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O nejlepší inscenaci 
sezony rozhodne 
veřejnost

Bouřlivým potleskem ve stoje odmě-
nili návštěvníci závěrečného koncertu 
festivalu Preludium Aloise Motýla mi-
nulý čtvrtek jednoho z  nejžádanějších 
českých umělců, houslistu Pavla Šporc-
la, a jeho cimbálovou kapelu Gipsy Way 
Ensemble. Velký sál domu kultury „ro-
zehřáli“ opravdovým cikánským ohněm 
v rámci projektu Gipsy Fire. 

„Velice často a  rád vybočuji z  kla-
sické hudby a  typického houslového 
repertoáru. Cikánská hudba mě bavila 
od malička. Projektem Gipsy Fire jsem 
si splnil jeden z  mnoha mých velkých 
snů,“ řekl během koncertu „primáš“ Pa-
vel Šporcl a dodal, že je patrně jediným 
klasickým houslistou, který má vlastní 
cikánskou cimbálovou kapelu. S ní ode-
hrál koncerty v  nejrůznějších zemích 
světa, včetně Číny, a  v  rámci turné již 
třikrát zcela vyprodal legendární praž-
skou Lucernu.

„K  interpretaci cikánské muziky je 

nesmírně důležitá živá atmosféra v hle-
dišti. Takže kdykoliv budete chtít, tak 
tleskejte, hvízdejte, dupejte nebo klidně 
i tancujte,“ vyzval přítomné v sále Pavel 

Šporcl a  vzápětí nabídl spolu s  Tomim 
Vontszemüm, Jánem Rigó a  Zoltá-
nem Sándorem šumperskému publiku  
procházku temperamentní krajinou 
rozmanité cikánské hudby. Zahájili ji 
Uherským tancem „vážného“ Johanne-
se Brahmse, následovaly maďarské čar-
dáše, skladby houslistů Jena Hubaye 
a  Bély Babaie, Pocta Jánosi Biharimu 
a Šporclova autorská skladba Gipsy Fire. 
Nechyběly ani skladby lidové, sonáty 
a partity pro sólové housle J.S. Bacha či 
nádherná modlitba Ave Maria průkop-
níka argentinského nového tanga Astora 
Piazolly, při níž se mnohým v  sále tajil 
dech.  „Byli jste skvělé publikum, za  to 
vám tleskám,“ poděkoval v závěru kon-
certu posluchačům v  sále Pavel Šporcl, 
který na  Šumpersko opět zavítá v  čer-
venci. V  rámci Klášterních hudebních 
slavností odehraje Gipsy Fire na nádvoří 
losinského zámku a  klášter na  Hedeči 
rozezní Poctou Paganinimu. -zk-

Pavel Šporcl nabídl spolu s Tomim Vontszemüm, Jánem Rigó a Zoltánem Sándorem šumperskému publiku procházku tempe-
ramentní krajinou rozmanité cikánské hudby.  Foto: P. Kvapil

Závěrečný koncert Preludia se nesl 
ve znamení cikánského ohně

Při modlitbě Ave Maria Astora Pia-
zolly v podání jednoho z nejžádaněj-
ších českých houslistů Pavla Šporcla 
se mnohým v sále tajil dech. 
 Foto: -pk-

Šumperk se zařadil mezi devět set měst 
na světě, ve kterých proběhla oficiální 
PechaKucha Night.   Strany 3, 4

Nemocnice zahájila stavbu nového 
pavilonu pro magnetickou rezonan- 
ci.   Strana 3

Rekonstrukci umělého povrchu fotba-
lového hřiště na Tyršově stadionu chce 
radnice finančně podpořit. Strana 5 

Brány památek dokořán je název akce, 
kterou již čtvrtým rokem pořádá u pří-
ležitosti Mezinárodního dne památek 
a sídel, jenž připadá na 18. dubna, město 
Šumperk ve spolupráci se Sdružením 
historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska, vlastivědným muzeem a  městskou 
knihovnou. Místní radnice se do akce 
zapojí otevřením expozice Čaroděj-
nické procesy a  zpřístupněním kostela 
Zvěstování Panny Marie a  také nabíd-
kou prohlídkových okruhů městem 
s  průvodcem v  kostýmu. Připravena je 
i přednáška v městské knihovně. Vstupy 
přitom nebudou zpoplatněny, pouze na 
besedu bude vstupné dobrovolné.

Letošní „Brány památek“ pootevře 
v  pondělí 18. dubna šumperské vlasti-
vědné muzeum. Ti, kteří do něj v tento 
den zamíří, si mohou od 9 do 12 hodin 
zdarma prohlédnout všechny aktuální 
výstavy – Patchwork ve výstavní síni, 
Malbu, voskovou batiku a  fotografie 
v  Galerii mladých, výstavu Svetom, 
moje, svetom v  Hollarově galerii, Svět 
kostiček LEGO v  Muzejíčku a  stálou 
expozici Příroda a dějiny severozápadní 
Moravy.
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Odstartoval ŠPEK, přehlídka umění 
Olomouckého kraje

Na festivalu Šumperské pomněnky 
vystoupí i legendární bluegrassová 
Druhá tráva v  čele s  Robertem 
Křesťanem.  Foto: archiv

Návštěvníkům se otevřou 
Brány památek

Šumperská přehlídka ŠPEK představuje 
umělce působící či pocházející z  našeho 
kraje. Divadlo, hudbu, přednášky, výstavu 
nebo týden regionálních specialit, to vše 
přináší různorodý program 11. ročníku, 
který odstartoval v  březnu dvěma před-
náškami a potrvá až do konce května.

V nabitém programu si může každý na-
jít „svůj šálek kávy“. Pořádný rockový ná-
řez si mohou příznivci ostrých kytarových 
riffů užít na Rockové párty, která se koná 
8. dubna ve společnosti oblíbených šum-
perských kapel Dying Passion a Remedy 
Remains. Speciálním hostem bude kapela 
Sequence ze Srbska. Folkoví fanoušci jistě 
uvítají, že na memoriálu Šumperské po-
mněnky vystoupí 15. dubna kapely BG 
Nova, Beg Bie Country a legendární blue- 
grassová Druhá tráva v  čele s  Robertem 
Křesťanem. Pro milovníky české a morav-
ské dechovky je 22. května připraveno Zá-
bavné odpoledne s Moravskou Veselkou. 
Kapela O5 a Radeček společně s písničká-
řem Pavlem Calltou pak 26. května ode-
hrají speciální akustický koncert na střeše 
šumperského divadla.  

Přehlídka ŠPEK má připravený pro-
gram také pro příznivce výtvarného 
umění. Obrazy vystaví v  jižním křídle 
domu kultury od 5. do 29. dubna Irena 
Slavíková.

V  šumperském divadle se bude konat 

Zájemci o  místní historii si přijdou 
na své ve čtvrtek 21. dubna. V půjčovně 
pro dospělé v městské knihovně v ulici 
17. listopadu pohovoří historik Zdeněk 
Doubravský na téma „Renesanční kava-
líři a jejich sídla na Šumpersku“. Beseda 
začíná o páté odpolední.

V  pátek 22. dubna otevře své brány 
zdarma stálá expozice Čarodějnické 
procesy, která se nachází ve sklepení 
Geschaderova domu v Kladské ulici a jež 
bude zpřístupněna od 9 do 15 hodin. Po-
slední prohlídka se přitom uskuteční ve 
14.15 hodin. V čase od deváté ranní do 
třetí odpolední si budou moci zájemci 
prohlédnout zdarma rovněž protější 
klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, 
kde bude otevřena i tamní krypta.

A zajímavou nabídku chystá šumper-
ská radnice i na páteční večer. V 18 a ve 
20 hodin budou připraveni průvodci 
v  dobových kostýmech, aby zájemce 
provedli historickým jádrem města 
a v  rámci prohlídkového okruhu „Pro-
cházka ze 13. do 21. století“ jim ukázali 
více i  méně známé památky. Večerní 
prohlídky „startují“ od Lavičky vzkazů 
na náměstí Míru u radnice.             -zk-

druhý ročník akce ŠPEK na prknech, kdy 
se na pódiu během celého dne 9. dubna 
představí půl tuctu divadelních souborů. 
Komedii Kabaret nahatý Shakespeare pak 
zahraje 14. dubna olomoucké Divadlo 
Tramtarie. 

Že škola může vypadat i  jinak, než ji 
známe, se můžete přesvědčit na přednášce 
Živá škola Olomouc v  úterý 19. dubna. 
K  příležitosti Světového týdne respektu 
k porodu se pak v pátek 27. května usku-
teční druhý ročník festivalu Být ženou. 
A  již tradičně mohou zájemci v  rámci 
ŠPEKu ochutnávat od 11. do 15. dubna re-
gionální speciality v Restauraci a pizzerii 
Dům kultury. Více informací o  festivalu 
ŠPEK a on-line rezervace lístků na www.
dksumperk.cz.                                                         -red-

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků
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Město plánuje stavbu další cyklostezky
Nemalé peníze investovala šumperská radnice 

v  posledních letech do  cest určených pro cyklisty. 
Kromě tzv. cyklopruhů, jež jsou součástí komunika-
cí ve  městě, vznikly nové stezky, spojující Šumperk 
s  Dolními Studénkami, Rapotínem či Bludovem. 
Na další plány v této oblasti se redakce zpravodaje ze-
ptala místostarosty Tomáše Spurného.

Jaké má město Šumperk v  současnosti plány 
v oblasti rozšiřování sítě cest určených pro cyklisty?

