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Slavnosti města 
Šumperka se odehrají 
v Pavlínině dvoře

Bratrušovské koupaliště 
je na sezonu 
připraveno2 4 5

Na šestou PechaKucha 
Night navážou veřejné 
debaty s občany 7

Kostely a kaple 
se na jednu noc 
otevřou veřejnosti

Pardubická výtvarnice Eliška Ja-
kubíčková miluje výbušnou živelnost 
barev na velké ploše plátna. Její malba 
probouzí tělesné pocity a  duševní 
stavy prožívané závratě radosti, blíz-
kosti a něhy, jindy i v bolesti budí víru 
a naději. Jádro výstavy se váže k básni 
Ivana Martina Jirouse a  jejími slovy 
inspirované obrazy jí dominují. Obdi-
vovat je mohou všichni, kteří přijdou 
do Galerie Jiřího Jílka v Sadech 1. máje. 
Výstava nazvaná „Bělostná perletí“, 
jejíž vernisáž proběhne ve  středu 
7. června od 18 hodin, zde bude k vi-
dění do 2. července.

S  blížícími se nejdelšími dny roku 
přichází týden podvečerních koncertů 
na  Kostelním náměstí. Šumperská 
nokturna chtějí nabídnout hudební 
zastavení při procházkách teplými ve-
čery před kopiemi da Vinciho fresek. 
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Malbu vystaví v Jílkově galerii 
Eliška Jakubíčková

Muzejní noc se ponese 
v duchu elegance

Do Muzejíčka vjedou mašinky

Šumperská nokturna oživí 
Kostelní náměstí Mikulov pobaví Šumperk

 Pokr. na poslední straně

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v červnu

„Bělostná perletí lastury“, 2016, 
akryl na plátně, 220 × 210 cm

Šumperská nokturna hostí pro-
stor u  kopií da Vinciho fresek 
na Kostelním náměstí. Foto: -zk-

V  devátém ročníku vystoupí tři pě-
vecké soubory.

V  pondělí 12. června se představí 
šumperský pěvecký soubor Avono-
taj s  instrumentálním doprovodem, 
ve  středu 14. června Lanškrounský 
smíšený sbor s  dětským sborem jako 
hostem a  v  pátek 16. června komorní 
dívčí sbor při místní základní umělecké 
škole. Koncerty začínají vždy o půl de-
váté večerní a vstupné je dobrovolné.

Šumperská Muzejní noc 2017 se 
v  pátek 9. června od  19 do  23 hodin 
ponese v  duchu elegance 20.  století. 
Společenské šaty, které byly v  mu-
zeu shromážděny na  základě spo-
lupráce se šumperskou veřejností, 

Oblíbená akce s degustací vín z mi-
kulovské vinařské podoblasti nazvaná 
„Mikulov baví Šumperk“ proběhne 
letos nově v  prostorách šumperského 
divadla. V  pátek 16. června zde čeká 
na příchozí od 19 hodin nejen degus-
tační přehlídka sto padesáti vzorků vín, 
ale také ukázky sabrage mistrem České 
republiky Kamilem Prokešem. K posle-
chu zahraje cimbálová muzika Klaret.

budou prezentovány na  módní pře-
hlídce a  na  výstavě Dámy a  pánové, 
do  gala! Návštěvníky čeká atmosféra 
malého muzejního bálu. V  prosto-
rách Pavlínina dvora nebudou chybět 
ukázky společenských tanců v  prove-
dení Klubu tanečního sportu Šumperk 
a  ukázka moderního tance twerk. 
Během večera budou zpřístupněny 
i všechny aktuální výstavy.

V  Muzejíčku šumperského muzea 
bude od 8. června do 10. září k vidění 
výstava nazvaná „Království mašinek“. 
Představí nejen modely vláčků, za-
půjčené od  soukromých sběratelů, ale 
připomene také nejvýznamnější regio-
nální železniční stavitele a podnikatele 
19. století, firmu bratří Kleinů. 

Návštěvníci budou moci obdivovat 
např. mazničky, návěstní trubku, denní 
a noční výpravku či modely lokomotiv 
a také výrobky, které ve svých železár-
nách tato firma vyráběla. Výstava bude 
doplněna o  interaktivní prvky, včetně 
funkčního vláčku na  vlastní pohon. 
Na  nejmenší návštěvníky čeká na-
víc od 13. do 29. června vždy v úterý, 
středu a čtvrtek mezi 12.30 a 15.30 hod. 
překvapení v  podobě zprovoznění 
několika typů modelů kolejišť žáky 
Střední školy železniční, technické 
a služeb Šumperk.

Divadlo Šumperk uvádí premiéru
pohádky Daniely Fischerové

Duhová zahrada

v pátek 2. června od 16 hodin 
za účasti autorky

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Minulou středu Nemocnice Šumperk 
slavnostně otevřela nový pavilon R, je-
hož výstavba přišla na více než sto mi-
lionů korun. Dalších šedesát milionů 
investovala nemocnice do  nákupu 
špičkové zdravotnické technologie. 
Do pavilonu, který je největší investicí 
v  historii nemocnice, se přestěhovala 
řada ambulancí, mamografické praco-
viště i  nemocniční lékárna. Začátkem 
roku v  něm nemocnice spustila také 
nové pracoviště magnetické rezonance. 

Výstavbu pavilonu financoval ma-
jitel Nemocnice Šumperk Martin  
Polach. „Věřím, že tato významná in-
vestice zvýší nejen kvalitu a dostupnost 
zdravotnické péče v  našem regionu, 
ale i  komfort pacientů. A  doufám, že 
moderní prostředí ocení rovněž naši 
zaměstnanci. Nový pavilon odpoví-
dá nejvyšším současným standardům 

a jsem rád, že se nám ho podařilo v po-
měrně krátkém časovém horizontu 
postavit,“ řekl během slavnostního ote-
vření Martin Polach, který je přesvěd-
čen, že si pacienti moderní pracoviště 
jednoznačně zaslouží.

Nemocnice zahájila stavbu nového 
pavilonu loni 1. dubna. Začátkem le-
tošního roku v  něm již otevřela nové 
pracoviště magnetické rezonance, kte-
rá je v současné medicíně v některých 
případech první volbou ke  stanovení 
diagnózy. Přístroj s  polem 1,5 Tesla 
společnosti Siemens za  téměř třicet  
milionů korun má oproti CT lepší 
schopnost zobrazení měkkých tkání 
a pacient navíc není vystaven radiační 
zátěži. „Vyšetření se využívá i jako dopl-
nění CT nebo ultrazvukového vyšetře-
ní. Díky tomu jsme tak schopni výrazně 
rozšířit možnosti diagnostiky,“ vysvět-

lil výhody nového přístroje primář ra-
diodiagnostického oddělení Jiří Gerold 
a  dodal, že na  novém přístroji jsou  
vyšetřováni převážně pacienti s  neu-
rologickými onemocněními, zejména 
mozku a  páteře, a  pacienti s  onemoc-
něním kloubů. Během prvních čtyř 
měsíců ho přitom podstoupilo na jede-
náct set pacientů.

V  moderním pavilonu najdou pa- 
cientky rovněž mamografické pracovi-
ště s nový mamografem za více než pět 
milionů korun, jehož předností jsou 
menší dávky záření a přesnější zobraze-
ní díky lepší ostrosti pořízených sním-
ků. „Mamografie patří mezi základní 
metody zobrazování prsu. Ročně vyšet-
říme jen v rámci prevence okolo deseti 
tisíc žen a provedeme dalších devět set 
diagnostických vyšetření,“ podotkl pri-
mář Gerold.  Pokr.na str. 5

Slavnostní přestřižení pásky před novým radiodiagnostickým pavilonem s magnetickou rezonancí a dalšími ambulance-
mi se odehrálo minulou středu.                                                                                                                                           Foto: -zk-

Nemocnice slavnostně otevřela 
nový radiodiagnostický pavilon

Budova radnice i úřadovna v Jesenické 
procházejí rekonstrukcí.   Strana 3

Letní scéna ožije v červnu Divadlem 
v parku.   Strana 6
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Slavnosti města

Slavnosti města Šumperka se odehrají v Pavlínině dvoře
Začátkem června si Šumperk opět připomene vý-

znamnou historickou událost - tzv. Šumperský sněm 
z roku 1490. Oslaví ji devatenáctým ročníkem Slavnos-
tí města Šumperka. Ty se letos protáhnou do tří dnů, 
potrvají od 1. do 3. června. První večer přitom proběh-
ne divadelní představení po otevřeným nebem, druhý 
bude věnován hudbě a  třetí den se ponese v  duchu 
tradičních oslav s  historickou tematikou. Novinkou 
je změna místa konání akce. Dějištěm budou prostory 
Pavlínina dvora.

Letošní Slavnosti města „odstartují“ ve  čtvrtek  
1. června úderem osmé hodiny večerní, kdy proběhne 
divadelní představení pod otevřenou oblohou. „Di-
vákům se představí místní soubor Divadla Šumperk 
se svou hrou Cyrano z Bergeracu, v níž v hlavní roli 
exceluje Matěj Kašík. Vstup je zdarma,“ říká Bohu-
slav Vondruška z  oddělení kultury šumperské radni-
ce. Vzápětí upozorňuje, že za nepříznivého počasí se 
představení odehraje v divadle. 

