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Na fi lmové 3D vlně připlul do Oka jako první Shrek

Jedinečný požitek z fi lmové projekce 
nabízí od minulého týdne šumperské 
kino Oko. Díky nově nainstalované 
3D technologii se již sedmý den jeho 
návštěvníci ocitají přímo uprostřed 
Shrekovy zelené bažiny a s pomocí 
speciálních brýlí se doslova nechávají 
vtáhnout do děje.

„Jde opravdu o atraktivní a zce-
la nový zážitek z prostorové fi lmové 
projekce. Jsem velice ráda, že ho ko-

nečně můžeme divákům nabídnout,“ 
říká ředitelka kina Zdena Holubářo-
vá. Návštěvníci podle ní s potěšením 
kvitují také lepší obraz a zvuk. Kino 
se totiž může pochlubit novinkou 
v podobě digitální technologie a také 
novým plátnem, které, laicky řečeno, 
vrací více světla směrem k divákům. 
„Digitalizaci, tzv. 2D projekci, s sebou 
přináší celosvětový vývoj. Digitální 
kopie jsou kvalitnější než klasický fi l-

mový pás a při přehrávání nedochází 
k opotřebení,“ vyjmenovává některé 
z předností Holubářová. Přínosem di-
gitalizace však není pouze vyšší kvalita 
projekce, ale také levnější výroba a dis-
tribuce fi lmů. Ty jsou k dispozici ve 
více kopiích, takže premiérové snímky 
se do kina dostanou dříve. 

„Dosud jsme je dostávali až čtrnáct 
dní po uvedení a méně atraktivní ti-
tuly dokonce až po pěti týdnech,“ vy-

světluje ředitelka a podotýká, že digi-
talizace neznamená konec promítání 
z klasického fi lmového pásu. „Půjde 
o postupný přechod. Mnohé snímky se 
budou ještě nejméně dva roky dodávat 
na fi lmových kopiích,“ dodává. Právě 
mezi dvě původní promítačky umístili 
minulý týden technici z pražské spo-
lečnosti AV MEDIA novou sestavu pro 
promítání v digitální a 3D technologii.
 Pokračování na str. 6

Premiérově si šumperští diváci nasadili speciální brýle s polarizačními fi ltry ve čtvrtek 
15. července. Použít je lze i v kombinaci s brýlemi dioptrickými.  Foto: -pk-

Novou sestavu pro promítání v digitální a 3D technologii umístili technici z pražské 
společnosti AV MEDIA mezi dvě původní promítačky.  Foto: -zk-
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Uvedené termíny jsou pro dopravu busem, 
pobyt je úterý - úterý

Doprava luxusním busem pouze 1.900,-
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Radnice odhalí sochu i morový sloup

Slavnostní odhalení hned dvou 
zrestaurovaných děl plánuje na sobo-
tu 21. srpna město Šumperk. Zatímco 
na soše antické bohyně, jež původně 
stávala ve Smetanových sadech, pra-
covali pražští restaurátoři letos, mo-
rový sloup na náměstí Míru procházel 
renovací a konzervací již od loňského 
roku.

Socha antické bohyně, jež musela 
ve Smetanových sadech čelit útokům 
vandalů a později byla uložena v dol-
notemenické kapli, ozdobí přízemí 
historické budovy radnice. Zde bude 
umístěna přímo naproti vchodu na 

novém pískovcovém podstavci. Slav-
nostní předání proběhne v sobotu 
21. srpna ve 14 hodin. Naváže na něj 
„odhalení“ opraveného morového 
sloupu na náměstí, jehož kompletní 
renovaci a konzervaci „rozjelo“ město 
loni o prázdninách. Ani po ozdravné 
kúře ale lidé nemohou počítat s tím, 
že morový sloup bude zářit do dáli bě-
lostí. Cílem totiž je přizpůsobit míru 
retuše stáří památky a vlivu prostředí. 
Renovace mariánského sloupu přišla 
na více než milion korun, Šumperku 
přitom na opravu přispělo partnerské 
město Bad Hersfeld. -zk-
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724 521 552

Inzerce
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Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo Města Šumperka na 

svém zasedání v úterý 13. července 2010:
* vydalo obecně závaznou vyhlášku 

č. 3/2010 o místním poplatku za provo-
zovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené Minis-
terstvem fi nancí. Právě o poplatek z jiné-
ho technického herního zařízení, který 
byl schválen zákonem č. 183/2010 Sb., je 
ve srovnání s dosud platnou vyhláškou 
z roku 2003 nová vyhláška rozšířena. Vy-
bírání místního poplatku ze zmíněných 
zařízení, která eviduje místní Finanční 
úřad, by mohlo přinést do městské kasy 
čtvrtletně asi čtyři sta padesát tisíc korun. 
Nová vyhláška začne platit prvním srp-
novým dnem.

* schválilo veřejnou fi nanční podpo-
ru města organizaci TJ Šumperk ve výši 
pětapadesáti tisíc korun. Peníze použije 
Tělovýchovná jednota na nákup sekacího 
traktoru pro úpravu travnatých hřišť, jež 
se nacházejí na Tyršově stadionu. Jeho po-
řízení přijde asi na sto deset tisíc korun.

* schválilo změny svých usnesení 
z letošního dubna týkajících se poskyt-
nutí státního příspěvku z Programu 
regenerace městské památkové zóny 
a fi nančního příspěvku města Šumperka 
na opravu fasády a oken domu na Hlavní 
třídě 19, jenž se objevuje v seznamu kul-
turních památek České republiky. Důvo-
dem změn je předběžné opatření, které 
v červnu přijalo Ministerstvo kultury 
a jež v rámci úsporných opatření vlády 

snižuje zmíněný příspěvek o patnáct 
procent. Místo původních čtyř set tisíc 
tak dostane vlastník nemovitosti od Mi-
nisterstva kultury 339 tisíc korun a podíl 
města se sníží ze 103,5 tisíce korun na 
necelých osmašedesát tisíc.

* zrušilo své usnesení z letošního břez-
na, jež se týkalo fi nanční spoluúčasti 
města při realizaci digitalizace kina Oko 
spojené s pořízením 3D projekce a přija-
lo v této věci nové usnesení. V březnu 
schválený příspěvek města 1,4 milionu 
korun byl totiž vázán na získání dotace 
ze Státního fondu kinematografi e ve výši 
1,2 milionu korun, tedy částku, kterou 
fond poskytl kinům již loni ve dvou vl-
nách digitalizace. Letos v červnu však 
v rámci poslední vlny digitalizace poní-
žil Státní fond kinematografi e vzhledem 
k velkému počtu žadatelů dotaci o čtyři 
sta tisíc. Tyto chybějící peníze uvolní 
kino Oko ze svého investičního a rezerv-
ního fondu a přidá k nim další 1,2 mi-
lionu korun. Podíl města zůstává ve výši 
1,4 milionu.

Z majetkoprávního světa

* ZM vzalo na vědomí odstoupení 
a vzdání se funkce Zdeňka Zerzáně jako 
zástupce města Šumperka v zájmo-
vém sdružení právnických osob Jese-
níky - Sdružení cestovního ruchu, a to 
k 29.  červnu letošního roku. Jako zástup-

Za evropské peníze školy zmodernizují 
jazykové učebny a pořídí výpočetní techniku

Hned dvě šumperské základní 
školy uspěly v prvním kole hodnoce-
ní se svými projekty u Evropské unie. 
Ta do Šumperka pošle na moderni-
zaci jazykových učeben a na vyba-
vení škol informační a komunikační 
technikou téměř tři miliony tři sta 
tisíc korun, místní radnice pak přidá 
jako zřizovatel ze své kasy na spolu-
fi nancování obou projektů necelých 
šest set osmdesát tisíc. Současně po-
skytne začátkem příštího roku ško-
lám bezúročné překlenovací půjčky, 
aby mohly své projekty zrealizovat. 
Po obdržení dotace vrátí školy peníze 
na účet města. Poskytnutí příspěvků 
na spolufi nancování i bezúročných 
půjček schválili zastupitelé na svém 
červencovém zasedání.

Na projekt „Škola jazykům ote-
vřená“ získala škola v ulici 8. květ-
na z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti 
Střední Morava 2,093 milionu ko-
run, z téhož programu půjde na 
projekt základní školy v Šumavské 
ulici nazvaný „21. století míří do 
Šumperka - modernizace učeben 
ZŠ“ částka 2,187 milionu. Školy si 
za evropské peníze pořídí novou 
výpočetní techniku, která umožní 
interaktivní formu výuky s pomo-
cí ICT technologií, a díky dotaci 
zmodernizují své jazykové učebny. 
Škola v ulici 8. května navíc počítá 
nejen s modernizací, ale i s vybu-
dováním dvou nových jazykových 
učeben.

Mamoscreeningové pracoviště 
v šumperské nemocnici vyšlo vstříc 
pacientkám a rozšířilo ordinační 
dobu. Zatímco doposud se ženy 
mohly v úterý objednávat pouze do 
14.30 hodin, nově je mamografické 
pracoviště v úterý otevřeno až do 
17 hodin. Ženy se přitom mohou 
na vyšetření objednat předem tele-
fonicky, ale také přes internet.