Obecně chci konstatovat, že v současné době je při 
přípravě každé dopravní stavby ve  městě důsledně 
posuzována možnost jejího využití pro cyklisty a pro-
vedení úprav, které by zabezpečily její bezpečnější 
a komfortnější využití ze strany cyklistů. Ve městě je 
to především realizace tzv. cyklopruhů. Mimo měs-
to se pak podílíme na  výstavbě cyklostezek nebo je  
přímo realizujeme. V  této souvislosti připravujeme 
realizaci stavby „cyklostezka Bratrušov“, k  níž se 
zpracovává projektová dokumentace. 

Tuto stezku považujeme za  mimořádně důležitou 
hned z několika důvodů. Jde totiž o velmi nebezpečný 
úsek s  častými tragickými nehodami. Tato cesta by, 
myslím, rovněž velmi pomohla občanům Bratrušo-
va, kteří by se po ní bezpečně dostali do zaměstnání 
a do škol. Navíc je v současnosti jedna z posledních 
možností, jak na její stavbu v tomto programovacím  
období čerpat dotační prostředky, a to až do výše pěta- 
osmdesáti procent celkových nákladů. Tato „cyklis-
tická stavba“ je tedy v  současné době naší prioritou 
i z toho důvodu, že jde o poslední trasu ze Šumperka, 
která ještě není vybudována. Ve směru na Dolní Stu-
dénky, Rapotín i Bludov již občanům slouží bezpečné 
komunikace.

Kdy předpokládáte, že by se mohla cyklostezka 
do Bratrušova realizovat?

To je bohužel velmi složitá otázka, na  niž dnes 
neznám odpověď. Ze strany odboru strategického 
rozvoje a investic probíhají všechny přípravné práce, 
zpracovává se projektová dokumentace, připravuje se 
žádost o poskytnutí dotace. Složitější jsou ale jednání 
s  majiteli některých pozemků - fyzickými osobami, 
které vede majetkoprávní odbor. Na dobré cestě jsou 
jednání s Olomouckým krajem ve věci bezúplatných 
převodů pozemků. 

O bezúplatný převod pozemků ve správě Státního 
pozemkového úřadu pod cyklostezkou může město 

požádat po kolaudaci stavby, do té doby se řeší ma-
jetkoprávní vztahy nájemní smlouvou a  smlouvou 
o zřízení práva provést stavbu. Velmi pozitivní je také 
přístup vlastníka rozlehlých pozemků pana Jiřího Ko-
márka.

Můžete prozradit, které pozemky jsou sporné?
Ne, to považuji v  současnosti za  zcela předčas-

né. Vše je v  jednání, a když jsme se s vlastníky sešli 
na radnici, všichni projevili dobrou vůli s tím, že tuto 
stavbu nechtějí blokovat. V  současnosti spíše licitu-
jeme o  cenových podmínkách převodu, respektive 
o  jiné kompenzaci. Přitom upozorňujeme, že jsme 
vázáni určitými mantinely týkajícími se kupní ceny. 

Město Šumperk sice nemá cenovou mapu, ale 
máme ceny obvyklé a  porovnávající. Cyklostezka 
do Bratrušova jde převážně po zemědělských pozem-
cích, které mají svoji bonitní půdně ekologickou jed-
notku - tzv. BPEJ. U  všech zemědělských pozemků, 
kterých se cyklostezka dotýká, jsme vycházeli z toho, 
že se jedná o tu nejvyšší BPEJ, kdy podle územního 
plánu, v němž je vedená plocha k nezastavění, vychá-
zí cena dle znaleckého posudku v katastrálním úze-
mí Dolní Temenice 31 Kč/m2 a v katastrálním území 
Horní Temenice 24 Kč/m2. Celkový zábor zeměděl-
ských pozemků přitom je 11 713 m2. Přesto jsme na-
bídli všem vlastníkům pozemků v  této nezastavěné 
ploše dle územního plánu kupní cenu pod stavbou 
cyklostezky ve výši 100 Kč/m2. 

V případě pozemků, které se nacházejí dle územ-
ního plánu v ploše smíšené obytné, představuje zábor 
pro cyklostezku dle projektu 2488 m2 a  cena je po-
dle znaleckého posudku 333 Kč/m2. Plocha smíšená 
obytná zahrnuje územní studii, včetně dopravního 
generelu, takže cena odpovídá územnímu plánu. 
A pokud se pozemky dle územního plánu nacházejí 
v  ploše občanské vybavenosti, což v  našem případě 
zahrnuje zábor pozemků dle projektu 758 m2, pak je 
cena podle znaleckého posudku 224 Kč/m2. Jen za vý-
kupy pozemků pod stavbou cyklostezky by tak město 
Šumperk mělo zaplatit kupní cenu podloženou zna-
leckými posudky ve výši 2 152 180 Kč.

Co když se s  některými vlastníky pozemků 
na ceně nedohodnete?

1. ledna letošního roku nabyla účinnosti novela 
zákona č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích, 
který v § 17 odst. 1 uvádí, že dálnice, silnice a míst-
ní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství 
a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za souvi-
sející stavby se pro tyto účely považuje i  stezka pro 
cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty souběžná se sil-
nicí nebo místní komunikací I. třídy. Z toho vyplývá, 
že pokud se město s vlastníky pozemků nedohodne, 
může proběhnout vyvlastnění pozemků v  souladu  
s § 5 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlast-
nění, v platném znění, a  to za kupní cenu pozemků 
dle znaleckého posudku.

Pokud se někteří vlastníci pozemků při katastrál-
ní hranici Bratrušova domnívají, že pozemky mohou 
mít cenu stavební parcely, chci upozornit, že město 
již v  minulosti jednalo s  Bratrušovem o  možnosti 
směny katastrálních hranic mezi k.ú. Bratrušov a k.ú. 
Horní Temenice. Změna hranic katastrálního území 
však není reálná , neboť vybudovat technickou infra-
strukturu v této lokalitě je pro Bratrušov nad rámec 
možností jeho finančního rozpočtu.

 Děkuji za rozhovor,
 Z. Kvapilová

Město připravuje realizaci cyklostezky do Bratru-
šova, rádo by na ni získalo evropské dotace. 
 Foto: -pk-

      Zastupitelé se sejdou 
31. března

Ke svému prvnímu jarnímu zasedání se sejdou 
šumperští zastupitelé ve čtvrtek 31. března. Schvá-
lit by měli vyhodnocení vyhlášených programů 
Podpora neziskových akcí a  Podpora celoroční 
činnosti z rozpočtu města a také Program regene-
race městské památkové zóny na  letošní rok. Se-
známí se s činností Městské policie a její spoluprací 
s Policií ČR v  loňském roce a s činností v oblasti 
požární ochrany a civilní obrany za stejné období. 
Zabývat se rovněž budou otázkou výstavby altánu 
ve Smetanových sadech, případně úpravou prosto-
ru, který v parku po zbourání původní stavby vzni-
kl. Chybět nebudou ani majetkoprávní a finanční 
záležitosti. Jednání začíná ve  čtvrtek 31. března 
v 15 hodin v zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -zk-

      Odstartoval jarní 
úklid komunikací

Začátkem minulého týdne odstartovaly Podniky 
města Šumperka pravidelný jarní úklid komunika-
cí a  chodníků ve  městě. Ten potrvá do  5. dubna. 
Na úklid upozorňují dopravní značky se zákazem 
stání s  vyznačením termínu a  hodiny provádění 
prací. Řidičům, kteří toto přenosné dopravní zna-
čení nebudou respektovat, hrozí postih v podobě 
pokuty od  městské policie. Rozpis úklidu komu-
nikací je zveřejněn na stránkách města www.sum-
perk.cz v sekci Aktuality. -red-

      Klášterní kostel 
rozezní Zlatá lyra

V  sobotu 2. dubna se klášterní kostel v  Šum-
perku opět rozezní dětskými hlasy. Šestačtyřicátý 
ročník nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých 
sborů Zlatá lyra 2016 nabídne své pódium deva-
tenácti dětským sborům s  téměř šesti sty zpěváč-
ky, ten nejvzdálenější host, Carmina bona, přitom 
přijede až ze Zlína - Malenovic. Chybět nebudou 
samozřejmě sbory zdejšího regionu a  děti pořa-
datelského sboru Motýli Šumperk. První koncert 
začíná od deváté ranní, další pak v 11, ve 13, v 15 
a v 17 hodin. Festival pořádá ve spolupráci s Kru-
hem přátel Šumperského dětského sboru Středisko 
volného času Doris. -zk-

      Na občanských rádiích 
se beseduje

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

V pátek 1. dubna zazní nejrůznější informace ze 
života v Šumperku a okolí, v sobotu 2. dubna bude 
řeč o činnosti KSČM v okrese Šumperk a ve středu 
6. dubna se bude hovořit o tom, na co je v okrese 
Šumperk pyšný Miroslav Kobza. Bližší informace 
lze nalézt na www.sumperk.cz.  -zk-
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Farmářské trhy 
startují na apríla

PechaKucha Night přivítala Ondru Banka i sprejerku Sany

Potraviny přímo od  farmářů, pěsti-
telů či místních producentů a tradiční 
české výrobky si budou moci zájemci 
opět koupit na  letošních prvních far-
mářských trzích v  Šumperku. Startují 
na apríla, tedy v pátek 1. dubna úderem 
osmé ranní, a již šestým rokem je pořá-
dá Okresní Agrární komora. 

