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Polský Chór „Camerata“, němec-
ký Jugendkantorei am Konstanzer 
Münster, italský Coro Santa Lucia di 
Magras, Pražští pěvci - ti všichni se 
o uplynulém víkendu sjeli do Šumper-
ka, aby popřáli Mezinárodnímu festi-
valu duchovní vokální hudby k jeho 
desátým narozeninám. Mezi gratulan-
ty nechyběli ani domácí Motýli a také 
katolický kněz a ředitel rádia Proglas 
Martin Holík, jenž se letos ujal prů-
vodního slova. Po tři dny naplnily 
hudba a zpěv nejen klenby klášterního 
kostela Zvěstování Panny Marie, ale 
především srdce všech posluchačů. Ti 
byli navíc v sobotu svědky mimořád-
ného slavnostního aktu, během něhož 

převzala vnučka Jiřího Vebera jménem 
celé rodiny čestné občanství, jež udělilo 
město tomuto kazateli a komunálnímu 
politikovi loni v říjnu in memoriam.

Jiří Veber, jedna z velkých morálních 
autorit pro mnoho obyvatel Šumperka, 
zemřel loni v září. Krátce po jeho sko-
nu rozhodli zastupitelé o udělení čest-
ného občanství města in memoriam 
za významné aktivity spojené nejen 
s ekumenickým hnutím a výchovou 
mladé generace v době totality, ale 
především s počátky svobody města 
po Sametové revoluci a s rozvíjením 
demokracie. Jako vhodná příležitost 
pro předání titulu rodině se ukázal být 
právě festival duchovní vokální hudby, 

který každé dva roky pořádá Schola od 
sv. Jana Křtitele spolu s místní římsko-
katolickou farností. Slavnostnímu aktu 
předcházelo v sobotu večer vystoupení 
Pražských pěvců.

„Jiří Veber je pro mne symbolem 
demokracie v té nejčistší podobě. 
Nikdy mu nešlo o vlastní prospěch, 
ale vždy se snažil pomoci těm druhým. 
Myslím, že se nemýlím, když řeknu, že 
v nás všech zanechal hlubokou stopu,“ 
řekl šumperský starosta Zdeněk Brož 
a vzápětí předal čestný titul vnučce 
Jiřího Vebera. „Ptala jsem se dědečka, 
proč si vybral zrovna teologii, a on mi 
odpověděl, že původně chtěl studovat 
chemii. Po zkušenostech z války, kdy 

byl nasazen na nucené práce v Němec-
ku, se prý ale rozhodl pro dráhu 
duchovního,“ připomněla osobnost 
svého dědečka Tereza Veberová. „Je mi 
velkou ctí, že dnes mohu jménem celé 
rodiny toto čestné občanství převzít,“ 
dodala.

Důstojnou tečkou za slavnostním 
aktem bylo vystoupení domácího 
sboru Motýli, který pod vedením 
Heleny Stojaníkové předvedl Per-
golesiho Stabat mater. Sbor spolu se 
sólistkami Ludmilou Pospíšilovou 
a Františkou Havlíčkovou nabídl 
mimořádný hudební zážitek, který 
posluchači odměnili dlouhotrvajícím 
potleskem. -zk-

Čestné občanství převzala rodina Jiřího Vebera během festivalu duchovní hudby

Zcela zaplněný klášterní kostel odměnil sobotní vystoupení účinkujících sborů dlouhým potleskem, mimořádný zážitek nabídla zejména „motýlí“ Stabat mater. Mezi posluchači 
byla i rodina Jiřího Vebera, kterému město loni udělilo čestné občanství in memoriam.  Foto: -zk-

Čestné občanství, jež udělilo město Jiřímu Veberovi loni v říjnu in memoriam, převzala 
jeho vnučka Tereza z rukou starosty Zdeňka Brože.  Foto: -zk-
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Ulice 17. listopadu se minulý týden opět zazelenala
Ulice 17. listopadu se v části od hotelu Grand po Jere-

menkovu ulici opět zazelenala. Na výsadbu dvaadvaceti 
vzrostlých velkolistých lip s kuželovitou korunou, která 
proběhla v druhé polovině dubna, navázaly práce spo-
jené s rekonstrukcí veřejného osvětlení a s položením 
optického kabelu, jenž v budoucnu propojí všechny 
městské úřadovny. Minulý týden zde pak místní fi rma 
Mugo zahradnická, jež zvítězila ve výběrovém řízení na 
dodavatele, položila travnatý koberec.

„Původní projekt počítal s tím, že se plocha mezi ulicí 
a chodníkem klasicky oseje a že bude potřeba ji ochránit 
plůtkem, aby klíčící trávu nikdo nepoškodil. Dodavatel-
ská fi rma ale přišla s návrhem položení hotového trav-
natého koberce,“ vysvětlil šumperský místostarosta Petr 
Suchomel a zdůraznil, že tento krok s sebou nenese žád-
né zvýšení nákladů. Radnice naopak i něco málo ušetří. 

„Velkou výhodou je, že travnatý koberec se již nemusí 
nijak zabezpečovat proti poškození a péče je stejná jako 
u běžného trávníku,“ uvedla Juliana Kotzmannová z fi r-
my Mugo zahradnická a dodala, že položení zelených 
pásů předcházely terénní úpravy a rekonstrukce chodní-
ků a ostatních zpevněných ploch. Do konce června zde 
zahradnická fi rma ještě rozmístí lavičky, odpadkové koše 
a informační tabule. Během prázdnin se navíc nedaleko 
Vily Doris vybudují podzemní kontejnery na papír, sklo 
a plast, na které získala radnice dotaci z Evropské unie.

Dalších deset stromů, tentokráte již menších lip s ku-
lovitou korunou, pak letos na podzim ozdobí alej v části 
od Jeremenkovy ulice po ulici Jesenickou. Tato výsadba 
se zrealizuje v souladu s harmonogramem rekonstruk-
ce přednádražního prostoru, na kterou místní radnice 
obdržela dotaci od Evropské unie. Rozsáhlá přestavba 

nevzhledného prostoru před vlakovým nádražím by 
přitom měla odstartovat v nejbližších dnech. -zk-

Minulý týden položila místní fi rma Mugo zahradnická 
v ulici 17. listopadu travnatý koberec.  Foto: -pk-

Víkend se nese ve znamení Slavností města

Tradiční Slavnosti města připomínají významnou his-
torickou událost - sněm moravských stavů a zástupců 
stavů slezských knížectví ze 4. června 1490.  Foto: -pk-

„Lidé šumperští, pojďte s námi a oslavte velkou 
událost, kdy páni moravští a slezští svým ujednáním 
podpořiti ráčili volbu krále našeho,“ nejen tato slova 
zazní první červnový pátek před šumperskou radni-
cí a zahájí tradiční Slavnosti města. Ty již čtrnáctým 
rokem připomínají významnou historickou událost 
- sněm moravských stavů a zástupců stavů slezských 
knížectví ze 4. června 1490, jenž měl pro budoucnost 
zemí Koruny české zásadní význam. Po smrti uherské-
ho krále a markraběte moravského Matyáše Korvína 
totiž rokovaly stavy v Šumperku o zachování společ-
ného postupu při přijímání nového pána a svým po-
stojem nakonec pomohly udržet jednotu zemí Koruny 
české. „Sněmovní“ oslavy spojí místní radnice, stejně 
jako v uplynulých letech, se zahájením letní sezony ve 
městě a také s mezinárodním Dnem dětí. 

„Letošní Slavnosti, které proběhnou v pátek 
3. a v sobotu 4. června, se sice ponesou v tradičním 
duchu, ale nabídneme i několik novinek. Po oba dny 
budou například probíhat od 10 do 18 hodin na Hlav-
ní třídě v části od obchodního domu po hotel Grand 
farmářské trhy,“ říká Bohuslav Vondruška z oddělení 
kultury a vnějších vztahů šumperské radnice a dodává, 
že páteční večer odstartují v 18 hodin v Sadech 1. máje 
„u koně“ vystoupení místních klubů a skupin. Během 
nich se představí děti z Veselé školky, aerobik předve-
dou členové DASPORTu z Vily Doris a Fit active teamu 
z DDM U Radnice, dobovou atmosféru navodí histo-
rická skupina Perchty von Bladen a „předkrm“ sobot-
ních vystoupení v parku „u sovy“ nabídnou tanečnice 
a tanečníci z nejrůznějších klubů a skupin. 

