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Nová expozice představuje čarodějnické příběhy

náměstek ministra dopravy

Realizace dlouho očekávané expozice 
„Čarodějnické procesy“, jež obsadila skle-
pení památkově chráněného Geschadero-
va domu v Kladské ulici, dospěla do cílové 
rovinky. Místní radnice ji otevírá v rámci 
projektu nazvaného Čarodějnickou cyk-
lotrasou po česko-polském příhraničí, 
jenž se zaměřuje na rozvoj cestovního ru-
chu v regionu. Partnery města Šumperka 
přitom jsou Starostwo powiatove w Nysie 
a Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

„V rámci projektu vznikly v muzeu 
v Nise a v šumperském Geschadero-
vě domě expozice zaměřené na histo-
rii čarodějnických procesů v regionu. 
Polský partner navíc zajistil vyznačení 
„Čarodějnické cyklotrasy“ vedoucí 
z Nisy do Zlatých Hor, jež navázala 
na cyklotrasu na českém území, a pro 
obě části se vydal turistický průvodce. 
Sdružení cestovního ruchu Jeseníky 
pak vytvořilo trojjazyčnou publikaci 

o historii čarodějnických procesů na 
Šumpersku, Jesenicku a v Niském kní-
žectví,“ vypočítává jednotlivé aktivity 
Eva Mičkechová z oddělení strategic-
kého rozvoje, jež má na místní radnici 
na starosti strukturální fondy. Právě 
evropské a také státní peníze pomohly 
náročný projekt zrealizovat. Z Operač-
ního programu Přeshraniční spoluprá-
ce Česká republika - Polská republika 
2007-2013 se podařilo získat celkem 

deset a půl milionu korun, což před-
stavuje devadesát procent nákladů, 
šumperská expozice přitom „spolkla“ 
asi 6,7 milionu, z nichž deset procent 
šlo z městské kasy. „Instalaci vlastní ex-
pozice, s níž se začalo loni na podzim, 
předcházely stavební úpravy sklepních 
prostor. Vybudovalo se rovněž nové 
vstupní schodiště a východ z expozice,“ 
podotýká Mičkechová.

 Pokračování na straně 2

Expozice mapující čarodějnické procesy na Šumpersku a Jesenicku vznikla v místech více než symbolických - ve sklepích tzv. Evropského domu setkávání, známého spíše jako 
Geschaderův dům. Během prohlídky se návštěvníci dozvědí nejen množství historických faktů a zajímavostí, ale prohlédnou si i přesné kopie a repliky dobových artefaktů. 
Nechybějí ani vězeňská kobka či čarodějnická boží muka. Ta nechal u cesty na Háj postavit v roce 1648 na památku svého otce syn bohatého pláteníka Heinricha Peschka, 
který v Geschaderově domě žil a stal se jednou z obětí čarodějnických procesů.  Foto: archiv MěÚ
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Dospělí sportovci opět dosáhnou na dotace
Na dotace z městského rozpočtu v ob-

lasti sportu letos opět dosáhnou nejen 
organizace pracující s dětmi a mládeží, 
ale také ty, jež působí v soutěžích výkon-
nostního sportu juniorů a dospělých ne-
boli seniorů. Na podporu družstev, která 
reprezentují město v dlouhodobých sou-
těžích a mají v něm divácké zázemí, vyčle-
nila místní radnice ve svém rozpočtu půl 
milionu. Časový harmonogram schválili 
zastupitelé již v lednu, podmínkám pro 
poskytování dotací pak dali „zelenou“ na 
svém březnovém zasedání.

Na výkonnostní sport juniorů a se-
niorů jako na samostatnou oblast se 
město zaměřilo premiérově v loňském 
roce. „Po vyhodnocení pilotního roku 
jsme dospěli k závěru, že rozhodování 
o dotacích přesuneme na červen. Vět-
šina soutěží totiž probíhá od podzimu 
do jara a umístění bývá jasné až koncem 
května,“ vysvětlil šumperský místosta-
rosta Marek Zapletal a připomněl, že 
podmínky nejsou nastaveny na indivi-
duální sporty, ale na sportovní družstva 
zapojená do výkonnostních soutěží, jež 
jsou i určitým vzorem a perspektivou 
pro sportující mládež. 

O zmíněnou dotaci z městského roz-
počtu může požádat pouze právnická 
osoba, například sportovní oddíl či 
tělovýchovná jednota, která má spor-
tovní činnost ve své náplni a jež sídlí 
a vykonává svoji činnost v Šumperku. 
Žadatel, jehož družstvo působí dlouho-

době v soutěžích výkonnostního spor-
tu pořádaných příslušným sportovním 
svazem, přitom může podat jednu žá-
dost o dotaci na daný sport a kategorii. 
U juniorské kategorie pak lze žádat 
o dotaci pouze v případě účasti družstva 
v nejvyšší republikové soutěži. „Pokud 
člen sportovního oddílu obsadí v in-
dividuálních soutěžích na ofi ciálním 
evropském mistrovství či na vyšších 
soutěžích některou ze tří medailových 
příček, může jeho „domovský“ oddíl 
požádat pro následující rok za každé 
umístění o maximálně třicetitisícovou 
dotaci,“ objasnil místostarosta. 

Podrobné znění podmínek a také 
formuláře žádostí najdou zájemci na 
internetové adrese www.sumperk.cz. 
K dostání jsou rovněž na informacích 
obou městských úřadoven na náměstí 
Míru 1 a v Jesenické ulici 31. Žádosti 
začnou podatelny šumperské radnice 
na náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 
přijímat v pondělí 3. května úderem 
osmé hodiny ranní, termín pro jejich 
podávání pak vyprší v pátek 28. května 
ve 14.15 hodin. Grantová komise poté 
žádosti projedná a své návrhy předloží 
radním a zastupitelům, kteří o nich roz-
hodnou 17. června. -zk-

Levná platba za 
svoz odpadu: 

SIPO

Chcete ušetřit při platbách 
za svoz komunálního odpadu? 
Pak využijte nabídky místní 
radnice na možnost placení 
prostřednictvím sdruženého 
inkasa plateb obyvatelstva zná-
mého jako SIPO.

Vzhledem k výši poštovného 
při poukazování úhrad v ho-
tovosti představuje SIPO po-
hodlný a levný způsob plateb. 
Tomu, kdo se pro něj rozhodne, 
budou peníze účtované za svoz 
komunálního odpadu automa-
ticky dvakrát ročně odepsá-
ny z účtu. Stačí pouze vyplnit 
žádost o provádění platby za 
odpady prostřednictvím SIPO, 
v níž je třeba uvést spojovací 
číslo SIPO žadatele. Žádost si 
mohou zájemci vyzvednout 
v kanceláři č. 414 v přízemí 
historické budovy radnice na 
náměstí Míru u I. Baženovové 
či R. Gargulákové nebo si ji 
mohou stáhnout na interneto-
vých stranách města www. sum-
perk.cz v sekci Městský úřad 
Šumperk a podsekci Formuláře 
a tiskopisy. -red-

Pokračování ze strany 1
Expozice mapující čarodějnické procesy na Šum-

persku a Jesenicku vznikla v místech více než symbo-
lických - ve sklepích tzv. Evropského domu setkávání, 
známého spíše jako Geschaderův dům. V polovině 
17. století v něm žil a podnikal Heinrich Peschke, vý-
robce po celé Evropě známé látky zvané trip. Právě 
on a jeho manželka Marie patřili vedle šumperské-
ho faráře a děkana Kryštofa Aloise Lautnera k nej-
známějším obětem čarodějnických procesů a stali se 
symbolem statečnosti a morálky. 

A právě z osudů rodiny Peschkeových vychází 
obsahové zaměření expozice. Do nich se prolínají 
příběhy Marie, manželky barvíře Sattlera, a farské 
hospodyně Zuzany Voglicové, které byly první-
mi šumperskými obětmi, a také zatčení a věznění 
děkana Lautnera, jehož osud je dalším z příběhů, 
kterému se expozice věnuje. K dokreslení pak jsou 
v kontrastu s nimi představeny další oběti, kte-
ré duševní nátlak a tělesnému mučení inkvizice 
nevydržely a označily za čarodějníky další z řady 
šumperských obyvatel. „Tvůrcům expozice z fi rmy 
Tomola CZ nešlo o zveličování magie a čarodějnic-
kých artefaktů, ale scénář postavili na myšlence boje 
s bezprávím a tmářstvím, na konfrontaci statečnosti 
a zákeřnosti,“ vysvětluje tisková mluvčí šumperské 
radnice Andrea Jahnová, podle níž expozice uka-
zuje zvrácenost procesů s údajnými čarodějnicemi, 
jejichž cíl byl veden jen touhou po moci a majetku 
nevinných lidí.