V nabídce bude přísada, jarní květi-
ny, pozdní jablka a brambory od míst-
ních pěstitelů, sýry a  masné uzeniny 
od  lokálních výrobců, med, pekařské 
a cukrářské výrobky, rukodělné a řeme-
slné výrobky a  další zboží. Své stánky 
„rozbijí“ trhovci v prostoru na Hlavní 
třídě mezi obchodním domem a  ho-
telem Grand od  dubna do  října vždy 
první pátek v  měsíci od  osmé ranní 
do čtvrté odpolední. Zájemci o prodej 
na  farmářských trzích mohou získat 
informace, včetně přihlášky, na  ad-
rese www.farmarsketrhysumperk.cz. 
Přihlásit se lze i  telefonicky na  čísle 
724 734 693 nebo e-mailem na adrese 
oaksumperk@email.cz.  -zk-

Šumperk se zařadil mezi devět set 
měst na  světě, ve  kterých probíhá ofi-
ciální PechaKucha Night. Speciální 
večer se odehrál v  pátek 18. března 
ve zcela zaplněném klášterním kostele. 
Akci uspořádal Šumperský okrašlovací  
spolek, kterému se podařilo získat cer-
tifikát od zakladatelů tohoto celosvěto-
vého fenoménu.

Projekt vymysleli a  uvedli v  život 
v  roce 2003 v  Tokiu architekti Astrid 
Klein a Mark Dytham. Jejich záměrem 
bylo vytvořit prostor pro setkávání 
architektů, designérů, grafiků, výtvar-
ných umělců, divadelníků, filmařů či 
muzikantů na jednom místě v jednom 
čase. Prostor pro mluvení o tom, co je 
nového, co kdo chystá či již realizoval, 
o  čem přemýšlí, o  čem sní… Protože 
měli zkušenost jen s architektonickými 
přednáškami, které jsou často dlouhé, 
hledali, jak rozvleklosti zabránit. A ře-
šení dostalo jméno PechaKucha, což je 
japonský výraz pro zvuk konverzace, 
kdy si každý mluvčí připraví pro svůj 
výstup dvacet obrázků a  každý z  nich 
může komentovat během dvaceti vte-

řin. Od nástupu jeho následovníka ho 
tak dělí šest minut a čtyřicet vteřin.

„S  fenoménem PechaKucha jsem se 
seznámil při svém působení na projek-
tu Evropské hlavní město kultury Pl-
zeň 2015. Tamní večery bývají dlouho 

dopředu vyprodané,“ uvedl iniciátor 
šumperské variace Radek Auer. Ten 
pozval do Šumperka Lucii Slavíčkovou 
a architekta Jakuba Mareše, kteří pořá-
dají již zmíněné legendární plzeňské 
noci.  Pokr. na str. 4

Magnetickou rezonanci a také moder-
ní ambulance, včetně mamografického 
pracoviště, by mohli již koncem letoš-
ního roku využívat pacienti Nemocnice 
Šumperk. Stavba nového pavilonu, kte-
rý vyroste v  místech někdejšího stán-
ku s  občerstvením, odstartovala první 
březnové pondělí a  trvat by měla devět 
měsíců. 

Pacienti a návštěvníci musejí počítat 
s určitým omezením po celou dobu vý-
stavby. „Staveniště jsme bezpečnostně 
zajistili a zároveň jsme zrušili vyhraze-
ná parkovací místa k němu přiléhající. 
Současně jsme ale vytvořili velké od-

stavné parkoviště u budovy ředitelství, 
takže zaměstnanci i  návštěvníci mají 
možnost svůj vůz v  areálu nemocnice 
zaparkovat,“ říká správce nemocnice 
Martin Pelnář a  podotýká, že se sa-
mozřejmě jedná o  dočasné opatření 
po dobu výstavby nového pavilonu. 

Během výstavby dojde také k určité 
regulaci provozu motorových vozidel, 
realizace nového pavilonu tak zasáhne 
i část obslužných komunikací v areálu 
nemocnice. „Celé staveniště musí být 
z  bezpečnostních důvodů oploceno. 
Proto jsme vytvořili srozumitelný sys-
tém navigace pohybu vozidel v  areálu 
a  posílili fyzickou ostrahu nemocnice 
v denních hodinách s cílem nabídnout 
našim klientům informace a pomoc při 
průjezdu areálem. Dále jsme obnovili 
vjezd do  areálu nemocnice z  Nemoc-
niční ulice, který je připraven jako 

záložní vjezdové a  výjezdové místo 
v případě zvýšené koncentrace vozidel 
v areálu,“ popisuje opatření správce.

V  novém pavilonu najdou pacienti 
například nové pracoviště magnetické 
rezonance, řadu ambulancí či mamograf. 
Jeho výstavba je jednou z největších in-
vestic v  historii šumperské nemocnice, 
společně s nákupem nové špičkové zdra-
votnické technologie bude jejího majitele 
Martina Polacha stát sto šedesát milionů 
korun. Půjde o dvoupodlažní objekt, kte-
rý bude s ostatními lůžkovými pavilony 
propojen stávajícím koridorem. Pacienti 
tak nebudou zatěžováni složitými ven-
kovními přesuny a  vyšetření podstoupí 
„pod jednou střechou“.

V přízemí pavilonu se bude nacházet 
centrální recepce a  pracoviště magne-
tické rezonance. „Magnetická rezonan-
ce dokáže podrobně zobrazovat tělní 
tkáně a  je k  pacientovi šetrnější než 

rentgen. Díky špičkové technologii ne-
bude sloužit jen k běžným vyšetřením, 
ale lékaři na  ní budou moci provádět 
i  specializovaná vyšetření,“ vysvětlil 
ředitel nemocnice Radan Volnohrad-
ský a  zdůraznil, že díky velmi krátké 
délce tunelu a  systému potlačení hlu-
ku umožní přístroj lékařům vyšetřovat 
i  ty, kteří trpí strachem ze stísněného 
prostoru. Přístroj bude navíc vybaven 
větším vyšetřovacím otvorem, a  bude 
tak přizpůsoben i pro silnější pacienty.

Do  druhého poschodí pavilonu se 
pak přesune mamografické pracoviště 
s  novým mamografem. „Nový přístroj 
nabídne ještě přesnější zobrazení tkáně, 
takže lékaři odhalí daleko lépe případ-
né změny. Mamograf bude navíc vyba-
ven systémem, který umožní u  každé 
ženy individuálně nastavit míru stla-
čení prsu podle typu a  tvaru její prsní 
tkáně. Kvalita zobrazení pak odborní-
kům poskytne v  rámci diagnostického 
procesu jedinečnou jistotu,“ doplnil 
ředitel. Kromě mamografického pra-
coviště najdou pacienti v pavilonu také  
odbornou gynekologickou, porodnic-
kou a dětskou ambulanci.             -zk, hs-

„Já jsem to bratrovi úplně zapomněl říct,“ přiznal v úvodu svého vystoupení Ond-
řej Bank, který byl na akci pozván spolu s Tomášem. V jeho prezentaci nechyběla 
ani fotografie z loňského hrozivého pádu v Beaver Creeku. „Jinak to ale máme pod 
kontrolou,“ podotkl lyžař.  Foto: P. Kvapil

Výstavba pavilonu s sebou 
nese regulaci provozu 
v areálu nemocnice

Nový pavilon je jednou 
z největších investic 
v historii nemocnice

Nemocnice zahájila stavbu nového pavilonu pro magnetickou rezonanci

Vizualizace nového pavilonu s magnetickou rezonancí.

Nový pavilon vyroste v těchto místech během devíti měsíců. 
 Foto: Nemocnice Šumperk
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   Pokr. ze str. 3
„Možná nám naše amatérské snažení zkritizují, 

ale já obdivuji všechny dnešní účinkující, kteří ne-
mají s tímto formátem zkušenosti, že do toho jdou,“ 
podotkl Auer. Dalšími protagonisty byli šumperský 
rodák, akademický malíř Michal „Marma“ Ožibko, 
průkopník ekozemědělství a spolumajitel staroměst-
ské společnosti PRO-BIO Martin Hutař, lyžař Ondřej 
Bank, začínající sochař David Bachroň, který absol-
voval šumperský „učňák“ a  dnes pracuje pro skot-
ského sochaře Davida Macha, reklamní mág, strůjce 
červené karty pro Zemana a  iniciátor spolku Pod-
hradí Martin Přikryl a grafitti writerka Sany, autorka 
unikátního dokumentu Girl Power, při jehož natáče-

ní procestovala celý svět a mapovala ženskou stránku 
ilegální grafitti scény. 

Další z pořadatelů, kavárník Jiří Giesl, zase pozval 
kávového odborníka Adama Obrátila, jenž sbíral zku-
šenosti v Londýně a poté s Petrou Střeleckou otevřeli 
kavárnu v brněnském centru kultury a vzdělání Indu-
stra, a  také Elišku Novákovou, která několik let žila 
v Tokiu, kde fotila nejen absurdnosti tamního živo-
ta. On sám pak představil zajímavý projekt ArtWalk, 
směřující k  oživení historického centra Šumperka. 
„Jde o  výstavu současného umění ve  výlohách ob-
jektů, které jsou dlouhodobě k pronájmu na náměstí 
u radnice a v ulicích Polské, Starobranské a Radniční. 
Chceme tak upozornit na  odliv podnikatelů i  oby-
vatel z této části města a zároveň vytvořit otevřenou 
galerii, která sem aspoň pár návštěvníků přivede,“ 
vysvětlil Giesl.