Úderem deváté večerní se již tradičně vydá z par-
ku za svitu loučí a zvuku bubnů průvod rytířů ve 
středověkých kostýmech, jenž projde Hlavní třídou 
k radnici, kde herold pozve místní „konšely“, hosty 
z partnerských měst a další do průvodu vracejícího se 
zpět do Sadů 1. máje. Zde se poté odehraje na pódiu 
slavnostní ceremonie přijetí moravských a slezských 
stavů a zástupců partnerských měst. „Páteční večer 
završí  ve čtvrt na jedenáct ohňová show a o čtvrt ho-
diny později výpravný ohňostroj, který připomene 
uzavření dohod o spolupráci s polskou Nysou a slo-
venskou Prievidzou,“ prozrazuje Vondruška. Součas-
ně upozorňuje, že od sedmé večerní do půlnoci bude 
Dům kultury pořádat v Pavlínině dvoře tradiční košt 
mikulovských vín.

Po celou první červnovou sobotu budou Sady 1. máje 
dějištěm nepřetržitého sledu zábavných soutěží a vy-
stoupení šermířů, komediantů, muzikantů i divadelní-

ků. Dopolední program zahájí v části „u koně“ v deset 
hodin pohádky pro malé a nejmenší, parkem budou 
znít historické a lidové písničky, účinkující předvedou 
bujaré tance gotických krčem a veselic a pouliční di-
vadlo. Chybět nebudou šermířská vystoupení, ukázky 
výcviku rytíře a jeho koně, vystoupení sokolníků, ka-
tovská dílna s ukázkami mučících nástrojů a rytířský 
turnaj o královnu slavností. A zapojit do dění se opět 
budou moci i samotní diváci. Připraveny jsou soutěže 
a hry s rytířskou tematikou, šumperské klání v přeta-
hování lanem a tzv. Školička starých řemesel, v níž děti 
z kroužků Domu dětí a mládeže U Radnice předvedou 
po oba dny od 10 do 18 hodin tradiční řemesla.  

„Během dne vystoupí na vedlejší scéně v parku 
„u sovy“ celá plejáda regionálních tanečních skupin. 
Tzv. tribal dance předvede Angel´s tribe, scénický ta-
nec pak postřelmovské Intro, orientální tance a bol-
lywood přiblíží Marly, orientální tance Vikýřovice, 
Banu Sabua, Aisha a Šermířský spolek ze Šumperka. 
Na pódiu se představí i Sisinky, Andílci a Bubliny 
šumperského Tornáda a místní skupina Old-Country 
Dance. Komentované ukázky tanců a plesové forma-
ce nabídne Klub společenských tanců a street dance 
ukáže skupina Folí de la Fúl,“ vyjmenovává pestrou 
nabídku vystoupení referent oddělení kultury a vněj-
ších vztahů.

Letošní novinkou je sobotní večerní program. Ten 
otevřou v 18 hodin na hlavní scéně moderní tance 
polských skupin z partnerské Nysy Flame, Adaggio 
a Harmonia v Chaosie. Od osmé večerní se pak o zá-
bavu postará oblíbená šumperská poprocková forma-
ce o5&Radeček, jejíž koncert Slavnosti města završí.
 Z. Kvapilová

Ztratil se vám pes?
Podívejte se na www.sumperk.cz!

Informace o odchycených psech lze nalézt na adrese 
www.sumperk.cz v odkazu Úřední deska v sekci 
„aktuální oznámení“. V seznamu je třeba hledat 

slovní spojení „zatoulaný pes“. Zvolit lze také sekci 
„vyhledávání oznámení“ a zde do kolonky „hledat 
v názvu nebo textu“ zadat spojení „zatoulaný pes“ 

a v kolonce „zdroj oznámení“ vybrat „Městská policie“. 

Broumovská Diakonie 
organizuje sbírku ošacení 

Máte doma nepotřebné oblečení, ložní prádlo, bytový 
textil, hračky, ale i funkční spotřebiče či cokoliv vyřa-
zeného z kuchyně a je vám líto to vyhodit? Pak můžete 
využít sbírky, kterou v sobotu 18. června pořádá v Šum-
perku občanské sdružení Diakonie Broumov.

„Na šumperském nádraží bude v sobotu 18. červ-
na přistaven vagon, u kterého bude zaměstnanec naší 
Diakonie, jenž bude darované věci přebírat,“ uvedla 
dispečerka dopravy broumovské Diakonie Zuzana 
Keraghelová. Lidé podle ní mohou přinést od deváté 
ranní do páté odpolední letní i zimní oblečení, a to jak 
dámské a pánské, tak i dětské, lůžkoviny, prostěradla, 
ručníky, utěrky, záclony a větší kusy látek, dále nepo-
škozenou obuv, polštáře, deky, péřové a vatované při-
krývky a peří. „Uvítáme i potřeby pro domácnost, jako 
jsou například skleničky, bílé i černé nádobí a podobně. 
Vše by mělo být nepoškozené,“ podotkla Keraghelová 
a dodala, že nejvhodnější je zabalit věci do igelitových 
pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. „Ne-
budeme moci převzít znečištěný a vlhký textil, matrace, 
koberce a z ekologických důvodů ani lednice, televize, 
počítače a jinou elektroniku. Lidé by neměli nosit ani 
nábytek, jízdní kola či dětské kočárky, tedy věci, u nichž 
hrozí, že by se mohly při převozu znehodnotit,“ zdůraz-
nila dispečerka dopravy. Jakmile darované věci dorazí 
do Broumova, projdou tříděním. „Pomáhají nám kli-
enti pohybující se na okraji společnosti, kteří tak mají 
zajištěnou práci. Po vytřídění pak poskytujeme oble-
čení a další materiál potřebným,“ popsala pracovnice 
z broumovské Diakonie. Ta je neziskovou organizací, 
jež poskytuje sociální služby občanům z okraje společ-
nosti - materiální pomoc sociálně potřebným, azylové 
ubytování i pracovní příležitosti. Bližší informace mo-
hou zájemci získat na tel.č. 224 316 800, 224 317 203 
nebo na adrese www.diakoniebroumov.org. -zk-
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Bratrušovské koupaliště zahajuje letošní sezonu
Pokud bude přát počasí, mohou počínaje dneš-

kem Šumperané chtiví venkovního koupání zamí-
řit na Bratrušovské koupaliště. Do konce června se 
zde koupe v pracovních dnech od 13 do 19 hodin 
a o víkendu od 9 do 19 hodin. V chladnějších dnech 
pak mohou lidé zamířit do krytého bazénu AQUA-
centra Na Benátkách, jenž nabízí i možnost slunění 
na venkovní terase s lehátky, navazující na vnitřní 
prostory. Oba plavecké areály přitom mají na staros-
ti Šumperské provozní areály, které jsou dceřinou 
společností Podniků města Šumperka.

V areálu Bratrušovského koupaliště se kromě 
bazénu nacházejí dvě hřiště pro míčové hry, dětské 
hřiště s herními prvky a atrakcemi, lanová pyrami-
da a tobogan, který je zahrnut do ceny vstupného. 
„Samotný bazén i kvalita vody jsou na velmi dobré 
úrovni a také zázemí se po rekonstrukcích výrazně 
zlepšilo. Letos jsme tak investovali pouze do náku-
pu sedmnácti nových laviček,“ říká ředitel Podniků 
města Šumperka Luděk Šperlich a dodává, že po-
kladna u vchodu do areálu byla navíc upravena tak, 

aby zde při velkém náporu lidí byla k dispozici ještě 
druhá „kasa“. 

Vstupné na Bratrušovské koupaliště zůstává 
v letošní sezoně stejné jako loni. Děti od dvou do 
sedmi let a osoby se zdravotním postižením tak za-
platí za den koupání patnáct korun, děti od sedmi 
do patnácti let a také senioři čtyřicet korun a osoby 
starší patnácti let rovnou padesátikorunu. Po páté 
odpolední je pak vstup levnější. Až do konce červ-
na se zde přitom mohou lidé vykoupat v pracovních 
dnech od 13 do 19 hodin, o víkendech pak od 9 do 
19 hodin. „O prázdninách bude provoz po celých 
sedm dnů v týdnu od 9 do 19 hodin s tím, že pokud 
budou opravdu tropické dny, provozní dobu pro-
dloužíme,“ slibuje ředitel Podniků města.