Nová expozice se může pochlubit moderním indivi-
duálním průvodcovským systémem nazvaným Guide-
PORT, jenž umožňuje propojení textové, zvukové 
a obrazové části výstavy pomocí bezdrátového přenosu 
signálu. „Každý návštěvník obdrží u vstupu sluchátka 
a přijímač, který bezdrátově reaguje na instalované an-
tény rozmístěné v prostoru expozice,“ popisuje tisková 
mluvčí. Současně prozrazuje, že audioprůvodce pro-
mlouvá k návštěvníkům ústy inkvizitora Franze Hein-
richa Bobliga, jenž je zodpovědný za smrt pětadvaceti 
nevinných obyvatel Šumperka a mnoha dalších obětí 
z losinského panství a je rovněž spojován s čaroděj-
nickými procesy v Nisku, které předcházely těm na 
panství losinském. „Negativní postava Bobliga je vy-
braná záměrně, pomůže totiž přiblížit nesmyslnost 

a krutost čarodějnických procesů, ukáže, jak snadno 
lze s lidmi manipulovat, a přiblíží atmosféru středově-
kého Šumperka,“ líčí Jahnová a dodává, že v konfron-
taci se statečným děkanem Lautnerem a Heinrichem 
Peschkem, kteří jsou vystaveni Bobligovu trýznění, 
se během prohlídky návštěvník dozví nejen množství 
historických faktů a zajímavostí, ale rovněž si uvědo-
mí, jak málo stačí k tomu, aby se člověk ocitl na straně 
nevinně nařčených.

Atmosféru tajuplnosti a emotivní pocity navozu-
je nejen Bobligův hlas a zvukový doprovod, ale také 
přítmí, scénické osvětlení a zejména pak pětadva-
cet křížů, jež svítí z podlahové dlažby sklepení jako 
symbol šumperských nevinných obětí „ďábla“. To vše 
doplňují dva hrané dokumenty pojednávající o his-
torii čarodějnických procesů, z nichž jeden využívá 
některé sekvence z fi lmu Otakara Vávry Kladivo na 
čarodějnice. A nechybějí samozřejmě ani přesné 
kopie a repliky dobových artefaktů, počínaje vedu-
tou Šumperka přes cechovní znamení, ukázky látek, 
faksimile knih o čarodějnictví, protokoly z výslechů 
a rozsudky smrti až po mučicí nástroje, repliku vě-
zeňské kobky či čarodějnických božích muk.

Veřejnosti se nová expozice otevře již tento pátek. 
Až do června si ji budou moci zájemci prohlédnout 
pouze po předchozí telefonické domluvě na číslech 
583 213 721 nebo 583 388 610. Od začátku letní tu-
ristické sezony, jenž připadá na 1. června, pak budou 
sklepní prostory Geschaderova domu přístupné den-
ně bez objednání.  -zk-

Nová expozice představuje čarodějnické příběhy

Součástí expozice v Geschaderově domě je i mučírna. 
 Foto: archiv MěÚ

Na dotace v oblasti sportu letos dosáhnou i organizace, jež působí v soutěžích výkonnost-
ního sportu juniorů a seniorů. Loni například uspěli orientační běžci.  Foto: archiv
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Zastupitelé 
se sejdou zítra

Ke svému prvnímu jarnímu zasedání se se-
jdou šumperští zastupitelé již zítra, tedy ve čtvrtek 
22. dubna. Rozdělit by měli část ze tří a půl milio-
nu korun, které letos vyčlenili na granty a dotace. 
Schválit by měli rovněž závěrečný účet města a také 
hospodářské výsledky příspěvkových organizací 
města za rok 2009. Seznámí se s činností Městské 
policie a její spoluprací s Policií ČR v loňském roce, 
s činností v oblasti požární ochrany a civilní obra-
ny za stejné období a se sociální situací ve městě, 
včetně romské problematiky. Na programu je i zá-
měr vybudování parkovacího objektu při Finské 
ulici, vypořádání připomínek ke konceptu nového 
Územního plánu města, řada majetkoprávních 
a také fi nančních záležitostí a mnohé další. Jedná-
ní začíná v 15 hodin v zasedací místnosti městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. -zk-

Památku padlých 
připomene setkání 

Hrdinství moravských vlastenců umučených 
nacisty v samém závěru druhé světové války si 
obyvatelé Šumperka i blízkého okolí připomenou 
již tradičně u památníku na Bratrušovské střelnici. 
Vzpomínková akce u příležitosti osvobození naší 
vlasti, kterou pořádají šumperská radnice a místní 
organizace Svazu bojovníků za svobodu, proběhne 
v pátek 7. května v 9 hodin. Pro zájemce bude při-
staven u hotelu Grand v 8.30 hodin autobus, který 
bude mít zastávku rovněž u restaurace „Pod Kašta-
nem“ v ulici Gen. Krátkého. -zk-

Dům kultury 
slaví třicetiny

Čerstvým třicátníkem je šumperský Dům kultu-
ry. Kulatiny oslaví letos v květnu. Ohlédnutím za 
třemi desítkami let činnosti bude neformální večer, 
který v sobotu 8. května pořádá „kulturák“ spolu 
s majitelem objektu, jímž je ZO OS Kovo Pramet. 

„Rádi bychom touto cestou oslovili naše bývalé 
spolupracovníky, členy zájmových kolektivů, které 
při Domu kultury působily, členy kapel, divadel-
ních a tanečních kroužků, historické šermíře, členy 
Klubu výtvarného umění a další, na něž se nám 
nepodařilo sehnat kontakty,“ říká ředitel Domu 
kultury Vladimír Rybička. Všichni, kteří se budou 
chtít neformální akce zúčastnit, se mohou přihlásit 
buď elektronicky na adrese kohajdova@dksum-
perk.cz nebo telefonicky u Moniky Kohajdové na 
čísle 583 363 034.  -red-

Termín přihlášek 
na vysokou vyprší za týden

Zájemci o vysokoškolské studium v Šumperku, 
jež „spadá“ pod ostravskou Vysokou školu báň-
skou, mají už jen deset dnů na podání přihlášky. 
V rámci tříletého bakalářského studijního progra-
mu strojírenství si mohou zvolit prezenční nebo 
kombinovanou formu studia oborů Strojírenská 
technologie a Dopravní technika, zaměřeného na 
pozemní dopravu. Termín pro podání přihlášek 
pro první kolo vyprší v pátek 30. dubna. Bližší in-
formace lze získat na www.fs.vsb.cz. -zk-

Martina Konopová okusila olympijskou atmosféru
Bude mít Šumperk další olympijskou hvězdu ak-

robatického lyžování? Dost možná ano. Šumperanka 
Martina Konopová kráčí ve šlépějích Aleše Valenty 
a ve svých třiadvaceti letech již okusila atmosféru 
nejprestižnější soutěže sportovců. Přestože to ještě na 
podzim vypadalo nereálně a ani v zimě na sněhu vů-
bec netrénovala, do Vancouveru nakonec letos v úno-
ru odletěla a obsadila jedenadvacátou příčku. „Byla to 
obrovská zkušenost, úžasnou olympijskou atmosféru 
bych přála zažít každému,“ přiznala s úsměvem Mar-
tina Konopová, kterou po návratu ze zámoří přijal na 
místní radnici starosta Zdeněk Brož.

Jediná česká závodní skokanka v akrobatickém ly-
žování si minulý rok musela připadat jako na hodně 
bláznivém kolotoči. Nejprve žila v přesvědčení, že 
díky desátému místu na Světovém poháru v Kanadě 
splnila nominační kritéria pro olympiádu v roce 2010. 
Plánovala, že po letní přípravě ve Štítech vypiluje ze-
jména doskoky na sněhu v některém ze zahraničních 
tréninkových středisek. Objevily se však problémy 
s rakouským trenérem české reprezentace Christi-
janem Rijavecem, jež vyvrcholily v září návrhem na 
vyřazení Martiny Konopové a také Romana Dobřan-

ského z týmu. Revizní komise lyžařského svazu, na 
kterou se oba závodníci obrátili, ale dala za pravdu 
akrobatům. Přesto kvůli dohadům v úseku akroba-
tických disciplín neodjela šumperská sportovkyně na 
trénink do Finska a neabsolvovala ani světové poháry 
v prosinci.

Když už olympiádu nadobro odepsala a skokanské 
lyže vyměnila za vybavení na freeski, ozval se jí ně-
kdejší trenér Aleše Valenty Pavel Landa. „Zničeho-
nic mi volal, že šance pořád žije. Koukala jsem jako 
blázen,” popsala výstižně nečekaný telefonát Martina 
Konopová. Mezinárodní lyžařská federace FIS to-
tiž rozšířila českou kvótu o dalších pět míst a Český 
olympijský výbor dodatečnou nominaci Konopové 
schválil. 