Právě oživení města s  důrazem na  vylidňující se 
historické centrum, kultivaci veřejného prostoru 
a větší zapojení občanů do veřejného života si vytkl 
za cíl Šumperský okrašlovací spolek, který akci uspo-
řádal. Docílit toho chce nejen podobnými akcemi, 
ale také brigádami v místních parcích. Svým názvem 
odkazuje na stejnojmenný spolek, který v druhé po-
lovině devatenáctého století stál za vznikem prakticky 
všech šumperských parků. „Nemáme ambici budovat 
parky, ale máme pocit, že tehdejší relativní blahobyt 
umožnil měšťanům rozhlédnout se kolem sebe a udě-
lat také něco pro město, společnost, veřejný prostor 
a veřejný život. Na to se pokoušíme navázat,“ vysvět-
lili svou motivaci iniciátoři spolku a jeho první veřej-
né prezentace, šumperské PechaKucha Night, Radek 
Auer a Jiří Giesl. -zk-

Muzejíčko láká na výstavy a interaktivní projekty

PechaKucha Night přivítala Ondru Banka i sprejerku Sany

Šumperské muzeum otevřelo začátkem února 
Galerii Šumperska a přilehlé prostory, v nichž done-
dávna sídlilo informační centrum, výhradně dětem, 
jejich rodičům i prarodičům. Díky příspěvku Nada-
ce ČEZ je přetvořilo v  tzv. Muzejíčko. V  rámci vý-
stav a interaktivních projektů se zde mohou děti, ale 
i dospělí, kteří si zachovali mladou duši, těšit na řadu 
zábavně-vzdělávacích aktivit. Tou první byla Zim-
ní herna, na  kterou navázala výstava Svět kostiček 
LEGO. Od začátku února navíc prostory někdejšího 
infocentra slouží jako hlavní vstup do muzea. Kromě 
pokladny se tu nachází i muzejní obchůdek s prode-
jem suvenýrů a s možností občerstvení.

„Na myšlenku přeměnit Galerii Šumperska v Mu-
zejíčko nás přivedlo zrušení informačního centra. 
O vypovězení smlouvy jsme se dozvěděli loni v červ-
nu a  přemýšleli, jak prostor využít,“ říká ředitelka 
šumperského Vlastivědného muzea Marie Grony-
chová. Rozhodování podle ní usnadnila statistika 
návštěvnosti výstav. V  té jednoznačně vedou právě 
výstavy pro děti, jež muzeum posledních pět let v Ga-
lerii Šumperska pravidelně pořádá. 

„Prostory ve  východním křídle jsou jako jediné 
v  areálu zcela bezbariérové a  přístupné z  parku i  ze 
dvora, tedy ideální právě pro výstavy umožňující 
volný pohyb dětí. Je zde podlahové topení, nejsou tu 
žádné výklenky či jiné nerovnosti, kde by se mohly 
děti zranit, a prakticky zde není co zničit. Navíc sem 
mohou vjet i rodiče s kočárky,“ vyjmenovává poziti-
va ředitelka muzea. Vzápětí připomíná, že interiér je 
volně bezbariérově propojen s nádvořím, na kterém 
lze umístit doplňky k  výstavě, různé atrakce a  také 
posezení pro rodiče. Na  ty myslelo muzeum rovněž 
vybudováním speciální místnosti pro přebalování, 
krmení a kojení dětí, v níž nechybějí přebalovací pult, 

ohřívač lahviček a mikrovlnná trouba. 
„Idea zřídit v prostorách někdejšího informačního 

centra a  Galerie Šumperska specifické zařízení pro 
rodiny s dětmi, ale i pro dospělé, jež si zachovali mla-
dou duši a kteří si rádi zasoutěží nebo vyzkoušejí dnes 
už zapomenuté činnosti, se tak přímo nabízela. Na-
víc chceme úzce spolupracovat se školami, školkami 
a také přilákat do muzea celé rodiny s dětmi, ukázat 
jim, že u  nás mohou smysluplně a  příjemně strávit 
volný čas a současně se ještě něco dovědět a přiučit,“ 
podotýká ředitelka.  Pokr. na str. 7

Galerie Šumperska a  přilehlé prostory se začátkem 
února přeměnila v tzv. Muzejíčko, určené především 
dětem.  Foto: -zk-

Účast na akci přijala i grafitti writerka Sany. Její do-
kument Girl Power uvedlo kino Oko o den později.                     
     Foto: -pk-

      Spisovna bude více 
než týden uzavřena

Od úterý 29. března až do pátku 8. dubna bude 
centrální spisovna městského úřadu v ulici Bří Čap-
ků 35 z důvodu nemoci zaměstnance uzavřena. Pro 
veřejnost se opět otevře v pondělí 11. dubna. -red-

      V některých lokalitách 
omezí provoz oprava plynu

Rekonstrukce plynovodu probíhá v současnosti 
v ulicích Lautnerově, Balbínově, B. Němcové a Bří 
Čapků a také na Dvořákově náměstí. Především ři-
diči se tak musejí připravit na to, že práce mohou 
ve  zmíněných lokalitách částečně omezit provoz. 
Opravy by měly skončit do 31. srpna.  -red-

      Výstava připomínající 
1. neoficiální Mistrovství 
ČSSR v akrobatickém 
lyžování je k vidění 
v domě kultury

Třicáté výročí 1. neoficiálního Mistrovství ČSSR 
v  akrobatickém lyžování, které proběhlo v  Kunči-
cích u  Starého Města pod Sněžníkem, a  historii ak-
robatického lyžování na  Šumpersku, na  jehož konci 
je zlatá olympijská medaile Aleše Valenty, mapuje  
výstava, kterou ve spolupráci se šumperskou „průmy-
slovkou“ uspořádala parta nadšenců v čele s Milosla-
vem Svatoněm. V současné době je až do 31. března 
k vidění v jižním křídle domu kultury. -red-

      Vycházka za lišejníky 
a mechorosty CHKO Jeseníky

V sobotu 2. dubna se uskuteční již třetí vycházka 
za  lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky. Tento-
krát trasa vycházky povede do Malínské rokle seve-
rovýchodně od Nového Malína a bude pět až osm 
kilometrů dlouhá.  

Sraz účastníků je v 9.30 hodin na začátku Malín-
ské rokle, tj. asi 2 km po zelené turistické značce ze 
železniční stanice v Novém Malíně (směr Malínská 
rokle, Kamenný vrch). Místo srazu je dostupné buď 
vlastním autem, nebo vlakem (odjezd ze Šumperka 
v 8.50 hod.). Ukončení vycházky tamtéž, orientač-
ně ve  14.30 hod. nebo v  16.30 hod. (v  návaznos-
ti na  spoje směr Šumperk; vhodné odjezdy vlaků  
z N. Malína: 15.06 hod. nebo 17.10 hod.).

V  případě extrémně nepříznivého počasí bude 
exkurze přeložena na  jiný termín, což bude při-
hlášeným účastníkům sděleno telefonicky nebo 
e-mailem. Z tohoto důvodu prosíme zájemce o ex-
kurzi, aby zasílali své přihlášky (s uvedením mai-
lové adresy a  telefonního čísla) na adresy halda@
moh.cz, magda.zmrhalova@muzeum-sumperk.cz, 
případně se hlásili telefonicky na čísla 494 534 450, 
583 363 070, 583 363 077. Exkurzi povedou J. Hal-
da (Muzeum a  galerie Orlických hor v  Rychnově 
nad Kněžnou) a M. Zmrhalová (Vlastivědné mu-
zeum v Šumperku). M. Zmrhalová
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Rekonstrukci umělého povrchu 
fotbalového hřiště na  Tyršově stadio-
nu, které je i  přes pravidelnou údrž-
bu na  hranici své životnosti, chce  
finančně podpořit šumperská radni-
ce. Fotbalový klub Šumperk z.s., který 
sportoviště užívá, již v lednu podal žá-
dost o dotaci na Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. V této souvis-
losti schválili zastupitelé na svém úno-
rovém jednání spoluúčast města do tří 
milionů korun. Podmínkou poskytnu-
tí peněz z městské kasy je, že fotbalisté 
dotaci získají. 

„Fotbalový klub stojí před problé-
mem, který je nutné řešit a  jenž je  
finančně náročný. Zástupci klubu pro-
to požádali město o  pomoc,“ uvedl 
místostarosta Tomáš Spurný. Vzápě-
tí vysvětlil, že žádost o  dotaci podali 
fotbalisté a  nikoliv město, neboť jako 
sportovní klub mohou dosáhnout 
na  dotační peníze až do  výše osmde-
sáti procent. Pokud by žádalo město, 
mohlo by získat maximálně šedesáti-
procentní dotaci. „V  dotačním titulu 
jsou alokovány asi tři miliardy korun 
a v současnosti je podáno kolem tisíce 
žádostí. Souběh veřejných prostředků 
zvyšuje bodové ohodnocení žádostí, 
a tedy i pravděpodobnost přidělení do-
tace,“ podotkl Spurný.

Stávající fotbalové hřiště s  umělou 

trávou bylo vybudováno v  roce 2007 
a  letos v  březnu vyprší atestace ze 
strany Fotbalové asociace ČR pro sou-
těže na něm hrané. Po devíti letech je 
trávník vzhledem k  velkému zatížení 
značně opotřebovaný a  hrozí, že se 
soutěže na  něm nebudou moci hrát. 
Běžná doba životnosti umělého povr-
chu se přitom podle zatížení pohybuje 
od sedmi do deseti let.