Páteční večer 2. června se ponese ve znamení hud-
by. Od osmnácté hodiny se představí písničkářka Anna 
Lukášová a  regionální skupiny Trocha klidu, Zutroy 
a Corouhave. Mezinárodní obsazení večera pak zajistí 
skupina Horyzont z polského partnerského města Nysa. 
„Návštěvníci se mohou těšit na mladou a talentovanou 
písničkářku Annu Lukášovou z  Loučné nad Desnou. 
Český zpěvný pop-rock předvede místní parta Trocha 
klidu. A ze Šumperka pochází i kapela Zutroy, která na-
bídne melodickou hudbu na pomezí rocku a popu. Na-
proti tomu Corouhave zahraje rock-bigbeatové skladby 
s vlastními texty s příběhy z běžného života. Rockovou 
muziku přiveze rovněž polská skupina Horyzont. S vět-
šinou autorských songů se představí v  angličtině, ně-
kolik jich však zahraje i ve  své mateřštině,“ podotýká 
Vondruška a dodává, že celým večerem provede mode-
rátor Lukáš Kobza z Rádia Haná. Koncerty se uskuteční 
za jakéhokoliv počasí a vstup je zdarma.

Sobotní veselí 3. června započne o půl desáté dopo-
lední, kdy z Pavlínina dvora vyrazí do města malý prů-
vod, aby oznámil kolemjdoucím zahájení historického 
programu. V deset hodin nabídne šumperské divadlo 
na  hlavní scéně pohádku Perníková chaloupka, poté 
bude následovat vystoupení dětí z místních tanečních 
a pohybových kroužků. „Mezi účinkujícími nebudou 
chybět Tornádo Šumperk, Folí de la Fúl, „mateřinka“ 
Veselá školka, Angel’s Tribe a další,“ vyjmenovává re-
ferent oddělení kultury.

Úderem druhé odpolední „vypukne“ program s do-
bovou tematikou. „Návštěvníkům Pavlínina dvora se 
představí Šermířský spolek Šumperk, rytíři Barbaři, 
Páni z Bludova a další místní šermířské skupiny. Bě-
hem vystoupení diváci zjistí, jaké to bylo v Šumperku 
za  třicetileté války a  jak se provádělo právo útrpné,“ 
upřesňuje Vondruška. Od  půl osmé večerní pak za-
hraje skupina Clamortis, známá svým středověkým 
pojetím rockové muziky. Večer pak nebude chybět 
oblíbený velký průvod městem v kostýmech, který se 
vydá z Pavlínina dvora Hlavní třídou k radnici a zpět. 
„Průvodu se může zúčastnit kdokoliv, vítány jsou 
masky a kostýmy s historickým vzhledem,“ podotýká 
Vondruška. Následovat bude tradiční ceremonie při-
jetí moravských a slezských stavů v Šumperku a vyvr-
cholením budou ohňová show a výpravný ohňostroj. 
Ten bude odpalován na prostranství v bezprostředním 
sousedství Pavlínina dvora.

Návštěvníci se mohou těšit také na  pestrý dopro-
vodný program s bohatým výběrem občerstvení, které 
bude zahrnovat i představení místních pivovarů, jako 
jsou Holba Hanušovice, Zlosin Velké Losiny, Albert 

Sobotín a  Kvasslav Loučná nad Desnou. „Pro děti 
budou připraveny tvořivé dílničky Střediska volného 
času Doris Šumperk a také tradiční soutěž Patero her 
o ceny, v níž děti za splnění pěti různých úkolů mohou 
vyhrát zajímavé ceny,“ prozrazuje referent. Příznivci 
řemesel nepochybně uvítají jarmark lidových řemesel 
v režii Spolku řemesel ručních ze Štěpánova. „Ten bude 
doplněn o  jarmark s  produkty označenými certifiká-
tem Jeseníky originální produkt®, který připravujeme 
ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví,“ upřesňuje Von-
druška. V Pavlínině dvoře návštěvníci rovněž najdou 
rytířská ležení, fotokoutek s  kostýmy a  mincovnu. 
A protože se slavnosti konají v sídle místního muzea, 
budou moci zájemci v  sobotu navštívit Muzejíčko 
za zvýhodněné vstupné.

Část programu se odehraje i před Pavlíniným dvo-
rem „u  sovy“. Děti nepochybně uvítají skákací hrad, 
dřevěný kolotoč či malování na obličej. A těšit se mo-
hou i na zábavnou recyklační hru „Přelez, přeskoč, re-

cykluj“ společnosti Elektrowin, zabývající se recyklací 
elektrospotřebičů. Navíc zde bude umístěna část jar-
marku a také občerstvení. 

Ve spolupráci s Českými drahami přichystalo měs-
to na  sobotu 3. června pro milovníky nostalgických 
jízd svezení historickým motorovým vlakem Věžák, 
který bude cestující vozit do  Šumperka i  z  něj podle 
speciálního jízdního řádu. „Zájemci najdou jízdní řád 
a ceník jízdného na www.cd.cz a také na www.slavnos-
ti-mesta.cz. Zde rovněž naleznou podrobné informace 
o programu Slavností města Šumperka,“ uzavírá Von-
druška a  zdůrazňuje, že akce se koná za  jakéhokoliv 
počasí. Kromě jízd historickým vlakem a  návštěvy 
Muzejíčka je vstupné na  veškerý program zdarma. 
Podrobné informace o  programu Slavností města 
Šumperka jsou zveřejněny na www.slavnosti-mesta.cz 
a  na  www.infosumperk.cz. Připojit se k  události lze 
také na  Facebooku na  https://www.facebook.com/
events/1945327335687667/.  -zk, oh-
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„Ochutnat“ kousek tmy a zažít pocity nevidomého při chůzi na ulici. To a mno-
hé další si mohli zájemci vyzkoušet během charitativní akce nazvané „Chodíme 
pro Bílou pastelku, aneb Kafíčko potmě“, kterou hostil ve  středu 17. května 
prostor u Vily Doris v Sadech 1. máje. Ve  spolupráci se Střediskem volného 
času Doris a městem ji přichystala místní oblastní odbočka Sjednocené orga-
nizace nevidomých a slabozrakých ČR. V parku si mohli příchozí projít s bílou 
holí a s klapkami na očích osmnáct metrů dlouhou trasu s překážkami, zkusit  
vyluštit nápis v braillově písmu, poznávat bylinky čichem, najít předměty se 
stejným zvukem, roztřídit peníze hmatem. To vše potmě. Nechyběly ani spor-
tovní aktivity, jako jsou střelba naváděná zvukem či showdown, tedy stolní 
tenis s ozvučeným míčkem. Ti, kteří na akci zavítali, mohli dobrovolným pří-
spěvkem podpořit sbírku Bílá pastelka.                                                         Foto a text: -zk-

Prodloužený víkend související se svátkem osvobození byl v Šumperku ve zna-
mení Duhového mostu neboli setkání kluků a holek z celé republiky z dětského 
sdružení Duha. K akci se připojily také děti z deseti dětských domovů, které 
společně s kapelou o5 a Radeček oslavily 20. narozeniny svého časopisu Zá-
meček. Všichni si užili dobrodružnou výpravu na Dlouhé Stráně, cirkusovou 
cestu kolem horní nádrže elektrárny, soutěžili o nejlepší hamburger a absol-
vovali Duhový závod, v němž je fáborky a branné i vědomostní úkoly dovedly 
až na Háj. Poslední večer patřil festivalu Zámečku, na kterém kromě Radečků 
vystoupil i Voxel, Darren Eve, mohelničtí Vodníci a talentované děti z dětských 
domovů. Podpořit je přišly stovky obyvatel města i kluci a holky ze školy ve Slu-
neční ulici, jejíž areál akci hostil.                                             Foto a text: V. Sobol

Historická budova radnice na náměstí Míru prochá-
zí rekonstrukcí. Letos jde především o výměnu všech 
oken, jež jsou původní z počátku dvacátého století, kdy 
byla radnice postavena. Vyměněny budou datové roz-
vody a rozvody topení. Soutěže na zhotovitele již měs-
to vypsalo. Zatím jsou známi tři, kteří mají „na triku“ 
výměnu oken, rozvodů topení a úpravu podkroví pro 
potřeby nového úložiště dat. Další dodavatele vybere 
rada města začátkem června.

„Nejkomplikovanější je výměna oken, neboť se 
musí vyrobit v několika typech, protože v budově je 
téměř každé jiné,“ říká tajemník šumperské radnice 
Petr Holub. Vzápětí upřesňuje, že podle požadav-
ku památkářů budou nová okna dřevěná kastlová 
s  vnějšími izolačními dvojskly. Dodá je Truhlářství 
Petr Kaiser z  Rožmitálu pod Třemšínem za  cenu  
8,346 milionu korun. Dvě okna se již „na zkoušku“ 
vyměnila a  památkáři, architekt a  projektant jejich 
podobu odsouhlasili.