Milovníci vodních radovánek ale podle Šperli-
cha nepřijdou zkrátka ani v  chladnějších dnech. 
Zamířit mohou do krytého bazénu AQUAcentra 
Na Benátkách, jenž třetím rokem nabízí i možnost 
slunění na venkovní terase s lehátky, navazující na 
vnitřní prostory. Bližší informace k provozu bazénu 
a Bratrušovského koupaliště, včetně cen vstupného, 
najdou zájemci na www. aquacentrum.net. -zk-

V areálu koupaliště se nachází i tobogan, který je zahrnut 
v ceně vstupného.  Foto: -pk-

Zastupitelé 
se sejdou příští týden

Naposledy před letními prázdnina-
mi se sejdou příští týden ke svému jed-
nání šumperští zastupitelé. Projednat 
by měli plnění plánu investiční výstav-
by k 31. květnu a seznámí se rovněž se 
zprávami o nakládání s komunálním 
odpadem, o stavu životního prostře-
dí ve městě v loňském roce a o úrov-
ni příjmů z daní a poplatků ke konci 
letošního května. Chybět nebudou ani 
fi nanční materiály a také řada majet-
koprávních záležitostí města. Jednání 
Zastupitelstva města Šumperka, na 
němž bude představena také studie 
přestavby někdejší školní budovy 
v ulici 28. října pro potřeby Městské 
knihovny, začíná ve čtvrtek 9. června 
v 15 hodin v zasedací místnosti v pod-
kroví městské úřadovny v Roosevelto-
vě ulici. -red-

Město Šumperk zve na akci 
„Zábava na základně CO Luže“

v sobotu 11. června od 13 do 19 hodin 
na základně civilní ochrany Luže ve 

Vikýřovické ulici
Program: hudba, občerstvení, 
exkurze u Armády spásy, kurz 

zdravotnické první pomoci, beseda 
o elektrárně Dlouhé Stráně, setkání 

uživatelů „síbíček“, bezplatná 
tombola a další zajímavosti. 

Zúčastní se Městská policie, Policie 
ČR, hasičský záchranný sbor, Armáda 
ČR, zdravotnická záchranná služba, 

kynologové. 
Akce se koná za každého počasí, 

pro „mokrou“ variantu budou 
připraveny stany 

k ochraně před deštěm.  
Vstup zdarma

Do města se na dva dny sjedou farmáři
Již potřetí budou mít Šumperané a li-

dé z okolí možnost nakupovat potraviny 
a další produkty přímo od výrobců. Ten-
tokrát ovšem obsadí prodejci dvě desítky 
stánků rozesetých v prostoru na Hlavní 
třídě mezi obchodním domem a hote-
lem Grand hned ve dvou dnech. Nejprve 
v pátek 3. června a poté výjimečně i v so-
botu 4. června v rámci Slavností města. 
Po oba dny budou farmářské trhy, které 
připravila Okresní Agrární komora ve 
spolupráci s městem, otevřené od desáté 
dopolední do šesté podvečerní.

„V pátek 3. června zavítá do Šumper-
ka opět pěstitel českého česneku z Vyso-
činy. Po oba dny si zde pak budou moci 
lidé koupit čerstvé mléko z jesenického 
Zemědělského družstva, luštěninové 
nudle od fi rmy Damodara a také sýry 
vyráběné v chráněné dílně Simabel-
le v Jablunkově. Čepovat se bude opět 
kvasnicové pivo Václav z loučenské-
ho pivovaru Bravůr,“ prozrazuje Lucie 
Hošková ze šumperské Okresní Agrární 
komory a dodává, že své zboží tu budou 
nabízet již tradičně pekaři, uzenáři a vý-
robci sýrů z Brníčka a Bludova. Sorti-
ment pak doplní ručně vyráběná mýdla 
a bylinky v květináči. Svoji premiéru 
bude mít navíc na trzích gastronomic-
ký festival nazvaný Chuť Jeseníků, jehož 
občerstvovací stan se bude nacházet 
v parku „u sovy“. „Chceme, aby návštěv-
níci farmářských trhů ochutnali nejen 
regionální výrobky, ale také dávno za-
pomenuté recepty našich jesenických 
babiček,“ podotýká Hošková a připo-
míná, že na tržišti se mohou prodávat 
výhradně výrobky z vlastní produkce. 
Vyloučena je nabídka importovaných 
produktů a výrobků a také spotřebního 
a průmyslového zboží s výjimkou řeme-
slných výrobků.

Dvě desítky stánků zůstanou na 
Hlavní třídě i po skončení trhů. Kro-
mě ovoce, zeleniny a květin se v nich 
budou prodávat i některé potraviny 

od prvovýrobců. Nakoupit zde mohou 
zájemci v pracovních dnech od 6.30 do 
19 hodin a v sobotu od 6.30 do 12 ho-
din. -zk-



 strana 4Kaleidoskop událostí

Končící „čtvrťáci“
 vysadili maturitní strom

„Čtvrťáci“ oboru Ochrana přírody 
a prostředí ze Střední odborné školy 
v Zemědělské ulici v dubnu ukázali, že 
nejen učením je živ maturant. Výuku 
si zpestřili zasazením třídního stromu 
- habru obecného.

Během sázení stromu si letošní ma-
turanti užili spoustu legrace, ale byl to 
humor často se smutným podtextem. 
Jejich středoškolská léta končí, zbu-
dou jen vzpomínky, a tak se děvčata 
a chlapci dohodli, že všechna poma-
turitní setkání skončí nebo začnou 
u „jejich“ habru. Mladší spolužáci jim 
pak slíbili, že budou o strom pečovat. 
Jejich starší kolegové je navíc neob-
vyklou akcí inspirovali, takže se roz-
hodli, že i oni příští školní rok vyberou 
a zasadí nějaký druh stromu, který jim 
bude navždy připomínat léta strávená 
v lavicích Střední odborné školy. 

 J. Sýkora

Bikros na Šumpersku 
ještě žije!

O tom, že na Šumpersku bikros stále 
žije, přesvědčili diváky jezdci BMX Tea-
mu první květnový víkend na dvouzá-
vodě Mistrovství Evropy, konaném na 
pražské dráze. Naši „poslední mohyká-
ni“ se evropské konkurence nezalekli.

V sobotu 7. května se závodu zúčast-
nilo pět set dvanáct závodníků z celé 
Evropy, mezi nimi byli i Mikuláš Ne-
vrkla, Viktor Vašát a Radim Sousedík 
ze šumperského BMX Teamu. Mikuláš 
Nevrkla a Viktor Vašát jezdili společně 
v jedné kategorii a celý den všechny 
přesvědčovali, že si do pražských Boh-
nic přijeli pro nejvyšší mety. Mikuláš 
Nevrkla obsadil nádherné druhé místo 
a Viktor Vašát, jenž byl překvapením 
závodu, místo čtvrté. Radim Sousedík 
se ve své kategorii probojoval až do se-
mifi nále, v němž mu ale dveře do fi nále 
zavřel nepovedený start.

Druhý den závodu byla na našich 
jezdcích vidět únava, ale Mikuláš 
a Viktor znovu nasadili ostré tempo 
a výsledek předchozího dne zopakova-

li. Radim Sousedík měl neděli „z říše 
snů“ a ve fi nále dojel po dramatickém 
souboji na druhém místě.

Tyto výsledky mohou být i lepší 
a šumperský bikros by se mohl  vrá-
tit na špici, jak tomu bylo v dobách 
největšího rozkvětu, kdy v Šumperku 
a okolí bylo registrováno až sto jezdců. 
Je škoda, že ve městě, kde bikros vlast-
ně vznikl, dnes pomalu umírá, a pokud 
naši jezdci i nováčci nebudou moci tré-
novat na vlastní dráze, tak tento sport 
v Šumperku nakonec zanikne. L. Vašát 
 (redakčně upraveno)

Šumperští policisté 
bodovali ve víceboji

Olomoucký krytý plavecký bazén, 
policejní střelnice v Prostějově a vo-
jenský výcvikový prostor Armády ČR 
v Hamrech hostily v závěru dubna 
účastníky krajského přeboru v policej-
ním víceboji. Své zástupce na něj vysla-
la i šumperská policie.

„Víceboj tvoří čtyři různé disciplíny, 
které vycházejí z potřeb policejní služ-
by,“ uvedla šumperská policejní mluvčí 
Marie Šafářová. Kromě záchrany to-
noucího, během níž plavou závodníci 
v oděvu, se soutěží ještě v praktické 
střelbě ze služební zbraně v různých 
polohách a po fyzické námaze a na 
překážkové dráze. „V tomto případě 
se modeluje pronásledování pachatele 
v chatové oblasti se zdoláváním překá-
žek a následným spoutáním,“ vysvětlila 
policejní mluvčí a dodala, že víceboj 

uzavírá čtyřkilometrový běh v terénu 
v plné výstroji.

Šumperský územní policejní odbor 
obsadil svými závodníky všechny muž-
ské věkové kategorie, tedy nejmladší do 
třiceti, střední do čtyřiceti a nejstarší 
nad čtyřicet let. Ženy pak soutěžily ve 
společné kategorii. „V nejmladší muž-
ské kategorii obsadil Martin Hojgr 
z dopravního inspektorátu čtvrté mís-
to, ve střední kategorii doslova šokoval 
své kolegy stříbrnou medailí Antonín 
Bartoš ze šumperského obvodního 
oddělení a v nejstarší kategorii zvítězil 
Josef Kubíček ze zábřežského obvod-
ního oddělení,“ vyjmenovala úspěchy 
Šafářová. Ještě lépe si podle ní vedly 
obě šumperské policistky - Marcela 
Hloušková ze šumperského obvodní-
ho oddělení vybojovala zlato, Radka 
Štýbnarová z dopravního inspektorátu 
skončila druhá. -zk-

Dívky z Fit active teamu se na 
mistrovství prosadily

Ověnčena stříbrem se vrátila z Mi-
strovství České republiky v soutěžním 
aerobiku Denisa Venosová ze šum-
perského Fit active teamu Domu dětí 
a mládeže U Radnice. Do fi nále se spolu 
s ní probojovala i Aneta Hetmánková.