Ordinační dobu lékaři rozšířili kvů-
li zvyšujícímu se zájmu o vyšetření 
v odpoledních hodinách. „Průměrná 
čekací doba na mamografi cké vyšet-
ření se pohybuje do šesti týdnů, podle 
momentálního zájmu pacientek. Roz-
šířenou ordinační dobu jsme zavedli 
jako další službu pro naše klientky,“ 
uvedl primář radiodiagnostického od-
dělení Jiří Gerold. Mamoscreeningové 
pracoviště podle něj neustále hledá 
možnosti, jak zdokonalit své služby. 
Asi před rokem  zde například zavedli 
systém, který umožňuje objednat se na 
mamografi cké vyšetření přes internet. 
Ženy si tak mohou samy určit termín 
vyšetření.

„Online přihlášení na vyšetření 

probíhá tak, že si klientka z nabídky 
nejprve vybere měsíc. Poté se jí zobra-
zí dny, v nichž je alespoň jeden volný 
termín. Po výběru dne se zobrazí do-
sud neobsazené časy, z nichž si žena 
zvolí pro ni nejvhodnější a odešle data 
formuláře, která zpracuje personál od-
dělení,“ popsal postup primář a dodal, 
že zájem o tuto službu stále roste. Pro-
střednictvím internetu se mohou ženy 
objednávat na www.nemspk.cz/ma-
mografi cky-screening, telefonicky pak 
na čísle 583 333 560. 

V České republice je každoročně 
diagnostikováno více než pět a půl ti-
síce nových případů onemocnění. Na 
následky karcinomu prsu zemře každý 
rok přibližně dva tisíce žen. Screeningo-
vá mamografi e přitom umožňuje odha-
lit i nádory malé - až osmdesát procent 
takto zjištěných nádorů patří do takzva-
ného „nultého“ či „prvního“ stádia s vy-
sokou pravděpodobností úspěšného 
vyléčení. „V tak brzy zjištěném stádiu 
má až sedmdesát procent žen šanci na 
dokonalé uzdravení, kdežto pozdější 
nálezy už jejich situaci podstatně zhor-
šují,“ upozornil Gerold. -red-

Mamografi cké pracoviště 
prodloužilo ordinační dobu Evropské fi nance pomohou městu 

s realizací nového parku, jenž se bude 
nacházet na stávajícím poli u pekárny 
na Skřivánčím dvoře. Na první etapu, 
jež zahrnuje výsadbu velmi mladých 
stromků a keřů, vytvoření páteřní 
sítě cest, oplocení parku a následnou 
dvouletou péči o zeleň, pošle Evropská 
unie do Šumperka téměř sedm milio-
nů z Operačního programu Životní 
prostředí.

„Nový park naváže na lokalitu pří-
městského rekreačního lesa. Dojde 
tak k rozšíření zeleného pásu kolem 
města,“ říká Eva Mičkechová z oddě-
lení strategického rozvoje, jež má na 
místní radnici na starosti strukturální 
fondy. Na ploše o rozloze 6,2 hektaru 
se v rámci první etapy provedou te-
rénní úpravy, vykácí se náletová zeleň, 
vybuduje základní síť cest a vysadí se 
stromky a keře. „Počítáme s výsadbou 
4596 kusů dřevin s tím, že při zakládá-
ní parku se bude postupovat podobně 

jako při vysazování lesa. Půjde tedy 
o velmi mladé stromky, které bude 
v prvních letech chránit proti mož-
nému okusu zvěří tzv. oplocenka. Ta 
se vybuduje kolem celého parku, do 
něhož se bude vstupovat brankami,“ 
popisuje Mičkechová a dodává, že 
součástí projektu je i následná dvoule-
tá péče o zeleň. 

Realizace nového parku odstartuje 
již letos a skončit by měla příští rok, 
celý projekt pak končí v roce 2013. 
Náklady se odhadují na necelých de-
set milionů. 6,9 milionu přitom pů-
jde z Operačního programu Životní 
prostředí, více než čtyři sta tisíc pak 
pošle do Šumperka Státní fond život-
ního prostředí. „Ve druhé etapě, kte-
rou předpokládáme v horizontu pěti 
až sedmi let, by se měla dokončit síť 
cest a zrealizovat dětské hřiště. Pokud 
se dořeší vlastnické vztahy, park se pří-
padně může ještě rozšířit směrem za 
pekárnu,“ podotýká Mičkechová. -zk-

Nový park vyroste u pekárny

ce města působil Zdeněk Zerzáň v tomto 
sdružení na základě rozhodnutí zastupi-
telstva z března roku 1999. Šumperk bude 
nově ve sdružení zastupovat starosta 
města. 

* Další byty, které dnes vlastní město, 
budou mít ještě letos nové majitele. Místní 
radnice se totiž začátkem loňského roku 
rozhodla prodat vybrané byty a nebytové 

prostory stávajícím nájemníkům. Letos 
v červenci schválili zastupitelé prodeje 
celkem pětačtyřiceti bytů v domě v Kmo-
chově ulici 2 a dvou bytů v Jesenické uli-
ci 55. Převážnou většinu kupují stávající 
nájemníci, pouze v několika případech 
využili nájemci možnosti postoupit právo 
koupě na osobu blízkou.

 Zpracovala Z. Kvapilová

Expozice Čarodějnické procesy

v tzv. Geschaderově domě je v červenci a srpnu otevřena 
od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17 hod., 

v sobotu od 9 do 12 hod. a v neděli od 13 do 17 hod. 
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Knihovna 
se na týden uzavře

Na více než týden, od čtvrtku 
29. července do pátku 6. srpna, se uza-
vře knihovna v ulici 17. listopadu 6. 
Důvodem je revize knihovních fondů 
a úprava obou půjčoven. 

V době uzavření mohou zájemci vy-
užít čtenářské legitimace, která je spo-
lečná pro obě knihovny, a vypůjčit si 
knihy nebo časopisy v knihovně Sever 
v Temenické ulici 5. Ta je o prázdni-
nách otevřená v pondělí, úterý, středu 
a pátek od 9 do 12 hodin a od 13 do 
17 hodin, ve čtvrtek a v sobotu je zavře-
no. Nelze zde ale vracet knihy vypůj-
čené v knihovně v ulici 17. listopadu. 
Výpůjčky budou o dobu uzavírky auto-
maticky prodlouženy. -red-

Hřiště „Olomoučák“ 
se mění k nepoznání

Další etapu obměny herních prvků 
v sídlištích a na veřejných plochách 
určených pro hraní dětí a také mo-
dernizace hřišť pro neorganizované 
sporty rozjely koncem května Pod-
niky města Šumperka. Výsledkem je 
proměna právě dokončovaného dět-
ského hřiště při Olomoucké ulici.

„Normy vztahující se na dětská 
hřiště jsou velmi přísné. Revize ploch 
s herními prvky, jež se ve městě na-
cházejí, ukázala, že některé mají zá-
važné nedostatky. Postupně je tedy 
nahrazujeme novými,“ vysvětlil ředi-
tel Podniků města Šumperka Luděk 
Šperlich. Letos se tak dočkala moder-
nizace hrací plocha při Olomoucké 
ulici. Zastaralé herní prvky nahradily 
dřevěné atrakce, jež jsou určeny růz-
ným věkovým skupinám - nechybějí 
zde například houpadla, kolotoč či 
prolézací hrad z „dílny“ brněnského 
Flora servisu. Dětský doprovod pak 
nepochybně uvítá nové lavičky.

Na své si zde přijdou nejen malí, 
ale i ti větší. Jedno z hřišť se totiž pro-
měnilo v moderní plochu s umělým 
povrchem a záchytnými sítěmi, jež 
umožní hrát volejbal, nohejbal a pří-
padně i malou kopanou. „Realizace 
hřiště s umělým povrchem přišla na 
necelý půlmilion, nové herní prvky 
pak asi na dvě stě tisíc,“ uvedl Šper-
lich. -zk-

Úpravy hřiště při Olomoucké ulici mi-
nulý týden fi nišovaly.  Foto: -pk-

Klášterní kostel ožívá hudebními slavnostmi
Čtvrtý ročník Klášterních hudebních 

slavností, jež hostí jedinečné prostory 
klášterního kostela Zvěstování Panně 
Marii, vstupuje do druhé poloviny. 
Hudbymilovné veřejnosti již pořada-
telé nabídli koncert souboru Clarinet 
Factory a vystoupení polského varhan-
ního virtuóza Waclava Golonky, který 
si ke koncertu přizval trumpetistu 
Tomasze Ślusarczyka. Opravdovou la-
hůdku pak chystají na nadcházející ne-
děli, kdy do Šumperka zavítá houslový 
virtuóz a znalec houslařského umění 
Jaroslav Svěcený. Tečkou za červenco-
vým festivalem klasické vážné hudby 
bude první srpnový den Dostaveníčko 
s madame de Pompadour.