V  současné době pracuje hrabenovská firma Sta-
vokomplex TVM na úpravě podkroví, v němž bude 
hlavní úložiště dat. Rekonstrukce přijde na 1,78 mi- 
lionu korun. Soutěž na dodavatele rozvodů ústředního 
topení pak vyhrála svitavská firma Ekotop - Uhlíř, jež 
nabídla nejnižší cenu - 1,3 milionu korun. Firmu, která 
zrealizuje datové rozvody, vyberou radní v červnu. 

Současné práce probíhají za provozu, ve druhé polo-
vině června však dojde ke změnám. „Předání staveni-
ště firmě, která bude vyměňovat okna, je naplánováno 
na  1. června. K  14. červnu se vystěhují zaměstnanci 
ve všech patrech v křídle směrem od schodiště k moro-
vému sloupu. Sídlit budou v Geschaderově domě nebo 
v druhé části budovy, v níž v  té době nebude rekon-
strukce probíhat,“ zdůrazňuje Holub. V této souvislos-
ti se veškeré akce, jež pořádá odbor školství, kultury 
a  vnějších vztahů, přesouvají do  klášterního kostela. 

Svatby budou v  obřadní síni probíhat, s  omezením 
se počítá pouze při výměně oken v  této části v  září.  
Od  1. června se přesune rovněž stanoviště průvodců 
do  informačního centra na  Hlavní třídě (viz článek 
v čísle). 

Budova šumperské radnice byla postavená v letech 
1909 až 1911 ve stylu saské neorenesance. Stojí upro-
střed historického náměstí, na původním místě gotic-
ké a renesančně upravované radnice, připomínané již 
v 15. století. 

Do  větší opravy se město pustilo v  letech 2007 
a 2008, kdy v někdejším tmavém světlíku vyrostl mo-
derní výtah. Vně budovy pak vznikla venkovní rampa, 
po níž se imobilní lidé dostávají k výtahu v suterénu, 
kde se rovněž nacházejí veřejné toalety s obsluhou. Tato 
první etapa rekonstrukce, jejíž součástí bylo i uzem-
nění a odvodnění budovy radnice, částečné obložení 
soklu z  pískovce a  žuly a  osazení zábradlí a  bezpeč-

nostního řetízku, přišla městskou kasu na 14,157 mi- 
lionu korun. 

V  letech 2015 a 2016 pak prošlo opravou venkov-
ní vstupní schodiště s  kašnou, sklepní prostory byly 
ošetřeny proti vlhkosti. Po úpravách místnosti slouží 
jako archiv a vznikla zde rovněž kolárna pro zaměst-
nance a sklad nalezených věcí. Součástí rekonstrukce 
byla také výměna sklepních oken, hromosvodů a zbý-
vajícího venkovního betonového obkladu v přízemní 
části, který nahradil pískovec. To vše za 9,285 milionu 
korun. Příští rok by se měla historická budova radnice 
dočkat rekonstrukce střechy, půdních prostor, klem-
pířských prvků a zejména nové fasády.

Ještě letos se počítá s  dokončením rekonstrukce 
budovy městské úřadovny v Jesenické ulici 31. Hoto-
va měla být už loni, brněnská firma SYNOVUS s.r.o., 
která vzešla vítězně z výběrového řízení, však dodací 
lhůty nezvládla a musela zaplatit pokutu. Město poté 
vypsalo nové výběrové řízení a  vybralo brněnskou 
společnost Karnet, jež nabídla realizaci za 3,588 milio-
nu korun. Nastoupit by měla 2. června. Na podzim by 
se tak měly úřadovna, rotunda a garáže ve dvoře pyš-
nit novou fasádou a také opravenou rampou ve dvoře. 
Renovace navazuje na  rozsáhlé rekonstrukce, které 
proběhly v předchozích letech. „Letošní úpravy se ve-
řejnosti příliš nedotknou. Přinášejí jen menší omezení 
parkování ve dvoře úřadovny, kde část prostoru zabe-
re zařízení staveniště,“ podotýká Holub. 

První etapa rekonstrukce úřadovny v Jesenické ulici 
proběhla před třemi lety, kdy se budova dočkala nové 
střechy a  opravy části dvora. Náročná pak byla další 
etapa, jež probíhala za  plného provozu a  zahrnovala 
především výměnu všech oken a  prosklených scho-
dišťových stěn ve  staré budově a  také úpravu společ-
ných vnitřních prostor. Trvala téměř půl roku a přišla 
na dvanáct milionů korun.  -zk-

Budova radnice i úřadovna v Jesenické procházejí rekonstrukcí

Dvě okna se již „na zkoušku“ vyměnila a památkáři, 
architekt a projektant jejich podobu odsouhlasili.                       
                                                                                     Foto: -pk-



42 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodajství/Informace

Ve čtvrtek 1. června startuje v Šumperku letní turi-
stická sezona. Návštěvníci mohou vystoupat na rad-
niční věž, navštívit expozici Čarodějnické procesy 
v  tzv. Geschaderově domě či se vydat na procházku 
s průvodcem po městě v  rámci několika prohlídko-
vých okruhů. Vzhledem k  probíhající rekonstrukci 
radnice ovšem bude od 1. června do poloviny srpna 
stanoviště průvodců přesunuto ze suterénu radnice 
do  informačního centra, jež sídlí v  budově divadla 
na Hlavní třídě. 

„Zájemci o  rozhledy z  radniční věže se nahlásí 
u průvodců v informačním centru, kteří je na radnič-
ní věž doprovodí. Stejně tak budou prohlídkové okru-
hy po městě začínat u informačního centra. Stanoviště 
průvodců na radnici nebude od 1. června do poloviny 
srpna z důvodu rekonstrukce budovy fungovat,“ říká 

tisková mluvčí města Olga Hajduková. Vzápětí dodá-
vá, že město Šumperk nabízí návštěvníkům v rámci 
letní turistické sezony několik atraktivit. Lákavé jsou 
především rozhledy z radniční věže, kde se návštěvní-
kům naskýtá jedinečný pohled na město z ptačí per-
spektivy a také na panorama pohoří Hrubého Jeseníku 
s nejvyšší horou Pradědem. „Zájemce o rozhledy do-
provodí na  věž průvodci z  nového stanoviště, tedy 
z informačního centra v budově divadla, a to každou 
hodinu. V červnu a září od 9 do 15 hodin, v červenci 
a srpnu pak do 17 hodin,“ upřesňuje Martina Buch-
tová z oddělení kultury a vnějších vztahů šumperské 
radnice.

Návštěvníci se mohou vydat i na komentované pro-
cházkové okruhy městem s průvodcem. V nabídce je 
prohlídkový okruh Procházka ze 13. do  21. století, 
který návštěvníkům přiblíží nejvýznamnější památky 
a seznámí je s celou historií města, a také procházka 
Po stopách Malé Vídně, jak bylo Šumperku v 19. sto-
letí pro jeho hospodářský a  architektonický rozkvět 
přezdíváno. Zájemce o  historii čarodějnických pro-
cesů v  regionu by pak mohl zaujmout procházkový 
okruh nazvaný Kde žily čarodějnice a  také expozice 
Čarodějnické procesy, jež se nachází v tzv. Geschade-
rově domě v Kladské ulici. 

Na prohlídkové okruhy se mohou zájemci vydat ze 
stanoviště průvodců v  informačním centru v  červnu 
a  září od  9 do  15 hodin, v  červenci a  srpnu pak od   
9 do 17 hodin. Prohlídky začínají každou lichou ho-
dinu. Ve stejných časech je otevřena rovněž expozice 
Čarodějnické procesy v Geschaderově domě. „Posled-
ní prohlídka expozice začíná pětačtyřicet minut před 
koncem provozní doby,“ upřesňuje Buchtová.  -zk, oh-

V  pořadí již šestou PechaKucha Night připravil 
Šumperský okrašlovací spolek. Po zcela vyprodaném 
kině Oko se v  pátek 2. června pokusí zaplnit hřiště 
Střední zdravotnické školy. O den později proběhne 
3. ročník recesistického cyklozávodu Cyklón Alley-
cat. V neděli se spolek chce setkat s občany a debato-
vat s nimi o cyklistice.

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli a  uved-
li v život v  roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein 
a  Mark Dytham. PechaKucha je japonský výraz pro 
zvuk konverzace: každý mluvčí si připraví pro svůj 
výstup 20 obrázků a  každý z  nich může komentovat 
20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu 
jeho následovníka. Licenci pro jeho pořádání získal 
i Šumperský okrašlovací spolek, který ve výběru účin-
kujících do velké míry zohledňuje inspiraci pro město 
a pro region. Mezi desítkou účinkujících se tak tento-
krát představí losinský likérník Richard Jašš, spisovatel 
Miroslav Václavek, extrémní závodník Pavel Paloncy 
a  další. Z  Havířova dorazí neortodoxní knihovník 
Jan Delong, cestovatel Slávek Král představí své cesty 
kolem světa bez peněz, parta MaJ pak své olomoucké 
aktivity. Michaela Hečková z Pián na ulici bude mluvit 
o  své knize O městech a  lidech. Akce začíná v pátek  
2. června symbolicky ve 20.20 hodin, vstupné na místě 
je sto korun.

