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Šumperští oslavili Den Země téměř letně

Počasí jako na objednávku s téměř 
letními teplotami a velký zájem dětí 
i dospělých – letošní Den Země, který 
poslední dubnový pátek uspořádalo 
Středisko ekologické výchovy při místní 
Vile Doris, se opravdu vydařil. V centru 
pozornosti se přitom letos ocitli ptáci.

Ptáček zobáček, Sýkorky, Chřástal, 
Angry birds, Ptačí pírko, Sovička Evič-
ka a mnohá další stanoviště rozmístěná 
v Sadech 1. máje u Vily Doris lákala 
především děti na vědomostní soutě-
že, hry a výtvarničení. Nechyběly ani 
odměny, výstava, pódiová vystoupení 
a prodej místních produktů. Den Země 
je mezinárodním svátkem, který vychá-
zí z původních dnů Země, jež oslavova-
ly příchod jara. V moderním pojetí jde 
o ekologicky motivovanou akci, zaměře-
nou na vztah člověka k přírodě.      -zk-

Letošní Den Země se v Šumperku nesl ve znamení ptáků. Pro děti byla mimo jiné připravena i doplňovačka, po jejímž 
správném vyplnění vyhrály Ptačí plakát.  Foto: -zk-

Šumperská radnice chystá na poslední 
květnový týden dřevosochání.     Strana 2

„Sněmovními“ oslavami ožije město              
1. června.    Strany 5

Kostely a kaple se na jednu noc otevřou 
veřejnosti.    Strana 6

Balet Praha Junior přiveze do Šum-
perka Kouzelnou flétnu.    Strana 7
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Powiat Nyski, Jeseníky – Sdružení 
cestovního ruchu a město Šumperk při-
pravují projekt spojený s druhou etapou 
Čarodějnické cyklotrasy po česko-pol-
ském pohraničí, který je spolufinanco-
ván z prostředků ERDF Evropské unie. 
V Šumperku se v jeho rámci uskuteční 
poslední květnový týden dřevosochání za 
přítomnosti nejen regionálních, ale i pol-
ských sochařů, kteří se specializují na 
práci se dřevem. Sochy se později stanou 
součástí nového Čarovného lesa.

Řetězové pily, dláta a další sochařské 
náčiní vezmou sochaři do ruky v pondělí 
27. května v prostorách venkovního hřiš-
tě na tzv. Komíně v Komenského ulici. 
Na to, aby z přichystaného dřeva vytvořili 
svá díla, budou mít celý týden. „Sochaři 
by měli vytesat ze dřeva postavy s pohád-
kovým či čarodějným motivem,“ uvedla 
tisková mluvčí šumperské radnice Olga 
Hajduková a prozradila, že sochy budou 
v létě spolu s drobným mobiliářem, jako 
jsou lavičky, odpadkové koše a informač-

ní tabule, umístěny nedaleko za městem 
v těsné blízkosti Čarodějnické cyklotrasy 
vedoucí od Rapotína přes Nové Domky 
do Šumperka, a to na cestičce k Tulince 
mezi dnešními dvěma studánkami.

Celý projekt doplní propagační tis-

kovina s mapkou s vyznačením Čaro-
dějnické cyklotrasy a také místa, kde se 

Čarovný les nachází. „Z letáku se lidé 
dozvědí, kudy Čarodějnická cyk-
lotrasa vede, jaká jsou zastavení, něco 

málo z historie a vybrané zajímavosti 
období čarodějnických procesů a chybět 
nebude ani popis s fotografiemi soch. To 
vše doplní originální kresby Petra Válka. 
Rádi bychom Čarovný les přiblížili hlav-
ně dětem,“ dodala tisková mluvčí.

Čarodějnická cyklotrasa po česko-
polském pohraničí sestává ze dvou částí. 
Polská část vede z Paczkówa přes Nysu 
a Glucholazy do Zlatých Hor, odkud po-
kračuje česká část do Jeseníku, Velkých 
Losin, Šumperka a končí v Mohelnici. 
Cyklotrasa je po celé své délce značená 
a jednotlivá její zastavení sledují místa, 
která jsou spjata s honem na čarodějni-
ce v 17. století. V roce 2010 byla v jejím 
rámci zřízena stálá expozice Čarodějnic-
ké procesy v Geschaderově domě v Šum-
perku jako jedno z jejích zastavení. -red-

Již jedenáctý ročník Mezinárodního 
festivalu duchovní vokální hudby po-
řádá v Šumperku od 23. do 26. května 

sbor Schola od sv. Jana Křtitele. Dějiš-
těm bude vždy od sedmé podvečerní 
klášterní kostel Zvěstování Panny Ma-
rie. Festivalem bude slovem provázet 
Stanislav Předota, který na začátku 
každého večera zazpívá jeden z litur-
gických zpěvů Petra Ebena.

Festival zahájí ve čtvrtek 23. května 
Schola od sv. Jana Křtitele, jež své vy-
stoupení zaměří na českou a světovou 
duchovní hudbu 20. a 21. století. Spe-
vokol Zoltána Kodálya ze slovenské 
Galanty se pak ujme druhé poloviny 
koncertu a nabídne mimo jiné i sklad-
by spoluzakladatele sboru Kodályho.  

Druhý festivalový večer bude v pátek 
24. května patřit německému polopro-
fesionálnímu sboru Mitteldeutscher 

Frauenkammerchor, jehož členky se 
soustředí na interpretaci převážně du-
chovní hudby posledních sta let. Po 
jejich vystoupení dostanou prostor 
šumperští Motýli a mimořádné dílo 
Missa brevis in Es současného českého 
skladatele Miloše Boka.  

Sobotní závěrečný koncert otevře 
domácí smíšený sbor Avonotaj se ži-
dovskou duchovní tvorbou. Festival 
poté uzavře ojedinělé vokálně – instru-
mentální uskupení Musica pro Sancta 
Cecilia z Prahy, které se zaměřuje hlav-
ně na interpretaci hudby období gotiky, 
renesance a baroka. V neděli 26. května 
pak doprovodí sbory od deváté ranní 
slavnostní bohoslužbu v kostele sv. Jana 
Křtitele.  -red-

Město pořádá sochařký plenér       Broumovská 
Diakonie organizuje 
sbírku ošacení

Máte doma nepotřebné oblečení, 
obuv, hračky, ložní prádlo, bytový 
textil, deky, ale i cokoliv dalšího vy-
řazeného z domácnosti a je vám líto 
to vyhodit? Pak můžete využít sbír-
ky, kterou v sobotu 18. května pořá-
dá v Šumperku občanské sdružení 
Diakonie Broumov. Na šumperském 
nákladovém nádraží, jež se nachází 
za objektem někdejšího skladu Ze-
mědělského zásobování a nákupu, 
bude od  9 do 17 hodin přistaven va-
gon, u něhož bude zaměstnanec Dia-
konie darované věci přebírat. Věci by 
měly být zabalené do igelitových pyt-
lů či krabic, aby se transportem ne-
poškodily. Bližší informace mohou 
zájemci získat na tel.č. 224 316 800, 
224 317 203 nebo na adrese www.
diakoniebroumov.org. -zk-

      Kupte si KŽŠ 
a získejte zdarma 
jednu vstupenku
na výstavu

Muzeum Šumperk přichází při 
příležitosti Dne muzeí v měsíci květ-
nu s akcí nazvanou 1 + 1 zdarma. 
Každý, kdo si koupí vstupenku na 
některou z aktuálních výstav, a před-
loží během celého měsíce května 
v pokladně muzea kupon z květno-
vého čísla tohoto kulturního měsíč-
níku, získá zdarma jednu vstupenku 
navíc. KŽŠ je k dostání pouze za 
12 Kč v knihkupectvích, v knihovně, 
v divadle, kině Oko, v Informačním 
centru, v informacích městské úřa-
dovny a v novinových stáncích. -red-