V rámci třetího festivalového kon-
certu vystoupí v neděli 25. července 
v klášterním kostele od osmé večerní 
houslový virtuóz Jaroslav Svěcený. Ten 
je známý jako proslulý popularizátor 
houslové hry a také jako uznávaný zna-
lec historie a stavby houslí. Posluchači 
se tak v Šumperku mohou těšit nejen 
na setkání s mimořádnou hudební 
osobností a lákavý program složený 
z děl barokních mistrů, ale také na 
povídání o houslích. Hostem Jaroslava 
Svěceného bude navíc cembalistka Jit-
ka Navrátilová, jež patří k významným 
českým umělkyním, které reprezentují 
vynikající cembalovou školu renomo-
vané sólistky a pedagožky Zuzany Rů-
žičkové na AMU v Praze. 

Také závěrečný koncert festiva-
lu nabídne posluchačům nevšední 
zážitek. Dostaveníčko s madame de 
Pompadour je název komponovaného 
hudebně-tanečního projektu, v němž 
se mísí hudba a tanec období vlády 

Veřejná služba je novým nástrojem, 
který mohou prostřednictvím záko-
na o pomoci v hmotné nouzi realizo-
vat obce České republiky od 1.1. 2009 
v samostatné působnosti. Je určena 
dlouhodobě nezaměstnaným osobám, 
kterým je déle než šest měsíců vyplácen 
příspěvek na živobytí.

Předmětem veřejné služby je taková 
činnost, která je v zájmu obce: většinou 
se jedná o pomoc v oblasti životního 
prostředí, kulturního rozvoje a sociální 
péče. Konkrétně se může jednat o udr-
žování čistoty v ulicích a na veřejných 
prostranstvích dané obce, různé sezon-
ní práce, výpomoc v obcí vlastněných 
objektech a podobně. Za výkon veřejné 
služby se neposkytuje mzda.

Město Šumperk začalo veřejnou 
službu zřizovat od 1.6. 2009, neboť 
od července 2009 bylo možno uplat-
nit v systému dávek pomoci v hmotné 
nouzi jak motivační, tak i sankční opat-

ření ke zvýšení aktivity u osob, které 
pobírají déle než šest měsíců příspěvek 
na živobytí a mají povinnost pro nárok 
na tuto dávku zvyšovat si příjem vlastní 
prací. Pokud osoba v hmotné nouzi vy-
koná veřejnou službu v rozsahu alespoň 
dvaceti hodin měsíčně, nedochází u ní 
k poklesu částky příspěvku na živobytí 
na existenční minimum. Vykoná-li tři-
cet a více hodin ve veřejné službě mě-
síčně, dokonce se jí částka příspěvku na 
živobytí navýší.

Město Šumperk zajišťuje veřejnou 
službu prostřednictvím neziskových 
a podnikatelských subjektů, mezi něž 
patří Armáda spásy Šumperk, Charita 
Šumperk, o.p.s. Pontis Šumperk, Vila 
Doris Šumperk, fi rma Evják, s.r.o., fi r-
ma Fortex-AGS Šumperk,  JK Morava 
Šumperk, fi rma Sita CZ, Šumperská 
nemocnice a Údržba parků a zele-
ně Šumperk. Celkem bylo vytvořeno 
135 míst, která jsou v jednotlivých mě-

sících obsazována na osmdesát až de-
vadesát procent a klienti odpracují za 
měsíc v průměru 2650 hodin.

Klienti vykonávají veřejnou službu 
dobrovolně, přesto je nezbytná jejich 
důsledná kontrola, neboť většina těchto 
osob nemá potřebné pracovní návyky. 
Mají tak možnost získat alespoň krát-
kodobou pracovní příležitost, a tím si 
zvýšit částku příspěvku na živobytí, vy-
plácenou odborem sociálních věcí. Ve-
řejná služba jim umožňuje udržet si po 
období dlouhodobé nezaměstnanosti 
pracovní návyky, a tím i jistou „sociální 
integritu“. Dalším důvodem je pokusit 
se pomoci udržet životní úroveň lidí, 
kteří jsou závislí na dávkách pomoci 
v hmotné nouzi.

Zřízení a realizování institutu veřejné 
služby se po ročním působení osvědči-
lo a město Šumperk v něm hodlá po-
kračovat i do budoucna.   R. Kouřilová, 
 odbor sociálních věcí MěÚ Šumperk

Červencové téma: Veřejná služba

francouzského krále Ludvíka IX. Ne-
chybějí tak kostýmovaní tanečníci, 
rekonstrukce dobových tanců a vyni-
kající hudba. Program se skládá z tan-
ců z různých oper a baletů J.B. Lullyho, 
Andre Campryho a Pascalla Colasse 
a tanců z komedie Dell’arte, které jsou 
rekonstruované podle originálních 
grafi ckých záznamů tzv. Feuilletovy 
notace a předváděné v dobových kos-
týmech. Na koncertu, který proběhne 
v neděli 1. srpna opět od osmé večerní 
v klášterním kostele, vystoupí taneční 

soubor Hartig a Ensemble Accento 
specializující se na autentickou inter-
pretaci. 

Vstupenky na koncerty lze za-
koupit v Regionálním a městském 
informačním centru, jež sídlí v šum-
perském muzeu, tel.č. 583 214 000, 
a také v pokladně Domu kultury, tel.
č. 583 214 276. K dostání jsou rov-
něž přímo v kanceláři Agentury J+D, 
tel. č. 603 491 979, e-mail: info@agen-
turajd.cz. Bližší informace lze najít na 
www. agenturajd.cz/khs. -zk-

V neděli 11. července se v klášterním kostele sešlo celkem čtrnáct klarinetistů a výsle-
dek byl ohromující. Síla zvuku při vystoupení všech umělců dohromady, barvy připo-
mínající zvuk varhan a nakonec repertoárová pestrost. To byly přednosti vystoupení 
Clarinet Factory a Velkého klarinetového orchestru na zahajovacím koncertu festi-
valu. Posluchačům nabídly nádherně znějící skladby starých mistrů a také vlastní 
skladby, které před několika týdny vydal Supraphon.  Foto: P. Kvapil
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Babyboom v šumperské 

nemocnici pokračuje

Přestože většina novinových titulků 
hlásí, že se babyboom v Česku zastavil, 
v šumperské nemocnici je tomu jinak. 
Během posledního půlroku se zde na-
rodilo pět set čtyřicet dětí, což je o čty-
řiatřicet víc než loni. 

V prvních šesti měsících letošního 
roku přivedli lékaři šumperské porod-
nice na svět 273 děvčata a 267 chlapců. 
První půlrok byl bohatý i na porody 
dvojčátek. Na svět jich v nemocnici 
přišlo hned třináct. „Nejplodnějším 
měsícem byl duben, kdy na svět při-
šlo celkem sto sedm dětí,“ prozrazuje 
primář gynekologicko-porodnického 
oddělení Miloš Vysloužil.

Není jistě bez zajímavosti, že mamin-
ky ze Šumperka a okolí svým dětem 
přidělují stále častěji neobvyklá jména. 
„Objevují se exotická jména jako Nelly, 
Madison či Isabel, výjimkou nejsou ani 
Vanessa či Rebeka. Mezi chlapeckými 
jmény jsou pak stále oblíbenější To-
bias, Th omas či Leopold,“ konstatuje 
Vysloužil. Mezi nejoblíbenější dívčí 
jména však celorepublikově stále pa-
tří tradiční Tereza, Veronika, Adéla či 
Natálie, u chlapců pak vedou Matěj, 
Tomáš, Václav, Martin, Jakub nebo Jan. 
„Potěšitelné je, že se začínají vracet do 
obliby v minulosti častá mužská jména, 
která již několik desetiletí z porodnic 
vymizela. Na mysli mám Františka, 
Josefa, Aloise či Antonína,“ podotýká 
primář, jenž se domnívá, že dívčí jména 
jako Marie, Růžena, Bohumila, Milena, 
Věra či Blažena na oživení zašlé slávy 
teprve čekají. -hs, zk-

Neúřadují, ale učí 
se zachraňovat

Místo v kanceláři tráví v červenci 
vždy část úředníků šumperské radni-
ce poslední pracovní den v týdnu na 
základně civilní ochrany na Lužích. 
Za dohledu instruktorů si zde opakují 
zásady poskytování první pomoci a se-
znamují se s tematikou civilní ochrany.

„Všichni pracovníci Městského úřa-
du jsou rozděleni do čtyř skupin, každá 

z nich má přitom na výcvik zaměřený 
tematicky na čtyři oblasti vyčleněn 
vždy jeden pátek v červenci,“ vysvětlu-
je vedoucí bezpečnostní rady města Jiří 
Skrbek, jenž má celé cvičení na staros-
ti. Většina úředníků se podle něj neučí 
novým věcem, ale pouze si připomí-
ná či opakuje informace, které již zná 
z minulých cvičení.