„Stoprocentní jistotu, že pojedu do Vancouveru 
jsem měla týden před odletem. Bylo to asi absolutně 
bláznivé, protože takhle bez závodů tam nejel nikdo, 
ale ta zkušenost stála rozhodně za to,” podotkla akro-
batka, která se v Kanadě snažila výpadek ve skákání 
na sněhu dohnat během všech čtyř tréninkových dnů. 
 Pokračování na str. 4

Probíhá další kolo výměny řidičských průkazů
Máte v kapse řidičský průkaz, který jste dostali 

mezi roky 1994 a 2000? Dejte na dobrou radu: běžte si 
ho co nejdříve vyměnit za nový. Váš doklad sice bude 
platit ještě necelých devět měsíců, už dnes je ale tak-
řka jisté, že koncem roku budou úřady kolabovat pod 
náporem motoristů. Tempo, kterým si zatím majitelé 
starých dokladů pro nové průkazy evropského typu 
chodí, je totiž velmi pomalé.

Přestože se konec roku může zdát daleko, lidé z od-
boru dopravy šumperské radnice vyzývají k výměně 
již nyní. „Vedou nás k tomu zkušenosti z roku 2007, 
kdy skončila první etapa výměny. Ti, kteří ji necha-
li na poslední chvíli, museli vystát na úřadu dlouhé 
fronty a někteří výměnu v daném termínu ani ne-
stihli. Vyřízení žádosti totiž trvá až dvacet dnů,“ říká 
vedoucí odboru dopravy šumperské radnice Radek 
Novotný a připomíná, že výměna řidičských průkazů 
vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 je 
ve většině případů bezplatná. Žadatelé musí předlo-
žit občanský průkaz, starý „řidičák“, jednu barevnou 
nebo černobílou fotografi i ze současnosti o rozmě-
rech 3,5 x 4,5 cm a samozřejmě vyplněnou žádost 
o vydání řidičského průkazu.

Formuláře žádostí jsou k dispozici na registru ři-
dičů odboru dopravy v Jesenické ulici a vzor tisko-
pisu je rovněž zveřejněn spolu s dalšími formuláři na 

webových stránkách města www.sumperk.cz v od-
dílu Městský úřad Šumperk - Formuláře a tiskopisy. 
Žádosti přijímá odbor dopravy v kanceláři č. 122 
v přízemí přístavby městské úřadovny v Roosevel-
tově ulici čtyři dny v týdnu. V pondělí a středu je 
otevřeno od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 17 hodin, 
v úterý a čtvrtek pak od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 
15 hodin. Více informací, včetně odpovědí na nejčas-
tější dotazy, lze nalézt na webových stránkách www.
vymentesiridicak.cz. -zk-

V roce 2014 již musejí mít nejnovější průkazy, které 
opravňují k řízení motorových vozidel ve všech člen-
ských zemích Evropské unie, všichni řidiči. 

Po návratu z Kanady zabodovala šumperská sportov-
kyně (vpravo) v závodech ve švýcarském Meiringenu, 
kde skončila dvakrát třetí.  Foto: archiv

Akrobatickou lyžařku Martinu Konopovou, jež hájila 
barvy České republiky i Šumperka na letošní olympiádě, 
přijal starosta Zdeněk Brož.  Foto: -zk-
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Pokračování ze str. 3
„S odrazy jsem problémy neměla, protože ve Štítech je 

rádius můstků podobný jako v zimě. Navíc to byly nej-
lepší můstky, na kterých jsem kdy skákala, navzdory tep-
lému počasí byly perfektně připravené. Dopady ale byly 
horší, na sněhu je musíte mít natrénované,“ přiznala zá-
vodnice. Ta na můstku pod pěti kruhy předvedla dvojná 
salta, první s vrutem a druhý skok prohnutě a skrčmo. Ve 
druhém případu jí ale nevyšel právě zmiňovaný dopad, 
zavadila zády o zem a nakonec skončila jedenadvacátá. 
Přesto je, vzhledem ke všem loňským peripetiím, s umís-
těním spokojená.

„Nakoplo mě to do dalších závodů. Když můžete jít za 
svou vlajkou, je to ta nejlepší věc,“ zdůraznila Konopová. 
Z Vancouveru si odvážela nejen první olympijské zkuše-
nosti, ale také plno zážitků. „Jedním z největších byl po-
slední závod Martiny Sáblíkové. To byl opravdu doják,“ 
svěřila se akrobatická lyžařka, jež po návratu z Kanady 
zabodovala v závodech ve švýcarském Meiringenu, kde 
skončila dvakrát třetí.

K akrobatickým skokům na lyžích, disciplíně zvané ae-
rials, se Martina Konopová dostala přes sportovní gym-
nastiku, které se věnovala od pěti let. „V sedmnácti jsem 

si vážně zranila kotník, byla půl roku doma a řešila co dál. 
V té době dokončil Aleš Valenta areál ve Štítech a mě ak-
robatické lyžování lákalo. Navíc jsem v lyžácích neměla 
problém s kotníkem,“ zavzpomínala na své „akrobatické“ 
začátky třiadvacetiletá sportovkyně, která je dnes jedi-
nou ženou v české reprezentaci akrobatického lyžování. 
V minulosti několikrát úspěšně atakovala světové poháry 
a soutěže a na svém kontě má několik startů na evrop-
ských i světových závodech. Ty by ráda jezdila i v nejbližší 
budoucnosti pod vedením trenéra Pavla Landy. 

„Zatím není stoprocentně jisté, kdo nás bude trénovat. 
Každopádně s letní přípravou bych chtěla začít na přelo-
mu května a června ve Štítech na můstcích s dopadem 
do vody. Vím, že musím mít hodně naskákáno, abych 
perfektně zvládla i dvojné salto s dvěma vruty,“ řekla 
akrobatka, jež si pohyb a sport zvolila i jako přípravu na 
budoucí povolání. Studuje totiž v Olomouci tříletý  obor 
tělesná výchova a individuální sport. „Byla jsem na pra-
xi ve škole ve Sluneční ulici a moc mě to bavilo. Nejsem 
si ale úplně jistá, jestli bych roli kantorky zvládala kaž-
dodenně. V nejbližších letech bych se přece jen raději 
věnovala akrobatickému lyžování a přípravě na další 
olympiádu,“ uzavřela s úsměvem Konopová. -zk-

Martina Konopová okusila olympijskou atmosféru Během deseti hodin 
se narodilo deset dětí 

Mimořádně rušnou noční službu zažili předmi-
nulou neděli šumperští porodníci. V rekordně krát-
kém čase, během devíti a půl hodiny, přivedli na 
svět deset dětí. Dvě se narodily do nedělní půlnoci, 
dalších osm pak do pondělního rána.

„Každoročně se u nás narodí kolem jedenácti set 
dětí, což představuje v průměru tři porody denně. 
V některé dny se rodí více, jindy je naopak naro-
zených dětí méně. Takovou kumulaci rodiček v tak 
krátkém čase ale opravdu nepamatuji,“ uvedl pri-
mář gynekologického oddělení Miloš Vysloužil.

Přestože se podle celoročních statistik rodí ve 
večerních hodinách víc chlapců než dívek, byly 
holčičky tentokrát v převaze. Během noci a rána 
se narodilo šest děvčátek a čtyři chlapci. „Všechny 
porody byly v termínu, nejmenší dítě vážilo 2640 g, 
hmotnost největšího činila 3980g. Dvě dívky přišly 
na svět císařským řezem, ostatní děti se narodily 
spontánně,“ dodal Vysloužil, podle něhož zatím 
šumperská porodnici nezaznamenala pokles po-
rodnosti avizovaný v celostátním měřítku. -zk, hs-

Snažte se je přijmout, vzkazují lidem rodiče dětí s autismem
Autismus. O této diagnóze slýcháme v posledních le-

tech sice častěji, a to nejen díky fi lmu Rain man o autis-
tickém Raymondu Babbitovi a jeho bratru Charliem, jenž 
k němu trochu nedopatřením najde cestu, ale přece jen 
ne dostatečně. Je to „neviditelné“ postižení, tak trochu zá-
hadná choroba, o které když začnete více přemýšlet, mu-
síte se pozastavit nad tím, jak jiný je svět s touto nemocí. 