Rekonstrukce umělého trávníku se 
odhaduje na částku kolem 7,2 milionu. 
Pokud by Fotbalový klub získal osmde-

sátiprocentní dotaci, město by na jeho 
realizaci uvolnilo 1,45 milionu. V této 
souvislosti zastupitelé uložili radě měs-
ta zapracovat do rozpočtových opatře-
ní letošního roku finanční prostředky 
ve výši do tří milionů korun v případě, 
že klubu bude do 30. června přiznána 
ministerská dotace. „Tři miliony před-
stavují čtyřicet procent z předpokláda-
ných nákladů stavby, což odpovídá výši 
dofinancování rekonstrukce v případě, 
že by o dotaci žádalo město,“ vysvětlil 
místostarosta. -zk-

Úspěšnou turistickou sezonu má 
za  sebou město Šumperk. Atrakce, kte-
ré místní radnice návštěvníkům i  „do-
mácím“ loni nabídla, navštívilo více 
než patnáct tisíc lidí. Bodovala již tra-
dičně expozice Čarodějnické procesy 
v Geschaderově domě, zájem byl rovněž 
o  rozhledy z  radniční věže i  tématické 
prohlídkové okruhy města. 

Šumperské turistické atrakce navští-
vilo loni 15  133 lidí, z  nichž 714 byli 
cizinci. Na tři sta zahraničních návštěv-
níků přijelo z  Německa, téměř stovka 
z  Kostariky, třiaosmdesát pak z  Polska 
a  šestasedmdesát ze Slovenska. Místní 
turistická lákadla si prohlédli i  Brito-
vé, Američané, Nizozemci či Rusové. 
Ve statistice jsou přitom zahrnuti pouze 
lidé, kteří navštívili expozici Čarodějnic-
ké procesy, městskou věž nebo se vydali 
na komentovanou prohlídku městem.

Největším lákadlem stále zůstává 
expozice Čarodějnické procesy, zachy-
cující nejtemnější období šumperské 
historie. Zamířilo do  ní více než sedm 
tisíc návštěvníků. Téměř čtyři a  půl ti-
síce zájemců pak využilo možnosti pro-
hlédnout si město a Jeseníky z radniční 
věže a  téměř tři tisíce turistů zamířilo 
do klášterního kostela Zvěstování Panny 
Marie. O  prohlídkové okruhy městem 
v  doprovodu průvodce pak projevilo 
zájem 658 osob. „Návštěvnost městem 

spravovaných turistických atrakcí se již 
třetím rokem drží na  poměrně vysoké 
úrovni,“ konstatovala mluvčí radnice 
Olga Hajduková. Ze statistik podle ní 
vyplývá, že velmi populární jsou akce, 
které lidé mohou absolvovat zdarma. 
Příkladem jsou Slavnosti města či Dny 
evropského dědictví.

Na  letošní sezonu chystá město pro 
turisty novinku. Tou bude nové infor-
mační centrum v  místě bývalé herny 
v  divadelní budově. Prostory v  součas-
nosti procházejí stavebními úpravami, 
na  něž naváže vybavení interiéru. Ote-
vřít by se mělo začátkem května. „Do té 
doby bude fungovat pro občany města 
a turisty Czech point v přízemí historic-
ké budovy radnice na  náměstí Míru 1, 
kde jsou k  prodeji suvenýry,“ upozor-
nila tisková mluvčí. Vzápětí podotkla, 
že v  provozu jsou také webové stránky 
informačního centra www.infosumperk.
cz, na nichž se veřejnost dozví o pláno-
vaných akcích. Turistické informace pak 
pracovnice města poskytují na e-mailo-
vé adrese ic@sumperk.cz, na  pevné te-
lefonní lince 583  214  000 a  v  kanceláři 
č. 610 úřadovny MěÚ na nám. Míru 1. 
„Pro veřejnost je k dispozici také Infor-
mační centrum u radnice a Informační 
centrum pro mladé provozované Aka-
demií Jana Amose Komenského na ná-
městí Míru 4,“ dodala Hajduková. -zk-

Město pomůže fotbalistům s rekonstrukcí hřiště

Turistickým hitem byly čarodějnické procesy

Slavnosti města mají 
webovou stránku

Nové internetové stránky Slavností 
města Šumperka, jež jsou naplánovány 
na sobotu 4. června, připravilo odděle-
ní kultury a vnějších vztahů šumperské 
radnice ve  spolupráci s  místní společ-
ností Netsimple Conspiracy. Na adrese 
www.slavnosti-mesta.cz najdou zájem-
ci kromě programu například i fotoga-
lerii z minulých ročníků.

„Stránky jsou vyvedeny v  pastelo-
vých barvách a  moderní design evo-
kuje historické téma Slavností,“ říká 
referent oddělení kultury a  vnějších 
vztahů šumperské radnice Bohuslav 
Vondruška a  dodává, že stránky jsou 
navrženy tak, aby mohly být zobrazo-
vány jak na  běžných počítačích, tak 
i  v  mobilních telefonech a  tabletech. 
Na  stránkách www.slavnosti-mesta.
cz přitom najdou lidé hned něko-
lik sekcí. První obsahuje podrobné  
informace o  letošním programu Slav-
ností města Šumperka. O  historic-
kém pozadí této události se zájemci  
dočtou v odkazu „O Slavnostech“ a ne-
chybí ani fotogalerie se snímky z minu-
lých ročníků a také vědomostní soutěž 
o  zajímavé ceny, kterou město spustí 
během května. V kontaktech pak jsou 
uvedeny odkazy na  sociální sítě Face-
book a Instagram s dalšími informace-
mi o Slavnostech.  -red-

Stávající umělý povrch fotbalového hřiště je i přes pravidelnou údržbu na hranici 
své životnosti.  Foto: -pk-
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Kaleidoskop událostí

O víkendu 4. a 5. března se v rakous-
kém Raabs an der Thaya konala tradič-
ní Schneerosen rally. Svoji formu před 
nastávajícím mistrovstvím republiky si 
zde otestovaly dvě šumperské posádky. 
Karel Kupec, rally talent Autoklubu ČR 
2016, který letos působí jako profesio-
nální závodník Autoklubu ČR spolu se 
svojí novou spolujezdkyní Karolínou 
Jugasovou, a jeho bratr Radomír Kupec 
se spolujezdcem Petrem Glösslem. 

Oba závodníci se po celý závod spo-
lu přetahovali o vteřiny, a  tím o vede-
ní v  soutěži v  kubatuře do  1600 ccm. 
Nakonec byl o  něco rychlejší starší 
z  bratrů Kupcových Karel, který vy-
bojoval celkově desáté místo a zvítězil 
ve třídě do 1600 ccm před Radomírem. 
Ten skončil celkově jedenáctý a druhý 
ve své třídě. Máme se na co těšit, když 
Karel Kupec pojede kompletní republi-
kové mistrovství, včetně známé Barum 
rally, a  Radomír se představí v  jedno-
denních Sprintrally, kdy ho uvidíme 
i v domácí soutěži Rally Jeseníky, která 
se jezdí v září. -kk-

Vřelé partnerské vztahy měst 
Šumperka a  Nysy prohloubili výsta-
vou svých prací také žáci grafického 
a  průmyslového designu VOŠ a  SPŠ 
Šumperk, kteří v  historickém prostře-
dí starobylé budovy knihovny v  Nyse 
prezentovali od 12. února do 2. března 
výsledky své tvůrčí činnosti. Hlavním 
tématem výstavy bylo zpracování pa-
mětihodností a  významných krajino-
tvorných prvků obou měst v  široké 
škále výtvarných technik (kresby, mal-
by, grafiky) a formátů. 

Kresba tužkou zachycovala zpravidla 
figurální sochařské památky Šumperka 
a Nysy, v menší míře byla kresba zastou-
pena volnou tvorbou. Grafika a malba 
byly inspirovány okolím Nysy, zejména 
Nyským jezerem. Výstava zahrnovala 

drobné grafiky, poněkud větší kres-
by a osm maleb formátu 100 x 70 cm.  
Práce pro výstavu vznikaly v  letech 
2013 až 2016. Motivy byly zpracová-
ny převážně na základě fotografických 
předloh. Na  výstavě byly zastoupeny 
práce více než třiceti studentů všech 
ročníků.

Součástí byl i hudebně literární pod-
večer, který proběhl v  pátek 26. úno-
ra. Šumperští a  nysští středoškoláci 
předčítali úryvky z  životopisné knihy 
Danuty Kobylecké „Jerzy Kozarzewski 
- Nezahlazená stopa“. Uměleckou úro-
veň setkání završil zpěvem Patricio 
Malundo. Žáky školy doprovodily pra-
covnice Městské knihovny Šumperk, 
Zdeňka Daňková a Kamila Šeligová.

 P. Mareš, VOŠ a SPŠ Šumperk

Ve  Veselé školce v  Prievidzské ulici 
vznikla vloni za  podpory města Šum-
perka třída pro dvouleté děti. V  září 
mohly nastoupit i  děti, které ještě ne-
měly dva roky, ale maminky musí my-
slet na  omezení počtu dní v  mateřské 
škole. Od dvou let může dítě docházet 
do  školky neomezeně, i  když jeden 
z  rodičů pobírá dávky rodičovské do-
volené. Přednost mají zaměstnaní rodi-
če. Ve třídě je osmnáct dětí.