„Pracovníci orgánu veřejné správy 
by se měli obecně orientovat v tema-
tice civilní ochrany a měli by mít pře-
hled o činnosti města v této oblasti,“ 
míní Skrbek. Kromě okruhu zaměře-
ného na úlohu a činnost města v civilní 
ochraně nacvičují úředníci na Lužích 
také komunikaci s nevidomými a sla-
bozrakými lidmi a rovněž s imobilní-
mi osobami. „Zaměstnanci radnice by 
měli umět s takto postiženými lidmi 
komunikovat nejen při situacích civilní 
ochrany, ale i při běžném pracovním 
úředním styku,“ podotýká vedoucí 
bezpečnostní rady města. Poradit by si 
podle něj měli umět i v situaci, kdy je 
nutné poskytnout zdravotnickou první 
pomoc. I té je věnován jeden z tematic-
kých okruhů. -zk-

Klášterní kostel zaplnili malé 
manekýnky a manekýni

Již potřetí hostil v červnu šumperský 
klášterní kostel malé manekýnky a ma-
nekýny. Ti se představili během módní 
přehlídky, kterou uspořádala místní 
obecně prospěšná společnost Dětský 
klíč ve prospěch handicapovaných dětí. 

Jubilejní desátý ročník akce se opět těšil 
velkému zájmu veřejnosti.

„Letošní přehlídka se velmi vydařila, 
prezentace tříd proběhly bez jediné-
ho zaváhání,“ zhodnotila červnovou 
akci Jana Večeřová, ředitelka Střední 
školy, Základní školy a Mateřské školy 
Šumperk, která sídlí v Hanácké ulici 
a částečně také v budově v ulici Třebíz-
ského. Žáci této školy již tradičně vy-
robili s pomocí barviček, nejrůznějších 
výtvarných technik a hlavně šikovných 
rukou desítky kouzelných originálních 
modelů. Během podvečerní benefi ční 
akce přitom obsadily přehlídkové molo 
nejen děti, ale také „profesionálové“, 
kteří předváděli modely mohelnického 
návrháře Luďka Hanáka.

Na módní show zamířilo předpo-
slední červnovou středu do klášterního 
kostela na tři sta lidí, kteří zaplatili na 
vstupném 10 190 Kč. „Ráda bych všem 
poděkovala. Velice nás těší, že tato akce 
má smysl,“ podotkla Večeřová a pro-
zradila, že letošní výtěžek půjde na 
zlepšení školního prostředí. -zk-

Mladí plavci reprezentovali 
Šumperk na republikových 

šampionátech

Letošní sezonu zakončili žákovští zá-
vodníci oddílu plavání TJ Šumperk po 
celoroční dřině na Mistrovství České 
republiky. Šumperští plavci se dostali 
mezi hrstku vyvolených po velmi úspěš-
ných krajských přeborech. Republiko-
vý šampionát mladších žáků (ročník 
1998) přitom v sobotu 19. a v neděli 
20. června hostila Kopřivnice, starší 
žáci (1996-1997) pak změřili o stejném 
víkendu své síly v Praze-Podolí. 

Mladší plavci se probojovali mezi 
nejlepších šestašedesát oddílů z celé re-
publiky, celkem sto třiapadesát závod-
níků plavalo ve dvaatřiceti disciplínách. 
Barvy Šumperka přitom hájili Michae-
la Šímová, Jaromír Laštuvička a Michal 
Müller. Nejúspěšnější dvanáctiletá Mi-
chaela se umístila nejhůře šestá - ve zna-
ku vybojovala na sto a dvousetmetrové 
trati stříbro a na 50 metrů volným způ-
sobem bronz, v dalších disciplínách pak 
obsadila 4. místo (200 m VZ), 5. místo 
(200 m VZ) a 6. místo (100 m PZ). Také 
Jaromíru Laštuvičkovi se podařilo čty-
řikrát proniknout do první desítky. Na 
trati 50 m volným způsobem skončil 
čtvrtý, v polohovém závodu na 400 m 
pátý, na 100 m volným způsobem šestý 
a v polohovém závodu na 100 m osmý, 
na tratích 1500 m a 200 m volným způ-
sobem obsadil jedenácté a šestnácté 
místo. Michal Müller přidal v poloho-
vém závodu na 400 m výborné deváté 
místo a v dalších disciplínách dosáhl 
dvakrát na desátou (400 m VZ, 1500 m 
VZ), jednou na osmnáctou (200 m VZ) 

a jednou na devatenáctou (200 m Z) 
pozici.

Po sedmi letech si do pražského po-
dolského bazénu zajeli zaplavat i starší 
žáci. Šumperský oddíl plavání tu repre-
zentovali po kvalifi kaci na krajských 
přeborech Markéta Zetochová a Jakub 
Šmíd. Třináctiletý Jakub vybojoval na 
trati 100 m prsa sedmé a na dvoustovce 
desáté místo, na trati 50 m volným způ-
sobem skončil třiadvacátý a na 100 m 
volným způsobem dvaatřicátý. Mar-
kéta Zetochová obsadila ve znaku na 
dvoustovce dvacáté první a na stovce 
dvacáté čtvrté místo. Starší žáci přitom 
plavali celkem v šestapadesáti disci-
plínách, na něž se kvalifi kovalo tři sta 
třináct závodníků z osmdesáti sedmi 
oddílů z celé republiky.

Všem plavcům patří poděkování za 
výbornou reprezentaci, stejně jako trené-
rům za jejich práci a trpělivost.    -zk, vz-

Krev darují častěji muži

Nejcennější tekutinu na světě chodí 
v odběrovém středisku v Šumperku 
darovat častěji muži než ženy. Trans-
fuzní služba, která je členem skupiny 
AGEL, jich eviduje zhruba o třetinu 
více. 

V šumperském odběrovém stře-
disku daruje krev celkem 1679 mužů, 
žen je v evidenci 1276. „Důvodem 
tohoto rozdílu je skutečnost, že muži 
mohou krev darovat až pětkrát ročně, 
kdežto ženy pouze čtyřikrát. Jsou to-
tiž limitovány nejen menším množ-
stvím krve v organizmu, ale také 
těhotenstvím, kojením, probíhající 
menstruací nebo svou nižší hmot-
ností,“ objasnila ředitelka Transfuzní 
služby Marie Urbánková. Současně 
připomněla, že zájemci o bezpříspěv-
kové dárcovství se mohou objednávat 
telefonicky na číslech 583 333 814-15 
pro darování krve či 583 333 811 pro 
darování plazmy, případně elektro-
nickou poštou na evidence.spk@tsl-
spk.cz. Bližší informace lze získat na 
www.transfuznisluzba.cz.  -red-

V šumperské nemocnici se během po-
sledního půlroku narodilo pět set čtyři-
cet dětí.  Foto: archiv

Zaměstnanci šumperského Městského 
úřadu si na Lužích opakují zásady po-
skytování první pomoci a seznamují 
s tematikou civilní ochrany.  Foto: -pk-

Malí manekýni si svou bezprostřednos-
tí i vlastními modely získali srdce všech 
návštěvníků přehlídky.  Foto: archiv

Letošní sezonu zakončili žákovští zá-
vodníci oddílu plavání TJ Šumperk po 
celoroční dřině úspěšně na Mistrovství 
České republiky.  Foto: archiv
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Lidové písně, hudba a tance z nejrůznějších koutů 
světa ovládnou již tradičně v polovině srpna Šumperk. 
Mezinárodní folklorní festival, který letos vstupuje do 
jubilejního dvacátého ročníku, přivítá na dvě desítky 
českých a zahraničních souborů, chybět nebudou ani 
dechová hudba a cimbálovka. Kolem pěti set padesáti 
tanečníků, zpěváků a muzikantů přiblíží lidem kulturu, 
zvyky a tradice nejen českých národů, ale i zemí více či 
méně exotických. 

Folklor ukáží domácí, evropští i opravdu 
exotičtí tanečníci 

Na celých šest dnů, od středy 18. do pondělí 23. srp-
na, se město Šumperk promění v jedno velké jeviště, 
na němž se budou nepřetržitě střídat muzikanti, zpě-
váci a tanečníci ze všech možných koutů světa. Na pěší 
zóně, v parku „U sovy“ a na pódiu v Pavlínině dvoře 
budou moci diváci obdivovat soubory z Mauricia, Ve-
nezuely, Egypta, Srbska, Švýcarska, Turecka, Rumun-
ska, Ukrajiny, Indonésie a Senegalu. Chybět nebudou 
ani české a moravské soubory - Beskyd ze Zubří, Sed-
mikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm, prostějovská Ra-
bussa, Kelt Grass Band ze Stránského, domácí Senioři 
a Cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky, postřelmovská 
Markovice a Markovička a také dechové hudby ze 
Šumperska.