Mistrovství České republiky v sou-
těžním aerobiku proběhlo třetí květno-
vou sobotu v Praze a Šumperk na něm 
reprezentovala pětice dívek z Fit active 
teamu, který působí při DDM U Rad-
nice. V kategorii jedenácti až třinácti-
letých postoupila Natálie Vicencová do 
semifi nále a v kategorii sedmnáct a více 
let si fi nále vybojovala Aneta Hetmán-
ková. Největším úspěchem je ovšem 
v téže kategorii stříbrná medaile, kterou 
po náročných sto minutách cvičení ob-
hájila Denisa Venosová, trenérka Fit ac-
tive teamu DDM U Radnice a student-
ka Střední zdravotnické školy Šumperk. 
Všem dívkám patří poděkování za skvě-
lou reprezentaci města. V. Formánková

Varhaník Radim Diviš
 uvede díla Bachova 

i francouzských mistrů

Varhaník katolických farností v No-
rimberku a šumperský rodák Radim Di-
viš zavítá opět do svého rodného měs-
ta. V rámci Svatodušního varhanního 
koncertu, jehož dějištěm bude v pátek 
17. června kostel sv. Jana Křtitele, uve-
de dvě díla Johanna Sebastiana Bacha  
- Preludium a fuga c moll a komplet-
ní 3. triovou sonátu. Během koncertu, 
který začíná v 19 hodin, zazní rovněž 
velká symfonická hudba francouzských 
mistrů, vedle Chorálu Césara Francka 
a Nebeské hostiny Oliviera Messiaena 
také nádherná pátá varhanní symfonie 
Charlese Marie Widora.  Vstupné je 
dobrovolné. -red-

„Motýlí“ sbor zapisuje děti

Podobně jako v minulých letech je 
počátek června časem, kdy do sboru 
přijímáme nové děti. Podobně jako 
v minulých letech se opět pokouší-
me vysvětlit, že děti nevybíráme, ale 
zapisujeme bez ohledu na to, jaká je 
jejich pěvecká úroveň. Tak jako zá-
kladní škola nepožaduje při zápisu po 
dětech znalost čtení a psaní, protože 
tohle děti dokáže naučit, tak také sbor 
po dětech nepožaduje, aby při vstupu 
do řad sborového členstva uměly zpí-
vat. Naučíme je to za předpokladu, že 
samy budou chtít a svou vstřícností 
nám s tím pomohou. Děti samozřej-
mě při zápisu dostanou příležitost, aby 
svou oblíbenou písničku zazpívaly, 
není to však žádná povinnost ani nut-
ná podmínka ke vstupu do sborového 
společenství.  

Na všechny budoucí zpěváčky se 
těšíme ve středu 8. června v době od 
14 do 17 hodin a ve čtvrtek 9. června 
v době od 14 do 17 hodin ve zkušeb-
ně sboru na „Komíně“ v nejvyšším 
patře (Komenského 9, vchod z ulice 
Dr.E. Beneše). Pokud uvedený termín 
nevyhovuje, možno telefonicky do-
mluvit jiný (tel. č. 583 217 132). Po-
drobnější informace o sboru na www.
motyli-sumperk.cz. 

 T. Motýl, sbormistr

Víceboj tvoří čtyři různé disciplíny, které 
vycházejí z potřeb policejní služby. 
 Foto: archiv

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Během sázení stromu si letošní maturanti 
užili spoustu legrace, ale byl to humor čas-
to se smutným podtextem.  Foto: archiv

Šumperští jezdci přesvědčili, že si do 
pražských Bohnic přijeli pro nejvyšší 
mety.  Foto: archiv

Denisa Venosová ze šumperského Fit ac-
tive teamu se vrátila z Mistrovství České 
republiky v soutěžním aerobiku se stříb-
rem.  Foto: -vf-

Zápis do Šumperského dětského sboru 
proběhne 8. a 9. června.  Foto: archiv
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Nemocnice hledá 
dobrovolníky

Šumperská nemocnice hledá dobro-
volníky, jejichž hlavním úkolem bude 
zpříjemnit pacientům pobyt v nemocnici. 
Měli by se věnovat především těm, kteří 
jsou často dlouhodobě hospitalizovaní.

„Být dobrovolníkem znamená být tu 
pro druhé. Hledáme tedy takové zájemce, 
které baví práce s lidmi, mají chuť pomáhat 
a navíc chtějí získat nové zkušenosti a přá-
tele,“ říká náměstkyně ředitele pro ošet-
řovatelskou péči Eva Pavelková.  Hlavní 
náplní práce dobrovolníků, kteří by měli 
působit zejména na ošetřovatelském úse-
ku interního oddělení, tak bude zpříjem-
nit volný čas pacientům, povídat si s nimi, 
číst knihy a noviny, hrát s nimi stolní hry 
nebo je doprovázet na procházky. 

Dobrovolníkem může být každá osoba 
starší osmnácti let, která chce ze své dobré 
vůle, ve svém volném čase a bez nároku 
na fi nanční odměnu vykonávat činnost 
ve prospěch jiných lidí. Zájemci o dobro-
volnictví se mohou hlásit na telefonním 
čísle 606 044 869. Kromě dobrovolnické 
činnosti nabízí nemocnice pacientům 
také například zooterapii či duchovní 
péči. -red-

Letní scénu v parku obsadí divadelníci
Festival profesionálních divadel zná-

mý jako Divadlo v parku pořádají již 
tradičně v červnu šumperské divadlo 
a místní Dům kultury. Jeho osmnáctý 
ročník proběhne od pátku 10. do pon-
dělí 13. června a všechna představení 
bude hostit letní scéna v Sadech 1. máje, 
za nepříznivého počasí pak šumperské 
divadlo.

V pátek 10. června se ve 21 hodin pro-
mění letní scéna u Vily Doris ve svateb-
ní apartmá, v němž se po rozlučkovém 
večírku se svobodou probudí nastávající 
ženich vedle krásné, leč úplně neznámé 
dívky. Skvělou situační komedii Úžasná 
svatba z pera současného britského dra-
matika Robina Hawdona, jež rozesmívá 
hlediště po celém světě, přiveze do Šum-
perka Moravské divadlo Olomouc. 

O den později, v sobotu 11. června, 
bude letní scéna patřit od deváté večerní 
Williamu Shakespearovi. Pokud máte 
pocit, že je nemožné vidět v jediném ve-
čeru jeho kompletní dílo, že dvě hodiny 
nejsou pro šestatřicet her dostatečný čas 
a že už vás v divadle nic nepřekvapí, pak 
jste na omylu - přesně těmito slovy lá-

kají na Souborné dílo W. Shakespeara 
ve 120 min. herci zlínského Městského 
divadla Hana Tomáš Briešťanská, Pavel 
Vacek a Zdeněk Lambor, kteří pod re-
žijní taktovkou Jakuba Nvoty připravili 
komedii, jež nemá obdoby.

Domácí soubor se divákům předsta-
ví v neděli 12. června a do Sadů 1. máje 
vnese od deváté večerní atmosféru Itálie 
doby renesance. V komedii Bernarda 

Doviziho da Bibbieny Calandriáda roz-
hodně není nouze o odlehčené a pikant-
ní situace a lechtivý humor. Režisérka 
Zoja Mikotová navíc upravila text tak, 
aby byl přístupnější současnému divá-
kovi. 