      Kino Oko 
promítne Šmejdy

Syrový dokument Silvie Dymá-
kové nazvaný Šmejdi, jenž ukazuje 
manipulaci, ponižování a nátlak, 
které se skrývají za zavřenými 
dveřmi „předváděcích zájezdů pro 
seniory“, promítne šumperské kino 
Oko ve středu 15. května od 15 ho-
din. Vstupné je osmdesát korun, 
senioři zaplatí padesát korun a lidé 
starší šedesáti pěti let mají vstup 
zdarma. Ti, kteří přijdou, mohou 
v kině Oko podepsat petici proti 
těmto nekalým praktikám. Film 
již v době dokončování vzbudil za-
sloužený rozruch, protože nezkuše-
nosti, důvěřivosti a určité závislosti 
seniorů zneužívají v Česku desítky 
firem. -zk-

Šumperské dřevosochání je součástí 
projektu Čarodějnické cyklotrasy po 
česko-polském pohraničí. 
 Autor kresby: P. Válek

Schola od sv. Jana Křtitele festival za-
hájí.  Foto: archiv Scholy

Do další obnovy stokové sítě se chys-
tá v rámci projektu Zlepšení kvality vod 
horního povodí řeky Moravy – II. fáze, 
jenž je z velké části financován z Fondu 
soudržnosti Evropské unie, společnost 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 
Ta rozjela nákladnou rekonstrukci kana-
lizace ve východní části města před osmi 
lety a šumperští zastupitelé tehdy schvá-
lili soubor pravidel o podpoře města při 
rekonstrukci, obnově či výměně kana-
lizačních přípojek v letech 2005–2007, 
které vlastní soukromé osoby. Obdob-
ná pravidla pak schválili pro další ulice 
i v roce 2009 a v roce letošním. 

Nyní je „ve hře“ splašková kanaliza-
ce v ulicích Temenické, Javoříčko, Pod 

Senovou, Sluneční, Západní, Sokol-
ské, Anglické, Zábřežské, Vančurově, 
Alšově, Dobrovského, Majakovského, 
Gagarinově a Dolnostudénské, mimo 
evropský projekt pak v ulicích Eval-
dově a Prievidzské v rámci finančního 
plánu společnosti VHZ. Právě v Prie-
vidzské ulici již úprava vodovodu a re-
konstrukce kanalizace minulý týden 
odstartovala.

Do akce nazvané „Stavební úprava 
vodovodu a rekonstrukce kanalizace                             
- I. etapa ul. Prievidzská“ se společnost 
VHZ Šumperk, která je majitelem infra-
struktury a investorem, pustila v závěru 
minulého týdne. Práce, které provádí 
Šumperská provozní vodohospodářská 

společnost, jež vzešla z výběrového ří-
zení na zhotovitele, probíhají převážně 
v zelených plochách před domy s čís-
ly 3, 5, 7, 9 a 11. Vodovod i kanalizace 
pak přejde přes komunikaci směrem 
k domu č. 24. Samotné zemní práce 
s pokládkou potrubí se odhadují na pět 
týdnů, celá akce by měla skončit nejpoz-
ději 14. července. Navázat by na ni měla 
v tomto prostoru revitalizace sídliště, 
kterou připravuje místní radnice. -zk-

Poznámka na závěr: K velkému pro-
jektu obnovy kanalizační sítě, který 
připravuje akciová společnost Vodo-
hospodářská zařízení a jenž se v Šum-
perku dotkne šestnácti ulic, přineseme 
informace v některém z příštích čísel.

Rekonstrukce kanalizačních přípojek startuje

Květen je ve znamení festivalu duchovní hudby
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Slavnosti města 2013

Město se chystá na středověkou oslavu, vypukne 1. června
Před pěti sty dvaceti třemi lety, po-

čátkem června, se na pozvání Jiřího 
Tunkla sjeli do Šumperka čelní před-
stavitelé stavů Moravského markrabství 
a zástupci Slezských knížectví. Za zdmi 
místního zámku jednali o dalším osudu 
vedlejších zemí Koruny české, rozvráce-
né po česko-uherských válkách. Zůstat 
pod Uherskou korunou, nebo se vrátit 
pod Českou? Nakonec stavy Moravy 
i Slezska rozhodli, že budou postupo-
vat společně. Vladislav II. Jagellon-
ský později Korunu českou sjednotil. 
Tento důležitý mezník v dějinách letos 
již pošestnácté připomínají Slavnosti 
města Šumperka, které jsou zároveň 
příležitostí k oslavě Mezinárodního 
dne dětí a zahájení letní turistické se-
zony.

Letos poprvé se Slavnosti uskuteční 
pouze v jeden den - v sobotu 1. červ-
na. „Návštěvníci ovšem nebudou nijak 
ochuzeni o oblíbený tradiční program. 
Naopak ti, kdo dosud museli volit, zda 
se Slavností zúčastní v pátek nebo v so-
botu, mají po starostech,“ říká referent 
oddělení kultury a vnějších vztahů šum-
perské radnice Bohuslav Vondruška. 
O půl desáté ráno se tak ze Sadů 1. máje 
vydá malý průvod na Hlavní třídu, kde 
bubeníci oznámí začátek Slavností a po-
zvou kolemjdoucí do parku. Slavnosti 
odstartují úderem desáté dopolední 
a na čtyřech scénách nabídnou bohatý 
program. V něm se představí skupiny 
historického šermu Páni z Bludova, 
místní Barbaři a další, chybět nebudou 
taneční a sportovní vystoupení šumper-
ských klubů a spolků, rytířská tábořiště, 
jarmark s  lidovými řemesly a jesenický-
mi produkty, hry, soutěže a atrakce pro 
děti a samozřejmě bohaté občerstvení.

Od šesté podvečerní dostanou pro-
stor místní kapely Omicron a Dead 
Pope‘s Company. Vyvrcholením pak 
bude loučemi osvícený průvod s rytíři, 

kejklíři, bubeníky, koňmi, vlajkonoši, 
dudáky a tanečnicemi. Ten projde měs-
tem po Hlavní třídě a Starobranské uli-
ci k radnici, kde se do něj zapojí radní 
a zástupci partnerských měst, a stejnou 
cestou se vrátí zpět do parku. 

„Po slavnostní ceremonii, během níž 
moravští a slezští stavové projednají 
další osud vedlejších zemí Koruny čes-
ké, roztočí ohňovou show šumperská 
skupina Meče a blesky. Závěrečnou 
tečkou bude velkolepý ohňostroj,“ 
prozrazuje Vondruška a dodává, že 
Slavnostmi budou provázet herci šum-
perského divadla Vendula Nováková 
a Matěj Kašík. Po celou dobu akce bude 
navíc v parku umístěn informační stá-
nek města, v němž získají lidé infor-
mace o programu, nafukovací balonky 
a další propagační materiály.

Slavnosti letos nabídnou nejen dě-
tem hned patero her v parku. Půjde 
o disciplíny U rytíře, kde bude úkolem 
správně seřadit a pojmenovat různé ry-

tířské zbraně a části zbrojí, Žoldnéřský 
výcvik, kdy musí soutěžící v drátěné 
košili a přilbě s mečem a halapartnou 
projít několika překážkami, a U piráta, 
kde se bude vázat lodní smyčka. Sou-
těž Robina Hooda je pak přetahovanou 
lanem na špalcích a Házení podkov 
představuje starou uherskou hru há-
zení podkov na zabodnutý kolík. „Na 
každém stanovišti obdrží soutěžící 
kartičku s jednotlivými vyznačenými 
stanovišti a bude se moci zapojit do 
soutěže. Jakmile získá potvrzení o spl-
nění úkolů, předá vyplněnou kartičku 
v informačním stánku města a získá 
malou odměnu,“ popisuje referent 
oddělení a podotýká, že kartička bude 
slosovatelná. Tři vylosovaní výherci 
obdrží drobnou věcnou cenu. „Loso-
vání proběhne v 17.30 hodin při vy-
hlašování vítězů výtvarných soutěží na 
hlavní scéně,“ upřesňuje Vondruška.