„Prostřednictvím lidových písní, hudby, tanců a li-
dových her si tímto způsobem připomínáme zvyky 
a obyčeje svých předků a současně máme možnost po-
znat i jiné, vzdálenější kultury a tradice,“ říká ředitelka 
festivalu Libuše Drtilová ze Sdružení přátel folkloru Se-
verní Hané. To spolu s městem Šumperkem, Folklorním 
sdružením České Republiky a s pomocí postřelmovské 
Markovice a šumperských Seniorů Mezinárodní folk-
lorní festival pořádá. „Těší nás, že zájem o Mezinárodní 
folklorní festival neutuchá. Právě naopak. Je známý ne-
jen v České republice, ale jeho věhlas se nese i za hranice 
státu, bez nadsázky můžeme říct i za hranice Evropy,“ 
podotýká Drtilová.

Stejně jako v uplynulých letech také letos měli organi-
zátoři z čeho vybírat. V plné kráse se ukáže nejen český 
a moravský folklor, ale také desítka zahraničních účast-
níků festivalu, kteří se již tradičně těší největšímu zájmu 
veřejnosti. Všichni společně nabídnou řadu atraktivních 
vystoupení pod širým nebem na malé scéně „U sovy“ 
a na travnaté ploše před G-klubem v Sadech 1. máje, 
roztančenou ulici a veselici, jež se tentokrát bude pre-
miérově odehrávat v Pavlínině dvoře, v němž sídlí 
místní muzeum a na jehož nádvoří vyroste pódium. 
Pavlínin dvůr bude současně i dějištěm hlavních festi-
valových večerů.

Letošní novinkou je možnost zakoupení permanent-
ky na všechny hlavní festivalové koncerty a sobotní 
veselici. Stát bude sto sedmdesát korun. Za samostatné 
vstupenky na jednotlivá hlavní podvečerní vystoupení 
zaplatí dospělí diváci od šedesáti do devadesáti korun 
(Pá 90 Kč, So 80 Kč, Ne 60 Kč) a děti od třiceti do pa-
desáti (Pá 50 Kč, So 40 Kč, Ne 30 Kč). Na padesát korun 
pak přijde vstupné na sobotní veselici.

Úvod festivalu patří již tradičně dožínkám

Vlastní srpnový folklorní maraton odstartuje ve 
středu 18. srpna v 17 hodin na malé scéně „U sovy“ po-
sezení u cimbálu s domácí „cimbálovkou“ Zbyňka Hrd-
ličky. První hudební pohlednice z ciziny je naplánována 
na čtvrteční dopoledne, odpoledne se pak již tradičně 
ponese v duchu oblastních dožínek v režii místního od-
boru Ministerstva zemědělství ČR. „Tato akce již něko-

lik let přitahuje řadu diváků. Letos se do její organizace 
zapojí opět zemědělské podniky z celé oblasti, diváci tak 
budou moci ochutnat vynikající koláče a mnohé další 
místní pochoutky,“ láká na akci Drtilová. Po dožínko-
vém průvodu a přivítání hostů se dostanou ke slovu 
folklorní soubory a celý čtvrteční program zakončí pře-
hlídka dechových hudeb ze Šumperka a okolí. 

Páteční program počítá s myslivci 
a ohňostrojem, pořadatelé budou oceněni

Třetí festivalový den odstartuje v pátek úderem půl 
desáté dopoledne na malé scéně vystoupení hudebních 
skupin z Mauricia, Venezuely a Senegalu. „Letošní no-
vinkou bude velice zajímavý odpolední pořad věnovaný 
tradicím v oblasti myslivosti,“ prozrazuje ředitelka festi-
valu. Diváci se tak mohou těšit například na Ženevský 
soubor alpských rohů, zábřežský Mužský pěvecký sbor 
řádu Svatého Huberta, Rabussu z Přerova či keltské pís-
ně, které spolu se skotskými a irskými tanci předvede 
soubor Kelt Grass Band ze Stránského. 

Podvečerní program se již bude odehrávat na nádvoří 
Pavlínina dvora. A zahájení prvního hlavního koncer-
tu bude více než slavnostní. Organizátorům festivalu se 
totiž dostane ocenění v podobě statutu a vlajky CI OFF. 
Pod touto zkratkou se skrývá světová organizace, jež 
sdružuje vybrané folklorní festivaly z celého světa, jed-
notlivce i kolektivy, které se zabývají ochranou tradič-
ní lidové kultury a které naplňují ustanovení Úmluvy 
UNESCO k ochraně nehmotného kulturního dědictví. 
„Pro svou výjimečnost z hlediska kvalitní organizátorské 
a umělecké úrovně byl festival letos přijat za řádného čle-
na CIOFF. Činnost této organizace je velice široká. Pro 
nás znamená především péči o tradiční lidovou kulturu, 
uchovávání pokladů lidové tvorby pro příští generace, 
vytváření podmínek pro mladou generaci, aby se mohla 
do této činnosti zapojit,“ vyjmenovává Libuše Drtilová. 
Ta chápe přijetí šumperského festivalu za řádného člena 
CIOFF jako vysoké ocenění v rámci celého světového 
hnutí k ochraně kulturního dědictví. „Zvyšuje to nejen 
prestiž této akce, ale zároveň zavazuje k dalšímu zkva-
litnění organizace akcí pro setkávání se lidových kultur 
různých zemí naší planety,“ dodává.

Na slavnostní akt naváže od půl sedmé večer koncert 
zahraničních hostů „Vítejte u nás“ a závěrečnou tečkou 
za třetím festivalovým dnem bude ve 22.30 slavnostní 
ohňostroj. 

Sobota nabídne Roztančenou ulici, ukrajinské
 speciality, keltské zajímavosti i veselici

Nejbohatší program nabídnou pořadatelé nepochyb-
ně v sobotu 21. srpna. Kolem deváté ranní přijme na 
radnici starosta města Zdeněk Brož zástupce všech sou-

borů, hosté se poté představí před radnicí a kolem půl 
jedenácté se pěší zóna promění v „Roztančenou ulici“. 

Tradiční sobotní Den národů je letos věnovaný ukra-
jinské kultuře. Tu přiblíží od 14.30 na malé scéně „U so-
vy“ písně, tance, kroje i gastronomické speciality. O dvě 
a půl hodiny později se pak program přesune do areálu 
Pavlínina dvora, který bude hostit hlavní sobotní festi-
valový pořad nazvaný „Až pudeš do světa, zastav se!“.

„Pro diváky jsme opět připravili soutěž, v níž vy-
berou nejsympatičtější soubor, a to prostřednictvím 
lahví se jmény souborů. Svého favorita budou moci 
ohodnotit fi nanční částkou dle vlastního uvážení. 
Zvláštní cenu pak udělí souboru, který nejvíce pocho-
pil smysl festivalových tradic, i pořadatelé. Výsledky 
obou soutěží vyhlásíme v neděli a vybrané peníze 
předáme stejně jako loni místnímu Dětskému domo-
vu,“ objasňuje pravidla ředitelka festivalu a prozrazu-
je, že sobotní novinkou bude pořad nazvaný Začalo to 
u Mohelnice aneb „Bylo, nebylo“, zaměřený na keltské 
zajímavosti. Na programu je v osm večer a naváže na 
něj tradiční veselice. „Ta se tentokrát bude odehrávat 
pod širým nebem v Pavlínině dvoře „pod kaštanem“. 
Pouze za deště bychom ji přesunuli do Domu kultu-
ry,“ podotýká Drtilová.

Tečkou za festivalem 
v Šumperku jsou nedělní vystoupení

Folklorem ožijí Sady 1. máje a Pavlínin dvůr také 
v neděli 22. srpna. Na malé scéně „U sovy“ se nejpr-
ve setkají české, moravské a slezské soubory na spo-
lečném dopoledním vystoupení nazvaném „Rok na 
vsi“, jehož součástí bude i přiblížení zvyků a obyčejů 
a ochutnávka specialit lidové kuchyně. Odpoledne je 
pak na stejném místě vystřídá přerovská Rabussa a na 
scéně „na trávníku“ před G-klubem zahrají hudby zú-
častněných souborů. Od čtvrté odpolední pak bude 
Pavlínin dvůr patřit účastníkům festivalu při závěreč-
nému pořadu „Leť písničko, leť“. Ten bude defi nitivní 
tečkou za festivalovým děním ve městě. Na pondělí 
23. srpna jsou totiž naplánována pouze vystoupení 
zahraničních souborů mimo Šumperk. 

 Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Podrobný program XX. Me-
zinárodního folklorního festivalu najdete spolu s fo-
togalerií z minulých ročníků na internetové adrese 
www.festivalsumperk.cz. Celá akce bude doplněna 
účastí lidových řemeslníků. Pořadatelé si vyhrazu-
jí změnu programu. Za nepříznivého počasí budou 
hlavní pořady probíhat v Domě kultury Šumperk.