O děti pečují dvě kvalifikované uči-
telky a  jejich asistentka. Pedagogové 
se snaží k  dětem přistupovat citlivě 
a ve spolupráci s rodiči jim vytvořit op-
timální podmínky. Spolupráce s rodiči 
je v této třídě nezbytná a velmi důležitá. 
Režim dne mají děti upravený tak, aby 
vyhovoval jejich potřebám. Obědvají 
již v 11.15 hodin, aby si mohly jít dříve 
odpočinout do postýlky. Během celého 
dne je kladen důraz na rozvíjení hygie-
nických návyků. Děti mohou nastoupit 
i s plenami, které mají ve svých skříň-
kách, ale postupně spolu s pedagogem 
se hledá vhodný okamžik pro jejich 

odložení. Do  jídla nejsou děti nuceny, 
ale jde nám hlavně o to, aby ochutnaly 
dobré a zdravé jídlo, které se ve Veselé 
školce vaří. Každé dítě má svůj bryndá-
ček a láhev na pití. Děti, které po obědě 
ve  školce spí, mají svou barevnou po-
stýlku, svého plyšáčka a pyžamko. 

V  průběhu dne se děti vzděláva-
jí za  pomocí hudebně-pohybových 
her, písniček a  říkadel. Rozvíjejí svou 
fantazii a  představivost ve  výtvarných 
činnostech a  konstruktivních hrách. 
Každý den je toto oddělení dostatečně 
dlouho na čerstvém vzduchu - vycház-
ky, pobyt na  zahradě. Cílem je rozví-
jet u  dětí samostatnost a  sebeobsluhu 
v klidném a pro děti inspirujícím pro-
středí. Radost a smích dítěte jsou hlav-
ním cílem pedagoga. Y. Šimková, 

 ředitelka MŠ Veselá školka

V  pátek 26. února proběhla v  Zr-
cadlovém sále šumperského divadla 
slavnostní a do značné míry i ojedinělá 
událost. Byly zde totiž poprvé veřejně 
provedeny a  symbolicky vypuštěny 
do  světa „Barevné písničky“ Terezy 

Karlíkové a Petra Vočky. Mají podobu 
zpěvníku patnácti „různě barevných“ 
skladeb, oslovujících děti i dospělé, je-
hož součástí je CD s nazpívanou i ka-
raoke verzí. 

Autoři pojali křest jako benefiční 
koncert a výstavu pro ZŠ a SŠ Pomněn-
ku. Účast veřejnosti na tomto hudebně 
dramaticko-výtvarném večeru byla 
více než hojná, což velmi potěšilo ze-
jména hlavní tahouny tohoto „barev-
ného“ projektu. „U podobných počinů 
může člověk jen stěží odhadnout celko-
vou návštěvu a vůbec průběh akce jako 
takové. O  to více jsme šťastní, jakého 
nadšení a kladné odezvy jsme se z pub-
lika dočkali. Ověřili jsme si, že Barevné 
písničky fungují okamžitě a  s  velkou 
intenzitou,“ uvedla Tereza Karlíková, 
autorka textů písní a ilustrací. „Mě asi 
nejvíce omráčila ta neskutečná atmo-
sféra během koncertu a  kontakt s  pu-
blikem. Byl to zážitek, jehož sílu asi 
nikdo z  nás předem nečekal,“ doplnil 
Petr Vočka, autor hudby. 

Provedení jednotlivých písní se 
zhostili žáci ZUŠ Šumperk pod vede-
ním Hany Johnové a  Yvonny Jurčíko-
vé, zatímco o  instrumentální party se 
podělili autoři a jejich hosté - Marcela 
Nováková, Edita Blašková a  Kateřina 
Drásalová. Koncert byl provázán s vý-
stavou tematicky laděných obrázků 
žáků a studentů Hany Němcové. Hned 
po  skončení koncertu putovaly prv-
ní zpěvníky s  CD do  rukou čerstvých 
zájemců. „Ten okamžitý zájem lidí, to 
je jedna z věcí, pro které člověk takové 
projekty dělá. Je to ta nejlepší odměna,“ 
zdůraznila Tereza Karlíková.

Pro zvědavce, kterým se nedosta-
lo okusit naživo tento osobitý soubor 
písní, doporučujeme nenechat si ujít 
letošní šumperskou Zlatou Lyru, kde 
bude část skladeb provedena „Komo-
rákem“ - tedy komorním pěveckým  
seskupením žáků ZUŠ Šumperk. 
Ohledně zpěvníku lze kontaktovat pří-
mo autory na e-mailu spolek.galimaty-
as@seznam.cz.     

 J. Jemelková, spolek Galimatyáš

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Bratři Kupcové v tradiční Schneero-
sen rally v rakouském Raabs an der 
Thaya bodovali.                  Foto: -kk-

Režim dne mají dvouleté děti upra-
vený tak, aby vyhovoval jejich po-
třebám. Obědvají například dříve 
kvůli následujícímu odpočinku. 
 Foto: archiv

Role moderátorek se během bene-
fičního večera zhostily Lucie Kuče-
rová (vlevo) a Tereza Karlíková.                  
                     Foto: -pv-

Své práce vystavovali v knihovně v polské Nyse žáci grafického a průmyslového 
designu VOŠ a SPŠ Šumperk. Součástí byl i hudebně-literární podvečer. 
 Foto: -pm-

Bratři Kupcové zahájili 
rally sezonu 

Mladí designéři 
z průmyslovky vystavovali 

v zahraničí

Ve Veselé školce 
je třída pro dvouleté děti 

V divadle se křtily 
„Barevné písničky“ 

šumperských autorů
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Muzejíčko/Kulturní servis

Muzejíčko láká na výstavy 
a interaktivní projekty

O nejlepší inscenaci 
sezony rozhodne veřejnost

   Pokr. ze str. 4
Výstavy, instalace i  další projekty totiž budou in-

teraktivní. „Z toho důvodu jsme zakoupili i speciální 
techniku, která naše malé návštěvníky pomůže vtáh-
nout do dění. Do konce června ještě chceme Muzejíčko 
vybavit počítačem, dotykovými monitory a barevný-
mi sedáky pro děti,“ dodává Gronychová.

S  realizací zajímavého projektu pomohla muzeu 
Nadace ČEZ, která na něj přispěla devadesáti tisíci ko-
runami. „Na jednom semináři jsem zjistila, že existuje 
Nadace ČEZ, která poskytuje finanční dotace mimo 
jiné i  na  muzea pro děti. Zpracovala jsem tedy pro-
jekt a do dvou týdnů mi přišla kladná odpověď,“ po-
znamenává ředitelka, podle níž zažívají dětská muzea 
v současnosti obrovský rozvoj. „Označení muzeum ale 
ve většině případů příliš „nesedí“, neboť jde o atrakce, 
které s  muzeem jako sbírkotvornou institucí nemají 
moc společného,“ konstatuje ředitelka a připomíná, že 
skutečná dětská muzea fungují například při pražském 
či bratislavském Národním muzeu. „Úplně první vznik-
lo při Moravském zemském muzeu v Brně, kde jsme se 
tak trochu inspirovali, takže máme prostor a tým lidí, 
kteří výstavy pro děti dělají,“ popisuje ředitelka.

Tou premiérovou byla v  Muzejíčku Zimní herna, 
jež navázala na  loňskou úspěšnou výstavu Pojďte, 
děti, budeme si hrát. Koncem února se pak Muzejíčko 
proměnilo ve Svět kostiček - LEGO a ve druhé polo-
vině května vystřídají legendární stavebnice autíčka. 
„Půjde o výstavu modelů z brněnského Technického 
muzea a od zábřežského sběratele pana Hoška dopl-
něnou interaktivními prvky, kterou propojíme s ná-
dvořím,“ přibližuje ředitelka a prozrazuje, že na září 
chystá muzeum Podzimní hernu. Před Vánocemi se 
pak mohou děti těšit na Krysáky známé z večerníčků 
se zajímavými interaktivní prvky. „Výstavy nebudou 
samozřejmě vždy muzejní, ale naší snahou je do nich 
alespoň nějak muzeum dostat. Příkladem jsou třeba 
skládačky loštických pohárů či archeologických ná-
dob v  Zimní herně, doplněné texty pro starší děti. 
Rádi bychom tak v dětech vzbudili zájem o muzejní 
předměty s  tím, že pak budou chtít vidět originál,“ 
podotýká Gronychová.

V rámci Muzejíčka se navíc mohou malí i velcí le-
tos těšit ještě minimálně na dvě akce. 29. května pro-
běhne na  nádvoří Pavlínina dvora již osmý ročník 
soutěže psů všech ras a  velikostí Šumperský hafan 
2016. „Kromě soutěže o  titul Šumperský hafan 2016 
a představení psích plemen podle rozdělení FCI, což je 
deset základních tříd, bude významná část programu 
zaměřena na děti, kterým chceme představit psa nejen 
jako mazlíčka, ale také jako společníka při sportování, 
vycházkách a zábavě,“ popisuje ředitelka a dodává, že 
úplnou novinkou bude soutěž juniorhandling, tedy psí 
výstava pro děti, kdy se v roli handlera představí dítě 
do deseti let. Chybět nebudou ani představení pejsků 
z útulků nebo adoptovaných, prezentace neziskových 
organizací zabývajících se záchranou psů a přiblížení 
různých kynologických sportů. Během celého odpo-
ledne bude pro děti a jejich rodiče zpřístupněno Mu-
zejíčko s výstavou autíček a s dalšími aktivitami. Další 
dětský den pak muzeum plánuje přímo k výstavě autí-
ček. Z. Kvapilová

Od čtvrtku 21. do soboty 23. dubna se v šumper-
ském divadle odehraje jedenadvacátý ročník pře-
hlídky vlastní tvorby nazvané Cena Miloše Movnara. 
Ve třech dnech nabitých představeními budou porot-
ci hodnotit nejlepší mužský a ženský herecký výkon 
sezony. Udělena bude také cena Štěk roku a příležitost 
opět dostane i široká veřejnost, která rozhodne o nej-
oblíbenější inscenaci sezony.