U příležitosti letošních Slavností 
vyhlásila místní radnice dvě výtvarné 
soutěže. V první o nejlepší návrh pro-
pagačního plakátu, do níž se zapojili 
studenti oboru grafický design na míst-
ní „průmyslovce“, rozhodla o vítězi ve-
řejnost hlasováním na internetových 
stránkách města. Nejúspěšnější návrh 
plakátu Romana Bezděka se přitom  stal 
součástí propagační kampaně Slavností 
města Šumperka. A protože tato akce 
oslavuje i Mezinárodní den dětí, zamě-
řila se druhá soutěž na děti z místních 
„mateřinek“ a základních škol. „Děti 
rozdělené do tří věkových kategorií 
budou soutěžit o nejhezčí výkres s té-
matikou „Můj nejlepší den dětí“. Vy-
brané výkresy budou vystaveny během 
Slavností v parku a návštěvníci budou 

moci přímo na místě hlasovat pro ty 
nejlepší,“ říká referent oddělení kultu-
ry a vnějších vztahů.

Součástí „sněmovních“ oslav bude 
opět historický jarmark. Mezi jarma-
rečníky bude navíc i stan, kde si zájemci 
budou moci vyzkoušet tradiční lidová 
řemesla, ověřit si svou zručnost a naučit 
se zajímavým věcem. Se svou Školičkou 
lidových řemesel se zde představí Stře-
disko volného času Doris. 

A protože Slavnosti města otevírají 
letní turistickou sezonu, budou od 9 do 
17 hodin zdarma zpřístupněny expozice 
Čarodějnické procesy v Geschaderově 
domě a radniční věž. Od neděle 2. červ-
na budou průvodci opět provázet po 
krásách památek během prohlídkových 
okruhů historickým jádrem města.   -zk-

Slavnosti města připomínají sněm moravských stavů a zástupců stavů slezských 
knížectví z roku 1490.  Foto: -pk-

Slavnosti jsou letos 
jednodenní

Připraveny jsou hry nejen 
pro děti, vyhlásí se vítězové 

výtvarných soutěží

Přijedou jarmarečníci, 
odstartuje turistická sezona

Přijďte v kostýmu 
a zúčastněte se průvodu!

Ve velkém večerním průvodu ne-
musejí jít pouze účinkující. Pokud 
se převléknete do jakéhokoliv his-
torického kostýmu, stačí i zdobený 
plášť, můžete úderem deváté večerní 
stylově vyrazit spolu s rytíři, kejk-
líři, bubeníky, koňmi a vlajkonoši 
městem k radnici. Před zahájením 
průvodu se budou rovněž prodávat 
louče. Do průvodu se mohou zařadit 
i děti s lampiony. Každý, kdo přijde 
na Slavnosti v historickém kostýmu, 
dostane v informačním stánku města 
zdarma pamětní placku.

Vědomostní soutěž 
ke Slavnostem města

 
Probíhat bude na webových strán-

kách města www.sumperk.cz od 
pondělí 20. do čtvrtku 30. května. 
Při zodpovězení tří otázek mohou 
soutěžící vyhrát ceny od partnerů 
akce: dva dárkové balíčky od Pivova-
ru Holba, dva lístky na Revival Invazi 
od Domu kultury Šumperk, poukazy 
na skipasy pro zimní sezonu 2013/14 
ve Ski areálu Kraličák a CD skupiny 
Dead Pope‘s Company.
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Informace/Komunitní plánování

Bezplatné vyšetření pigmentových 
znamének nabídnou veřejnosti lékaři 
šumperské nemocnice v rámci akce 
„Den prevence rakoviny kůže s Českou 
průmyslovou zdravotní pojišťovnou“. 
Ta se uskuteční v pondělí 13. května 
v kožní ambulanci nemocnice od sed-
mé ranní do čtvrté odpolední. Kromě 
vyšetření znamének bude pro zájemce 
připraveno také bezplatné poradenství 
týkající se péče o pokožku. Cílem je in-
formovat veřejnost o vhodné prevenci 
před rakovinou kůže a zachytit během 
vyšetření problematické případy. Ná-
dory kůže totiž patří mezi nejagresiv-
nější. Pravidelné kontroly odborníci 
doporučují nejméně jednou ročně.

Akce se uskuteční během Evropské-
ho dne melanomu. „Jde nám o preven-
ci nebezpečných kožních nádorů. Akce 
tedy není určena pro pacienty s běž-
nými kožními nemocemi, ale pouze 
pro ty, kteří potřebují posoudit svá 
pigmentová znaménka či névy,“ říká 
primář kožního oddělení šumperské 
nemocnice Lubomír Drlík a podotýká, 
že mezi nejzhoubnější druhy rakoviny 
patří právě nádor kůže zvaný mela-
nom. Je zákeřný tím, že na rozdíl od 
jiných kožních nádorů začíná relativně 

brzy metastazovat do jiných orgánů. 
„S pokročilejším onemocněním kle-

sá šance na uzdravení. Proto je důleži-
tý včasný záchyt onemocnění, který je 
možný pouze pravidelným a důkladným 
kontrolováním vzhledu pokožky. Rád 
bych proto apeloval na veřejnost, aby 
lidé využili preventivní akci a přišli se 
nechat vyšetřit,“ zdůrazňuje Drlík. Ze-
jména lidé, kteří mají na svém těle větší 
množství znamének, by měli dbát zvýše-
né pozornosti. „Také ti, kteří mají světlej-
ší pokožku či pokud měl v jejich rodině 
někdo kožní nádor,“ upřesňuje lékař. 

Kromě vyšetření pigmentových 
útvarů na kůži odborníci poradí, jak 
pečovat o pokožku v letních měsí-
cích. Melanom se může vyskytnout 
na jakékoliv části těla, nejčastěji se 
však nachází na plochách, které jsou 
vystaveny slunečnímu záření. „Každý 
by se měl chránit před neadekvátním 
sluněním, především pak lidé s citli-
vějším fototypem pokožky. Bohužel se 
ale mnoho osob nechrání vůbec, nebo 
špatně,“ podotýká primář a dodává, že 
na pondělní akci budou mít zájemci 
mimo jiné příležitost zjistit, jaký mají 
fototyp kůže a jaký ochranný krém  by 
měli používat.  -mp, zk-

Již sedmnáctý ročník Českého dne 
proti rakovině proběhne ve středu        
15. května. Zaměří se přitom na preven-
ci rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Třetí květnovou středu vyrazí do 
šumperských ulic opět studentky místní 
Střední zdravotnické školy a členky Ligy 
proti rakovině v Šumperku. Kolemjdou-
cím budou již tradičně nabízet za dvacet 
korun žlutý kvítek měsíčku zahradního, 
k němu pak přidají letáček upozorňující 
na problematiku onemocnění tlustého 
střeva a konečníku. Na něj u nás ročně 
onemocní osm tisíc lidí a čtyři tisíce na 
toto onemocnění umírají. Až šedesát 
procent nemocných přitom přichá-
zí v pokročilém, obtížněji léčitelném 
stádiu. Proto jsou důležitá preventivní 
vyšetření, jež mohou onemocnění včas 
odhalit, a zachránit tak život. 

„Nabízíme je bezplatně občanům 
starším padesáti let, a to vyšetřením 
přítomnosti krve ve stolici, nebo od 
pětapadesáti kolonoskopickým vyšetře-
ním střeva,“ říká lékařka a předsedkyně 
šumperské Ligy proti rakovině Jiřina 
Koutná a dodává, že ačkoliv je toto 
vyšetření bezplatné, využívá jej pouze 
čtvrtina populace ve zmíněném věku. 
Riziko vzniku nádorů může podle ní 
až o šedesát procent snížit nekuřáctví, 
zdravá výživa a dostatek tělesné aktivity. 
„Věříme, že nám lidé i letos finančními 
příspěvky pomohou splnit naše úko-
ly a současně si uvědomí, co dobrého 
mohou udělat pro svoje zdraví,“ uzavírá 
lékařka. -zk-

Město Šumperk pořádá ve spolu-
práci s poskytovateli sociálních služeb 
v Šumperku a okolí akci s názvem Ve-
letrh sociálních služeb. Uskuteční se 
ve středu 22. května od 10 do 17 hodin 
v letním divadle u Vily Doris a v při-
lehlých Sadech 1. máje.