„Když potkáte na procházce maminku s autistickým 
dítětem, možná si jeho postižení ani nevšimnete. Vypadá 
totiž jako jeho zdraví vrstevníci. Je ale hlučnější, znena-
dání reaguje křikem, takže na neinformovanou veřejnost 
působí jako naprosto nevychované a nezvladatelné. Ně-
kteří lidé ho okřikují větami Co to děláš, neumíš se cho-
vat?,“ říká maminka šestiletého Lukáška Lenka Čermá-
ková, která si již mnohokrát na ulici vyslechla, jak špatná 
je matka. „Vím, že pro okolí je to někdy zcela nepochopi-
telné, ale opravdu není možné poskytovat lidem na ulici 
stručnou přednášku o autismu. Někdy se to snažím vy-
světlit, ale stává se, že dostanu i odpověď typu Za našeho 
mládí se tyto děti zavíraly, proč s nimi tedy chodíte ven,“ 
dodává Lukáškova maminka a přiznává, že pro rodiče je 
tato neadekvátní reakce okolí zvlášť bolestivá. Její slova 
potvrzují i rodiče a učitelé ze Střední školy, základní školy 
a mateřské školy v Hanácké a Třebízského ulici, v níž se 
děti a dospívající s autismem vzdělávají.

Autisté nerozumějí našemu světu

„Spouštěčem neobvyklých projevů je u autistů praktic-
ky cokoliv, někdy to je narušení zažitých pravidel, jindy 
deprese. Například David, který byl prvním dítětem ve 
speciální škole a dnes je už dospělý, začal uprostřed města 
při procházce z ničeho nic křičet a uklidnil se až za dvě 
hodiny,“ vzpomíná učitelka Pavlína Křížová. Vzápětí 
vysvětluje, že autismus je vrozená a bohužel celoživotní 
porucha, která se vyznačuje poškozením některých moz-
kových funkcí. To způsobí, že dítě dobře nerozumí tomu, 
co vidí, slyší a prožívá. Jeho duševní vývoj je díky tomuto 
handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociál-
ního chování, vnímání a představivosti.

Naopak v jiných oblastech mohou některé autistic-
ké děti vynikat, mívají například dobrou mechanickou 
paměť. „Poruchy autistického spektra ale nejsou zcela 
jednoznačné, mají různou závažnost a odlišné projevy. 
Prakticky nenajdeme dvě děti se stejnými projevy. Ne 
všichni autisté se chovají jako Raymond Babbit z fi lmu 
Rain man,“ podotýká Křížová a připomíná, že u nema-
lého počtu dětí je autismus spojen s další poruchou. Tou 
mohou být například zrakové či sluchové problémy, men-
tální retardace či epilepsie.

Jaké jsou autistické děti?

Odpověď na otázku, jaké tedy jsou autistické děti, není 
vůbec jednoduchá. Většina z nich nemluví nebo se vyja-
dřuje jen omezeně, jsou však i autisté s dobrou slovní záso-
bou a jazykově nadaní, mnozí nereagují na dané pokyny, 
takže okolí má dojem, že neslyší. Děti s touto poruchou 
bývají samotářské, uzavřené ve vlastním světě, vyhýbají se 
očnímu kontaktu, s hračkami si hrají jiným způsobem než 
ostatní a mohou být přehnaně fi xované na některé před-
měty, jsou citlivé k jakýmkoliv změnám v jejich klasickém 
denním režimu a doslova lpí na rutině, rituály a zvyky 
jim totiž vytvářejí pocit jistoty. Některé reagují pasivně 
na objímání ze strany rodičů, jiné jsou naopak mazlivé. 
Charakteristické jsou i přehnané reakce na určité zvuky či 
občasné záchvaty vzteku, někdy zraňují samy sebe.

„Ve dvou a půl letech se Jareček začal stranit lidí, do-
stával záchvaty agrese, vyžadoval pouze dva druhy jídla 
a ostatní odmítal, v běžné mateřské škole, kde ho zcela 
separovali, vydržel jen tři čtvrtě roku,“ líčí maminka dnes 
devítiletého Jaroslava Eva Šimonová. Později psycholožka 
u jejího syna diagnostikovala dětský autismus.

Speciální škola a Dětský klíč zlepšují 
dětem vyhlídky do budoucna

Velmi komplikovaná je u autismu právě diagnostika. 
Významnou roli přitom hraje informovanost a profesní 
zdatnost odborníků, s nimiž se rodiče setkávají. „Lékaři 
dnes naštěstí o autismu vědí víc, přesto si musíte všech-
no vyběhat sami. Důležitý je zejména výběr psychologa. 
Nám nesmírně pomohla dětská psycholožka Kateřina 
Th orová, která na pozvání Dětského klíče pravidelně do-
jíždí z Prahy právě do šumperské školy,“ podotýká Eva 
Šimonová. Ta se nakonec s celou rodinou do Šumperka 
v synových čtyřech letech přestěhovala, podobně jako 
řada dalších rodin. Třída se speciálním programem pro 
děti s autismem v místní speciální škole v Třebízského 
ulici je totiž jednou z mála v kraji. Vznikla před jedenácti 
lety a dnes do ní dochází dvaadvacet dětí. Sedm z nich na-
vštěvuje „mateřinku“, patnáct pak základní a praktickou 
střední školu. 

„Autisté mají problémy s komunikací a s vnímáním 
mluveného slova, takže je zapotřebí jim ho co nejlépe 
přiblížit. Základem je pro ně názornost a denní režim, 
aby dokázali předvídat, co je čeká. To, co vidí, je pro ně 
přijatelnější než to, co slyší,“ vysvětluje učitelka Pavlína 
Křížová. U malých dětí tak například fungují předměty 
denní potřeby - když vidí lžičku, vědí, že budou jíst, bo-
tička znamená procházku. Teprve později se „dostávají 
ke slovu“ fotografi e, piktogramy a úplně nakonec i psané 
slovo. To vše se musejí postupně naučit používat. Také 
základní činnosti jako oblékání, hygiena, stravování jsou 
otázkou každodenního nácviku. Jen motivovat dítě k to-
mu, aby ráno vůbec vstalo, vypravit ho a odvézt do školy, 
je samo o sobě někdy vyčerpávající a zdlouhavé. 
  Pokračování na str. 5

Pro děti s diagnózou autismu pořádá Dětský klíč ve spo-
lupráci se sdružením Apla Olomoucký kraj například 
i letní víkendové pobyty.  Foto: archiv Dětského klíče
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Pokračování ze str. 4
„Na všechny změny musíme Lukáška 

připravit vizuálně, nejčastěji piktogramy. 
Někdy je to ale problém. Má fenomenální 
paměť a funguje doslova jako GPS navi-
gace. Jezdíme občas do Pardubic a on zná 
cestu nazpaměť, jednou byla ale objížďka 
a to ho úplně rozhodilo,“ popisuje Len-
ka Čermáková, maminka Lukáše, jenž 
teprve před půl rokem začal mluvit. Po-
mohla mu právě docházka do třídy pro 
děti s autismem. Vyučování zde probíhá 
formou individuálního učení, samostat-
né práce i kolektivní výuky. „Děti s autis-
mem potřebují individuální vzdělávací 
plány, které respektují jejich zvláštní vý-
ukové i výchovné potřeby. Snažíme se 
je i motivovat nejrůznějšími odměnami 
a vzhledem k jejich možnostem je během 
roku zapojujeme do kolektivních akcí 
pořádaných školou,“ popisuje speciální 
pedagožka Kateřina Hrochová.

Obrovskou předností šumperské 
„speciálky“ je návaznost ve vzdělávání 
autistických dětí. Ty přecházejí plynule 
z mateřské do základní a střední prak-
tické školy a využívat mohou i služeb 
Dětského klíče, o.p.s. Tato nezisková or-
ganizace vznikla před deseti lety z pod-
nětu rodičů dnes již dospělého Davida 
Nedomy. „Zaměřujeme se na poskytová-

ní sociálních služeb v oblasti péče o děti 
a mládež s poruchami autistického spekt-
ra. Jde zejména o osobní asistenci při vol-
nočasových aktivitách a tzv. odlehčovací 
služby. Velkým handicapem u autistů je, 
že nedokáží využít volný čas. Snažíme 
se je proto naučit ve volném čase takové 
činnosti, které jim mohou v budoucnu 
pomoci,“ říká Aneta Tkadlecová z Dět-
ského klíče. Ten ve spolupráci s občan-
ským sdružením Apla Olomoucký kraj 
se sídlem v Šumperku každoročně po-
řádá také letní víkendové pobyty a vzdě-
lávací a osvětové akce. „V nejbližší době 

budou moci rodiče začít využívat novou 
sociální službu Dětského klíče, tzv. od-
lehčovací byt. Tento projekt realizujeme 
ve spolupráci s městem. Zmíněný byt 
umožní rodičům využít čas pro sebe 
a věnovat se zdravým dětem,“ prozrazuje 
nejbližší plány Tkadlecová a dodává, že 
hlavní cílem Dětského klíče je vybudová-
ní chráněného bydlení pro dospělé osoby 
s autismem.