Poslední festivalový den bude opět 
patřit hostujícímu souboru a stejně 
jako loni ho bude uzavírat pardubic-
ké Východočeské divadlo. To přiveze 
do Šumperka pořádnou rokenrolovou 
smršť. Rekonstrukcí osudů prototypu 
rockenrolového krále jménem Ben-
ny Rock´n´Roll Star provedou diváky 
známí „akademici“ - nikoli divadelníci 
- Kristina Jelínková, Jiří Kalužný a Jiří 
Šlupka Svěrák. Členové alternativní 
Akademie hudebních věd k sobě ten-
tokrát přizvali ještě akademického no-
váčka Josefa Vránu a kapelu Na tahy! 
alias Můžete si za to sami! alias Benny 
Rock´n´Roll Band. Benny rock´n´roll 
star to rozjede v pondělí 13. června na 
letní scéně v Sadech 1. máje v obvyk-
lých 21 hodin. Za nepříznivého počasí 
bude jednotlivá představení hostit šum-
perské divadlo.  -zk-

Oznámení veřejného projednání návrhu 
územního plánu  Šumperk 

(k.ú. Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, 
k.ú. Horní Temenice)

Městský úřad Šumperk na základě zmocnění 
dle zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen stavební 
zákon), § 6, odst. 1,  písm. a), v platném znění, 

jako pořizovatel výše uvedené územně plánovací 
dokumentace 
o z n a m u j e 

vystavení návrhu územního plánu Šumperk dle 
§ 52, odst. 1 stavebního zákona. Návrh územního 

plánu Šumperk bude k veřejnému nahlédnutí 
vystaven po dobu 30 dnů, tedy od středy 

25.5.  2011 do pátku 24.6. 2011 na Městském 
úřadě Šumperk, odboru strategického rozvoje, 
územního plánování a investic, Jesenická 31, 
Šumperk, kancelář č. 307 u I. Kašparové a na 

internetových stránkách města www.sumperk.cz 
pod odkazem úřední deska. 

Současně uvědomuje, že veřejné projednání 
se bude konat v pondělí 27.6. 2011 v 15 hodin 
v nové zasedací místnosti Městského úřadu 

Šumperk, Rooseveltova ul.
Nejpozději při veřejném projednání může každý 

uplatnit své připomínky a dotčené osoby (vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně 

prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 
a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti) 

námitky. V námitce se musí uvést odůvodnění 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující 

dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného 
projednání své stanovisko k připomínkám 

a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Připomínky 

a návrhy projedná Zastupitelstvo města na svém 
zasedání ve čtvrtek 21. července v 15 hodin.

I. Kašparová, vedoucí oddělení územního plánování

Domácí soubor se během Divadla v par-
ku představí v komedii Calandriáda.  
V roli sluhy Fessenia mohou diváci vidět 
Ondřeje Bretta, Calandra hraje Jiří Bar-
toň.  Foto: J. Valchař

Šumperští „cestovatelé“ mohou ukrývat speciální geocoiny
Právě dnes startuje hra nazvaná Šumperský geoca-

ching 2011. Pořádá ji šumperská Vila Doris, jež by zají-
mavou akcí ráda oslovila nejen teenagery, ale především 
rodiče s dětmi. Ti se do ní mohou zapojit zejména při 
svých výletech během prázdnin.

„Geocaching je turistická navigační hra, kterou si mo-
hou zahrát lidé na celém světě. Spočívá v tom, že někdo 
ukryje na neznámé místo schránku, které se říká „keš“ 
a jež je schována v nejrůznějších lokalitách - některé po-
blíž cest, některé ve městech nebo hluboko v přírodě. Na 
internetu pak zveřejní její souřadnice a různé doplňují-
cí informace,“ vysvětluje Bronislav Vavruša z Vily Doris 
a dodává, že ostatní poté zmíněnou schránku hledají po-
mocí navigačních přístrojů nebo mapy na internetu. Při 
jejím nalezení se zapíší do sešitku ve schránce, „za odmě-
nu“ si vyberou něco z jejího obsahu a výměnou do „keše“ 
vloží něco svého. „Mohou to být třeba mince, odznaky, 
propisky a podobně. Děti v nich například často necháva-
jí hračky,“ podotýká Vavruša, podle něhož je geocaching 
především dobrá zábava. Najdou se v ní nejen samotáři, 
ale „lovit poklady“ se dá právě i při rodinných výletech. 

A v čem je Šumperský geocaching 2011 odlišný? Přede-
vším v tom, že pro zájemce mají pořadatelé připraveny dvě 
desítky speciálních putovních mincí, tzv. geocoiny, které 
si „hráči“ zaregistrují buď sami na www. geocaching. com 

nebo přímo ve Vile Doris. Minci si poté vezmou na své 
cesty či dovolené a umístí ji do některé z „keší“, jež se 
v dané lokalitě nacházejí. „Děti si ji mohou vzít na tábor, 
rodiny pak na výletní místa u nás i v zahraničí. A potom 
už jen budou sledovat, kam až jejich mince doputuje. My 
po skončení hry vyhodnotíme tu, která se na naší planetě 
dostane nejdál,“ popisuje Vavruša, jenž uvítá, když si šum-
perští „cestovatelé“ vyfotí okolí místa, kde minci uloží - 
například přírodu, významný strom, památník či budovu. 
Celou akci by totiž měla uzavřít výstava fotografi í, která 
bude v říjnu k vidění v prostorách na „Komíně“.

„Chceme teenagerům a rodičům s dětmi nabídnout 
zajímavé využití volného času zejména o letních prázd-
ninách. Věříme, že se díky geocachingu dostanou na 
mnohá zajímavá místa, o kterých by se za normálních 
okolností nedozvěděli,“ zdůrazňuje Vavruša, který sou-
dí, že do hry se zapojí především ti, kteří již geocaching 
hrají. Ti méně zkušení si pak mohou přijít pro radu právě 
do Vily Doris, kde jim pomohou například i s vyhledá-
ním „keše“, případně jim krátkodobě zapůjčí navigační 
přístroj. „Hra začíná právě dnes a potrvá do 30. září. Zá-
jemci by se měli přihlásit o putovní mince během června. 
Mohou mne kontaktovat telefonem na čísle 731 610 031 
nebo na e-mailové adrese vavrusa@doris.cz,“ uzavírá Va-
vruša. -zk-

Město Šumperk nabízí k prodeji ve veřejném výběro-
vém řízení  neobsazený byt č. 2322/63 v Kmochově ulici 
2, který je právně volný, o výměře 60,35 m2 - vyvolávací 
cena je 332 836 Kč; byt č. 1763/10 v Jesenické ulici 55 
s právem na bydlení o výměře 59,74 m2 - vyvolávací cena 
je 331 217 Kč; čtyři nebytové prostory v Jesenické uli-
ci 61 (nebytové jednotky č. 1819/1 o výměře 29,16 m2, 
č. 1819/2 o výměře 28,07 m2, č. 1819/3 o výměře 29,04 m2 
a č. 1819/5 o výměře 141,4 m2) jako celek o celkové 
výměře 227,67 m2 - vyvolávací cena je 1 515 095 Kč.

V ceně bytů i nebytových prostorů jsou zahrnuty také 
ceny za příslušné spoluvlastnické podíly na společných 
částech domu a na pozemcích pod domy.

Veřejné výběrové řízení proběhne v pondělí 6. června 
v obřadní síni v budově radnice na náměstí Míru 1 od 
15.30 hodin (byty) a od 15.45 hodin (nebytové prosto-
ry). Každý účastník dražby musí složit dvacetitisícovou 
kauci, která se prvnímu z pořadí započte do kupní ceny 
a ostatním zájemcům, s výjimkou dražitele, který skončí 
na druhém místě, se vrátí.  -red-

Radnice prodává byty a zajímavé nebytové prostory
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O Aperitiv se utká sedm statečných ŠPeK vstupuje do šestého ročníku
Slovenští hitmakeři No Name, mno-

honásobná držitelka ceny Anděl An-
na K., světová kapela November 2nd 
či folklorní rockeři Fleret s Jarmilou 
Šulákovou. Ti a mnozí další vystoupí 
na ŠPeK Open Airu, který se usku-
teční v prostorách Pavlínina dvora od 
čtvrtku 16. do neděle 19. června.

Letošní ročník ŠPeKu zahájí ve čtvr-
tek 16. června o půl osmé večer recitál 
valašské kapely Fleret v čele s legen-
dární popularizátorkou lidové písně 
Jarmilou Šulákovou. Mnohem delší 
a pestřejší program nabídne druhý fes-
tivalový den. Již v 17 hodin se na scéně 
objeví crossoverová kapela Chuť z Plz-
ně, jejíž tvorbu zdobí melodika a sko-
tačivé aranže. Na jevišti pak dostane 
prostor v současné době velmi popu-
lární skupina Johnny said the Number 
z Nového Jičína hrající rokenrol. Zná-
má broumovská kapela Imodium se 
dostane k mikrofonům kolem sedmé 
hodiny večerní a poté mladé rockery 
vystřídá populární zpěvačka Anna K., 
která uvede s kapelou průřez těmi nej-
většími hity své bohaté kariéry.

Další várku „plnotučných“ hitů 
bude na ŠPeKu servírovat jedna 
z nejúspěšnějších kapel slovenské 
historie No Name a závěrečnou teč-
ku za hlavním festivalových večerem 
napíše kapela November 2nd v čele 
s charismatickou zpěvačkou Sašou 
Langošovou. Skupina, která má na 
svém kontě nominaci na Anděla za 
Objev roku, právě dokončuje v New 
Yorku a Nashvillu nové album s ná-
zvem Night Walk with Me, ze kterého 
uslyší ukázky už i návštěvníci šum-
perského festivalu. 