„Poskytovatelé sociálních služeb 
v Šumperku a okolí představí v rám-
ci veletrhu své služby. Návštěvníci 
se mohou těšit na praktické ukázky 
z činnosti jednotlivých poskytovatelů 
a sami si mohou vyzkoušet například 
překonávání překážek na mechanic-
kém vozíku, zdarma si nechat změřit 
krevní tlak, zjistit svoji krevní skupi-
nu, změřit si hladinu glykemie či vy-
zkoušet si nácvik kardiopulmonální 
resuscitace dospělého a dítěte,“ sdělila 
koordinátorka projektu Komunit-
ního plánování Slavěna Karkošková 
z odboru sociálních věcí šumperské 
radnice. Na veletrhu tak představí 
své služby například společnosti Pon-
tis Šumperk o.p.s., Charita Šumperk, 
Armáda spásy, Domov důchodců, 
SONS Šumperk, Centrum Pomněnka 

a další. Součástí akce je rovněž dopro-
vodný program. Své umění zde kromě 
uživatelů sociálních služeb předve-
dou skupiny mažoretek SANY, ma-
žoretky seniorky Bohdíkov, taneční 
skupina Tornádo a Klub sportovního 
tance NEXT. O hudební program se 
postarají skupiny BEG BIE Country             
M. Machala a KIKS. Celou akcí budou 
provázet moderátoři Hana Písková 
a Dušan Ščambura. 

„Projekt komunitního plánování 
sociálních služeb navazuje na předešlý 
projekt, který byl realizován v letech 
2005-2007, kdy jsme pořádali podob-
né akce za účelem zvýšení povědomí 
o sociálních a souvisejících službách 
poskytovaných v Šumperku a okolí,“ 
doplnila Karkošková. Vzápětí upřesni-
la, že akce je pořádána v rámci projektu 
Rozvoje procesu komunitního plánová-
ní sociálních služeb v Šumperku, který 
je financován z prostředků Evropské-
ho sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu 
České republiky.  O. Hajduková

Ulice rozkvetou 
měsíčkem lékařským

V minulém čísle Šumperského zpra-
vodaje byl v článku nazvaném „Město 
rozdalo prestižní ceny, jednu předa-
la i Věra Čáslavská“ chybně uveden 
název firmy, jež obdržela za loňský 
rok ocenění v kategorii Podnikání, 
podkategorii výrobní společnosti. 
Zmíněnou cenu obdržela společnost 
SHM, s.r.o. Šumperk, nikoliv firma 
PIVOT a.s. Šumperk. Za mylnou in-
formaci se omlouváme.
Společnost SHM, s.r.o. založili v roce 

1993 Mojmír Jílek a Pavel Holubář 
a její první výrobní činností byla pří-
prava vodivých vrstev na keramické 
izolátory. Dnes je jejím hlavním za-
měřením příprava speciálních tvrdých 
PVD povlaků na nástroje, s nimiž sla-
ví úspěchy na domácím trhu i ve světě. 
V roce 2002 založila SHM společně se 
švýcarskou firmou PLATIT AG firmu 
PIVOT a.s., jež se zabývá vývojem, 
výrobou a servisem PVD povlakova-
cích zařízení. Loni v srpnu společnost 
SHM otevřela nové Centrum výzku-
mu a vývoje Stana Vepřeka.

      V knihovně 
se bude hovořit 
o pravoslaví v Polsku 

V cyklu zajímavých besed po-
kračuje v květnu Městská knihov-
na. Povídání s Janou Novákovou je 
v knihovně v ulici 17. listopadu na-
plánováno na čtvrtek 16. května od 
17 hodin v půjčovně pro dospělé. 
Nese název Pravoslaví v Polsku.

Pravoslavní v Polsku tvoří vý-
znamnou křesťanskou menšinu. 
Jana Nováková seznámí poslucha-
če s dějinami, kulturním odkazem 
a významnými osobnostmi z řad 
polského pravoslaví. Vstup je volný.

Besedě bude předcházet vernisáž 
výstavy polské fotografky Grazy-
ny Ewy Wojtków, jež dokumentuje 
každodenní život v pravoslavných 
klášterech, kde několikrát pobývala. 
Výstava nazvaná V klášteře bude za-
hájena v 16 hodin. -red-

          Taneční večer 
podpoří dětský domov

Taneční pořad, během něhož se 
představí nejlepší taneční skupiny 
ze Šumperka a okolí, chystá na pátek   
17. května místní Dům kultury. Vý-
těžek ze vstupného, které činí rovnou 
stokorunu, bude věnován vybrané-
mu dětskému domovu.

Velký sál Domu kultury obsadí od 
šesté podvečerní tanečníci z Klubu 
sportovního tance Next Šumperk, 
Folí de la Fúl, Mažoretky Sany, Tor-
nádo Šumperk a mnozí další. Kromě 
tanečních představení je připravena 
tombola, k tanci a poslechu zahraje 
živá hudba a v závěru večera vystou-
pí profesionální tanečníci ve stan-
dardních tancích Dagmara a Jaroslav 
Ceklovi a mistři republiky v latin-
skoamerických tancích pro rok 2013 
Sabina Pišková a Filip Karásek. -red-

         Další legenda 
na Hrádku: 
Edward „Kid“ Ory

V pátek 24. května vzpomene od 
19:30 hodin Teens Jazzband z Vel-
kých Losin prostřednictvím akce 
Hrádek pro krále v šumperském di-
vadle legendu Edwarda Kida Oryho. 
Tento hráč je považován za jednoho 
z nejslavnějších představitelů trom-
bonu. Účinkoval v orchestrech Joe 
„King“ Olivera, Louis Armstronga 
či Jelly Roll Mortona, ale vedl i svou 
vlastní kapelu. Ve známost vešel ze-
jména svou typickou rytmizovanou 
hrou, jíž doprovázel melodickou lin-
ku trumpet či kornetů.  -ich-

Město pořádá 
Veletrh sociálních služeb

OPRAVA

Nechte si zdarma vyšetřit znaménka, 
vyzývá lékař Lubomír Drlík
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Informace/Noc kostelů

Celovečerní filmový debut natáčí v těchto dnech 
v Šumperku režisér a herec Ondřej Sokol. Krimi 
komedie nazvaná Krásno je inspirována událostmi, 
které se před lety odehrály ve městě a na nedale-
ké přehradě Krásné. První klapka „padla“ v neděli               
5. května v prostorách krematoria. Ve městě a jeho 
okolí se přitom bude filmový štáb pohybovat téměř 
celý měsíc. 

Již koncem dubna přiblížili připravovaný snímek 
jeho tvůrci Ondřej Sokol a Vojtěch Frič zastupitelům. 
Vzhledem k tomu, že se nejméně osmdesát procent 
Krásna bude odehrávat v Šumperku a okolí, požá-
dali místní radnici o podporu. O tom, jakou bude 
mít podobu, rozhodnou zastupitelé na svém červ-
novém jednání. „Film bude svým způsobem město 
propagovat. Navíc zde ze šestadvacetimilionového 
rozpočtu utratíme většinu peněz. Při natáčení bude-
me spolupracovat s místními firmami a celý štáb tu 
bude samozřejmě bydlet a stravovat se,“ řekl produ-
cent filmu Vojtěch Frič.