Autistické děti nerozumějí 
našemu světu, snažte se 

je přijmout, vzkazují rodiče

Být rodičem autisty je mnohem obtíž-
nější a složitější než běžné rodičovství. 
Je to běh naplněný četnými překážkami, 
slepými uličkami, kompromisními ře-
šeními, ale i nadějí a úspěchy. S postiže-
ním svého dítěte se musejí seznamovat, 
pochopit ho a naučit se s ním zacházet. 
Svému dítěti se musejí abnormálně vě-
novat a mnohem aktivněji jej učit zvládat 
základní praktické i ty nejjednodušší do-
vednosti. To samozřejmě výrazné zasa-
huje do celého rodinného režimu.

„Chod rodiny musíte podřizovat tomu, 
co vaše dítě baví. To samozřejmě omezu-
je zájmy zdravých sourozenců, kteří žárlí 

a někdy se chtějí chovat podobně. Vzta-
hy v rodině tím určitě trpí,“ soudí jedna 
z maminek, jež si podobně jako ostatní 
matky nemůže dovolit pracovat a je od-
kázána pouze na příspěvek na péči, jenž 
ovšem náleží dítěti. „Sourozenci jsou 
určitě svým způsobem biti. Když si chce-
me s těmito zdravými dětmi užívat, jsme 
odkázáni na asistenty z Dětského klíče,“ 
doplňuje Lenka Čermáková.

Většina autistů navíc nebývá v dospě-
losti schopna samostatného života, takže 
se jejich rodiče připravují také na to, že 
se o ně budou starat déle než prvních 
osmnáct nebo dvacet let jejich života. 
„Řešením by byly chráněné dílny a také 
možnost chráněného bydlení. Naše oba-
vy z budoucnosti by tak byly určitě snesi-
telnější,“ dodává Čermáková. „Autistické 
děti jsou hodně nejisté, nerozumí naše-
mu světu. Zatímco my jsme dostali šanci 
naučit se nahlédnout na vše kolem nás 
jiným způsobem, veřejnost tuto možnost 
nemá. Přesto by měla být ochotná lidi 
s tímto postižením přijmout,“ shodují se 
na závěr rodiče dětí s autismem. 
 Z. Kvapilová

Bližší informace k problematice: www.au-
tismus.cz, www.praha.apla.cz, www. zssum-
perk.sweb.cz, www.detskyklic.cz

Snažte se je přijmout, vzkazují lidem rodiče dětí s autismem

Autisté mají problémy s komunikací 
a s vnímáním mluveného slova. To, co 
vidí, je pro ně přijatelnější než to, co sly-
ší. Při výuce se tak využívá kromě jiné-
ho i krabicové učení.  
 Foto: archiv Dětského klíče

Hned tři byty nabízí k pronájmu měs-
to Šumperk. První z nich, obecní byt 
č. 18,  se nachází v 7. nadzemním podlaží 
v Zahradní ulici č.o. 35, č.p. 2707. Byt se 
sestává ze tří pokojů (20,90 m2 12,21 m2 

12,17 m2), kuchyně (8,50 m2), předsí-
ně (9,12 m2), koupelny (2,85 m2), WC 
(1,03 m2), sklepa (2,37 m2) a balkonu 
(2,87 m2). Způsob vytápění - ústřední, 
dálkové, způsob ohřevu vody - ústřed-
ní, centrální. Podlahová plocha bytu je 
66,78 m2. Měsíční nájemné činí 3261 Kč 
+ nájemné za zařizovací předměty asi 
200 Kč a měsíční zálohy na služby spoje-
né s užíváním bytu na jednu osobu činí 
1900 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). 

V pořadí druhý obecní byt č. 6, který 
místní radnice pronajme, se nachází ve 
2. nadzemním podlaží v Banskobystric-
ké ulici č.o. 46, č.p. 1277. Byt se sestává 
z jednoho pokoje (20,14 m2), kuchyně 
(8,60 m2), předsíně (4,87 m2), koupelny 
s WC (5,17 m2), sklepa a půdy (16,71 m2). 
Způsob vytápění -  plynové lokální, způ-
sob ohřevu vody - elektrický bojler. Pod-
lahová plocha bytu je 48,14 m2. Měsíční 
nájemné činí 2215 Kč + nájemné za za-
řizovací předměty asi 180 Kč a měsíční 
zálohy na služby spojené s užíváním bytu 
na jednu osobu činí 280 Kč (každá další 
osoba asi 250 Kč). 

Poslední obecní byt č. 7 se nachází ve 
2. nadzemním podlaží v Banskobystric-
ké ulici č.o. 41, č.p. 1274. Byt se sestává 
z jednoho pokoje (19,94 m2), kuchyně 

(12,22 m2), předsíně (2,81 m2), koupelny 
s WC (3,26 m2), sklepa a půdy (9,31 m2). 
Způsob vytápění -  plynové lokální, způ-
sob ohřevu vody - elektrický bojler. Pod-
lahová plocha bytu je 38,23 m2. Měsíční 
nájemné činí 2015 Kč + nájemné za za-
řizovací předměty asi 164 Kč a měsíční 
zálohy na služby spojené s užíváním bytu 
na jednu osobu činí 280 Kč (každá další 
osoba asi 250 Kč). 

Žádosti o přidělení výše uvedených 
bytů je možno podat na majetkopráv-
ní odbor, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 
(budova radnice), oddělení správy ma-
jetku, dveře č. 410 v přízemí, a to písem-
ně volnou formou nejpozději do středy 
12. května 2010 do 17 hodin. K žádosti 
je nutné doložit náležitosti uvedené ve 
„Směrnici Rady města Šumperka k při-
dělování obecních bytů“. Informace ke 
„Směrnici..“ lze získat na úřední desce 
MěÚ Šumperk, na www.sumperk.cz), 
na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 (budova 
radnice) na informacích nebo na majet-
koprávním odboru v přízemí (oddělení 
správy majetku). 

Výsledky bodového ohodnocení ne-
budou žadatelům zasílány poštou, ale 
budou k dispozici na MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, na odboru MJP po schvá-
lení v Radě města 7. června. Žadatel s nej-
vyšším počtem bodů bude po schválení 
Radou města písemně vyzván k uzavření 
nájemní smlouvy. 
 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Město nabízí k pronájmu tři obecní byty
Policisté probírali s dětmi 

škodlivost návykových látek
Upozornit zejména mladší děti na 

škodlivost alkoholu, nikotinu a dal-
ších drog se minulý týden rozhodli 
šumperští policisté. A zvolili k tomu 
netradiční formu. Během interaktiv-
ních tvořivých dílen nazvaných „Tvo-
je správná volba“ vysvětlovali v sále 
Vily Doris žákům ze základních škol, 
jaké nebezpečí užívání návykových 
látek představuje.

„Jedná se o projekt Ministerstva 
vnitra Slovenské republiky, který 
fi nančně podpořila Evropská unie 
z programu Prevence a boje proti 
zločinu. My jsme ho převzali v rámci 
spolupráce se slovenskými kolegy,“ 
vysvětlil mluvčí šumperské policie 
Miloslav Svatoň a dodal, že inter-
aktivní výstavka již měsíc putuje po 
městech Olomouckého kraje. 

Policisté se v rámci projektu roz-
hodli oslovit devítileté a desetileté 
děti. „V tomto věku jsou děti ještě 
vnímavé a dokáží si vytvořit úsu-
dek o škodlivých věcech,“ podotkl 
Svatoň. Ten si spolu s kolegou Jiřím 
Černěnkem z jesenické informační 
skupiny s přítomnými během hodi-
nových dílen povídal o rizicích, která 
s sebou tabák, alkohol a také mari-
huana přinášejí. Ve Vile Doris se při-

tom vystřídaly všechny šumperské 
školy a také školáci z okolních obcí. 