K dvacetinám popřejí festivalu Mauricijci i domácí soubory

Na jubilejním dvacátém festivalovém ročníku se před-
staví kromě jiných i soubor Burevestnik z ukrajinského 
Kharkova. Právě Ukrajině bude věnován letošní sobot-
ní Den národů.  Foto: archiv

Moravský folklor přiblíží v Šumperku i Sedmikvítek 
z Frenštátu pod Radhoštěm.  Foto: archiv
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Kulturní okénko
Klub podvečerního čtení láká 
na Prázdninovou nenudu

Půjčovna Sever Městské knihovny v Šumperku 
v Temenické ulici 5 pořádá spolu s Klubem podvečer-
ního čtení Leporelo již pátý ročník soutěží a her na-
zvaný Prázdninová nenuda. Až do 31. srpna tak vždy 
v pondělí, úterý, středu a pátek v prostorách knihovny 
Sever v Temenické ulici probíhají nejrůznější soutěže, 
vědomostní kvizy a hry, nechybí ani čtení knih a ča-
sopisů a počítačové hry, a to v čase od 9 do 12 ho-
din a od 13 do 17 hodin. Pro děti z Baboučka je pak 
připravena knihovnička Broučci. Bližší informace na 
www.knihovnaspk.cz/sever. -red-

Komorní Příběhy krajiny 
Jiřího Ptáčka vystřídá Osvobodivá 
malba Zdeny Strobachové

Komorní „Příběhy krajiny“ Jiřího Ptáčka utkané 
převážně z přírodních prvků mohou až do 1. srpna 
obdivovat všichni, kteří zamíří do Galerie Jiřího Jílka, 
jež se nachází v jednom z křídel tzv. Pavlínina dvo-
ra. Obrazy tohoto českobudějovického malíře  zde 
vystřídají 4. srpna malby někdejší úspěšné sklářské 
výtvarnice Zdeny Strobachové. Autorka známá pod 
jménem „Sidónie“ zde představí většinou velko-
formátové práce tvořené kombinovanou technikou 
akrylu, tempery a rudky či pastelu na papíře. Verni-
sáž výstavy, jež potrvá do 5. září, proběhne ve středu 
4. srpna od 18 hodin. -red-

Mladí amatérští divadelníci 
se opět sejdou v Šumperku

Od 13. do 22. srpna proběhne v divadle pravidelné 
Setkání mladých amatérských divadelníků, nazvané 
Divadelní dílna. Její účastníci přitom budou pracovat 
pod vedením některé z osobností českého či slovenské-
ho divadla.

Hereckou třídu letos povede Václav Klemens, zku-
šený pedagog, režisér a umělecký šéf, který prošel 
scénami v Olomouci, Opavě a Ostravě. Třídu loutko-
herců má na starosti Peter Palik, režisér a dramaturg 
Bratislavského bábkového divadla. Petr Nůsek, cho-
reograf, učitel a šermíř, bude vyučovat specializaci fi l-
mového a divadelního ztvárnění boje. Dílna Ondřeje 
Pavelky, herce Národního divadla, nese název Čeká-
ní a zaměří se na jeho různé formy jak v divadle, tak 
v životě. Josef Krasula, pedagog Súkromého konzer-
vatória v Topoĺčanoch, bude předávat své třídě umění 
autorského divadla. -zv-

Z. Strobachová: „Noční výkřik“, 13.1. 1997, akryl na pa-
píře 123  x 149 cm

Na fi lmové 3D vlně připlul do Oka jako první Shrek
Pokračování ze str. 1

„Jedná se o digitální projektor Christie a kinoser-
ver Doremi. Instalovaná 3D technologie je od spo-
lečnosti Dolby,“ poznamenal obchodní konzultant 
společnosti Stanislav Kulhánek a prozradil, že tímto 
moderním systémem je v současnosti vybaveno třia-
sedmdesát kin v republice, z nichž necelá čtyřicítka 
jsou kamenné jednosálové biografy. Šumperské Oko 
je přitom prvním v regionu, které trojrozměrnou pro-
jekci nabízí. Pro diváky to znamená, že již nemusejí 
jezdit za 3D do nejbližší Olomouce.

V 3D uvidí diváci 
v srpnu pět snímků

Speciální brýle s polarizačními fi ltry, umožňující 
prostorové vnímání, si návštěvníci Oka premiérově 
nasadili minulý čtvrtek. Prvním 3D fi lmem, který 
kino uvádí až do 27. července, je poslední díl rodinné 
animované komedie Shrek s podtitulem Zvonec a ko-
nec. O dva dny později, od 29. července, pak mohou 
diváci zhlédnout ve třech rozměrech fi lm Avatar, jenž 
se bude hrát do 4. srpna. „Každý měsíc vycházejí v 3D 
premiérově jeden až dva fi lmy. V srpnu ale odehraje-
me i ty, které byly do distribuce nasazeny již dříve,“ 
prozrazuje Holubářová. Filmoví fajnšmekři se tak mo-
hou těšit na taneční snímek StreetDance, rodinnou 
animovanou komedii Jak vycvičit draka či na rodinný 
fi lm Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty. V pre-
miéře pak kino uvede 19. srpna očekávaný fi lmový hit 
režiséra M. Nighta Shyalamana Poslední vládce větru. 

„Výše vstupného na 3D fi lmy závisí mimo jiné na 
tom,jak je daný titul atraktivní a zda jde o premiéru. 
Pohybuje se tak od sto deseti do sto sedmdesáti ko-
run. V ceně je zahrnut i třicetikorunový manipulační 
poplatek za brýle,“ vysvětluje ředitelka jediného šum-
perského biografu. Vyšší vstupné se podle ní odvíjí od 
nákladů na digitální projekci s 3D technologií. Ta je 
mnohonásobně nákladnější než projekce z klasické-
ho fi lmového pásu. „Do budoucna nevylučuji, že by-
chom například premiérové snímky uváděli později, 
abychom se dostali na nižší vstupné. To ale ukáže čas 
a zájem diváků,“ soudí Holubářová.

Speciální brýle je třeba vrátit

Speciální brýle pro prostorové vnímání, které lze  
používat v kombinaci s brýlemi dioptrickými, obdrží 
návštěvníci kina Oko u vchodu do foyer a po před-
stavení je vrátí u východu ze sálu. „Po 3D projekci 
opouštějí diváci kino zatím jen jedním východem. 
Zde brýle vybírají uvaděčky, které je ukládají do košů. 
Ty pak putují do myčky, z níž se vracejí čisté k další-
mu použití,“ popisuje ředitelka, jež doufá, že lidé se 
nebudou snažit odnést si brýle takzvaně „na památ-
ku“. Kino jich totiž má k dispozici tři sta osmdesát, 
což odpovídá kapacitě sálu. „Prosím tedy diváky, aby 
byli solidární s dalšími návštěvníky. Pokud by se nám 
brýle ztrácely, nemohli bychom prodávat všechna 
místa v sále. Navíc je nelze použít k jinému účelu než 
pro projekce v kině,“ zdůrazňuje Holubářová a dodá-

vá, že pokud je náhodou někdo zapomene odevzdat, 
měl by tak učinit co nejdříve. V budoucnu by pak 
měly vracení brýlí ohlídat speciální rámy, které chce 
kino pořídit a jež fungují na podobném principu jako 
bezpečnostní rámy v prodejnách.

Na modernizaci přispěla místní 
radnice i Státní fond 

kinematografi e
Projekt modernizace, jenž přišel na 3,8 milionu 

korun, zvládla ředitelka kina Oko Zdena Holubářo-
vá v rekordním čase a doslova za minutu dvanáct. Na 
digitalizaci totiž Oku přispěl i Státní fond kinemato-
grafi e, který po červnových dotacích podporu této 
technologie v českých biografech až do konce roku 
pozastavil. „Žádali jsme fond o 1,2 milionu korun, 
tedy částku, kterou poskytl kinům již loni ve dvou vl-
nách digitalizace. Vzhledem k velkému počtu zájem-
ců ale nakonec Rada fondu dotace všem žadatelům 
o čtyři sta tisíc ponížila,“ objasňuje Holubářová, která 
se snažila digitální a 3D projekci pořídit už v loňském 
roce. „Město bohužel loni nemohlo potřebné fi nance 
uvolnit, neboť realizovalo řadu nákladných investic. 
Kino tak muselo s modernizací počkat. A i když je 
příspěvek nižší, než jsem předpokládala, jsem ráda, 
že se celý projekt podařilo zrealizovat. Kdybychom 
ještě vyčkávali, fond by nám již letos žádnou dotaci 
neposkytl,“ konstatuje ředitelka. Chybějících čtyři sta 
tisíc tak uvolní kino Oko ze svého investičního a re-
zervního fondu a přidá k nim další 1,2 milionu korun. 
Město pak přispěje částkou 1,4 milionu korun. 

„V době, kdy probíhalo výběrové řízení na doda-
vatele technologie, jsem ještě nevěděla, kolik peněz 
můžeme od fondu očekávat. Ze tří zájemců nakonec 
podala nabídku jediná fi rma, která má v této oblasti 
největší zkušenosti a navíc disponuje silným fi nanč-
ním zázemím. Na splacení faktury tak máme čas do 
konce roku,“ říká Holubářová, která již dnes nosí 
v hlavě další možná vylepšení. „Jakmile si vyděláme 
dost peněz, chtěla bych technologii rozšířit o další 
prvek - tzv. alternativní obsah. Jedná se o satelitní 
přenosy oper, hudebních vystoupení a sportovních 
zápasů z celého světa,“ plánuje ředitelka. -zk-

Prohlídkové okruhy městem Procházka ze 13. do 21. století, 
Kde žily čarodějnice a Zrození „Malé Vídně“ 

Po-Ne od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. 
Prohlídky se zahajují každou lichou hodinu u Lavičky vzkazů před radnicí. 