Novinkou 6. ročníku festivalu 
ŠPeK Open Air bude nedělní prome-
nádní koncert úspěšného orchestru 
Moravia Big Band Zábřeh, který je 
určený příznivcům kvalitní jazzové 
a swingové hudby. V programu zazní 
nejen klasické standardy tuzemských 
i světových autorů, ale i úpravy mo-
derních hitů, například Wonderwall 
od britských Oasis. Promenádní kon-
cert začíná v 16 hodin. Více informa-
cí a online rezervace vstupenek na 
www.dksumperk.cz. O. Polák

Do světa nevidomých 
lze nahlédnout 

na Komíně
Akci nazvanou Když oči nevidí chystají 

na polovinu června šumperská poboč-
ka Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých a DDM - Vila Doris. Pro 
ty, kteří ve čtvrtek 16. června zavítají 
mezi devátou ranní a čtvrtou odpolední 
do budovy na „Komíně“ v Komenského 
ulici, připravují pořadatelé zajímavosti ze 
života nevidomých spojené se soutěžemi 
a zábavou. K vidění tu budou nejen aktivi-
zační programy a kompenzační pomůcky 
pro zrakově postižené, včetně těch nároč-
ných elektronických, a také ukázky prací 
zrakově postižených, ale lidé si zde budou 
moci vyzkoušet chůzi s bílou holí, nalévá-
ní vody do sklenice s klapkami na očích, 
poznávání potravin podle čichu nebo 
předmětů pomocí hmatu. A chybět nebu-
de ani výroba dekorativních předmětů. 
 -zk-

Především na bohatou historii vsa-
dilo ve své nabídce pro turisty i „míst-
ní“ město Šumperk. Láká je nejen na 
loni otevřenou expozici Čarodějnické 
procesy ve sklepení tzv. Geschadero-
va domu a na tématické procházky 
historickým jádrem města, ale také 
na radniční věž, na niž mohou lidé 
vystoupat a rozhlédnout se po okolí. 

„Šumperk, známý také jako „Brána 
Jeseníků“, se může pochlubit boha-
tou a dlouhou historií a také velkým 
počtem historicky cenných památek. 
Cesta za jejich poznáním vede pro-
hlídkovými okruhy městem v dopro-
vodu průvodců, kteří „sídlí“ v suterénu 
historické budovy radnice,“ říká Bo-
huslav Vondruška z oddělení kultu-
ry a vnějších vztahů místní radnice. 
S dějinami města i s nejvýznamnějšími 
historickými budovami v jeho centru 
seznamuje návštěvníky okruh nazvaný 
Procházka ze 13. do 21. století. Zhruba 
hodinová prohlídka začíná u radnice, 
vede ulicemi Starobranskou kolem bý-
valého klášterního kostela Zvěstování 
Panny Marie, který si zájemci mohou 
prohlédnout, pokračuje kolem Ges-
chaderova domu a bývalého zámku až 
na Kostelní náměstí a končí na náměstí 
Míru u morového sloupu. 

Smutnou historii čarodějnických 
procesů přibližuje procházka na-
zvaná Kde žily čarodějnice. „Lidé 
se během ní seznámí nejen s histo-
rií čarodějnických procesů, které si 
jen v Šumperku vyžádaly pětadvacet 
životů, ale uvidí také domy, v nichž 

údajné čarodějnice a jejich trýznitelé 
žili,“ prozrazuje Vondruška a připo-
míná, že s atmosférou středověkého 
města a s čarodějnickými procesy 
na Šumpersku se mohou zájemci 
podrobně seznámit i v netradičně 
pojaté expozici, jež loni vznikla ve 
sklepích tzv. Evropského domu se-
tkávání, známého spíše jako Gescha-
derův dům.

Poslední z procházkových okruhů 
nazvaný Zrození „Malé Vídně“ je za-
měřen na nejvýznamnější architekto-
nické zajímavosti Šumperka 19. a po-
čátku 20. století. „Jde o stavby, které 
projektovali v období průmyslové re-
voluce přední vídeňští architekti a jež 
daly městu přídomek Malá Vídeň,“ 
podotýká pracovník oddělení kultury 
a vnějších vztahů. 

Ti, kteří se pak chtějí pokochat po-
hledem na město z ptačí perspektivy, 
mohou vystoupat po jedenasedm-
desáti schodech na radniční věž, na 
jejímž ochozu je umístěn dalekohled. 
„Za jasného počasí jsou odtud vidět 
všechny vrcholky jesenických hor, 
jako jsou například Mravenečník, 
Praděd, Petrovy kameny či Břidlič-
ná,“ láká k výstupu na věž Vondruška 
a dodává, že rozhled z věže mohou 
zájemci absolvovat samostatně i v ná-
vaznosti na již zmíněné procházkové 
okruhy. 

Jednoznačně největším lákadlem 
pro turisty je podle Vondrušky ex-
pozice Čarodějnické procesy, kterou 
místní radnice otevřela loni v tzv. Ge-

schaderově domě. „V polovině 17. sto-
letí v něm žil a podnikal Heinrich 
Peschke, který spolu se svou ženou 
Marií patřil k nejznámějším a nej-
statečnějším obětem čarodějnických 
procesů,“ vysvětluje pracovník oddě-
lení kultury a vnějších vztahů. Sou-
časně dodává, že netradičně pojatou 
expozicí, jež sugestivní formou před-
stavuje nejtemnější období šumper-
ských dějin, provází hlas obávaného 
inkvizitora Heinricha Franze Bobliga. 
Je totiž vybavena moderním indivi-
duálním průvodcovským systémem 
GuidePORT, jenž umožňuje propo-
jení textové, zvukové a obrazové části 
výstavy pomocí bezdrátového přeno-
su signálu. „Lidé zde uvidí například 
známé inkvizitorské příručky, kterým 
vévodí zejména Malleus Malefi carum, 
rozsudky nad obviněnými čarodějni-
cemi, repliky mučících nástrojů a ja-
ko pomník lidského utrpení - vězení 
Heinricha Peschkeho,“ prozrazuje na 
závěr Vondruška. Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Prohlídkové 
okruhy městem a Rozhledy z radniční 
věže probíhají v červnu a září od pon-
dělí do neděle vždy od 9 do 15 hod., 
v měsících červenci a srpnu pak ve 
stejné dny vždy od 9 do 12 hod. a od 
13 do 17 hod. Expozice Čarodějnické 
procesy je v červnu a září otevřena 
denně od 9 do 15 hod., v červen-
ci a srpnu pak od 9 do 12 hod. a od 
13 do 17 hod.  Podrobnosti lze nalézt 
na www.sumperk.cz v sekci turistické 
informace.

Turistická sezona nabízí řadu lákadel

Také letos dá mezinárodní hudební 
soutěž Blues Aperitiv šanci bluesmanům, 
aby si „vyhráli“ účast na prestižním fes-
tivalu Blues Alive. Ten je naplánován na 
dny od 17. do 19. listopadu. 

„Těší nás, že zájem kapel o postup na 
Blues Alive prostřednictvím soutěžní pře-
hlídky Blues Aperitiv se nezmenšuje a že 
kromě zavedených kapel se hlásí i zce-
la nové soubory. A potěšitelné je i to, že 
z původně ryze českého festivalu je akce 
mezinárodní,“ uvedl ředitel festivalu Vla-
dimír Rybička a dodal, že začátkem květ-
na vybrala odborná porota složená s hu-
debních publicistů, aktivních muzikantů 
a festivalových promotérů sedm skupin. 
Ty se na živo představí v rámci fi nálového 
koncertu v sobotu 18. června v Pavlínině 
dvoře místního muzea. Ze sedmi kapel 
přitom vzejdou dva vítězové, kterým 
pořadatelé garantují místa v hlavním 
programu renomovaného podzimního 
festivalu Blues Alive. „Zkušenost z minu-
lých ročníků navíc dává naději více než 
jen dvěma souborům. I další účinkující, 
kteří na přehlídce Blues Aperitiv zaujmou 
porotu či uspějí v diváckém hlasování, 
mohou dostat pozvánku k účinkování na 
vedlejších scénách Blues Alive či na pře-
hlídkách v Polsku,“ podotkl Rybička. 