Tím ovšem víkendový program, který Šumperský 
okrašlovací spolek připravil, zdaleka nekončí. „Tento 
víkend je v  Šumperku ve  znamení Slavností města, 
hodně lidí zde tak zůstane, takže jsme pro ně připravi-
li takový doprovodný program,“ říká předseda spolku 
Radek Auer. Sobotní podvečer je vyhrazen pololegál-
nímu recesistickému orientačnímu závodu Cyklón. 
„Tentokrát máme téma Malá Vídeň. Přespolním 

doporučujeme podívat se na  web www.sumperk.cz 
a nastudovat prohlídkové okruhy,“ doporučuje za po-
řadatele Jiří Giesl. Sraz účastníků je v 19 hodin u bu-
dovy úřadu práce v ulici M.R. Štefánika.

„Pravidla jsou jednoduchá. Jede se na kolech všech 
kategorií i  typů, cílem je objet v  libovolném pořadí 
všechna stanoviště, splnit na  nich úkoly a  dojet co 
možná nejrychleji do cíle. Místo cíle bude ukryté v ta-
jence. Startovné je padesát korun, jede se na vlastní 
nebezpečí a jezdci musejí mít helmu,“ popisuje Giesl 
a  dodává, že připraveny jsou věcné ceny pro první 
i poslední jezdce.

Také neděle se ponese ve znamení cyklistiky. Šum-
perský okrašlovací spolek dlouhodobě trápí situace 
kolem cyklistické infrastruktury ve městě a jeho okolí. 
Rozhodl se tedy uspořádat veřejnou debatu s občany 
na toto téma. „Chceme si s lidmi dát kafe a rozebrat 
to téma ze všech stran. Cyklopruhy, cyklostezky, 
singletracky, pěší zóna, pravidla silničního provozu, 
městská policie, vyhlášky, nařízení, dopravní hřiště, 
pokuty, stojany. Některé věci se dají změnit relativně 
lehce a rychle,“ vypočítává Auer. Vzápětí dodává, že 
se spolku podařilo pozvat odborníky, kteří tvoří kon-
cepci cyklodopravy v Pardubicích či v Brně a podílejí 
se na  legislativních úpravách. „Samozřejmě bychom 
hlavně chtěli, aby lidé z  radnice slyšeli hlas občanů 
i hlas odborníků. Proto je všechny zveme. Jsou slav-
nosti, takže by měli být v  Šumperku, uvidíme, jaká 
bude jejich účast,“ podotýká.

Debata proběhne v  neděli 4. června ve  14 hodin 
v podchodu pod obchodním domem u kavárny Ka-
valérie. Pokud se tento formát osvědčí, chtěl by se 
spolek s občany scházet několikrát do roka a vždy dis-
kutovat na určité téma, které Šumperany trápí. -red-

Turisty doprovodí na radniční věž průvodci z infocentra

Na šestou PechaKucha Night navážou veřejné debaty s občany

      Farmáři nabídnou 
své produkty na trzích

Již potřetí budou mít Šumperané a lidé z oko-
lí možnost nakupovat potraviny a  další produk-
ty přímo od  výrobců. V  pátek 2. června obsadí 
prodejci dvě desítky stánků rozesetých v prostoru 
na Hlavní třídě mezi obchodním domem a hote-
lem Grand. V  rámci farmářských trhů si budou 
moci příchozí nakoupit od osmé ranní do čtvrté 
odpolední.

Zájemci o  prodej na  farmářských trzích mo-
hou získat informace, včetně přihlášky, na adrese 
www.farmarsketrhysumperk.cz. Přihlásit se lze 
i telefonicky na čísle 605 056 387 nebo e-mailem 
na adrese oaksumperk@email.cz.  -zk-

      Ve městě se zastaví 
peloton cyklotour 
„Na kole dětem“

Šumperkem projede šestá etapa osmého ročníku 
charitativní cyklotour „Na kole dětem“ v čele s Jo-
sefem Zimovčákem na vysokém kole. Akce je po-
řádána na  podporu onkologicky nemocných dětí 
a projíždí napříč celou Českou republikou.

Svou šumperskou zastávku má peloton napláno-
vanou na úterý 6. června ve 13 hodin v letním di-
vadle v Sadech 1. máje. V doprovodném programu 
vystoupí děti místního tanečního spolku Tornádo. 
Josef Zimovčák zve všechny zájemce k  aktivní 
účasti na cyklotour, ať už na část etapy, celou etapu, 
nebo i celou cyklotour. Více informací o projektu 
najdete na www.nakoledetem.cz. -bv-

     ŠDS zapíše 
nové zpěváčky

Zápis zpěváčků do  Šumperského dětského 
sboru proběhne v  úterý 6. června a  ve  středu  
7. června vždy od  14 do  17 hodin ve  zkušebně 
ŠDS na Komíně. Sbor zve děti, jež po prázdninách 
nastoupí do prvních nebo druhých tříd základní 
školy. Do  oddělení předškolních dětí, Zpívánek, 
pak zve děti, které svou školní docházku zahájí te-
prve za rok nebo za dva roky. ŠDS přijímá všechny 
děti a podmínky jsou jednoduché. Při zápisu dítě 
zazpívá jednu písničku, nejlépe lidovou. Bližší in-
formace sdělí Ivana Žůrková, tel.Č. 725 012 639, 
motyli@spk.cz.  -red-

     Chcete si zahrát fotbal 
s herci? Přihlaste se

Poslední červnový pátek proběhne již tradičně 
turnaj nazvaný „Divadelní fotbálek“. Jeho tře-
tí ročník odstartuje od  páté odpolední na  hřišti 
u Komína v Komenského ulici.

Šumperské divadlo, které akci pořádá, do  něj 
chce zapojit i  sportuchtivé zájemce z  řad veřej-
nosti. Své síly si tak budou moci změřit s týmem 
postaveným z herců a zaměstnanců divadla. Při-
hlášky mohou jednotlivé týmy (ve složení 3 + 1) 
posílat do 20. června na e-mail: tajemnice@divad-
losumperk.cz.   -red-

Ve čtvrtek 1. června startuje v Šumperku letní turis-
tická sezona, její součástí jsou i rozhledy z radniční 
věže.                                                                    Foto: -zk-
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Pokud bude přát počasí, mohou 
Šumperané chtiví venkovního koupání 
zamířit koncem příštího týdne na Bra-
trušovské koupaliště. Přípravy na  za-
hájení sezony ve čtvrtek 1. června jsou 
v cílové rovince. 

V  areálu Bratrušovského koupaliště 
se kromě bazénů a brouzdaliště nachá-
zejí hřiště pro míčové hry, dětské hřiště 
s herními prvky a atrakcemi, lanová py-
ramida, skákací hrad a  jedenadevade-
sátimetrový tobogan, který je zahrnut 
do ceny vstupného. „Bazén jsme vyčis-
tili a minulý týden ho začali napouštět. 
Pokud bude mít voda slušnou teplotu 
a  bude hezky, chceme otevřít koupali-
ště ve  čtvrtek 1. června,“ říká vedoucí 
AQUAcentra a Bratrušovského koupa-
liště Milan Jurčíček a dodává, že i letos 

si budou moci zájemci zahrát na „Bra-
trušáku“ discgolf. Pět speciálních oce-
lových košů, do nichž se házejí létající 
talíře, najdou lidé v okrajových částech 
areálu a sadu tří disků - talířů si budou 
moci lidé půjčit za poplatek v pokladně. 

„Letos proběhla běžná údržba, včet-
ně revize herních prvků na  dětském 
hřišti,“ podotýká Jurčíček a dodává, že 
během sezony se ještě vymění část po-
sezení u občerstvení. Osm starých stolů 
již loni nahradily nové, dalších sedm 
projde obměnou letos.

Vzápětí upřesňuje, že v  současnosti 
probíhá příprava investic, jež by se měly 
realizovat na podzim. „Ještě letos chce-
me pořídit mobilní sklad chemie, který 
bude umístěn vedle strojovny. Chceme 
rovněž napojit dva studniční vrty na sys-
tém, jenž bude v budoucnu sloužit k za-
vlažování trávníku,“ popisuje vedoucí 
Bratrušovského koupaliště. Revitalizací 
by podle něj měla v příštích letech projít 
rovněž zeleň. „Na jaře bylo nutné skácet 
několik stromů, neboť již byly pro své 
okolí nebezpečné. V  této souvislosti si 
necháme zpracovat návrh úpravy a  vý-
sadby nové zeleně, který bychom reali-
zovali po částech. Začít chceme loukou 
za občerstvením, kde počítáme i s vybu-
dováním spojovacího chodníku napříč 

celým areálem směrem k lanové pyrami-
dě,“ prozrazuje Jurčíček.