Podle šumperského starosty 
Zdeňka Brože, který se zahájení 
projektu zúčastnil, může netradiční 
akce podpořit úsilí učitelů zaměřené 
na tuto problematickou oblast. Jeho 
slova potvrdila zástupkyně ředitele 
školy v ulici 8. května Dagmar On-
dráčková. „Jakákoliv prevence děla-
ná zajímavou formou je výborná. Je 
dobré, když tyto informace slyší i od 
někoho jiného než od nás. V tomto 
věku navíc děti reagují ještě přiro-
zeně, takže pokud jim v hlavě utkví 
cokoliv, bude to jen dobře,“ uvedla 
Ondráčková. -zk-

Během interaktivních tvořivých dílen 
probírali policisté s dětmi škodlivost 
nikotinu, alkoholu a marihuany. 
 Foto: -zk-
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Kulturní okénko
Klasika Viva představí fagotový 
soubor Prague Bassoon Band

Další koncert letošního cyklu Klasika Viva, který 
v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků, na-
plánovali organizátoři na úterý 27. dubna. V tento den 
bude klášterní kostel patřit fagotovému souboru Prague 
Bassoon Band. Ten nabídne hudbymilovné veřejnos-
ti od 19 hodin skladby Mozartovy, Bachovy, Hábovy, 
Řehořovy a také ukázky z díla Rossiniho a Piazzolly. 
Vstupenky v ceně osmdesát a šedesát korun si mohou 
zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk 
a v Regionálním a městském informačním centru.  -zk-

Divadelní prostory hostí 
Lyrické Jeseníky

Jako poctu Jeseníkům chápe výstavu svých obrazů v ly-
rickém doprovodu Miroslava Kubíčka malíř, grafi k a so-
chař Jaroslav Minář. Návštěvníci na ní mohou obdivovat 
nejen třináctidílný cyklus Lyrické Jeseníky, ale i součas-
nou tvorbu. 

Tento postřelmovský výtvarník, jenž je členem Unie 
výtvarných umělců, představuje v divadle především 
obrazy, při jejichž tvorbě se inspiroval texty Miroslava 
Kubíčka věnovanými Jeseníkům. Ty zdobí stěny nové-
ho kulturního domu v Loučné nad Desnou, který je na 
výstavu zapůjčil, a jsou rovněž „zvěčněny“ spolu s Ku-
bíčkovými texty v nástěnném kalendáři, jenž pro letoš-
ní rok vydalo Sdružení cestovního ruchu Jeseníky spolu 
s Kubíčkovou knížkou „Pradědovy pohádky“. Právě láska 
k jesenické krajině spojuje tohoto umělce se šumperským 
spisovatelem. Dokladem je mimo jiné i básnická sbírka 
Miroslava Kubíčka „Bloudivá blízkost“, kterou Minář 
ilustroval. O jejich vzájemném „souznění“ se mohou pře-
svědčit všichni, kteří výstavu v divadle zhlédnou. Potrvá 
do 15. května a ve „stínu“ Jeseníků na ní autor vystavuje 
i svá další současná díla. -zk-

Hudební cyklus se zaměří 
na mši za zemřelé

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Cír-
kevní rok v hudbě vstupuje v květnu do své šesté části. 
Tentokrát se zaměří na mši za zemřelé. 

„V dalším pořadu z cyklu Církevní rok v hudbě se za-
posloucháme do Requiem W.A. Mozarta a řekneme si, 
proč a jaké texty requiem obsahuje,“ říká zakladatel cyklu 
Vít Rozehnal a dodává, že pořad proběhne na obvyklém 
místě, kterým je zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve 
Farním středisku na Kostelním náměstí 4. Na programu 
je ve středu 5. května od 19 hodin.  -red-

Sochařským skulpturám a plastikám Antonína Sucha-
na, jenž letos slaví významné životní jubileum, bude od 
pátku 7. května patřit výstavní síň šumperského muzea. 
Výstava nese název Objekty a záštitu nad ní převzali ná-
městek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Rašťák 
a šumperský starosta Zdeněk Brož.

Antonín Suchan, Člen svazu výtvarných umělců ČR - 
Olomoucko, začínal svůj umělecký růst jako kameraman 
v ostravské televizi, šumperská veřejnost ho pak poznala 
jako uměleckého fotografa a výtvarníka místního muzea. 
Dnes se výhradně věnuje sochařství. Začátek jeho sbližo-
vání se světem dřeva lze vypozorovat již v práci fotografa, 

kterého okouzlilo dřevo. Nejdříve dřevo objevil jako hoto-
vé, i když jen náhodné dílo přírody a tento stav zachytil ve 
fotografi i. Později mu nestačilo pouze zachytit náhodnost 
tvorby přírody, ale chtěl se sám stát tvůrcem. A dřevo je 
vděčný materiál…, potřebuje jen vnímavého tvůrce, jenž 
mu rozumí a který dovede rozpoznat jeho nejlepší vlast-
nosti. Návštěvník výstavy by proto neměl bez povšimnutí 
projít kolem kolekce šesti fotografi í ze Suchanova krátké-
ho přechodného období „fotograf - sochař“.

Výstavu zahájí první květnový pátek v 18 hodin historik 
umění Jiří Hastík, který je rovněž autorem monografi e o díle 
Antonína Suchana. Výstava potrvá do 20. června. -zk, dp-

Obrazy Jaroslava Mináře doprovázejí na výstavě lyric-
ké texty Miroslava Kubíčka.

Antonín Suchan představí své skulptury a plastiky

Pokud se mi splní polovina mých snů, 
budu spokojený, říká nový ředitel „ZUŠky“

Jako běh na dlouhou trať vidí rozvoj šumperské Zá-
kladní umělecké školy její nový ředitel František Havelka. 
Původním povoláním učitel a určitou dobu i profesionální 
hudebník, jenž působil mimo jiné také jako odborný asis-
tent katedry muzikologie olomoucké Filozofi cké fakulty 
a později jako metodik pro umělecké školství Olomoucké-
ho kraje, je ve své funkci teprve několik týdnů. Přestože se 
potýká s nejrůznějšími problémy, zůstává optimistou. „Po-
kud se mi splní padesát procent mých snů, budu spokoje-
ný,“ říká s úsměvem. Tento hanušovický rodák zná zdejší 
kraj velmi dobře a je si vědom všech úskalí, která jeho nová 
práce přináší.

Šumperská Základní umělecká škola, jež spadá pod 
Olomoucký kraj, letos oslaví své pětašedesátiny. Zažila ob-
dobí příznivá i ta méně přející, dnes je však v konkurenci 
ostatních „Zušek“ hodnocena spíše jako průměrná. „Přes-
tože mnozí pedagogové odvádějí výbornou práci, škole 
ubližuje zastaralé technické zázemí. Dalším mínusem je 
i velká ekonomická zátěž plynoucí z provozních nákladů,“ 
říká ředitel šumperské ZUŠ František Havelka, podle ně-
hož chybějí škole především peníze na modernizaci. Větši-
nu peněz vybraných na školném totiž utratí v energiích. 

„Naší snahou je dostat všechny obory pod jednu stře-
chu a výrazně snížit provozní náklady. Je to jedna z cest, jak 
můžeme do budoucna získat prostředky na rozvoj školy. 
Letos končíme v budově v Langrově ulici a otázkou je, kam 
se nastěhujeme. Ve hře je přitom více možností,“ přizná-
vá Havelka, jenž osobně preferuje sestěhování do objektu 
v Žerotínově ulici, který patří místní radnici. To ovšem 
předpokládá stavební úpravy v podkrovní části. „Obdob-
ná situace je i v naší hanušovické pobočce. Škola zde sídlí 
v objektu, který si město samo pronajímá. Je naší společnou 
snahou najít optimální řešení tak, aby pobočka fungovala 
k oboustranné spokojenosti,“ poznamenává Havelka.

Cestu, jak pomoci škole, vidí její ředitel i v pomoci Ev-
ropské unie. „V rámci Evropských strukturálních fondů 
existuje Operační program vzdělávání pro konkurence-
schopnost, jehož některé prioritní osy jisté možnosti nabí-
zejí. Je však třeba zpracovat kvalitní projekt a obstát v ne-
malé konkurenci. Ve spolupráci s další uměleckou školou 
z našeho kraje a jedním strategickým partnerem bychom 
se v jeho rámci rádi pokusili získat prostředky na materiál-
ně technické zázemí vybavení školy. Přestože Zušky mají 
díky svému specifi ckému zaměření nižší šance, je třeba 
zkusit všechny možnosti,“ soudí Havelka.

Problematické je podle nového ředitele rovněž perso-
nální zázemí šumperské „Zušky“. Řada pedagogů již pře-

kročila důchodový věk nebo se mu blíží a chybí zde hlavně 
mladší a střední generace. „Tento problém se dotýká ze-
jména hudebního oboru,“ přiznává ředitel, který by rád 
do Šumperka nalákal především mladé kvalitní pedagogy. 
V této souvislosti je podle něj důležité připravit se v nej-
bližších dvou letech na školní vzdělávací program, který 
musejí „Zušky“ rozjet nejpozději 1. září roku 2012 a jenž 
umožní škole výraznější profi laci. 