Přestože se v letošním roce přihlási-
lo množství kapel byla podle šéfa poroty 
a dramaturga podzimního festivalu Ond-
řeje Bezra celková úroveň slabší a vybrat 
deset postupujících byl pro porotu nespl-
nitelný úkol. Poprvé v historii přehlídky 
tak na červnový Aperitiv postupuje pouze 
sedm kapel. „Z praxe minulých ročníků ale 
na druhou stranu víme, že o skutečné kva-
litě muzikantů stejně vždy rozhodne až živé 
hraní. Většina skupin totiž nemá s nahrává-
ním zkušenosti a občas se stane, že ten, kdo 
byl nominován třeba jen jako náhradník, 
porotu při živém vystoupení překvapí,“ 
zdůraznil Ondřej Bezr a připomněl, že fi -

nálový koncert soutěže Blues Aperitiv se 
odehraje v sobotu 18. června od 18 hodin 
v prostorách Pavlínina dvora. Vstup je za 
symbolickou padesátikorunu. -op, zk-

Postupující na fi nálový koncert Blues 
Aperitiv XII. 
1. Th e Kingsize Boogiemen (CZ), 2. Žal-
man Brothers Band (SK), 3. Jiří Šlupka 
Svěrák (CZ), 4. Bandaband (CZ), 5. Juicy 
Band (PL), 6. Boogie Chilli (PL), 7. Pa-
p´n´dekl (CZ). Náhradníci: 1. Moody 
Rain (CZ), 2. Petr Karas Band (CZ)

Šanci „vyhrát“ si účast na prestižním fes-
tivalu Blues Alive bude mít i česká kapela 
Jiřího Šlupky Svěráka.  Foto: archiv
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Retro II aneb v naší kanceláři... Výstava trvá do 12.6.
Hollarova  galerie Když se houby stanou vášní Výstava trvá do 25.9. 
Rytířský sál Dětské kovové stavebnice Merkur 
 Výstava sběratele J. Mládka trvá do 17.7. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Putování středověkem Výstava trvá do 4.9.
Akce v klášterním kostele: 2.6. v 18 hod. - Celoškolní koncert hudebního oboru ZUŠ 
Šumperk, 3.6. v 18 hod. - koncert P. Šíma, 8.6. v 19 hod. - Závěrečný koncert mladších 
dětí ŠDS, 15.6. v 19 hod. - Koncert pro UNICEF ŠDS, 16.6. v 17 hod. - slavnostní vy-
řazení absolventů ZUŠ Šumperk, 17.6. v 17 hod. - slavnostní vyřazení absolventů SZŠ 
Šumperk
Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-
zeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13-17 hod. Klášterní kostel je otevřen út-pá 12-16 hod., 
so a ne 10-14 hod. atevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, 
so 9- 13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

KINO OKO
1.6. jen v 17 hodin  Medvídek Pú, USA, kreslená komedie, ČZ, DP 
 Hrajeme pro děti
Ve středu 1.6. v 17.00 hodin nabízíme slevu: Vstupné pro děti ve věku do 10 let je 
50 Kč. Za fi nanční dar ke Dni dětí děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
1.6. jen v 19 hodin  Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, USA, 
 dobrodružná komedie, ČZ
2.6. jen v 17.30 hodin  Kung Fu Panda 3D, USA, rodinný animovaný, ČZ 
 Hrajeme pro děti  3D
2.6. jen v 19.30 hodin  Melancholia , Dánsko, DP  Artvečer - FK
3.6. jen v 17.30 hodin  Kung Fu Panda 3D, USA, rodinný animovaný, ČZ 
 Hrajeme pro děti  3D
3.6. jen v 19.30 hodin  WesternStory, ČR, komedie, DP  
4.-5.6. v 15.30 a v 17.45 hodin  Kung Fu Panda 3D, USA, rodinný animovaný, ČZ 
 Hrajeme pro děti  3D
4.-5.6. jen ve 20 hodin  WesternStory, ČR, komedie, DP
6.-8.6. jen v 16.15 hodin  Kung Fu Panda 3D, USA, rodinný animovaný, ČZ 
 Hrajeme pro děti  3D
6.-8.6. jen v 18 hodin  Voda pro slony, USA, romantický příběh, DP
6.-8.6. jen ve 20.30 hodin  WesternStory, ČR, komedie, DP
9.-10.6. jen v 17.30 hodin  X-Men: První třída, USA, akční sci-fi , drama, ČZ, DP
9.-10.6. jen ve 20 hodin  Lidice, ČR, drama, DP
11.6. jen v 15.30 hodin  Kung Fu Panda 3D, USA, rodinný animovaný, ČZ 
 Hrajeme pro děti  3D
11.6. jen v 17.30 hodin  X-Men: První třída, USA, akční sci-fi , drama, ČZ, DP
11.6. jen ve 20 hodin  Lidice, ČR, drama, DP
12.6. jen v 10 hodin  Kung Fu Panda 3D, USA, rodinný animovaný, ČZ 
 Hrajeme pro děti  3D
12.6. v 10.00 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče, kteří navštíví 
kino se svými dětmi ve věku do 15 let, je 100 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme 
fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
12.6. jen v 15.30 hodin  Karol: Papež, který zůstal člověkem, Itálie, Kanada,
 Francie, Německo, životopisný
12.6. jen v 19 hodin  X-Men: První třída, USA, akční sci-fi , drama, ČZ, DP
13.-15.6. jen v 17.30 hodin  Lidice, ČR, drama, DP
13.-15.6. jen ve 20 hodin  X-Men: První třída, USA, akční sci-fi , drama, ČZ, DP
16.6. jen v 16.30 hodin  V peřině 3D, ČR, rodinný hudební fi lm 3D
16.6. jen v 18.30 hodin  Paul, USA, komedie, DP 
16.6. jen ve 20.30 hodin  Na Mamuta!, Francie  Artvečer - FK
17.-19.6. jen v 16.30 hodin  V peřině 3D, ČR, rodinný hudební fi lm  3D
17.-19.6. v 18.30 hodin  Paul, USA, komedie, DP 
17.-19.6. jen ve 20.30 hodin  Rekvalifi kace, ČR, komedie
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosum-
perk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, DP = digitální 
projekce. Novinka: rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách kina.

DIVADLO ŠUMPERK
4.6. v 19.30 hodin  Muž před pultem  Studio D123, Hrádek   VK  
Divadlo v parku - letní scéna, event. divadlo 
10.6. od 21 hodin  Úžasná svatba Moravské divadlo Olomouc  VK
11.6. od 21 hodin  Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 min. 
 Městské divadlo Zlín  VK
12.6. od 21 hodin  Calandriáda Divadlo Šumperk  VK
13.6. od 21 hodin  Benny rock´n´roll star Východočeské divadlo Pardubice  VK
17.6. v 19.30 hodin  Muž před pultem  Studio D123, Hrádek   VK  
18.6. v 19.30 hodin  Zlatá šedesátá Písničkový pořad ve foyer a Zrcadlovém sále  VK  
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová, www.divadlosumperk.cz, před-
prodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 
začátkem představení. 

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

KNIHOVNA

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

ZUŠ ŠUMPERK
2.6. v 18 hodin v klášterním kostele  Celoškolní koncert hudebního oboru
6.6.-25.6. vždy od 15 do 18 hodin v ZUŠ  Zápis do tanečního oboru ZUŠ
v Žerotínově ul.  
6.6.-25.6. vždy od 15 do 18 hodin v ZŠ  Zápis do výtvarného oboru ZUŠ
v ul. Dr. E. Beneše  
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, http://www.zus-sumperk.cz.

DŮM KULTURY
3.6. od 19 hodin v Pavlínině dvoře  Košt mikulovských vín
4.6. od 19 hodin v Čajovně Čarovna  Šamanismus Přednáška 
 V. Václavka spojená s koncertem
3. a 4.6. v Sadech 1. máje  Slavnosti města Šumperka
DIVADLO V PARKU 
10.6. od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo)  Úžasná svatba 
 Moravské divadlo Olomouc
11.6. od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo)  Souborné dílo W. Shakespeara ve 
 120 min. Městské divadlo Zlín
12.6. od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo)  Calandriáda Divadlo Šumperk
13.6. od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo)  Benny rock´n´roll star 
 Východočeské divadlo Pardubice
16.6. od 19.30 hodin v Pavlínině dvoře (event. v DK)  ŠPEK 2011: Fleret 
 a Jarmila Šuláková
17.6. od 17 hodin v Pavlínině dvoře (event. v DK)  ŠPEK 2011: No Name, Anna K., 
 Imodium, November 2nd,
 Chuť, Johnny said the Number
17.6. od 19 hodin v kostele sv. Jana Křtitele  Svatodušní varhanní koncert 
 Radim Diviš 
18.6. od 18 hodin v Pavlínině dvoře (event. v DK)  BLUES APERITIV XII.
19.6. od 10 hodin ve velkém sále DK  Pirátská pohádka
19.6. od 16 hodin v Pavlínině dvoře (event. v DK)  ŠPEK 2011: 
 Moravia Big Band Zábřeh