Rozhledy z radniční věže
Po-Ne od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. 

Rozhled z věže každých 30 minut od stanoviště průvodců v suterénu radnice.

Součástí modernizace bylo i pořízení nového plátna, 
které, laicky řečeno, vrací více světla směrem k divá-
kům.  Foto: -pk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Usnadňovaly práci, zpříjemňovaly volný čas 
 Výstava trvá do 26.9. 
Rytířský sál Léčivé rostliny aneb Není bylina, aby na něco nebyla   
 Výstava trvá do 30.9.
Hollarova  galerie Nechte na hlavě 
 Výstava, která potrvá do 28.11., bude zahájena 28.8.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Cesta do pravěku Výstava trvá do 29.8.
Pavlínin dvůr - nádvoří Dětský den s kloboukem, čapkou nebo kšiltíkem   
 V sobotu 28.8. od 14 hodin 
Akce v klášterním kostele:  25.7. a 1.8. vždy od 20 hod. 
 - koncerty Klášterní hudební slavnosti
Bližší informace: 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. Klášterní kostel 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. 

Den v muzeu
je určen všem dětem, ale i jejich rodičům a prarodičům, 

kteří chtějí být aktivní i o prázdninách
ve středu 4. srpna od 9 do 17 hodin

Už se doma nudíte? Pak vás v muzeu v Šumperku čekají komentované prohlídky, 
dílny pro děti, hry, soutěže a kvízy na výstavách Cesta do pravěku v Galerii Šumperska, 

Pomáhaly lidem, zpříjemňovaly volný čas ve výstavní síni a Léčivé rostliny, 
aneb Není bylina, aby na něco nebyla v Rytířském sále.

Vstupné 30 Kč
Do akce není zahrnut vstup do stálé expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy.

KINO OKO
21.7. v 16.30 a v 19 hodin  Shrek: Zvonec a konec 3D, USA,  3D
 rodinný animovaný, ČZ  Hrajeme pro děti
22.-27.7. jen v 17 hodin  Shrek: Zvonec a konec 3D, USA,  3D
 rodinný animovaný, ČZ  Hrajeme pro děti
22.-27.7. jen v 19.30 hodin  Počátek, USA, sci-fi  thriller
28.7. jen v 17.45 hodin  Počátek, USA, sci-fi  thriller
28.7. jen ve 20 hodin  Já taky, Španělsko  Artvečer - FK
29.-30.7. jen v 19 hodin  Avatar 3D, USA, akční, dobrodružný, ČZ   3D
31.7.-1.8. v 15 a v 19 hodin  Avatar 3D, USA, akční, dobrodružný, ČZ  3D
2.-3.8. jen v 17 hodin  Avatar 3D, USA, akční, dobrodružný, ČZ  3D
2.-3.8. jen ve 20.15 hodin  Užívej si, co to jde, USA, Francie, komedie
4.8. jen v 16.30 hodin  Avatar 3D, USA, akční, dobrodružný, ČZ   3D
4.8. jen ve 20 hodin  Precious, USA  Artvečer - FK
5.-8.8. jen v 15.45 hodin  Jak vycvičit draka 3D, USA,  3D
 rodinný fi lm v ČZ  Hrajeme pro děti
5.-8.8. jen v 17.30 hodin  StreetDance 3D, VB, hudební, taneční, ČZ  3D
5.-8.8. jen ve 20 hodin  Kajínek, ČR, kriminální thriller
9.-10.8. jen v 17.30 hodin  Kajínek, ČR, kriminální thriller
9.-10.8. jen ve 20 hodin StreetDance 3D, VB, hudební, taneční, ČZ  3D
11.8. jen v 17.30 hodin  StreetDance 3D, VB, hudební, taneční, ČZ  3D
11.8. jen v 19.30 hodin  Pan Nikdo, Kanada, Belgie, Francie  Artvečer - FK
12.-15.8. jen v 16 hodin Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty 3D,  3D
 USA, rodinný fi lm v ČZ  Hrajeme pro děti
12.-15.8. jen v 18 hodin  Predátoři, USA, sci-fi , akční horor
12.-15.8. jen ve 20 hodin  Zatím spolu, zatím živí, USA, akční komedie
16.-18.8. jen v 16 hodin  Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty 3D, USA,  3D
 rodinný fi lm v ČZ  Hrajeme pro děti
16.-18.8. jen v 18 hodin  Solomon Kane, Francie, ČR, Velká Británie, 
 dobrodružný, fantasy   
16.-18.8. jen ve 20 hodin  Zatím spolu, zatím živí, USA, akční komedie
19.-24. v 17 a v 19.45 hodin  Poslední vládce větru 3D, USA, rodinný,  3D
 dobrodružný, fantasy, ČZ
25.8. jen v 17.30 hodin  Poslední vládce větru 3D, USA, rodinný,  3D
 dobrodružný, fantasy, ČZ
25.8. jen ve 20 hodin  Bunny a býk, Velká Británie  Artvečer - FK
26.-29.8. jen v 16 hodin  Shrek: Zvonec a konec, USA, komedie, 
 rodinný animovaný v ČZ  Hrajeme pro děti
26.-29.8. jen v 17.45 hodin  Poslední vládce větru 3D, USA, rodinný,  3D
 dobrodružný, fantasy, ČZ
26.-29.8. jen ve 20 hodin  Twillight Sága: Zatmění, USA, romance, horor, fantasy
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www. kino-
sumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění,  3D = 3D projekce

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

KNIHOVNA
Půjčovní doba v období prázdnin: červenec a srpen

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

Knihovna v ul. 17. listopadu 
Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

DŮM KULTURY
13.8. od 18 hodin v Pavlínině dvoře,  REVIVAL INVAZE: 
za deště ve velkém sále DK  Rolling Stones, Kabát, Robbie Williams, 
 Lucie, Mrtvej brouk
D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jiří Ptáček/„Příběhy krajiny“ (malba) Výstava trvá do 1.8.
 Zdena Strobachová/Malba Vernisáž výstavy, která potrvá
 do 5.9., proběhne 4.8. v 18 hodin.
Městská knihovna Luděk Kučera: Háj Výstava fotografi í trvá do 31.8.
Kavárnička pro seniory Alena Pecáková - Pastely

Městská knihovna, 17. listopadu 6, půjčovna pro mládež pořádá
PRÁZDNINY S PEXESEM

Celé prázdniny jsou v knihovně k dispozici pexesa, 
která si můžeš přijít s kamarády kdykoliv zahrát. 

Navíc, kdo přinese nerozstříhané pexeso (které ještě nemáme) a bude jej ochoten 
věnovat do muzea pexes, dostane jedno originální pexeso Petra Válka.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 18 hodin  Diskuzní fórum
Každý čtvrtek od 18 hodin  Džemování
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
22.7. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hrají Vašek a Petr
28.7. od 14 hodin v Kavárničce  Zahradní slavnost
pro seniory a na přilehlém prostranství  Akce pro seniory a zdravotně postižené
5.8. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Albatros
6.8. od 14 hodin v Kavárničce  Hrají Staří kamarádi
pro seniory  
19.8. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Mirox
20.8. od 14 hodin v Kavárničce  Hrají Vašek a Petr
pro seniory  
26.8. od 14 hodin  Setkání členů Městského svazu DIA 
 Hrají Vašek a Petr
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. Mateřské cent-
rum Babouček je v červenci uzavřeno, v srpnu je otevřeno denně od 9 do 12 hodin.               
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STŘEDA 18. SRPNA
Malá scéna „U sovy“
17:00  Posezení u cimbálu 
 s cimbálovou muzikou 
 Zbyňka Hrdličky

ČTVRTEK 19. SRPNA
Malá scéna „U sovy“
10:30 „Otevíráme bránu festivalu“, 
 hudební pohlednice z ciziny
15:30 Dožínkový průvod, pěší zóna
16:00 Oblastní dožínky s programem  
 folklorních souborů
17:30 Přehlídka dechových hudeb 
 Šumperka a okolí

PÁTEK 20. SRPNA
Malá scéna „U sovy“
9:30 Vystoupení hudebních skupin 
 Mauricius, Venezuela,  
 Senegal 
14:00 Pořad věnovaný tradicím
 v oblasti myslivosti: 
 Ženevský soubor alpských
 rohů, Mužský pěvecký sbor
 řádu Svatého Huberta  
 Zábřeh,  Rabussa  Přerov, 
 Myslivecký spolek okresu
 Šumperk, Kelt Grass Band
 Stránské
Velká scéna - Pavlínin dvůr
18:00 Slavnostní předání statutu 
 a vlajky C.I.O.F.F.
18:30  „Vítejte u nás“, 
 koncert zahraničních souborů 
22:30 Ohňostroj 