Název připravovaného snímku je odvozen od 
přehrady Krásné, v níž našli utopenou maminku 
Michala, jedné z postav scénáře snímku. „Snímek je 
v podstatě o návratu, proto je v něm město Šumperk 
důležité. Příběh vychází z poměrně autentických 
a tragických událostí, není to ovšem rekonstrukce, 
ale fikce,“ uvedl šumperský rodák Ondřej Sokol. Ten 
se zhostil nejen „role“ režiséra, ale spolu s Petrem 
Vydrou a Martinem Fingerem, jenž rovněž pochází 
ze Šumperka, napsal scénář a ve filmu si také zahraje. 
V dalších rolích by se pak měli představit například 
Martin Finger, Jana Krausová, Zuzana Stavná, Karel 
Roden, Jaroslav Plesl, David Matásek či Hana Ma-
ciuchová. V této černé komedii si zahrají rovněž lidé 
ze samotného Šumperka a okolí, kteří se zapojí do 
komparsu. Premiéra filmu je přitom plánována na 
leden příštího roku, předpremiéra by podle Ondřeje 

Sokola mohla proběhnout právě v jeho rodišti.
A kde všude se v Šumperku filmaři objeví? Kromě 

Krásného, krematoria, nemocnice a „Sanatorky“ to 
bude samozřejmě i centrum města – například pro-
stor u kavárny Svět, ulice Radniční a Starobranská, 
náměstí Míru, Dům kultury a přilehlé Sady 1. máje, 
okolí kina Oko, náměstí Svobody, ulice 17. listopa-
du a také ulice Gen. Svobody u pošty. V této sou-
vislosti se na krátkou dobu mohou části některých 
ulic uzavřít, při nočním natáčení by se pak lidé měli 
připravit na zvýšený hluk. Natáčení přitom budou 
asistovat městští strážníci, kteří budou usměrňovat 
chodce i provoz aut. Půjde ovšem vždy o krátkodo-
bou záležitost. -zk-

Ondřej Sokol točí v Šumperku film Krásno

Kostely a kaple se na jednu noc otevřou veřejnosti

Šumperský rodák Ondřej Sokol točí v těchto dnech 
ve městě film Krásno, k němuž napsal scénář spolu 
s Petrem Vydrou a Martinem Fingerem, jenž rovněž 
pochází ze Šumperka.  Foto: archiv

Poněkud netradičním způsobem se 
v pátek 24. května otevřou některé šum-
perské kostely. Akce nazvaná Noc koste-
lů, jež probíhá v celé republice, nabídne 
zejména lidem, kteří stojí mimo církev 
či na jejím okraji, možnost nezávazného 
přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Ur-
čena je i těm, kteří víru v Boha a cestu do 
společenství církve teprve hledají. Letoš-
ní Noc kostelů je navíc obohacena o téma 
Význam sv. Cyrila a Metoděje pro naši 
církev, pro naši kulturu a pro naši zemi.

Také letos budou moci návštěvníci 
ve stovkách otevřených kostelů po celé 
republice poznávat a obdivovat duchov-
ní a umělecké skvosty křesťanství, které 
nejsou pouze výrazem minulosti, ale 
i živé přítomnosti. O tom svědčí boha-
tý kulturně-duchovní program, v němž 
opět nebudou chybět koncerty, komen-
tované prohlídky, možnost nahlédnout 
do kostelních sakristií, vystoupat na 
věže či prožít liturgii, nebo jen v tichém 
zastavení vnímat to, co bylo inspira-
cí pro stavitele křesťanských chrámů. 
V Šumperku budou moci zájemci zamí-
řit v pátek 24. května hned do pěti kos-
telů – kostela sv. Barbory v Jiráskových 
sadech, klášterního kostela Zvěstování 

P. Marie v Kladské ulici, kostela sv. Jana 
Křtitele na Kostelním náměstí, kostela 
sv. Jana Evangelisty v Husitské ulici a do 
kostela Českobratrské církve evangelic-
ké na náměstí Svobody.  -zk-

Kostel sv. Jana Křtitele na Kostelním 
náměstí: 17:50–18:00 Slavnostní zvonění 
* 18:00–19:00 Mše svatá * 19:00–20:00 
Prohlédněte si kostel zblízka – individ. 
prohlídka * 19:00–21:00 Stoupej k vý-
šinám – výstup na kostelní věž * 19:00–
23:30 Výstava ornátů a bohoslužebných 
předmětů * 19:00–20:30 Dobrodružná 
cesta kostelem pro děti * 20:00–20:30 
Nechte se oslovit historií a krásou – ko-

ment. prohlídka. * 20:30–21:15 Avonotaj 
– koncert * 21:15–21:30 Seznámení s var-
hany – povídání, ukázky * 21:30–22:00 
Prohlédněte si kostel zblízka – individ. 
prohlídka * 22:00–22:30 Nechte se oslo-
vit historií a krásou – koment. prohlídka              
* 22:30–23:00 Prohlédněte si kostel zblíz-
ka – individ. prohlídka * 23:00–23:45 
Chvíle k zamyšlení a meditaci se zpěvy               
* 23:45–24:00 Duchovní slovo, závěrečná 
modlitba

Klášterní kostel Zvěstování Panny 
Marie v Kladské ulici: 17:50-18:00 Slav-
nostní zvonění* 19:00-21:00 Koncert * 
21:00-21:15 Prohlédněte si kostel zblízka 
– individ. prohlídka * 21:15-21:30 Nech-
te se oslovit historií a krásou – koment. 
prohlídka 

Kostel sv. Barbory v Jiráskových 
sadech: 18:00-19:00 koncert Avonotaj                   
* 19:00-19:15 Prohlédněte si kostel zblíz-
ka – individ. prohlídka * 19:15-19:30 
Nechte se oslovit historií a krásou – ko-
ment. prohlídka 

Kostel sv. Jana Evangelisty v Husitské 
ulici: 19:00-24:00 I. okruh: Seznámení 
s historií kulturní památky, prohlídka 
orig. stavebních plánů, prohlídka litur-
gických předmětů a oblečení, liturgické 

knihy, novodobá farní kronika s histo-
rickými záznamy, prohlídka fotografií            
* II. okruh: Prohlídka věže a zvonů, pro-
hlídka hodinového stroje, pamětní deska 
obětem první světové války, prohlídky po 
menších skupinách - asi 5 lidí 

Kostel Českobratrské církve evange-
lické na nám. Svobody: 18:00–19:00 Hra 
pro děti * 19:00–19:15 Úvodní promlu-
va, farářka Hana Ducho * 19:15–19:35 
Co a jak u evangelíků? – děti se ptají                        
* 19:45–20:00 Malý varhanní koncert                                                    
* 20:00–23:00 Možnost prohlídky histo-
rického hodinového stroje ve věži kostela 
* 20:00–20:15 Bible slaví narozeniny – 
pár slov o bibli s výstavkou * 20:15–23:45 
Biblický maraton – opisování biblických 
veršů * 20:15–20:45 Jak pomáhá Diako-
nie ČCE v Africe – vyprávění Jany Škuba-
lové o Etiopii * 21:00–21:30 Zpěvy z Taizé 
* 21:30–21:45 Bible slaví narozeniny – 
pár slov o bibli s výstavkou * 21:45–22:00 
Malý varhanní koncert * 22:00–22:30 
Jak pomáhá Diakonie ČCE v Africe 
– vyprávění Jany Škubalové o Etiopii                                 
* 22:30–23:00 Moderní křesťanská hudba 
ze všech koutů světa * 23:15–23:45 Zpě-
vy z Taizé * 23:45–24:00 Slovo na závěr 
a požehnání

Místní „VOŠka“ nabízí 
rozšíření vzdělání

Mnozí absolventi všech typů středních škol a gym-
názií řeší, kam budou po maturitě dále směřovat. 
Jejich volbou často bývá rozhodnutí pokračovat ve 
studiu na univerzitách, vysokých školách a vyšších 
odborných školách.  

Málokdo možná ví, že šumperská „průmyslovka“ 
nabízí vyšší odborné vzdělání ve tříletém studiu oboru 
informační technologie, a to ve vzdělávacím programu 
aplikace výpočetní techniky. Studenti zde získají nejen 
praktické dovednosti z oboru a anglického jazyka, ale 
i možnost výběru odborného zaměření vzdělání: počí-
tačové sítě, informační systémy, webovské, ekonomické 
a technické aplikace. Jednoduše vybírají to, co je zajímá 
a v čem se budou chtít dále realizovat. Po úspěšném ab-
solvování získávají titul diplomovaný specialista – DiS.