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

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jiří Brodský, „Nic na odiv“/malba a objekty 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 26.6., proběhne 1.6. v 18 hodin.
Městská knihovna Jan Žmolík - Kresby Výstava trvá do 22.6.
Vila Doris - Komín Cesty české rozvojové pomoci - Mongolsko 
 Výstava trvá do 30.6. Lze ji zhlédnout po domluvě 
 se S. Markovou, tel.č. 583 285 943, 737 384 948.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy Výstava trvá do 31.8.
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DDM U RADNICE
4.6. od 10 do 18 hodin v Sadech 1. máje  Slavnosti města, školička lidových řemesel
 Pletení košíků, tkaní, drátování, zpracování
 ovčího rouna apod. 
7.6. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici
9.6. od 15 hodin v dílně  Modeláři
11.6. od 9 do 12 hodin v Kozím krámku  Malování na hedvábí
v Úzké ulici  Přihlášky v Krámku
14.6. od 15 hodin v dílně  Modelaříte a potřebujete poradit?
16.6. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do Z
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 
tel.  č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

VILA DORIS
Do 10.6. každé pondělí, středu, čtvrtek  Volná herna
a pátek vždy od 15 do 18 hodin v MC na „K“  
Do 7.6. každé úterý od 17  Cvičení pro nastávající maminky
do 18.30 hodin v MC na „K“  
Od 1. června do 30. září  Šumperský geocaching 2011 Více v čísle.
Od 7.6. vždy v úterý a čtvrtek  Počítačový kurz pro začátečníky
od 16 do 18 hodin v IT na „K“  8 lekcí po 2 hod., inf. B. Vavruša, 
 tel.č. 731 610 031, vavrusa@doris.cz
9.6.od 18.30 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: „Tour de France je
 když...“  Setkání se sportovní 
 sfotografk ou Markétou Navrátilovou
16.6. od 9 do 16 hodin v prostorách střediska Komín  Když oči nevidí  Více v čísle
Bližší informace: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 
583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
9.6. od 14 hodin v KD   Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
10.6. od 14 hodin v KS  Taneční odpoledne Hrají Staří kamarádi
14.6. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy  Mateřské centrum
od 9 do 12 hodin  
Každé pondělí od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: 
 Angličtina pro seniory
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: 
 Cvičení pro seniory 
Každé pondělí od 13.30 a od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: 
 Konverzace v němčině
Každé liché úterý od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: 
 Výtvarná dílna 7.6. - Keramika 
Každou středu od 10 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
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, „KS“ = Kavár-
nička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců. 

CENTRUM PRO RODINU
Každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek 
 Program pro předškolní děti
Každou středu od 10 hodin Divaklub 
v učebně fi rmy Uvax v 1. patře  
Každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky
Každý čtvrtek od 16.15 a od 17.30 hodin ve FS  Angličtina pro začátečníky I., II.
15.6. od 9.15 hodin ve FS  Společné tvoření pro seniory
Bližší informace:www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395 - zde rovněž nabídka 
poradenství pro všechny, kdo se ocitli v obtížných situacích, s M. Řezníčkovou, FS = Farní 
středisko, Kostelní nám. 4.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 
Každý čtvrtek od 19 hodin  Jam session
4.6. od 19 hodin  Šamanismus pro život současného člověka 
 Přednáška a koncert alternativního hudebníka V. Václavka
6.6. od 18 hodin  Existuje bílá a černá magie? Desatero mága aneb 
 kdo čaruje nezlobí  Přednáška Z. Waisové
9.6. od 19 hodin  Indonésie - putování po Jávě a Bali 
 Povídání s V. Lidajem
13.6. od 19 hodin  Dva měsíce na Havaji - to je málo! 
 Povídání s E. Luskačovou
16.6. od 19 hodin  Nemoc jako řeč duše  Přednáška K. Baudišové
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: „Tour de France je když...“
ve čtvrtek 9. června od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Setkání se sportovní fotografkou Markétou Navrátilovou, 
která od roku 2002 pravidelně mapuje nejslavnější cyklistický závod. 

Markéta Navrátilová - Čas na jídlo má pouze brzy ráno a pozdě večer. 
Jinak sedí celý den za řidičem na motorce a pozoruje okolní svět přes velký 
objektiv. Riskuje v prudkých sjezdech nebo stojí na okraji prudkého srázu. 

To vše dělá česká fotografka Markéta Navrátilová jen kvůli tomu, aby na Tour 
de France udělala co nejlepší snímek. Letos jede slavný závod už popatnácté. 
Sport ji moc nezajímá. Ráda fotí módu, portréty a design ve svém pražském 

ateliéru. Cyklistika, s níž je každý rok v průměru sedmdesát dní v roce na 
cestách po celém světě, je však výjimkou. Proto zažila éru Miguela Induraina, 

Marca Pantaniho, Lance Armstronga. Pravidelná účast na Tour a dalších 
závodech série ProTour je pro Navrátilovou privilegium. Jako jedna z mála totiž 

může každý den pořizovat snímky ze sedla motocyklu.
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Motýlí červen je opravdu šťavnatý
Poslední měsíc čtyřicáté deváté sezony 

Šumperského dětského sboru před námi 
a jako obvykle je docela šťavnatý. Je totiž 
třeba, aby všechna sborová oddělení ně-
jakým rozpoznatelným způsobem zakon-
čila celoroční práci, protože k čemu by to 
všechno bylo, kdyby se k něčemu nesmě-
řovalo. 

A tak již ve čtvrtek druhého června naši 
nejmenší, Růžové děti, vyjíždějí na svůj 
výroční zájezd, pravda trochu silné slovo 
pro tento jednodenní výlet, ale držme se 
obvyklé sborové terminologie. Ač ma-
ličký, obsahuje tento zájezd většinu toho, 
s čím se v dalších letech budou děti setká-
vat. Bude tu koncert, společné stolování, 
návštěva atraktivní lokality, likvidace při-
dělených fi nančních prostředků i cestovní 
návyky autobusové. Hned v dalším týdnu 
Růžové děti vystoupí na koncertech pro 
děti mateřských škol (sedmého a deváté-
ho června v sále Miroslava Raichla u nás 
na Komíně). To bude dopoledne, odpo-
ledne osmého a devátého pak máme zápis 
do sboru.

Ve středu osmého je sice odpoledne 
zápis, ale večer v 19.00 hodin v klášterním 
kostele svou sborovou sezonu zakončí 
děti, které již sborový kumšt ochutnaly 
podrobněji. Barevné děti a Plameňáci 
mají svůj závěrečný koncert a jsou ochot-
ny kousek času přenechat také těm, které 
to u nás mají nejtěžší: Mladším dětem 
hlavního sboru, jež před rokem, dvěma či 
třemi rovnýma nohama skočily do tem-
ných vln nejstaršího sborového oddělení 
a teď funí, prskají a lapou po dechu, aby 
se neutopily v záplavě požadavků, které na 
ně ze dne na den tento záludný hudební 
rybník naložil. Nemají to snadné, obtíž-

nost repertoáru, jeho rozsah i tempo práce 
jsou ve srovnání se selankou mladších sbo-
rečků nesrovnatelné. Většina z nich se však 
brzy rozkouká a přesto, že na všechno ještě 
stačit nemohou, mnohé již dokážou, a tak 
by bylo škoda nechat je mlčky stranou.

Následuje víkend jedenáctého a dva-
náctého. Zkušenější část koncertního 
sboru se na dva dny nastěhuje do uni-
čovské koncertní síně, aby pořídila čtvr-
tý a poslední blok nahrávek, které jako 
dvojité CD vánočních zpěvů (zatím se to 
ještě nijak nejmenuje) spatří světlo světa 
v prosinci tohoto roku. Sotva trochu vy-
dechnou, rozezní se opět jejich zpěvem 
podmanivý prostor šumperského kláš-
terního kostela při šestém pokračování 
série Koncertů pro UNICEF. Najdete nás 
tam ve středu patnáctého června v 19.00 
hodin. Pouze o dvaadvacet hodin později 
na stejném místě kratičké vystoupení při 
slavnostním vyřazení absolventů šumper-
ské Základní umělecké školy. Nu, a pak 
máme čtyři dny na to, abychom zabalili 
kufry, sborové i ty soukromé, a v úterý 
dvacátého prvního brzy ráno zamáváme, 
abychom večer přistáli v Dolomitech, kde 
budeme účastníky „International Choir 
Festival Alta Pusteria Italy“ a několika za-
jímavých štací okolo. Za týden se vrátíme 
akorát tak včas, abychom se v předvečer 
ukončení školního roku sešli na zahradě 
u Komína, slupli něco menšího, trochu 
si zazpívali a dali si pac před tím, než se 
rozběhneme na prázdniny. Moc času na 
ně nemáme, protože už sedmého srpna 
začíná prázdninové soustředění a s ním 
jubilejní padesátá sborová sezona. Ale 
o tom vám povíme, až se oslavy přiblíží.
 -TM-
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