Přestože žáci místní Základní umělecké školy v minu-
lých letech v regionální i nadregionální konkurenci slušně 
bodovali, nebylo o nich příliš slyšet. A právě na prezento-
vání úspěchů svých žáků i absolventů se chce nové vede-
ní školy zaměřit. „Když jsem se připravoval na konkurz 
ředitele, prošel jsem si veškerý místní tisk za loňský rok. 
O šumperské Zušce zde ale téměř nepadlo slovo, články 
se týkaly pouze Šumperského dětského sboru, který má 
samozřejmě vynikající výsledky a také excelentní publici-
tu,“ podotýká Havelka. Ten v nejbližší době osloví okolní 
obce a požádá je o propagaci školy v tamních tiskovinách. 
„Velice mě potěšilo, že obce, včetně města Šumperka, jsou 
velmi vstřícné, stejně jako vedení kraje. Dovedu si proto 
představit, že v budoucnu by mohly vzniknout pobočky 
i v některých dalších spádových obcích,“ prozradil své 
plány ředitel šumperské ZUŠ. Ta chystá v nejbližších 
týdnech mimo jiné koncert nazvaný Děti dětem, jenž 
by měl rodičům malých dětí pomoci v rozhodování, zda 
svou ratolest zapíší na některý z oborů místní „Zušky“, 
jež nabízí v Šumperku vedle hudebního oboru také obo-
ry taneční a výtvarný. Hudební obor s výukou některých 
nástrojů pak škola nabízí rovněž ve své pobočce v Hanu-
šovicích a taneční obor v Jindřichově. Zápis přitom letos 
proběhne od 10. do 14. května. -zk-

Na šumperské „ZUŠce“ působí kromě jiných i Dechový 
orchestr.  Foto: archiv

Základní umělecká škole Šumperk pořádá od pondělí 10. do pátku 14. května 
zápis do hudebního oboru. Probíhat bude denně od 14 do 18 hodin v budově ZUŠ v Žerotínově ulici 11.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Výstava z cyklu Člověk tvůrce - příběh druhý DŘEVO 
 Výstava trvá do 2.5.
 Antonín Suchan - Objekty 
 Výstava, která potrvá do 20.6., bude zahájena 7.5. v 18 hodin. 
Předsálí Rytířského sálu Jak vidím Jeseníky Fotografi cká výstava potrvá do 23.5.
Hollarova galerie Normální dimenze - obrazy a grafi ka Güntera Hujbera
 Výstava trvá do 26.4. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Cesta do pravěku Výstava trvá do 29.8.
Akce v klášterním kostele: 22.4. v 18 hod. - koncert ZUŠ Šumperk
Bližší informace: nové tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumper-
k@ muzeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 
hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. V měsíci dubnu je klášterní kostel 
pro veřejnost otevřen pouze při kulturních akcích, slavnostních příležitostech a ve svátek, 
od 1.5. je otevřen út-pá 12-16 hod., so a ne 10-14 hod., objednávky mimo otevírací dobu 
pro skupiny nad 10 osob na tel. č. 603 174 499.Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 
9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. Otevírací doba 1.  května 
- Svátek práce

Sobota 1. května - Svátek práce
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska - otevřeno 9-13 hod., 

klášterní kostel - otevřeno 10-12 hod.
Sobota 8. května - otevřeno jako 1. května, vstup do všech zařízení zdarma.

KINO OKO
21.4. jen v 17.30 hodin  Souboj Titánů, USA, dobrodružný 
21.4. jen ve 20 hodin Panika v městečku, Belgie   Artvečer- FK
22.-25.4. jen v 16.15 hodin  Alvin a Chipmunkové 2, USA, animovaný fi lm v ČZ  
 Hrajeme pro děti
22.-25.4. jen v 18 hodin  Mamas & Papas, ČR
22.-25.4. jen ve 20 hodin  Nine, USA, muzikál
26.-27.4. jen v 17.30 hodin  Pevné pouto, USA, drama, fantasy, krimi
26.-27.4. jen ve 20 hodin  Mamas & Papas, ČR
28.4. jen v 17.30 hodin Pevné pouto, USA, drama, fantasy, krimi
28.4. jen ve 20 hodin  Katka, ČR   Artvečer- FK 
29.-30.4. jen v 17.30 hodin  Chůva v akci, USA, akční komedie
29.-30.4. jen v 19.30 hodin  Muži, co zírají na kozy, USA, komedie, thriller
1.-2.5. jen v 17.30 hodin  Chůva v akci, USA, akční komedie 
1.-2.5. jen v 19.30 hodin  Muži, co zírají na kozy, USA, komedie, thriller
3.-5.5. jen v 18 hodin  Muži, co zírají na kozy, USA, komedie, thriller
3.-5.5. jen ve 20 hodin Květ pouště, Velká Británie, Německo, životopisný příběh  
 Ozvěny Febiofestu 
6.5. jen v 18 hodin  Svítání, USA, sci-fi  thriller
6.5. jen ve 20 hodin  Hluboký spánek, USA   Projekt 100 - FK
7.-9.5. jen v 18 hodin  Svítání, USA, sci-fi  thriller
7.-9.5. jen ve 20 hodin  I Love You Phillip Morris, USA, komedie
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www. kino-
sumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 18 hodin  Diskuzní fórum
Každý čtvrtek od 18 hodin  Džemování
21.4. v 18 hodin Petr Pimek - Seminář proti stresu 
 1. část třídílné přednášky
6.5. ve 20 hodin  Šrouby Olomouc, Humen Puppet Olomouc, 
 Ja taky Olomouc
7.5. od 15.30 hodin v okolí Vily Doris  Konopí je lék
a od 17 hodin v Čarovně  Seminář, přednáška
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: 
info@ carovna. com, www.carovna.com.

DŮM KULTURY
21.4. od 19 hodin ve velkém sále DK  Černé divadlo: Malovaný svět
23.4. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Moravia Big Band Zábřeh
27.4. od 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: Prague Bassoon Band
28.4. od 19 hodin ve velkém sále DK  Divokej Bill
30.4. a 1.5. vždy od 9 hodin v prostorách DK  Stavíme, bydlíme Šumperk VII. ročník
 prezentace stavebnictví a s ním spojených 
 fi rem pro oblast Jeseníků
2.5. od 10 hodin ve velkém sále DK  Víc hlav víc ví, aneb Doktor Drak Dráp 
 Pohádka
5.5. od 19 hodin v G-klubu  Antarktida: Země královny Maud 
 Cestopisný pořad horolezce Čestmíra Lukeše 
6.5. od 19 hodin ve velkém sále DK  Plavci (Rangers): 45 let
8.5. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  30 let Domu kultury Šumperk 
 Komponovaný večer

D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - 
tel. č. 583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DIVADLO ŠUMPERK
23.4. v 19.30 hodin  Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek  VK  
24.4. v 19.30 hodin  Bláznivé nůžky Východočeské divadlo Pardubice  F, VK, X 
28.4. v 17 hodin  Bouře   G,Vyprodáno
30.4. v 19.30 hodin  Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek  VK
5.5. v 19.30 hodin  Bouře  A, VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jiří Voves: Z cyklu Paměti/malba (k pětašedesátinám) 
 Výstava maleb s grafi ckým vrypem trvá do 2.5.
 Jan Naš: „Dřevěné plastiky“ Výstava sochařských prací, 
 která potrvá do 30.5., bude zahájena 5.5. v 18 hodin.
Městská knihovna Kamil Čáp a klienti Dětského centra - ústavu sociální péče 
 pro mládež ve Vikýřovicích: Výtvarné práce a fotografi e   
 Výstava trvá do 29.4.
 Jana Čižmářová - Obrazy v písku Výstava, která potrvá do
 23.6., bude zahájena 6.5. v 17.30 hod. V 18 hod. na ni naváže
 přednáška Kapverdské ostrovy Aleny a Jany Čižmářových.
Divadlo Šumperk Jaroslav Minář: Lyrické Jeseníky Výstava trvá do 15.5.
Kavárnička pro seniory Alena Pecáková - Pastely 
Čajovna Čarovna Michal Bartoň „Tajemství života“ (olej na plátně) 
 Výstava trvá do konce dubna.
 Superbaster, Anča Zelinková, grafi ka Výstava proběhne v květnu.

Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.

KNIHOVNA

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever),  www.knihov-
naspk.cz. 