„Stejně jako loni chceme i  letos zapojit do rozho-
dování širokou veřejnost. Naši návštěvníci tak roz-
hodnou o  nejlepším představení sezony. Hlasovat 
mohou po  každém představení, a  to vhozením ku-
ličky do označeného válce. Další možností jsou naše 
internetové stránky www.divadlosumperk.cz. Zde je 
od pondělí 21. března zveřejněna anketa o nejoblíbe-
nější hru, která poběží až do soboty 23. dubna,“ říká 
ředitel šumperského divadla Matěj Kašík. Vzápětí 
zdůrazňuje, že odměněni nebudou pouze herci, kteří 
se blýskli nejlepším výkonem. Cenu Štěk roku si od-
nese i jeden představitel nejlepší drobné role.

Stejně jako v předchozích ročnících také letos bu-
dou výkony členů šumperského ansámblu hodno-
tit tři poroty. Hlavní slovo bude mít porota složená 
z divadelních odborníků. Spolurozhodovat o nejlep-
ším ženském a mužském hereckém výkonu a o nej-
lepší inscenaci sezony jim pomohou členové divácké 
a studentské poroty, kteří se tradičně rekrutují z řad 
předplatitelů, studentů místních středních škol a také 
studentů katedry divadelních, filmových a  mediál-
ních studií olomoucké Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého. Ti všichni zhlédnou pět inscenací - Sen 
noci svatojánské, Léto v Laponsku, hru D´Artagnan 
aneb Tři mušketýři, Naše městečko a komedii S tvojí 
dcerou ne. Na všechna představení si mohou zájemci 
koupit vstupenky v pokladně divadla.

Třídenní přehlídka vyvrcholí slavnostním večerem. 
Ten je na programu po představení S  tvojí dcerou ne 
v  sobotu 23. dubna od  desáté večerní v  Zrcadlovém 
sále. Během něj budou oceněným hercům předány  
sošky za  jejich výkony v  letošní sezoně v  kategoriích 
nejlepší herec, nejlepší herečka, nejlepší inscenace, nej-
lepší herecký výkon v malé roli - tvz. Štěk a nejoblíbe-
nější inscenace podle hlasování široké veřejnosti. -zk-

Muzejíčko v současnosti hostí Svět kostiček - LEGO. 
Ve druhé polovině května vystřídají legendární sta-
vebnice autíčka.  Foto: M. Stuchlá

Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Úterky motivované knihou 
Programy pro rodiče a do 6 let

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 15 hod. v „Č“ Čítárna pro veřejnost  

Tzv. „Koloběh knih“ - knihy můžete přinést, 
vyměnit za jiné či si je odnést domů

Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory  
 Předčítání z knih, posezení, vzájemné sdílení
24.3. od 9 hod. ve „FS“  Zelený čtvrtek pro děti 
 Nutné přihlásit se předem
8.4. od 19 hod. v „Č“  Komponovaný večer v Čítárně 

Těšit se můžete těšit na  autorské písně Ale-
ny a  Ondřeje Švejkovských, předčítání veršů 
současných spisovatelů a  netradiční výstavu 
fotografií originálů výtvarných děl P. Kadlece.

9.4. od 9 hod. ve „FS“  „Radost být ženou“ 
 S Fr. Böhmovou, nutné přihlásit se předem
9.4. od 9 hod. ve „FS“  Celodenní program pro ženy
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, otevřena pro veřejnost každou středu 15-18 hod.  

Centrum pro rodinu

Centrum sociálně orientovaných inovací

Pondělí - pátek vždy  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
od 8 do 12 hod. místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE 
a od 13 do 16 hod.  JINAK A SVOBODNĚJI!
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Šte-
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumino-
vaci.cz, www.cpkp.cz.

SONS Šumperk
24.3. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou - pleteme z pediku
29.3. v Heat centru  Chůze na běžícím pásu  Sraz ve 13.35 hod. 
 v podchodu Slovanu, nutné přihlásit se!
31.3. v knihovně Sever  Návštěva Městské knihovny Sever - beseda 
(sraz ve 12.30 hod. před SONS) nad knížkami Markéty Pilátové, čtení ukázek 
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.

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

Městská knihovna

Bližší informace: tel.č. 583  214  588 (17. listopadu 6), 583  215  530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz, 25. a 26.3. bude knihovna uzavřena.

Půjčovní doba od září

Knihovna v ul. 17. listopadu 6
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota 8-12 8-12 zavřeno

Každé úterý, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna  Pro rodiče s dětmi
vždy od 15 do 18 hod. v MC na „K“
24.3. od 10 do 17 hod. na „K“   Velikonoční dílna  Prázdninové 

velikonoční tvoření pro děti i  rodiče, 
s sebou alespoň dvě vyfouknutá vajíčka

Do 8.4. na „K“   Jak vidím Jeseníky  Výstava soutěžních 
fotografií v  rámci fotosoutěže Jak vidím 
Jeseníky ve spolupráci s CHKO Jeseníky. 

1.4. od 14 do 19 hod. na „K“   Aprílový ateliér  
  Tvořivé dílny plné legrace a překvapení… 
2.4. od 9 hod. v klášterním kostele   Zlatá lyra 2016  46. ročník nesoutěžní 
  přehlídky dětských pěveckých sborů
2.4. od 9 do 14 hod. na „K“   Keramika pro každého
3.4. od 18 hod. v KKC Rapotín   Jarní koncert  Zpívají Motýli Šumperk
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-
-téčko: IT), 583  285  624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz. 

SVČ Doris
Pontis Šumperk - Univerzita volného času

Každý čtvrtek (s výjimkou 24.3.) Počítačový kurz 
vždy od 8 hod. v „P“
7.4. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
8.4. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hraje skupina Staří kamarádi
Každé pondělí od 13 hod.,  Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod.  - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
v DPS Alžběta
Každý pátek od 12.30  Konverzace v angličtině 
a od 14 hod. v „P“ - pokročilí; začátečníci; mírně pokročilí
Každé pondělí od 17 hod. v „S“  Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé pondělí od 19 hod. v „S“,  Cvičení s flexi-barem
každou středu od 9.30 hod. v „P“ 
a každý čtvrtek od 10 hod. v „P“  
Každé úterý od 9.30 hod.    Cvičení pro seniory na židlích
a každý čtvrtek od 11 hod. v „P“
Každé úterý a každou středu  Cvičení s flexibary
od 8.30 hod., každý čtvrtek 
od 10 hod. v „P“
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“,  Cvičení pro seniory
každou středu od 8.30 
a od 9.30 hod. v „S“
Každé úterý (sudý týden) Výtvarná dílna
od 9 hod. v „P“
Každé úterý od 14 hod. v „S“  Zdravotní cvičení
Každou středu od 10 hod. a každý Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každé úterý od 15.30, 17.00  Jóga I.-III. 
a 18.30 hod. v „S“
Každou středu od 10 hod. v „P“  Trénování paměti
a každý čtvrtek od 9 hod. 
v DPS Alžběta
Každou středu od 17 hod. v „S“  Cvičení pro ženy
Každou středu od 18.15 hod. v „S“  Jóga IV.
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek (lichý týden)  Kroužek ručních prací
od 14 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 17 hod. v „S“   Flexi-bary pro ženy
Každý čtvrtek od 18.30 hod. v „S“   Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.
tereza@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička nejen pro seniory, „S“ = středisko Sever, „P“ = sídlo 
Pontis, Gen. Svobody 68. Bližší informace na www.pontis.cz.
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4.4. od 18 hod.  Koncert kytarového oddělení 
v kapli klášterního kostela
6.4. od 18 hod. v klášterním kostele  Koncert klavírního oddělení
8.4. od 18 hod. v klášterním kostele  Absolventský koncert 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk

24.3.  Zápis do kurzů šití pro začátečníky a pokroči-
lé 
 Přihlášky písemně na uvedenou adresu, příp. 
 telefonicky
27.3. -9.4.  Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ
26.3. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Velikonoční pochod, 
 Karlova Studánka, naučná stezka Bílá Opava 
2.4. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Pekařov, Přemyslov, Tři  
 Kameny - vyhlídka 
9.4. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Čevenohorské Sedlo, 
 Švýcárna, Ovčárna 
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, I. Kovaříková, tel. č. 733 518 880, 
L. Kovaříková, tel. č. 736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - zde lze získat 
inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem 

Schola Praktica
Centrum praktických dovedností 

Každé pondělí od 16.30 hod.  Biblická hodina pro hledající 
Setkávání pro ty, kteří hledají smysl života  
v kontextu křesťanské víry

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné
 v dom. prostř. zaměřené na vzájemné sdílení
Bližší informace: Jeremenkova 7, M. Vychopeňová, 583 216 747 nebo na www.sum-
perk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.