Průběh vzdělávání na této vyšší odborné škole 
odpovídá studiu, jež je obvyklé na vysokých školách              
– studenti mají možnost volby předmětů, za úspěšně 
absolvované zápočty a zkoušky získávají kredity, do-
sažení stanoveného počtu kreditů umožňuje postup 
do dalšího ročníku a případné neudělení zkoušky či 
zápočtu mohou napravit v dalším studijním období. 
Studium je zakončeno absolutoriem, a to zkouškou 
z odborných předmětů, anglického jazyka a obhajo-
bou absolventské práce.

Vyšší odborná škola navíc umožňuje, aby se zapojili 
i ti studenti, kteří během studia na vysoké škole z jaké-
hokoli důvodu neuspěli. V případě, že studovali podob-
né zaměření, škola uznává jejich úspěšně absolvované 
zápočty a zkoušky. Studenti mohou v tomto případě 
nastoupit i do vyšších ročníků. Absolventi této vyšší 
odborné školy nacházejí uplatnění jak ve státních in-
stitucích, tak i v soukromé sféře. Přihlášky ke studiu je 
možno podávat v I. kole přijímacího řízení do 31. květ-
na. Více informací lze získat na www.vsps-su.cz. -red-

Noc kostelů se každoročně těší velké-
mu zájmu veřejnosti.  Foto: -pk-
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Kaleidoskop událostí

Historického úspěchu dosáhli šum-
perští gymnazisté v letošní konverzační 
soutěži v ruštině. Po vítězství v krajském 
kole v obou kategoriích dosáhli mimo-
řádného úspěchu i v celonárodním fi-
nále. Student 3. ročníku Peter Nedělník 
zvítězil, a stal se tak nejlepším ruštiná-
řem v České republice v kategorii SŠI, 
v kategorii SŠII obsadila studentka          
4. ročníku Adéla Hrdličková vynikající 
2. místo. Studenti šumperského Gym-
názia se tak v konkurenci účastníků 
ze čtrnácti krajů stali nejúspěšnějšími 
v celé konverzační soutěži.

Národní finále proběhlo 10. dubna 
v Praze v Ruském středisku vědy a kul-
tury pod záštitou Národního institutu 
dětí a mládeže Ministerstva školství. 
V úvodu téměř pět hodin trvající sou-
těže čekal přítomné netradičně zadaný 
poslech, po něm následovaly vědomost-
ní test z reálií a losování témat, o nichž 
pak diskutovali se členy poroty, na zá-
věr byla připravena „disciplína“, v níž 
museli prokázat nejen znalost jazyka 
a vědomosti, ale hlavně pohotovost, ori-
ginalitu, nápady. A právě poslední část 
se studentům jevila jako nejobtížnější.

O tom, že úspěch šumperských 
gymnazistů není náhodný, svědčí oce-
nění a výsledky v soutěži za posledních 
šest let, kdy se pětkrát probojovali do 
celonárodního finále a Petr Nedělník 
byl za své úspěchy v ruštině v loňském 
roce vyhlášen Talentem Olomouckého 
kraje. H. Polišenská

Město Šumperk a Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slezska 
uspořádaly nultý ročník akce Brány pa-
mátek dokořán. Konal se u příležitosti 
Mezinárodního dne památek a sídel ve 
čtvrtek 18. dubna.

V rámci pilotního ročníku se v Šum-
perku otevřely brány Vlastivědného 
muzea v Šumperku, kostela Zvěstová-
ní Panny Marie a stálé expozice Čaro-
dějnické procesy v tzv. Geschaderově 
domě. Celkem třikrát průvodkyně 
provedly zájemce historickým jádrem 
města s výkladem zahrnujícím historii 
města a zajímavosti o šumperských pa-
mátkách. Celou akci završila přednáška 
archeologa Jakuba Halamy v prostorách 
Městské knihovny Šumperk nazvaná 
„Klenoty dávnověku – pravěk a archeo-
logie severozápadní Moravy“.

„Za památkami se vydalo sedm 
set jedenáct návštěvníků, mezi nimiž 

byli nejen Šumperané, ale i obyvatelé 
z okolí,“ uvedl referent oddělení kultu-
ry a vnějších vztahů šumperské radnice 
Bohuslav Vondruška. Vzápětí upřesnil, 
že do muzea se vydalo 185 zájemců, ex-
pozici Čarodějnické procesy navštívilo 
207 lidí a jen o sedmnáct méně zavíta-
lo do kostela Zvěstování Panny Marie. 
Průvodkyně provedly historickým já-
drem města sedmdesát osm lidí a před-
nášku Jakuba Halamy si nenechalo ujít 
jedenapadesát zájemců.

Podobná akce, ale v mnohem větším 
měřítku, se uskuteční ještě letos. Tra-
diční Dny evropského dědictví otevřou 
i jindy nepřístupné památky o víkendu 
7. a 8. září. -red-

Již osmý ročník veletrhu student-
ských společností VOŠ a SPŠ Šumperk, 
jehož cílem je představit veřejnosti 
inovativní metody výuky technic-
kých oborů s důrazem na oblast od-
borných praxí, stáží ve významných 
regionálních firmách a na podporu 
individuálního rozvoje talentovaných 
žáků, proběhl v úterý 9. dubna v infor-
mačním centru školy. Kromě školních 
společností s podnikavými studenty se 
zde poprvé představilo Regionální cen-
trum inovací výuky.

„Vznik centra vycházel především 
z dlouhodobé spolupráce naší ško-
ly a významných firem regionu, které 
jsou nejen důležitými zaměstnavateli, 
ale často i evropskými či světovými líd-
ry v oblasti technických inovací svých 

oborů,“ uvedl Petr Vepřek, ředitel školy, 
která je v povědomí veřejnosti zapsaná 
jako škola studentského podnikání, jež 
se zaměřuje na propojení výuky s fi-
remní praxí. Ze zmíněné spolupráce se 
podle něj vyprofilovaly společné cíle, 
mezi něž patří prohloubení spolupráce 
školy, firem a institucí na inovaci výu-
ky technických oborů, podílení se na 
tvorbě školních vzdělávacích programů 
technických oborů s cílem maximální 
uplatnitelnosti absolventů v zaměstnání 
a na tvorbě a realizaci programů dalšího 
a celoživotního vzdělávání s možností 
využití školy a školicích středisek firem, 
rozvíjení možnosti odborných praxí, 
stáží a dlouhodobých prací žáků školy 
ve firmách s důrazem na podporu indi-
viduálního rozvoje talentovaných žáků, 
podpora odborného růstu pedagogů 
školy formou účasti na odborných 
školeních a formou stáží ve firmách 
a podpora popularizace technicky za-
měřeného vzdělávání v šumperském 
regionu. Do spolupráce se přitom zapo-
jily šumperské společnosti Apator Me-
tra, Design CIS, Elzaco spol., Generi, 
Maregs, Pars nova, Pramet Tools a Pi-
vot a také Klein & Blažek Štíty, Slovácké 
strojírny, závod MEP Postřelmov a Fa-
kulta elektrotechniky ČVUT Praha. 

„Součástí letošního veletrhu byla 
kromě prezentace nově otevřeného 
centra a besedy s hosty i základní pre-
zentace čtyř studentských školních 
firem a projektů školy. Naši žáci klad-
li důraz také na program pro pozvané 
hosty z řad žáků školy, do něhož byl za-
hrnut i workshop na téma Jak se správ-
ně oblékat v obchodní praxi, barevná 
typologie. Nechyběly ani manažerské 
hry o ceny a soutěž o nejlepší student-
skou společnost,“ popsala program uči-
telka ekonomických předmětů Marie 
Johnová. Vzápětí dodala, že žáky a stu-
denty šumperské „průmyslovky“, kteří 
se v rámci výuky ekonomických před-
mětů učí během školního roku reálně 
podnikat, přišla vyslechnout a podpořit 
řada hostů z významných státních a re-
gionálních institucí, mimo jiné i šum-
perský starosta a senátor Zdeněk Brož, 
náměstek hejtmana Olomouckého kra-
je Zdeněk Švec a zástupci zmíněných 
firem. P. Mareš, red. upraveno

Už potřetí navštívila skupina studen-
tů šumperského Gymnázia partnerské 
město Bad Hersfeld. Díky finanční po-
moci města Šumperka a Společnosti 
česko-německého porozumění strávili 
naši studenti nezapomenutelný týden 
se svými kamarády z Gesamtschule 
Geistal. 