ZUŠ ŠUMPERK
22.4. v 18 hodin v klášterním kostele   Společný koncert Komorního smyčcového
 orchestru ZUŠ Šumperk a Symfonického
  orchestru ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
3.5. v 18 hodin v sále ZUŠ  Hudební podvečer
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

DIVADELNÍ KLUB SUTEREN LOUNGE
22.4. v 19.30 hodin  Jakub Knápek and přátelé Olomouc
24.4. v 19.30 hodin  Posezení u cimbálu 
29.4. v 19.30 hodin  Head Ache se svými hosty C&C band Šumperk
13.5. v 19.30 hodin  Swing Q
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz.
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DDM U RADNICE
21.4. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! Stolní tenis od 8 let
21.4. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel - Tifani
 Drobné dekorativní předměty, šperky 
 technikou vitráže
22.4. od 15 hodin v dílně  Stavíte modelovou železnici? 
 Rady a odborná pomoc 
26.4. od 16 hodin v učebně PC v přízemí   PC, internet  Od 8 let
27.4. od 9 do 10 hodin a od 10.30  Hraníčko pro nejmenší
do 11.30 hodin v sále v 1. patře  
28.4. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře Základy uměleckých řemesel 
 - Korálkování Technika šitých 
 korálků (zvířátka, šperky)
1.5. od 9 do 12 hodin na náměstí Míru a v DDM  1. máj u radnice Prezentace činnosti 
 zájmových kroužků, otevřený ZOO
 koutek; skákací hrad, něco pro nejmenší
1.5. od 9 do 12 hodin v Sadech 1. máje  Ukázky Agility
3.5. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC, internet  Od 8 let
5.5. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! Stolní tenis od 8 let
5.5. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Smalty S sebou vyražené měděné   
 polotovary
6.5. od 15 hodin v dílně  Rady a nápady pro železniční modeláře 
8.5. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
8.5. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Šperkování
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

VILA DORIS
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každé úterý od 18 do 20 hodin v IT na „K “ Šumperský geocaching Informace na
 www.doris.cz/itecko.htm, 
 tel.č. 583 283 327, 731 610 031.
Každou středu od 9 do 12 hodin  Volná herna
a od 15 do 17 hodin v MC na „K“   
Každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
23.4. od 9 do 17 hodin v parku u Vily Doris  Den Země 2010 V 17.30 hod. 
 koncert skupiny Pangea. 
24.-25.4. v tělocvičně ZŠ ve Vrchlického ulici  Šaolinská hůl učedníků 
 Víkendové cvičení čínského bojového 
 umění pro každého. 
29.4.-1.5. vždy od 8 do 18 hod.  Vítání ptačího zpěvu,
na Třemešských rybnících u Šumperka  pozorování, odchyt a kroužkování 
 ptáků, 1.5. 5-7 hod. procházka 
 ranním parkem, sraz u Vily Doris. 
 Inf. P. Šaj, tel.č. 731 186 056.
30.4. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
30.4. od 15 hodin v MC na „K“  Škapulíř - slet čarodějnic Čarování,
 věštění, tvoření, soutěžení i stezka 
 odvahy pro všechny čaroděje 
 i čarodějky. 
Od 3.5. každé pondělí od 14.45 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost   
 - volná keramická tvorba
4.5. od 8 hodin na Kolibě - Šumperský kotel  Zelená stezka - Zlatý list 
 Inf. J. Kamp, tel.č. 731 501 319.
4.5. od 16 hodin v MC na „K“  Prezentace látkových plen, šátků
 a nosítek pro děti
Od 5.5. každou středu od 10 hodin v MC na „K“  Cvičení pro ženy na mateřské dovolené
7.5. od  15 hodin v AD na „K“  Šperkování Korálkové, skleněné 
 a fi lcované šperky
9. května  Odyssea - orientační běh 
 Inf. na www.odyssea-spk.cz  
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris, 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: 
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 + Mateř-
ské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@ do-
ris. cz, http://www.doris.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin  
Každé sudé úterý od 9 do 11 hodin Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
v Klubu důchodců   
Každou středu od 10 do 11 hodin  Aktivity pro seniory: Trénovaní paměti
v Klubu důchodců    
23.4. ve 14 hodin v Kavárničce pro seniory  Hrají Petr a Vašek
27.4. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
29.4. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hrají Vašek a Petr
7.5. od 14 hodin v Kavárničce pro seniory  Hrají Staří kamarádi 
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.

CENTRUM PRO RODINU 
Každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek Program pro předškolní děti
Každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky 
 Lektorka M. Vychopeňová
Každý čtvrtek od 15 hodin ve FS  Divadelní kroužek pro děti 1. stupně
Každý čtvrtek od 16.45 a od 17.30 hodin  Kurz angličtiny pro začátečníky
ve velkém sále FS  a „pokročilé“ začátečníky
29.4. od 16.30 hodin ve FS  Břišní tance s Petrou Kašparovou
2.5. v 15 hodin ve FS  Radujme se v těžkostech 
 2. setkání z cyklu Manželská zastavení, 
 tentokrát s manželi Rýznarovými ze 
 Zábřeha.
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402  395, FS = farní středisko, 
Kostelní nám. 4. 

Zajímavý projekt pomůže se změnou životního stylu
Projekt nazvaný iCan - Změna životní-

ho stylu pomůže účastníkům hravou for-
mou docílit dlouhodobé změny životního 
stylu. Zahrnuje nejen pohyb, zodpovědný 
přístup k vlastnímu zdraví a vyváženou 
stravu, ale také další témata, jež doplňují 
mozaiku, jako jsou například sebeřízení, 
relaxace a osobní vztahy. Neziskový pro-
jekt vznikl ve spolupráci sdružení Prázd-
ninová škola Lipnice o.s., Štúdio zážitku 
- Outward Bound Slovensko o.z. a  Země 
Nezemě o.s., jež se dlouhodobě věnují 
rozvoji osobnosti zážitkem. Partnerem 
projektu je i Fakulta tělesné kultury uni-
verzity Palackého v Olomouci. 

10. března byl spuštěn přihlašovací 
systém pro zájemce o tento projekt z řad 
veřejnosti na stránkách Prázdninové 
školy Lipnice www.psl.cz/ican. Přihláše-
ní účastníci projdou úvodním týdenním 
kurzem v červnu, na který navazují další 

dvě setkání v průběhu půl roku. Po celou 
dobu šestiměsíčního projektu mají účast-
níci zajištěnou odbornou podporu týmu 
instruktorů. Ta zahrnuje například indi-
viduální koučink, poradenství v oblasti 
výživy, pohybových aktivit a podobně. 

Podle Radka Hanuše z olomoucké 
katedry Rekreologie je projekt iCan za-
jímavý tím, jak využívá intenzivních zá-
žitků k podpoře změny životního stylu. 
„Projekt má velký potenciál hlavně díky 
půlroční intervenci, jež svým účastníkům 
nabízí, a také v motivaci, kterou může 
poskytnout účastnická skupina jednotliv-
ci,“ doplňuje Hanuše Ivo Jirásek, vedoucí 
oddělení humanitních a sociálních stu-
dií Katedry kinantropologie Univerzity 
Palackého v Olomouci. Bližší informace 
a přihlášky: www.psl.cz/ican, M. Žák, 
tel. č. 737 430 327, e-mail: mirazak@se-
znam.cz Miroslav Žák

Městská knihovna Šumperk zve na 8. setkání Klubu podvečerního čtení
BORNIÁDA

Literárně - hudební podvečer u příležitosti  80. narozenin 
malíře a ilustrátora Adolfa Borna

ve čtvrtek 6.května  v 17.00 hodin v knihovně Sever, Temenická 5

Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6 zve na
ZAHRADNÍ SLAVNOST

ve čtvrtek 29. dubna od 10 do 17 hodin na zahradě za knihovnou a v knihovně.
Program: po celý den soutěže, hry na zahradě, jízdy modelem Sičovy drobné 
železnice, provozní modelové kolejiště velikosti TT, výtvarné aktivity. Na rynku před 
magnolií: 10:00 zahájení, vystoupení klientů ÚSP Vikýřovice, vystoupení gymnastek  
ZŠ Sluneční; 11:00 Pohádka o Palečkovi - děti z 2.B ZŠ Dr. E. Beneše, gymnastky 
ZŠ Sluneční; 13:30 Neposlušná kůzlátka - družina ZŠ Šumavská., hudební kroužek 
ZŠ Sluneční; 14:00 Pirátský tanec - ÚSP Paprsek Olšany, vystoupení 1. ročníku taneč. 
oboru ZUŠ Šumperk; 14:30 Malá pohádka o řepě - družina SŠ, ZŠ a MŠ Hanácká, 
bubnování - ÚSP Paprsek Olšany; 15:00 Dogfrisbee - T. Langhammer a jeho psi; 
15:30 David Klimeš čte povídku Můj běžný den na internátě, tanec - 6. a 7. ročník 

taneč. oboru ZUŠ; 16:00 módní přehlídka čarodějnic, rej čarodějnic. 
Vstupné: 10 Kč, děti v kostýmu čarodějnice a děti do 3 let mají po celý den vstup zdarma
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