Charita Šumperk

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. Brno, bezplatná poradna 
Šumperk, každou středu 14-16 hod., MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 

malá zasedací místnost č. 206
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Absolutní novinka - 1. tunelová linka Aventador express 
v Šumperku s TEXTILNÍMI KARTÁČI umyje vaše auto za pět minut

Mycí linku Aventador express, vyba-
venou nejnovější technologií osvědče-
ného německé firmy Otto Christ, otevře 
v  nejbližších dnech v  Zábřežské ulici 
Jaroslav Doubek, který dosud nabízel 
ruční a textilní mytí aut v areálu prodej-
ny Fiat společnosti ABA v  Jílové ulici. 
V  novém sídle, jež vybudoval v  sou-
sedství logistického centra České pošty, 
mohou zákazníci 
využít nejen klasic-
ké ruční a  textilní 
mytí automobi-
lů, na  které jsou 
za  léta působení 
v  oblasti údržby 
vozidel od  této 
firmy zvyk-
lí, ale navíc 
i  rychlé, levné 
a  efektivní tu-
nelové umytí 
nejmoderněj-
ší německou technologií Evolution, 
vyznačující se šetrností k  laku. To vše 
za  cenu od  75 korun za  pouhých pět 
minut, včetně předmytí od  hrubých 
nečistot! 

„Již delší dobu jsem cítil, že v  Šum-
perku chybí zařízení na bázi expresního 
mytí, jež lidé znají například z olomouc-
kého Globusu. Zde ale mají kartáčovou 
automyčku, která není k laku na autech 

vůbec šetrná. Proto jsem se rozhodl pro 
textilní materiál, který se mi osvědčil už 
v provozovně v Jílové ulici, kde jsem pů-
sobil jedenáct let v  areálu firmy ABA,“ 
říká Jaroslav Doubek, majitel nového 
mycího centra v Zábřežské ulici. V něm 
se nachází nejen myčka klasická, která 
nabízí individuální kompletní čištění 
interiéru auta a  následné mytí a  ruční 

leštění, mytí mo-
torů před STK, 
ale především sou-
stava mycího za-
řízení Aventador 
express, jež je 
schopná kvalitně 
umýt až padesát 
aut za  hodinu. 
Vhodná je pro 
vozidla do výš-
ky dvou metrů, 
včetně nižších 
dodávek.

„Jde o  neskutečně rychlý proces. Zá-
kazníci už nemusejí čekat dlouhé minuty 
jako u jiných myček, protože naše zaříze-
ní je schopné odbavit automobil během 
pěti až sedmi minut podle délky zvole-
ného programu. Pojezdový osmnácti-
metrový pás jich zvládne hned několik 
najednou,“ zdůrazňuje Jaroslav Doubek.  
Obsluha podle něj nejprve provede před-
mytí auta od hrubých nečistot a poté ho 

vpustí do mycího tunelu. Nejmodernější 
německá technologie Evolution, která 
spočívá ve  specifickém nastavení a  slo-
žení kartáčů,  jež se zaměřují i na plasty, 
kola a  prahy, zbaví auto všech nečistot. 
Výhodou je nejvyšší kvalita mytí také 
ve  střední části vozidla - nehrozí žád-
né „stíny“ při mytí, žádná  nedočištěná 
místa. Myčka navíc disponuje leštícím 
systémem Protect Shine Xpress, který za-
jišťuje nejen brilatní lesk, ale při trvalém 
používání i regeneraci starších laků. Dal-
ším patentem je rotační mytí podvozku. 
Při závěrečném sušení jsou pak obrysy 
vozidla snímány fotobuňkami, takže vůz 
vyjede co nejlépe osušen.

„Základní program, který zahrnuje  
ruční předmytí, textilní mytí, šampon 
s  voskem a  vysušení, bychom chtěli 
dostat na  pětasedmdesát korun. Pokud 
bude chtít zákazník například speciální 
čištění kol, lze to provést v rámci delšího 
předmytí,“ podotýká Jaroslav Doubek 
a dodává, že nové mycí centrum Aven-
tador express je bezbariérové a  kromě 
technického a  sociálního zázemí se 
v  něm nachází i  možnost příjemného 
posezení a drobného občerstvení s při-
pojením na internet zdarma pro zákaz-
níka, který si chce počkat na kompletní 
umytí svého vozidla. Otevřeno bude 
mít sedm dnů v týdnu od 8 do 20 ho-
din. „Jde o  nejmodernější mycí tech-

nologii od firmy Otto Christ. Věřím, že 
si Šumperané tuto vysoce kvalitní a ab-
solutně bezkonkurenční službu oblíbí 
a  konečně ji ocení i  ti, kteří neměli to 
štěstí v  době, kdy své auto potřebovali 
umýt a navoskovat a pro poptávku, která 
převyšovala naše možnosti v  portálové 
mycí lince, neměli šanci se k nám dostat 
k  jejímu vyzkoušení,“ uzavírá Jaroslav 
Doubek.

5 MINUT VAŠEHO ČASU
Umožníme vám krátké a efektivní 

tunelové mytí. Vaše auto tažené spe-
ciálním plastovým pásem je během 

5 minut vyčištěno. Vy si jen vyberete 
program, sklopíte zrcátka a vyřadíte. 

O zbytek se staráme my.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA VOZU
Vsadili jsme na nový patentovaný 

textilní mycí materiál SENSOTEX+, 
který mycí technologii postavil 

na nejvyšší možnou kvalitu a nabízí 
kromě vysokého čistícího výkonu 

i nejvyšší stupeň lesku laku při 
maximálně šetrném  mytí vašeho 

vozidla. Kromě konzervace karoserie 
nabízíme i speciální leštící polituru 

s regeneračním účinkem.

OBJEDNÁVKY RUČNÍHO MYTÍ 
KONTAKT: 776 387 920 

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 25.3. 2016 do 7.4. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice bez kosti ...........................................................89,- Kč/1 kg    
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Šáteček s ořechovou náplní 56 g ............................................................................. 5,50 Kč  
Slezská pekárna Opava 
Chléb Podhoral BK 350 g ..........................................................................................10,90 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.
Vepřová kotleta s kostí ........................................................................................................89,- Kč/1 kg
Moravské uzené ..................................................................................................................119,- Kč/1 kg
Špekáčky ručně vázané  .....................................................................................................86,- Kč/1 kg
Gothaj  .........................................................................................................................................69,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

www.ajak-sumperk.cz

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, e-mail: info@ajak-sumperk.cz

www.ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium 
angličtiny a němčiny 
ve školním roce 2016/2017
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722 914 402

 
                     

Konzultace  
ZDARMA

 

 

Řešení exekucí

 

Úvěry a konsolidace

 

Revize úvěrových smluv

 

www:  uveroporadna.cz

Oddlužení a  insolvence

Čas  pracuje 
proti Vám !!!

         

722 914 402

 
                     

Konzultace  
ZDARMA

 

 

Řešení exekucí

 

Úvěry a konsolidace

 

Revize úvěrových smluv

 

www:  uveroporadna.cz

Oddlužení a  insolvence

Čas  pracuje 
proti Vám !!!

Dostali  jste se do dluhové spirály?

Řešte 
své dluhy 

VČAS!

722 914 402

První 
půjčka 

Příjem 

nestačí na 

splátky.

Dluhová 

PAST

Další půjčky 

Splátky už nestačí na úroky 

splátky.
splátky.

Dluhová 
Dluhová 

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.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

“Líbí se mi spojení férového
srovnání a osobního kontaktu.“

• hypotéky • spoření
• pojištění • investice

chytraadresa.cz/sumperk  tel.: 776 616 082

Vyzkoušejte moderní přístup
k vašim financím. 

Chytrá adresa 
Šumperk, Hlavní třída 8 
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již 27 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

Čištění koberců a Čalounění 
hloubkové extrakční čištění

VoSkoVÁní PVc, lina, DlaŽeb 
nanášení ochranných vosků, leštění

ÚDrŽba a Čištění Parket
vše pro  dřevěné pod lahy  -  BONA

PůJČoVna čisticích strojů
půjčovna s dovozem

ProDeJ čisticích prostředků 
na koberce, parkety, laminátové podlahy

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

HUBNUTÍ PRO 
DĚTI, JUNIORY, ŽENY, 

MUŽE, SENIORY

Mgr. Jolana 
Keprtová

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

OPTOMEDIC DD s.r.o.
OČNÍ OPTIKA, Gen. Svobody 19A, tel: 774 959 531 / Hlavní třída 10, tel: 724 479 800
AMBULANCE, MUDr. Jana Dvořáková, tel: 773 670 680

OBJEVTE PERFEKTNÍ VIDĚNÍ NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI - BEZ NÁMAHY.Dej sílu svému vidění 

           NA VŠECHNY 

VZDÁLENOSTI

www.optomedic.cz       www.varilux.cz
 www.crizal.cz

www.transitions.com
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

Jesenická 10, Šumperk (vedle prodejny K-technik)

obchod@edeco.cz | tel. 608 712 947

FOTO      DÁREK.cz
www.foto-darek.cz

přívěsky
hodinky
náramky
nože 
psí známky
zapalovače

rytí textů a fotografií do předmětů:

.. a další ..

RYTECTVÍ
Šumperk přijme:

ŘIDIČE pro závoz 
oken na stavby po ČR

vozidel VW Crafter skříň 
+ přívěs a VW Crafter valník

Požadavky: 
ŘP B + E (C - výhodou) 
praxe min. 5 let

Kontakt: tel: 583 215 309, 
info@azeko.cz

+ přívěs a VW Crafter valník

ŘP B + E (C - výhodou) 

+ přívěs a VW Crafter valník+ přívěs a VW Crafter valník

ŘP B + E (C - výhodou) 