Vstupné na  Bratrušovské koupaliště 
zůstává stejné jako loni. Děti od  dvou 
let do sto třiceti centimetrů a také oso-
by se zdravotním postižením tak zaplatí 
za  den koupání deset korun a  senioři 
čtyřicet korun, u  dětí do  patnácti let 
zůstává vstupné na  pětačtyřiceti koru-
nách, u osob starších patnácti let na še-
desáti korunách. Po  páté odpolední je 
pak vstup levnější, pohybuje se od dese-
ti do čtyřiceti korun. A stejně jako loni 
budou v  prodeji náramky v  hodnotě 
pěti korun, jež návštěvníkům umožní 
návrat do  areálu po  jeho předchozím 
opuštění v  daný den, aniž by museli 
opětovně platit plné vstupné.

Až do  konce června se zde přitom 
mohou lidé vykoupat v  pracovních 
dnech od 13 do 20 hodin, o víkendech 
pak od  9 do  20 hodin. „Od  soboty  
1. července bude každodenní provoz 
od  9 do  20 hodin a  v  srpnu od  10 do   
20 hodin s tím, že pokud bude nepříz-
nivé počasí, bude provozní doba zkrá-
cena,“ sdělil Jurčíček.  -zk-

Poznámka na závěr: Bližší informa-
ce k provozu bazénu a Bratrušovského 
koupaliště, včetně otevírací doby, na-
jdou zájemci na www.aquacentrum.net.

V  doupě ukrutné čarodějnice se 
v sobotu 27. května od druhé odpole-
dní promění Čarovný les u Kaufandu. 
V rámci akce Výprava za čarodějnice-
mi připravují organizátoři ze spolku Jo-
kes&Games řadu zábavných stanovišť 
s čarodějnickou tématikou. 

„Akcí se snažíme navázat na jedno ze 
stanovišť Otevíračky, kdy děti prochá-
zely strašidelnou stezkou, aby lapily ča-
rodějnici. Ta jim však na poslední chvíli 
unikla, nicméně zanechala za  sebou 
stopy, které vedou do Čarovného lesa,“ 
vysvětluje koordinátor akce Jakub Glo-
za a dodává, že na  stanovištích se děti 
připraví na setkání se zlou čarodějnicí, 
která se jen tak lehce nevzdá. Více in-
formací naleznete na www.jokesgames.
cz, dotazy na info@jokesgames.cz nebo 
na tel. 776 293 312. -red-

    Pokr ze str. 1
Od  poloviny května se do  pavilonu přestěhovaly 

i  ambulance kardiologické, dětská, gynekologická 
a  porodnická. Nové zázemí zde mají rovněž interní 
a diabetologická ambulance. V přízemí pak sídlí kro-
mě magnetické rezonance také lékárna.

Nový pavilon má celkem tři podlaží a s ostatními 
lůžkovými pavilony, tedy A, B a chirurgickým pavi-
lonem C, je propojen stávajícím koridorem. Pacienti 
tak nejsou zatěžováni složitými venkovními přesuny 
a vyšetření mohou podstoupit „pod jednou střechou“.

Nemocnice Šumperk je soukromým zdravotnic-
kým zařízením. Jejím majitelem je od  dubna 2015 
lékař Martin Polach, který již do  jejího rozvoje in-
vestoval značnou částku. Nemocnice tak například 
v posledních dvou letech zrekonstruovala plicní, or-
topedické a částečně dětské oddělení, jeden porodní 
sál, rehabilitační bazén a také superaseptický operač-
ní sál, určený především pro ortopedické operace. 
Ve  spolupráci s  městem pak otevřela nové oddělení 
se sociálními lůžky. Majitel nemocnice přitom počítá 
s dalšími investicemi do jejího rozvoje.

Jednou z nich je rekonstrukce budov bývalé chirur-
gie, někdejšího ORL a kaple, které město na základě 
schválení zastupitelstva majiteli nemocnice letos pro-
dalo, pro potřeby oddělení ošetřovatelských, sociál-
ních a rehabilitačních lůžek.

Město dnes v  areálu vlastní chirurgický komplex, 
lůžkový pavilon B, trafostanici, objekt bývalé lékárny, 
garáže, někdejší gynekologii v pavilonu F, původní in-
ternu v pavilonu E a budovu transfuzní stanice. Letos 
přitom plánuje zateplení celého pavilonu B, na  které 
získalo dotaci z Operačního programu Životní prostře-

dí ve výši 4,7 milionu korun. V této souvislosti muselo 
nechat zpracovat biologický průzkum, neboť ve větra-
cích otvorech pod atikou střechy hnízdili rorýsi obecní. 
„Všechny stávající větrací otvory jsme koncem dubna 
osadili drátěnou síťkou s tzv. jednosměrnou uzávěrou, 
která umožní již zahnízděným ptákům odletět, ale už 
se nemohou na místo vrátit. Hnízdit mohou na severo-
západním štítu, kde jsme nechali umístit osmačtyřicet 
budek. V  rámci zateplení budou pak ještě na  jihozá-
padní straně osazeny budky pro netopýry,“ vysvětlila 
Lenka Salcburgerová z majetkoprávního odboru šum-
perské radnice a  dodala, že severozápadní stěna se 
bude zateplovat jako poslední, až po  odletu rorýsů 
do  teplých krajů. Realizace se předpokládá do  konce 
listopadu. Příští rok se pak chce město pustit do budo-
vání další parkovací plochy, jež naváže na stávající par-
koviště. Nejpozději v roce 2019 by zde mělo vzniknout 
kolem padesáti nových odstavných míst.  -zk-

Bratrušovské koupaliště je na sezonu připraveno Spolek Jokes&Games 
pořádá výpravu 
za čarodějnicemi

Nemocnice slavnostně otevřela 
nový radiodiagnostický pavilon

V Šumperku naleznou oběti 
trestných činů pomoc

Okradli vás nebo podvedli? Stali jste se obětí ná-
silného trestného činu? Kladete si otázku, proč se to 
muselo stát zrovna vám? Nevíte, kam přesně se s vaší 
tíživou situací obrátit o radu nebo o pomoc? V Šum-
perku vám pomůže nově otevřená Poradna pro oběti 
trestných činů. 

„O obviněného bývá postaráno, například v případě 
nemajetnosti mu je přidělen obhájce. Oběť ale často 
zůstává osamocená, neví, na koho se obrátit, a často 
nezná svá práva. Naším cílem je tuto nerovnováhu 
alespoň částečně napravit,“ vysvětluje důvody otevře-
ní poradny její pracovník David Přichystal. 

V poradně klientům vysvětlí všechna práva, poradí 
s náhradou škody či s odškodněním, pomohou s po-
chopením celého trestního řízení, případně nabídnou 
doprovod na  jednání. Součástí služeb je rovněž psy-
chická podpora při zvládání svízelné životní situace 
a poskytování informací o dalších odborných službách.

„Služby poskytujeme naprosto anonymně a  bez-
platně a  může je využít každý, kdo se cítí být obětí 
trestného činu, bez ohledu na věk, pohlaví či způso-
benou újmu,“ říká Přichystal. Vzápětí upřesňuje, že 
všechny zmíněné služby jsou poskytovány v  rámci 
projektu „Proč zrovna já? II.“, realizovaného Probač-
ní a mediační službou, jež na projekt získala finance 
z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu.

Poradna sídlí v Nemocniční ulici 53, v 1. patře bu-
dovy ministerstva zemědělství (vchod A). Otevřena 
je bez nutnosti objednání v  úterý od  8 do  11 hodin 
a ve čtvrtek od 13 do 16 hodin. Poradce lze kontakto-
vat také telefonicky na čísle 725 807 042 nebo e-mai-
lem prichystal.pms@gmail.com, a to i mimo otevírací 
hodiny. -red-

Majitel nemocnice Martin Polach vložil do základ-
ního kamene tubus ukrývající listiny s popisem hi- 
storie, současnosti a vize do budoucna. Foto: DENÍK

Pokud bude přát počasí, příští týden 
se otevře Bratrušovské koupaliště. 
 Foto: -pk-
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Divadlo v parku/Informace

Divadlo Šumperk a místní Dům kultury pořádají 
v  červnu již tradičně festival profesionálních diva-
del známý jako Divadlo v parku. Jeho čtyřiadvacátý 
ročník proběhne od čtvrtku 8. do neděle 11. června 
a všechna představení bude od deváté večerní hostit 
letní scéna v Sadech 1. máje, za nepříznivého počasí 
pak šumperské divadlo.

Ve čtvrtek 8. června přiveze do Šumperka Činoher-
ní studio Bouře bystrou komedii se špičkovými dialo-
gy Jenom život, jež dává vyniknout dvěma hereckým 
osobnostem. Manželé Igor Bareš a Antonie Talacková 
se potkávají na jednom jevišti, kde rozehrají napínavý 
příběh o  jednom setkání „po  letech“. Sam a Marion 
totiž bývali manželé. 

Romantický víkend v podání Filmové a divadelní 
agentury Praha prožijí diváci v pátek 9. června. Ko-
medie vypráví příběh Ala a Bet, yorkshirského páru, 
jehož ustaraný vztah se láme pod tíhou všedních 
rodinných starostí. Jediným ze světlých bodů jejich 
soužití je neustálá snaha Bet vyhrát nějakou cenu 
v časopisech pro ženy. Až konečně vyhraje dovolenou 
v romantické Paříži. Jejich postřehy a komentáře hu-
morně a brilantně vykreslují změnu vztahu dvou lidí, 
kteří jsou vytrženi ze svého obvyklého stereotypu. 
Hrají Petra Špalková a Jan Novotný.

