 hod. 
a v sobotu dopoledne 

8-12hod.
Šumperk - Husitská 1418/6 

 tel: 774 44 66 16

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

NEBOJTE SE ZHUBNOUT 
JEDNOU PRO VŽDY
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Autorizovaný prodejce Volkswagen FORTEX AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, tel.: 583 301 511, fax: 583 301 518,
www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz

4MOTION. 
POHON VŠECH KOL 

Bludovská 10, 787 01 Šumperk
mob.: 602 248 097 
e-mail: printima@printima.cz
www.printima.cz

POLEPY
aut • výloh • tabulí

inzerce 10 x 6 cm_polepy_aut_výloh_tabulí.indd   2 3. 3. 2015   13:54:47

.....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