Program byl opravdu bohatý. Zača-
li jsme už tradičně prohlídkou města 
a muzea Haus Mährisch-Schönberg, 
věnovali se vodním radovánkám 
v místním aquaparku a strávili hra-
vé odpoledne na interaktivní výstavě 
„Wortreich“, což se dá přeložit jako „říše 
slov“. Během pobytu jsme absolvovali 
dva celodenní výlety. Jeden do blízkého 
okolí, a sice do bývalého solného dolu 
v Merkers. Ten je nyní zařízen jako mu-
zeum a lze zhlédnout i prostory, kde 
byl během 2. světové války uložen říš-
ský poklad. Smutná historie na nás pak 
dýchla na bývalé hranici mezi západním 
a východním Německem na místě, které 
se nazývá Alpha Point. Jen stěží si dnes 
dovedeme představit, jak to dříve vypa-
dalo na nejstřeženější hranici v Evropě. 

Druhým výletem byla cesta do 
Frankfurtu nad Mohanem. Sice jsme 
kvůli dopravní zácpě na dálnici museli 
z časových důvodů vynechat prohlídku 
letiště, ale i tak jsme měli spoustu krás-
ných dojmů z této evropské metropo-
le. Nakonec jsme si nechali návštěvu 
v družební škole, kde jsme se zúčastnili 
dopolední výuky. Poslední večer byl 
věnován setkání studentů, rodičů a zá-
stupců města a školy. Vše vyvrcholilo 
nezapomenutelnou party u jedné z hos-
titelských rodin. Přestože se na nás celý 
týden smálo sluníčko, sobotní deštivé 
ráno vytvořilo vhodnou kulisu k slza-
vému loučení. Naši němečtí přátelé se 
o nás celý týden vzorně starali a my se 
moc těšíme na shledanou v říjnu, kdy 
se na oplátku ujmeme hostitelské role 
zase my.  D. Tesařová, H. Záchová

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Akci Brány památek dokořán završi-
la přednáška archeologa Jakuba Ha-
lamy v místní knihovně.  Foto: archiv

V rámci veletrhu studentských společností VOŠ a SPŠ Šumperk se poprvé předsta-
vilo Regionální centrum inovací výuky.                                                         Foto: -pm-

Nejlepší ruštináři v republice 
jsou z místního Gymnázia

V Šumperku se otevřely 
brány památek dokořán

„Průmyslovka“ 
má nové Regionální 

centrum inovací výuky 

Gymnazisté strávili družební 
týden v Bad Hersfeldu

Pro šumperské gymnazisty připravi-
li v Bad Hersfeldu bohatý program. 
 Foto: archiv
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Informace/Kulturní okénko

V květnu míří do divadla 
hostující soubory

S podnikáním či nalezením 
práce pomůže projekt

Blues Alive převzal cenu 
za světovou událost roku

K výstavě nabízí muzeum 
komentované prohlídky

Na hostující soubory z Prahy se mohou v květnu 
těšit příznivci šumperského divadla. Samotní diva-
delníci pak nabídnou hudební pořad nazvaný Kome-
dianti jedou!

S výborně napsanou fraškou v duchu feydeauovských 
situačních komedií Lo Stupendo Kena Ludwiga, převza-
té z Divadla na Vinohradech, přijede ve středu 15. květ-
na do Šumperka pražská divadelní agentura Harlekýn. 
O dva dny později, v pátek 17. května, bude divadlo od 
půl osmé večer patřit „domácím“. Hudební pořad v režii 
Bohdany Pavlíkové Komedianti jedou! s podtitulem 
„Nashledanou v lepších časech... (V+W+J) je sedm-
desátiminutovou koláží s písněmi Voskovce, Wericha 

a Ježka, protkanou výběrem korespondencí V+W. 
Konzervatoř Taneční centrum Praha připravila 

moravskou premiéru baletu Kouzelná flétna. Po-
hádkový příběh je určen nejen dětem, ale i dospělým 
s dětskou duší. Jsou v něm skryta základní pravidla 
života, spirituální a morální otázky. Z hudebního 
hlediska je dílo koncertem vynikajících árií, které ex-
celentně ztvárňují sólisté Baletu Praha Junior. Jméno 
scénáristy a choreografa Attily Egerháziho pak dává 
záruku, že Mozartova hudba je zpracována a vizua-
lizována velmi citlivě a důstojně. Kouzelnou flétnu 
přiveze do Šumperka Balet Praha Junior v neděli                                          
19. května. Začátek je v 19 hodin. -zk-

S projektem nazvaným „Podnikatelsko-zaměstna-
necká družstva – Inovativní nástroj aktivní politiky 
zaměstnanosti“ přichází v těchto dnech Centrum pro 
komunitní práci Moravskoslezský kraj. Určen je těm, 
kteří chtějí rozvíjet své podnikatelské vize a také těm, 
kteří chtějí změnit pracovní uplatnění. Projekt, reali-
zovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, tak umožní lidem ověřit si své pod-
nikatelské nápady v reálném tržním prostředí nebo 
získat pracovní poměr až na dobu jednoho roku.

„V rámci projektu podpoříme třicet osob. Všem 
nabídneme pracovní diagnostiku, která zjistí jejich 
kompetence. Účastníky dále naučíme proměnit je-
jich nápady ve skutečný podnikatelský plán v kurzu 
Základy podnikání a nejlepším z nich pomůžeme 
uplatnit se na trhu práce,“ uvedl ředitel Centra pro 
komunitní práci Moravskoslezský kraj Ivo Škrabal. 
Vzápětí dodal, že projekt umožní vznik dvanácti 

nových pracovních míst až na dobu jednoho roku 
u vybraných spolupracujících organizací a firem. 
„Po celou dobu budou po ruce naši odborníci, kteří 
budou zajišťovat pravidelné individuální i skupinové 
poradenství,“ zdůraznil Škrabal. 

Podpora projektu je určena pro okresy Šumperk, 
Jeseník a Bruntál, které jsou nejvíce postiženy vy-
sokou nezaměstnaností. Zájemci o účast v něm, 
kteří chtějí řešit svoji situaci na trhu práce, se mo-
hou přihlásit do pátku 10. května – stačí jen zaslat 
motivační dopis a životopis na adresu: CpKP Mo-
ravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk, 
e-mail: sumperk@cpkp.cz. Více informací sdělí                                           
I. Škrabal, tel.č. 777 793 714. Předpokládané zahá-
jení vzdělávání a pracovní diagnostiky je plánováno 
na konec května. V rámci všech projektových aktivit 
má každý účastník nárok na proplacení cestovného 
a stravného. -red-

V sobotu 20. dubna převzal v polském Chorzowě 
ředitel festivalu Blues Alive Vladimír Rybička cenu 
za nejvýznamnější bluesovou událost ve světě. Sedm-
náctý ročník této akce se uskutečnil loni v polovině 
listopadu a zahrály na něm hvězdy jako Lucky Peter-
son nebo Shemekia Copeland. Stejně jako v uplynu-
lých letech bylo hlediště zcela vyprodané. 

Čtenáři prestižního časopisu Twoj Blues hlasová-
ním v anketě Blues Top rozhodli o tom, že festival 
byl vyhlášen nejvýznamnější bluesovou událostí ve 
světě. Festival Blues Alive se objevoval na předních 
příčkách prestižní polské ankety Top Blues také 
v minulých letech, některou z kategorií vyhrál ale 
poprvé. Na dalších místech se letos umístily festivaly 
v Chicagu a Mephisu. Je to poprvé v historii předá-
vání těchto cen, kdy zvítězil evropský festival. Nej-
významnější událostí v Polsku byl vyhlášen Suwalki 
Blues Festival. Více o festivalu na www.bluesalive.cz.