Jak se dá přežít nakupování s drahou polovičkou? 
Kdo protáhne svou ženu rychleji obchoďákem? Mají 
muži své dny? To a mnohem více zjistíte v současné 

komedii německého dramatika BEZ BAB! aneb Kut-
loch, s níž přijede v sobotu 10. června královéhradec-
ké Klicperovo divadlo.

Letošní ročník Divadla v  parku uzavře v  neděli  
12. června úderem deváté večerní již tradičně domácí 
soubor. Ten letos nastudoval pod vedením režiséra 
Romana Groszmanna slavnou komedii Robina Haw-
dona Dokonalá svatba.  -zk-

Paní učitelky z  mateřské školy Slu-
níčko Šumperk, odloučeného pracovi-
ště ve Vrchlického ulici, si jsou vědomy 
nadání a zručnosti svých „předškoláč-
ků“, a tak využily skvělou příležitost. Se 
souhlasem a  za  velké podpory rodičů 
přihlásily celou třídu do natáčení Čes-
ké televize.

„Žij vyrovnaně - trochu se uč a tro-
chu přemýšlej a  každý den trochu 
maluj a  kresli a  zpívej a  tancuj a  hraj 
si a  pracuj“ -  motto Roberta Fulgha-
ma je hlavní myšlenkou vzdělávacího 
programu mateřské školy Sluníčko. 
A jak jsou tato slova dětem a učitelkám 
vlastní, předvedli všichni při natáčení 
dětského pořadu Šikulové. 

Televizní štáb z Ostravy přijel v pátek 
28. dubna a po krátkém úvodu ve škol-
ní zahradě se kamarádi Ivo s  Janou 
pustili do práce. Pro děti to byl obrov-

ský zážitek, na vlastní kůži si s oprav-
dovými herci z  ostravského Divadla 
loutek vyzkoušely, jak to funguje před 
televizní kamerou. S velkým nadšením 
zvládly ve čtyřech hodinových blocích 
natáčení a  kromě tvorby důmyslných 
a  nápaditých výrobků se seznámily 
s historií a zákonitostmi létání, vyzkou-
šely si chemický roztok, nechyběly ani 
pohyb a sportovní výkony. 

Čtyři parádní výtvory, které jsou dů-
kazem šikovnosti a  příkladem využití 
prostých materiálů, mohou děti využít 
kdykoli při svých hrách. Doufáme, že 
se stanou inspirací malých i  velkých 
televizních diváků. A  o  jaké výrobky 
vlastně jde? To se dozvíte při sledování 
dalšího dílu pořadu Šikulové na Déčku 
v neděli 18. června od 11 hodin.

 M. Rýcová, 
 vedoucí učitelka MŠ Sluníčko

Šumperk ožije v úterý 30. května od-
poledne hudbou, tancem, výtvarným 
i dramatickým uměním. Máme se na co 
těšit - Hlavní třída v centru města bude 
hostit živé koncerty, divadelní kousky, 
taneční choreografie, výtvarné dílny. 
Vše za účastí žáků šumperské „ZUŠky“.

Májové odpoledne vyvrcholí ve  
14 hodin slavnostním průvodem měs-
tem za  doprovodu dechového orches- 
tru. Múzické odpoledne celostátní akce 

ZUŠ OPEN zakončí koncert symfonic-
kého orchestru a vystoupení tanečního 
oddělení na  pódiu před informačním 
centrem.

Celostátní happening základních 
uměleckých škol, jehož patronkou je 
Magdalena Kožená, podporují také 
bratři Bubeníčkové, Ivo Kahánek, Ali-
ce Nellis a  další významné osobnosti. 
30. května můžete i vy podpořit mladé 
šumperské umělce… H. Johnová

Osobnost Mistra Jana Husa si 
ve čtvrtek 8. a v pátek 9. června připo-
menou v šumperské městské knihov-
ně. Kromě výstavy je v  rámci akce 
„Husovy dny“ na programu přednáš-
ka a další doprovodné akce. 

Výstava nazvaná „Literární a histo-
rický odkaz Mistra Jana Husa“, která 
vznikla k  výročí 600. jubilea Mistra 
Jana Husa,  bude v  knihovně zahá-
jena ve čtvrtek 8. června v 17 hodin 
Příběh Mistra Jana Husa komiksově 
ztvárnila Zdeňka Študlarová, výtvar-
nice, ilustrátorka dětské literatury, 
učebnic, komiksů, kalendářů a  eko-
logické literatury pro děti. Zahájení 

bude spojeno s  přednáškou Davida 
Louly „Husovy stopy“. Vstupné je 
dobrovolné.

V  rámci Husových dnů proběhnou 
rovněž, ve  spolupráci se Střediskem 
volného času Doris, interaktivní dílny 
určené pro základní školy, a to ve čtvr-
tek 8. a  v  pátek 9. června dopoledne. 
V případě zájmu je ještě možné kontak-
tovat Jana Valchaře, tel.č. 583 214 213, 
731  186  056, e-mail valchar@doris.cz. 
Ve  čtvrtek 8. června dopoledne pak 
kino Oko promítne pro školy snímek 
Cesta bez návratu - Jan Hus. Výtěžek 
z promítání bude použit na charitativní 
účely. -zk, kš-

V pátek 2. června proběhne v divadle od 16 hodin 
premiéra nové pohádky Daniely Fischerové Duhová 
zahrada. Autorka tuto poetickou pohádku o zrození 
světa napsala přímo pro šumperské divadlo. Reži-
sérem je zkušený Miroslav Pokorný, autorem scé-
ny a kostýmů Jakub Baran, pohybové spolupráce se 
ujala Zuzana Kašíková a v jednotlivých rolích uvidíte 
Olgu Kaštickou, Karolínu Hýskovou, Jana Kroneisla 
a Kryštofa Grygara. 

„Zveme vás a vaše děti na tuto výjimečnou premié-
ru, které se zúčastní i sama autorka, jež patří mezi vý-
razné současné osobnosti české literatury. Připomeň-
me její večerníčkovou řadu Pohádky z Větrné Lhoty 
nebo řadu knih pro děti, jako například Kouzelník 
Žito či O marnivé vráně. Je rovněž autorkou několika 
divadelních a rozhlasových her. Nezapomeňte se po-
rozhlédnout ve vaší knihovně, jestli nenajdete někte-
rou z knih Daniely Fischerové. Pokud ano, přineste si 
ji s sebou do divadla. Po premiéře pohádky proběhne 
autogramiáda,“ zve na premiéru ředitel divadla Matěj 
Kašík. Vzápětí dodává, že vstupenky jsou v  prodeji 
v  pokladně divadla a  lze je zarezervovat i na  webo-
vých stránkách divadla: www.divadlosumperk.cz. 

 T. Mládková

Letní scéna ožije Divadlem v parku

„Mateřinka“ Sluníčko má nálepku Šikulové ZUŠ OPEN se šumperskou ZUŠkou

V knihovně proběhnou Husovy dny

Divadlo uvede 
premiéru pohádky 
Duhová zahrada

Manželé Igor Bareš a Antonie Talacková se potkávají 
v komedii Jenom život.  Foto: archiv

Setkání s Janou a Ivem z pořadu Šikulové bylo pro děti zážitkem.  Foto: archiv

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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Další koncert cyklu Klasika Viva, kte-
rý v  Šumperku pořádá Agentura J+D 
Romana Janků, naplánovali organizátoři 
na pondělí 29. května. V tento den bude 
od  sedmé podvečerní patřit klášterní 
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klad-
ské ulici dvojici talentovaných umělců. 
Kateřina Englichová je jednou z  nejvý-

raznějších osobností české harfové školy, 
kromě mnoha celosvětových úspěchů 
vede v  zahraničí několik mistrovských 
kurzů. A společně s Vilémem Veverkou, 
který je laureátem mezinárodní soutěže 
Concertino Praga a  držitelem mnoha 
ocenění, vystupují na  význačných hu-
debních festivalech. -red-

Klasika Viva přivítá Kateřinu 
Englichovou a Viléma Veverku

Noc kostelů/Kulturní servis

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A  SVOBODNĚJI! Pro-
stor je otevřen každý den podle zájmu 
našich klientů.

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Zahraniční stáže pro nezaměstnanou mládež od 18 do 30 let, Šan-
ce na podnikání nejen pro nezaměstnané - možnost otestovat si své podnikání 
v podnikatelsko-zaměstnaneckém družstvu. Inf. E. Škrabalová, tel: 777 606 368.
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.centrumi-
novaci.cz, https://www.facebook.com/CentraSocialnichInovaci, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika 
 Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo 
 na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. 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 na uvedený e-mail. FB stránky - 
skupina Batůžkáři Šumperk. Hledáme do naší skupiny Batůžkářů dobrovolníka, který 
by se střídal jednou za 14 dnů a vedl zájemce na turistiku.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Každé úterý od 9.30 hod. v „Č“   Úterky motivované knihou 
  Pohádka, zpívání, vyrábění
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Po předběžné domluvě v „Č“   Čítárna pro veřejnost „Koloběh knih“ 

Po  domluvě na  tel. 731  402  395 můžete 
knihy přinést, vyměnit za  jiné či si je od-
nést domů, popř. se do nich začíst na místě. 

Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory
16. 6. od 14.30 hod. na „Točáku“   Koloběh knih na Točáku 

Na „Točáku“ bude umístěn stánek s kni-
hami, které si bude možné za dobrovolný 
příspěvek odnést

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 Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 

Centrum pro rodinu

Kostely a kaple se na jednu noc otevřou veřejnosti
Poněkud netradičním způsobem se v  pátek 9. če- 

rvna otevřou šumperské kostely. Akce nazvaná Noc 
kostelů, jež probíhá v  celé republice, nabídne zejmé-
na lidem, kteří stojí mimo církev či na  jejím okraji, 
možnost nezávazného přiblížení se a  setkání s  křes-
ťanstvím. Určena je i  těm, kteří víru v  Boha a  ces-
tu do  společenství církve teprve hledají. Mottem  
vizuálního stylu Noci kostelů je každý rok jiný biblický 
verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V  letošním 
roce je to verš 10,17 z knihy Moudrosti: „Za dne jim 
byla záštitou, NOC prozářila hvězdami.“ V Šumperku 
přitom budou moci zájemci zamířit druhý červnový 
pátek do šesti kostelů a nově také do sídla Sboru Bratr-
ské jednoty baptistů v ulici M.R. Štefánika.  -zk-

Program Noci kostelů 9. června 2017
Kostel sv. Jana Křtitele na  Kostelním náměstí: 

18.00 - Zahájení Noci kostelů * 18.00 - 21.00 Když an-
dělé sestoupí na zem (výjimečná možnost prohlídky 
soch andělů a světců, na které běžně nedosáhnete) * 
18.00 - 21.00 Výstava mešních rouch a  devocionál-
ních předmětů (povídání J. Veselého o  předmětech, 
jež nemohou v  kostele chybět) * 18.00 - 18.30 Pro-
hlédněte si kostel zblízka - individuální prohlídka * 
18.30 - 19.00 Utajená krása fresek (M. Šelemba sezná-
mí s  restaurováním šumperských fresek, jak fresky 
vznikají a jak se jim vrací původní lesk) * 19.00 - 1930 
Varhany a jejich zvuk (M. Poisl - vyprávění a ukázky) 
* 19.30 - 20.00 Prohlédněte si kostel zblízka - indivi-
duální prohlídka * 20.00 - 20.30 Co o freskách nevíte 
(vyprávění M. Šelemby o práci restaurátora) * 20.30 - 
21.00 Prohlédněte si kostel zblízka - individuální pro-
hlídka * 21.00 Slovo na závěr, ukončení Noci kostelů

Kostel sv. Barbory v Jiráskových sadech: 18.00 Za-
hájení Noci kostelů * 18.00 - 18.50 Mše svatá * 19.00 
- 19.30 Koncert Avonotaj * 19.30 - 20.00 Prohlédněte 
si kostel zblízka - individuální prohlídka kostela 

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Klad-
ské ulici: 18.00 - 20.00 Prohlédněte si kostel zblízka 
- individuální prohlídka kostela

Kostel Českobratrské církve evangelické v  Re-
voluční ulici: 18.00 - 18.55 Lutherovi na  stopě: hra 
pro děti mezi kostelními lavicemi * 19.00 - 22.30 Ko-
mentované prohlídky historického hodinového stroje 
* 19.00 - 23.00 Tradiční biblický maraton: opisování 
veršů z Bible * 19.00 - 19.15 Úvodní slovo, modlitba 

a společná píseň * 19.15 - 19.25 Martin Luther 1517 
- 2017 (krátká popularizační přednáška k 500. výročí 
reformace) * 19.25 - 19.35 Noční koncert v  kostele: 
varhany * 19.35 - 19.50 Luther a obrazy a proč v na-
šem kostele žádné obrazy nenajdete? * 20.00 - 20.30 
Zpěvy z  Taizé * 20.45 - 21.30 Lutherovy písně stále 
živé (společný zpěv doplněný komentářem) * 21.45 - 
22.00 Noční koncert v kostele: varhany * 22.15 - 22.45 
Zpěvy z Taizé * 22.45 - 23.00 Slovo na závěr, zakonče-
ní Noci kostelů

Letošní rok si během Noci kostelů připomínáme 
Martina Luthera a  jeho 95 tezí přibitých poslední 
říjnový den 1517 na  vrata wittenbergské katedrály. 
Tento legendární okamžik je považován za  začátek 
reformace. Během celého večera si lze prohlédnout 
minivýstavu přibližující M. Luthera a  také „přibít“ 
vlastní tezi na symbolická vrata.

Starokatolický kostel sv. Jana Evangelisty v  Hu-
sitské ulici: 19.00 - 24.00 I. okruh - prohlídka kostela 
* prohlídka stavebních (původních) plánů * výklad 
o historii a současnosti života Farní obce Starokato-
lické církve; II. okruh - zvonice * prohlídka s výkla-
dem o historii zvonů

Chrám Svatého Ducha v  ulici K.H. Máchy: 
18.00 - 18.45 Prohlídka chrámu - poutavé povídání 
s pořadateli * 19.00 - 19.45 Pobožnost k Spasiteli - 
zpívaná východní bohoslužba k Spasiteli Ježíši Kris-
tu * 20.00 - 21.20 Pozvání k setkání s vírou, nadějí 
a  láskou - možnost rozhovoru o  víře, přijetí slova 
naděje a  povzbuzení * 21.40 - 22.00 Ticho kostela 
promlouvá… (nekomentovaná prohlídka chrámu, 
možnost posedět v  kostelní lavici či prohodit pár 
slov s pořadateli) * 22.00 Krátká modlitba a uzavře-
ní chrámu 

Sbor Bratrské jednoty baptistů v ulici M.R. Šte-
fánika 10: 18.00 - 22.00 Program pro veřejnost: Sbor 
Bratrské jednoty baptistů v  Šumperku letos slaví  
70. výročí od založení. Přijďte se podívat do našich 
prostor a seznámit se s činností sboru a také jeho his-
torií. Během celého večera bude promítán dokument 
(ve smyčce) o historii a činnosti společenství a také 
některé filmy člena sboru, režiséra L. Hlavsy. K dis-
pozici budou průvodci, kteří rádi zodpoví dotazy.
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Kulturní servis

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

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

Městská knihovna

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

Půjčovní doba 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

Pontis Šumperk 
Univerzita volného času

1. 6. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Albatros
9. 6. od 14 hod. v „S“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hraje skupina Staří kamarádi
Každé Po od 13 hod. a od 15 hod. v „P“  Konverzace v němčině pro seniory 
  - mírně pokročilí II., pokročilí
Každé Po od 14 hod. v „P“   Konverzace v angličtině 
  - mírně pokročilí I.
Každou St od 11 hod. v „P“   Konverzace v angličtině 
  - mírně pokročilí II.
Každý Pá od 13 hod. v „P“   Konverzace v angličtině - pokročilí
Každou St od 14 hod. v „S“   Konverzace v ruštině - mírně pokročilí
Každé Po od 17 hod. v „S“   Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé Po od 19 hod. v „S“,   Cvičení s flexi-barem 
každý Čt od 10 hod. v „P“
Každé Út od 9.30 hod.,   Cvičení pro seniory na židlích
každý Čt od 11 hod. v „P“ 
Každé Út od 10.30 hod. v „P“,   Cvičení pro seniory
každou St od 8.30 a od 9.30 hod. v „S“
Každé Út (sudý týden) od 9 hod. v „P“  Výtvarná dílna
Každé Út od 10 hod. v „S“   Zdravotní a rehabilitační cvičení
Každé Út od 14 hod. v „S“   Zdravotní cvičení
Každé Út od 15.30, 17 a 18.30 hod. v „S“  Jóga I.-III.
Každou St od 10 hod. v „P“,   Trénování paměti
každý Čt od 9 hod. v „S“
Každou St od 17 hod. v „S“   Cvičení pro ženy
Každou St od 18 hod. v „S“   Jóga IV.
Každý Čt od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý Čt (lichý týden) od 13.30 hod. v „P“  Sdělujeme pocity malbou
Každý Čt od 17 hod. v „S“    Flexi-bary pro ženy
Každý Čt od 18.30 hod. v „S“    Harmonizační cvičení
Každý Pá od 8.30 hod. v „P“   Počítačový kurz
Bližší informace k akcím: T. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.te-
reza@pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
Permanentky se zvýhodněním a  kupóny na  jednotlivé aktivity je nutné uhradit 
na recepci nebo pokladně v Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních pro-
gramech na www.pontis.cz. 