SOBOTA 21. SRPNA
Radnice
9:00 Přijetí zástupců souborů
 starostou města 
10:15 Představení se zúčastněných

 souborů před radnicí 
Pěší zóna
10:30 „Roztančená ulice“
Malá scéna „U sovy“
14:30 „Den ukrajinské kultury“, 
 písně, tance,  krojové 
 vybavení vystoupení 
 souborů, gastronomické 
 speciality 
Velká scéna - Pavlínin dvůr
17:00 „Až pudeš do světa, zastav se!“, 
 hlavní festivalový pořad, 
 vystoupení
 domácích a zahraničních
 folklorních  souborů 
20:00 Začalo to u Mohelnice 
 „Bylo, nebylo“
21:00 Veselice POD KAŠTANEM
 v Pavlínině dvoře, k tanci, 
 poslechu i zazpívání hrají
 hudby zúčastněných souborů 

NEDĚLE 22. SRPNA
Malá scéna „U sovy“
10:00 „Rok na vsi“, lidové zvyky,
 obyčeje, písně a tance 
 v podání  českých, 
 moravských  a slezských
 folklorních souborů
14:00 „Lidová píseň, nezbytná 
 součást lidského života“,
 Rabussa Přerov
Malá scéna II (trávník)
14:30 Promenádní koncert hudeb 
 zúčastněných souborů 
Velká scéna - Pavlínin dvůr
16:30  „Leť písničko, leť!“, 
 závěrečný festivalový pořad

PONDĚLÍ 23. SRPNA
Vystoupení vybraných 
zahraničních souborů mimo Šumperk

Hasiči upozorňují na zvýšené nebezpečí vzniku požárů
V letních měsících zamíří řada turis-

tů, chatařů, chalupářů a táborníků do 
přírody a na chaty či chalupy. Bohužel 
při jejich aktivitách spojených se spalo-
váním biologického odpadu při úklidu 
zahrady, rozděláváním ohňů při táboře-
ní, grilování nebo jen při procházkách 
neukázněných kuřáků po lese a v pří-
rodě dochází často ke vzniku požárů, 
k nimž vyjíždí jak profesionální, tak 
dobrovolní hasiči. 

Letní měsíce jsou také obdobím škol-
ních prázdnin, kdy děti jsou mnohdy 
ponechány celé dny samy bez dozoru, ať 
již doma nebo v přírodě. I jejich hrami, 
nejčastěji s otevřeným ohněm v blíz-
kosti stohů či jiných hořlavých materiá-
lů, dochází často ke vzniku požáru.  

Letošní prázdniny začaly obdobím 
sucha a extrémně vysokých teplot. 
Český hydrometeorologický ústav vy-
dal výstrahu na nebezpečí velmi vyso-
kých teplot a nebezpečí požárů, jelikož 

v tomto období je kombinace sucha 
a tropických teplot ideálním prostředím 
pro vznik požárů lesních či travních 
porostů, stohů slámy, seníků, polních 
stébelnatých kultur, ale také rodinných 
domků, chat či chalup. 

Co bychom tedy měli v tomto období 
dělat a čeho se vyvarovat, aby nedochá-
zelo ke zbytečným požárům? Přede-
vším je nutné se vyvarovat: rozdělávání 
ohňů v lese a volné přírodě; spalování 
hořlavých látek ve venkovním prostře-
dí; kouření a odhazování nedopalků 
cigaret na polích a v lesích; odhazování 
hořících či jiných doutnajících před-
mětů na polích a v lesích; nechávání 
zapalovače za sklem svého automobi-
lu; parkování s vozidlem ve vysokém 
travním porostu; používání zábavní 
pyrotechniky či jiných obdobných hoř-
lavých předmětů. 

Naopak bychom měli: dodržovat 
obecný zákaz plošného vypalování 

porostů; dodržovat obecnou povin-
nost mít dohled nad svými dětmi 
a jejich aktivitami a měli bychom je 
poučit o obecných zásadách požární 
bezpečnosti; dodržovat zásady požár-
ní bezpečnosti při manipulaci s hořla-
vými kapalinami.

Vedle rozdělávání táboráků je ob-
líbenou aktivitou i grilování. I při této 
činnosti může dojít ke vzniku požáru. 
Co bychom tedy měli udělat? Předně 
je třeba si přečíst přiložený návod vý-
robce a seznámit se se základními bez-
pečnostními zásadami. Obecně platí, 
že při grilování na zahradě bychom si 
měli dát pozor na vhodné umístění gri-
lu, aby odletující jiskry nezapálily okolí. 
V grilu bychom měli použít jen k tomu 
určené palivo (určitě ne odpady, benzín 
apod.). Gril musí být rovněž umístěn 
stabilně. Při jeho převržení totiž hrozí 
nejen vznik požáru, ale i popálení. 

Co dělat, když i přes veškerou vaši 

snahu a opatrnost dojde ke vzniku 
požáru či jiné závažné situaci, kdy po-
třebujete pomoc hasičů nebo jiných 
záchranářů? Snažte se v první řadě za-
chovat klid a nepodlehnout panice. Nej-
dříve chraňte svůj život a zdraví či jiných 
osob, teprve potom majetek. Jakoukoliv 
událost, která se stane vám či které jste 
svědkem, co nejdříve oznamte hasičům 
na lince 150 (nebo 112). Při ohlášení 
vždy uveďte, co se stalo, kde k tomu do-
šlo, zmiňte také důležité okolnosti, které 
mohou napomoci či naopak zkompli-
kovat zásah záchranářů. Poté uveďte své 
jméno a přímý kontakt na sebe.

A nakonec nezapomeňte výše uve-
dená pravidla a doporučení dodržovat 
i při návštěvě v zahraničí. Čeští turis-
té již nejednou v minulosti způsobili 
svou neopatrností neštěstí a udělali 
své rodné zemi ostudu.  

 Leona Ošlejšková, 
 ředitelka odboru prevence HZS 

Muzeum vyhlašuje soutěž o nejlepší 
makrofotografi e hmyzu

Fotíte rádi „hmyzáky“ všeho druhu? 
V tom případě potřebujeme právě vás 
a vaši lásku k přírodě, uměleckou tou-
hu a kreativitu. Pokusíme se vytvořit 
dokonalý mikroskopický pohled do 
duše našich šestinohých přátel, kteří 
obývají planetu Zemi již od prvohor. 
Nejlepší a nejdokonalejší fotografi e 
budou vybrány pro chystanou výsta-
vu věnovanou bezobratlé fauně, ko-

nanou příští rok v muzeu Šumperk. 
Fotografi e zasílejte, prosím, na e-mail 

milan.dvorak@muzeum-sumperk.cz. 
Prosím vás však o jedno. Zasílejte fo-
tografi e  v malém formátu, aby nedošlo 
k zahlcení schránky. Pokud bud ou vaše  
fotografi e vybrány, pak vás požádám 
o zaslání v plné velikosti na CD. 

 Milan Dvořák, zoolog a geolog 
 Vlastivědného muzea v Šumperku

Invaze láká i na jediný ofi ciální revival Kabátu

Jediný ofi ciální revival české skupiny 
Kabát zahraje v Šumperku v tzv. Pavlíni-
ně dvoře. Kapela Kabát Revival Praha se 
představí šumperským fanouškům vůbec 
poprvé, a to v rámci festivalu Revival In-
vaze, který se uskuteční v pátek 
13. srpna.

Vedle napodobitelů 
české agrorockové legen-
dy naservírují pořadatelé 
i další slavné kapely. Domácí 
scénu budou reprezento-
vat vedle Kabátu zlidovělé 
hity již neexistující Lucie. 
„Pražský revival skupiny 
Lucie patří mezi nejlepší 
u nás. Návštěvníci se mo-
hou těšit na celou řadu oblí-
bených písní jako jsou Šrou-
by do hlavy, Sex je náš, Panic 
a mnohé další,“ představuje 
účinkující Monika Kohajdová 
z Domu kultury Šumperk.

Vedle zmíněných dvou kapel 
s českým repertoárem vystoupí na 
revivalové přehlídce trojlístek z brit-
ských ostrovů - Rolling Stones, Th e 

Beatles a Robbie Williams. Samozřejmě 
všichni v čistě českém revivalovém po-
dání.

„Loňský první ročník revivalového 
festivalu se povedl nad naše očekávání. 
Tentokrát je program ještě atraktivnější, 
a tak doufáme v opětovnou přízeň hu-
dební veřejnosti. Kdo přijde, určitě ne-
bude litovat,“ míní ředitel pořádajícího 
Domu kultury Vladimír Rybička. Sou-

časně připomíná, že Revival In-
vaze proběhne v pátek 13. srp-

na od 18 hodin v Pavlínině 
dvoře v centru Šumperka. 

Vstupné na celý festival 
přijde v předprodeji 
na sto padesát korun. 
Více informací a on-
line rezervace vstupe-
nek na www. dksum-

perk. cz. -op-

◀ Na šumperské srpno-
vé revivalové přehlíd-
ce vystoupí i Robbie 
Williams revival. 

 Foto: archiv
Změna programu vyhrazena!
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