 -op, zk-

Na výstavu Paměť map láká v těchto dnech šum-
perské muzeum. K vidění je v Hollarově galerii a až 
do soboty 18. května nabízí muzeum zájemcům z řad 
veřejnosti komentované prohlídky s autorem výstavy 
Zdeňkem Doubravským.

Vystavené mapy odrážejí politické události mi-
nulých dvou století. Kromě zajímavých zjištění, jak 
vznikal československý stát a která menší území poz-
ději ztratil a získal, jsou k vidění například unikátní 
mapy se zakreslenými historickými kraji a hranicemi 
panství před rokem 1848 či geografická představa 
o možné rozloze vznikajícího Československa z roku 
1919 a mnohé další. A protože čtení starých map není 
vůbec jednoduché, nabízí muzeum pro veřejnost 
komentované prohlídky pro nejméně pět osob. Pro-
bíhají do soboty 18. května kromě svátků, pondělků 
a víkendů. Výjimkou je pouze sobota 18. května, na 
niž připadá Den muzeí. Prohlídky si lze objednat te-
lefonicky na čísle 583 363 088. -zk-

Obrazy Růženy Sedlářové 
přibližují krásný svět
Obrazy Růženy Sedlářové obsadily Galerii mladých 

v šumperském muzeu. Výstavu nazvanou Svět je krás-
ný si mohou návštěvníci prohlédnout do 31. května. 

Růžena Sedlářová, jež v současnosti žije v Brun-
tále, se začala umělecké tvorbě naplno věnovat až 
v důchodovém věku. Pracuje hlavně s akrylovými 
barvami, zřídka s olejem. Ráda také používá tužky 
či fixy a pera ke skicování zajímavých míst. Nejraději 
maluje stromy a moře nebo portrétuje zajímavé lidi. 
Do uměleckého světa byla uvedena během pobytu 
v Anglii umělkyní a svou učitelkou Elizabeth Chojak 
Mysko. -mb-

Klasika Viva 
nabídne Trio la muzika

Další koncert jarní části cyklu Klasika Viva, kte-
rý v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Jan-
ků, naplánovali organizátoři na pondělí 20. května. 
V tento den bude od 19 hodin patřit klášterní kostel 
Triu la muzika (Z. Rzounková – lesní roh, M. Kor-
duljak – flétna, D. Valtová Kosinová – varhany), jež 
šumperským posluchačům nabídne díla F. Duver-
noye, J. Myslivečka, A. Fr. Dopplera, M. Bonise                                                   
a G. Schockera. Vstupenky za osmdesát korun si 
mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury 
Šumperk a v Informačním centru.  -red-

V klášterním kostele
zazní židovské písně
Dva vokální soubory, jež se zabývají interpreta-

cí židovské hudby, vystoupí na společném koncertu 
v klášterním kostele. Křehký muzikantský zážitek si 
mohou posluchači vychutnat v neděli 19. dubna od 
sedmé podvečerní. 

Vokální soubor Noach z Ostravy tvoří v současnos-
ti šestice mužů, kteří se pod uměleckým vedením To-
máše Novotného věnují výhradně interpretaci hebrej-
ských písní. Vystupují většinou za doprovodu bajanu 
(Anežka Gebauerová) a klarinetu (Ráchel Polohová). 
Během koncertu zazní také ukázky východoevropské 
židovské, tzv. klezmerové hudby. „Společně se sou-
borem Noach vystoupí na koncertě domácí vokální 
těleso Avonotaj, jehož název znamená v překladu 
„mé nepravosti“,“ podotýká dramaturg Domu kultu-
ry Ondřej Polák a dodává, že Avonotaj uvede tradiční 
židovské písně v hebrejštině a jazycích jidiš a ladino. 
Vstupné na koncert činí 100 korun. Více informací 
lze získat na www.dksumperk.cz, kde také probíhá 
on-line rezervace vstupenek. -zk-

Kulturní okénko

Trio la muzika vystoupí v Šumperku v pondělí                   
20. května.  Foto: archiv

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

Pontis Šumperk

ZUŠ Šumperk

Zahrada srdce

Centrum pro rodinu

H-club

Středisko volného času Doris

9.5. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
14.5. od 16 do 17.30 hod.  Klub filatelistů
23.5. od 14 hod. v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
24.5. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum
vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hodin  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
a od 15 hodin v „KS“ - začátečníci, pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“
Každý čtvrtek od 9 hodin  Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pon-
tis.cz, „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 
Gen. Svobody 68.  

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

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září

Od pondělí do pátku vždy  Otevřená herna pro děti
od 9 do 17 hod.
Každé pondělí od 10 do 12 hod.  Dulí spřástky  M. Zagozdová
Každé úterý od 10 do 12 hod.  Kreslení pravou mozkovou hemisférou
 na pokračování  M. Opravilová
Každé úterý od 16 do 17 hod.  Výtvarná dílna pro děti od 5 let 
 M. Opravilová
Každou středu od 16 do 17 hod.  Logohrátky  V. Marková
Každý čtvrtek od 15 do 18 hod.  Kreativní tvoření s prvky arteterapie 
Každý pátek od 17 hod.  Ženský kruh  M. Zagozdová
15.5. od 18.30 hod.  Přednáška s meditací  Z. Kotvan
24.-26.5.  Bambiriáda
Bližší informace: Zahrada srdce, Hlavní třída 20 (3. patro),  www.zahradasrdce.cz, 
tel: 773 379 408, e-mail: info@zahradasrdce.cz.

Každé pondělí, každou středu, každý  Volná herna
čtvrtek (s výjimkou  9.5., 10.5., 16.5., 
17.5., 22.5, 23.5., 24.5.) a každý pátek 
od 15 do 18 hod. v MC na „K“   
Každé úterý  Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“ 
Každou středu Laktační poradna
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
9.5. a 10.5. vždy od 9 do 18 hod.   Vítání ptačího zpěvu  Poznávání ptáků, 
u  Třemešských rybníků u Šumperka ukázka odchytu, určování a kroužkování  
 ptáků
10.5. od 15 hod. U Radnice  Artefiletická dílna – malování na hrníček  
 Inf. a přihl. R. Večeřová, tel.č. 777 216 332,  
 vecerova@doris.cz
12.5. od 12 do 18 hod. v letním  Kloboukový den 
divadle a v Sadech 1. máje Oslava Dne rodiny, hry, soutěže, atrakce
15.5. od 17 hod. v AT na „K“  Sedánky pro mamky
17.-19. května  Víkendový seminář celostní 
 muzikoterapie  Inf. I. Šilhanová, 
 tel.č. 731 610 036
Od 23. do 24.5. vždy od 9.30  Kurz masáží pro děti a kojence 
do 11.30 hod. v MC Komínkov Inf. a přihl. E. Pšenčíková, 
 tel.č. 731 186 053, psencikova@doris.cz
Bližší informace k akcím SVČ Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, Šumperk: 
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: AT), recepce 583 283 481,                    
U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

Každou středu od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek
Každý čtvrtek od 9 hodin ve „FS“  Dubnové herny pro děti
Každý čtvrtek od 16 hodin ve „FS“  Veselé pískání 
 Pro předškolní děti a prvňáčky
18.5. od 9.30 hod. v Olomouci  Setkání pro ovdovělé  Přednášky 
 MUDr. Karausové a P. Cetkovského, 
 společný odjezd zájemců ze Šumperka
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = Farní středis-
ko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax v ulici M.R. Štefánika 28

10.5. od 20 hodin  Eric Clapton Cover Band
11.5. od 20 hodin  Majáles
17.5. od 20 hodin  Taneční večer  Hraje P.R.C. (Větrolam)
24.5. od 20 hodin  Dixieland Loučná
25.5. od 20 hodin  Country večer
Bližší informace: Rooseveltova 17, www.h-club.eu.

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

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

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež Změna od 1.3. 2013
Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota * 8-12 8-12 zavřeno

16.5. v 18 hodin  Absolventský koncert žáků ZUŠ Šumperk 
v klášterním kostele - pobočka Hanušovice 
21.5. v 18 hodin v klášterním kostele  Celoškolní koncert ZUŠ Šumperk
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://
www.zus-sumperk.cz.

Pontis Šumperk