25.5. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  Pleteme z pediku
25. 5. od 14 hod. v zahradě knihovny  Kávový dýchánek Ve spolupráci 
  s Městskou knihovnou Šumperk 
30. 5. od 13.50 hod. na „Majáku“   Bowling na „Majáku“ 
10. 6. od 9 hod.   Po stopách Eskymo Welzla 
  Ve spolupráci s Klubem turistů Zábřeh 
  - nutné přihlásit se!
14. 6. od 9 hod.   Když Vás vedou smysly 
v kulturním domě Hanušovice   Pro školy a veřejnost
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy  
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS

SONS Šumperk
Každé Út, St, Čt a Pá od 15 do 18 hod.   Volná herna
v MC na „K“
24. 5. od 17.15 hod. v „AT“ na „K“   Sedánky pro mamky  Tvoření všeho 
  druhu pro ženy každého věku
3. 6. od 18 hod. v klášterním kostele  Koncert dětského pěveckého sboru 
  Rarášci z Náchoda
6. a 7. 6. vždy od 14 do 17 hod.   Zápis zpěváčků do Šumperského 
ve zkušebně ŠDS na „K“   dětského sboru
7. 6. od 19 hod. v klášterním kostele  Koncert Cantemus z Maďarska
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. 
725 072 335, http://www.doris.cz.

SVČ Doris

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné 
 v domácím prostředí zaměřené na vzájemné  
 sdílení.
Každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz

Charita Šumperk

26. 5. od 18 hod. v divadle   Přehlídka a absolventské vystoupení 
  tanečního oboru
30. 5. od 14 hodin na Hlavní třídě   Celostátní happening základních 
  uměleckých škol „ZUŠ OPEN“
1. - 23. června    Zápis do nehudebních oborů ZUŠ   
  Šumperk - výtvarný, taneční a literárně- 
   -dramatický 
  Podrobné informace na školním webu
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk
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www.hubnuti sradosti .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

INZERUJTE 
v Šumperském 
ZPRAVODAJI!

Náklad 14.000 ks * 
20.000 čtenářů * 2x měsíčně

VOLEJTE 724 521 552

s volným povídáním o všem, co vás zajímá o dění v našem regionu, 
tentokrát na téma

Jak se nám žije v našem kraji?
ve čtvrtek 8. června 2017 od 18 hod. v salonku restaurace na Bludovečku

HOST:  hejtman olomouckého kraje Ladislav Okleštěk

Vážení občané, přátelé, 
známí, zvu Vás na

4· sousedské setkání

Milan Klimeš náměstek hejtmana pro životní prostředí
m.klimes@kr-olomoucky.cz

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

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

 

Akademie J. A. Komenského realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 
a učitele 1. stupně základních škol v okrese Šumperk“. Jedná se o grantový projekt (r. č.  CZ.1.07/1.3.13/03.0015) v rámci 
globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

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

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

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

www.akademie.rps.cz
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www.ajak-sumperk.cz

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

Pomaturitní studium angličtiny 
a němčiny ve školním roce 2017/2018

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity 
v Praze - Konzultační středisko Šumperk přijímá přihlášky do 
BAKALÁŘSKÉHO (Bc.) a navazujícího magisterského
(Ing.) studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj 
s výukou pouze o víkendech a probíhající pouze v Šumperku.

www.ajak-sumperk.cz

PŘÍJEM 

PŘIHLÁŠEK

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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

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 českého výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 26. 5. 2017 do 8. 6. 2017
    

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Chléb cibulový 500 g ...................................................17,90 Kč
Slezská pekárna Opava 
Croissant s pudinkovou náplní 60 g ......................... 8,50 Kč

!!!!!!!! STRØKE
• Čištění koberců 
   a čalounění
• Malířství a natěračství 

Již 10 let na trhu

Petr Stejskal         Mobil: 737 789 045         
Zábřeh                 E-mail: petr.stroke@seznam.cz

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Via Lucis: Toulání s Drahomírem Poláchem
v úterý 13. června od 18.30 hodin v sále Vily Doris v ulici 17. listopadu

Host večera - Drahomír Polách, šumperský historik, 
člen Spolku pátračů po historii Bratrušova a okolí, 

autor několika knih vztahujících se k historii regionu.
Někdejší kronikář města Šumperka a  dnes aktivní senior Drahomír Polách se 
zaměřoval zejména na regionální dějiny Šumperska. Ve spolupráci se šumperskou 
knihovnou, klubem důchodců a  dalšími organizacemi pořádá vzdělávací 
přednášky, jež se zabývají regionální historií. Nechybí ani jako odborný průvodce 

na zájezdech po místních památkách určených pro seniory.
Na svém kontě má Drahomír Polách několik publikací.

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.



10Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Na kompletní 
vyčištění INTERIÉRU 

a KAROSERIE vašeho vozidla 
si prosím objednejte vhodný 

termín na tel: 776 387 920
www.automyckasumperk.cz

                                   OTEVŘENO DENNĚ 
                                   PONDĚLÍ - SOBOTA  
                                   od 8 do 16.30 hod.

1. TUNELOVÁ TEXTILNÍ 
AUTOMYČKA V ŠUMPERKU
v Zábřežské ulici je pro vás otevřena DENNĚ
PO- SO 8.00 - 17.30
NE 9.00 - 16.00

BEZ DLOUHÉHO 
ČEKÁNÍ, BEZ POŠKRÁBÁNÍ

Potěšte své blízké našimi 
DÁRKOVÝMI POUKAZY.

Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu 
a bezkonkurenční rychlost bez nutnosti objednávání oceníte a budete se k nám rádi vracet.

PŘIJĎTE VYZKOUŠET UMÝT A VYLEŠTIT 
                     VAŠE AUTO JINAK

Zde přijímáme také platby:

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

zdenek.supina@re-max.cz           737 729 446

DO MÉHO NOVĚ TVOŘENÉHO 
REALITNÍHO TEAMU HLEDÁM 
SCHOPNÉ KOLEGY

Zdeněk Šupina
STAČÍ JEN CHTÍT, 
OSTATNÍ VÁS NAUČÍM

           737 729 446

FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem v Šumperku, Jílová 1550/1

Přijmeme:

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ 
V ŠUMPERKU?

NABÍZÍME:  příspěvky na závodní stravování, týden dovolené navíc a další 
zaměstnanecké bene� ty, pro dělnické profese dále náborový příspěvek 5.000 Kč.

Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete  na stránkách www.fortex.cz
 KONTAKT: cernocky@fortex-ags.cz, VOLEJTE ZDARMA tel.: 800 900 015

TECHNICKÉ POZICE DĚLNICKÉ POZICE

LAKÝRNÍK                                                                                           
SVÁŘEČ (metoda CO2)

ZEDNÍK
AUTOMECHANIK 
osobních a užitkových vozidel

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK 
pro výrobu elektromotorů

STAVBYVEDOUCÍ                                                                              
PŘÍPRAVÁŘ STAVEB                                                                         
ROZPOČTÁŘ STAVEB                                                                        
PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY 
(pro strojírenskou výrobu)

KONSTRUKTÉR, PROJEKTANT 
(pro strojírenskou výrobu)

www.fortex.cz
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Využijte Akce 1+1 k dioptrickým 
brýlím ZDARMA sluneční 

dioptrické čočky do vybraných sluňáků 
*provedení i zakřivené dioptrické sluneční brýle na sport nebo sluneční multifokální brýle

Užijte si léto, 
užijte si luxus 

dioptrických 
sluňáků

NOVÁ KOLEKCE 
SLUNEČNÍCH 
BRÝLÍ PRO 
ROK 2017

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR z mnoha 
modelů a značek

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

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

www.optomedic.cz       
www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680
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Volejte zdarma 800 777 000

Hledáte práci?
Našim zaměstnancům nabízíme
mnoho výhod, například

Staňte se členem našeho 
pracovního týmu.

Moderní 
a čisté pracovní
prostředí

• 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

sedací soupravy
ložnice
stoly a židle

kuchyně

Kuchyňské a interiérové 
centrum HEVOS

osvětlení
www.hevos.czZábřežská 41, Šumperk     Valová 8, Zábřeh     I

Pam Valentine
LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ
premiéra: 16. 9. 2017
režie: Milan Schejbal
premiéra: 16. 9. 2017
režie: Milan Schejbal

William Shakespeare
ROMEO A JULIE
premiéra: 10. 2. 2018 
režie: Bogdan Kokotek

Eduard Bass
KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA 
premiéra: 4. 11. 2017 
režie: Vladislav Kracík

WillWillWillWilliamiamiam iam ShakShakShakShakespeespeespeespeareareareare
ROMROMROMEOEOEO A JA JA JULIULIULIEEE

ié 10 2 2018

režie: Vladislav Kracík

premiéra: 10. 2. 2018
režie: Bogdan Kokotek

Daniela Fischerová
DUHOVÁ ZAHRADA
premiéra: 2. 6. 2017 
režie: Miroslav Pokorný

Norm Foster
SEX NA VLNÁCH
premiéra: 16. 12. 2017 
režie: Roman Štolpa

Edgar Yip Harburg, Fred Saidy, Burton Lane 
adaptace Jíří Voskovec a Jan Werich
DIVOTVORNÝ HRNEC
premiéra: 7. 4. 2018 
režie: Jiř í Seydler

Zuzana Cejnarová
DOBRODRUŽSTVÍ 
MOŘ SKÉHO VLKA
premiéra: 22. 9. 2017 
režie: Zuzana Cejnarová66. SEZÓNA


