
Filmaře i hvězdy filmového plátna 
potkávají v těchto dnech v ulicích své-
ho města Šumperané. Zdejší rodák On-
dřej Sokol tu totiž natáčí svůj filmový 
debut nazvaný Krásno. Spolu s Marti-
nem Fingerem, který je jeho kamarád 
a jehož životní příběh ho inspiroval, se 
tímto způsobem vracejí do míst svého 
dětství a dospívání.

První klapka černé absurdní kome-
die Krásno padla v neděli 5. května 
v šumperském krematoriu. Celovečerní 
snímek je především částečnou auto-
biografií nejlepšího kamaráda z dětství 
Ondřeje Sokola Martina Fingera. Oba 
si ve filmu zahrají hlavní roli. Tu tře-
tí pak ztvární samotné město, jež má 
v příběhu zásadní význam. „Lokace 
jsou reálná místa spjatá s historií v ži-
votě obou autorů, takže jinde by film 

ani natáčet nešlo. V Šumperku jsou ne-
uvěřitelně vstřícní, filmem žijí, máme 
také podporu vedení města i obyvatel,“ 
uvedl producent filmu Vojtěch Frič. Ve 
snímku si navíc zahrají na dvě stov-
ky místních komparsistů. Mezi nimi 
i náhodně vybraná paní Dana, kterou 
oslovil výkonný producent na Krásném 
a jež se zhostila role mrtvoly. „Roli se-
hrála samozřejmě zvědavost i to, že mi 
slíbili, že mě nikdo nepozná,“ podotkla 
paní Dana.

Zhruba padesátičlenný filmový štáb 
se bude v Šumperku a jeho okolí pohy-
bovat do konce tohoto týdne. Premiéra 
je přitom plánována na leden příštího 
roku, předpremiéra pak na prosinec. Ta 
první by měla proběhnout v Šumper-
ku, stejně jako premiéra. Více v příštím 
čísle. -zk-
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Divadlo Šumperk a D m kultury Šumperk po ádají
20. ro ník festivalu profesionálních divadel

DIVADLO V PARKU
ve dnech 6. 6. – 9. 6. 2013

na letní scén  v Sadech 1. máje

Za  nan ní podpory M sta Šumperk.
P edprodej vstupenek v pokladn  divadla, nebo 1 hodinu p ed p edstavením. Info: www.divadlosumperk.cz

Za nep íznivého po así vás zveme do budovy Divadla Šumperk.

Vstupné na jednotlivá p edstavení 100,- K

Ond ej Elbel                                                  

V pátek v 7 u eka
„Do ouška, Lu ku do ouška!“ Tragikomedie na konci sv ta.
DIVADLO ŠUMPERK

tvrtek 6. 6. 
v 21.00 hod.

Michaela Doleželová & Roman Vencl

Královny
„Kde je humor, je i nad je.“
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Pátek 7. 6. 
v 21.00 hod.

Sobota 8. 6. 
v 21.00 hod.

Ned le 9. 6. 
v 21.00 hod.

Moliére                                               

Lakomec
„Nebezpe n  aktuální komedie, 
kde o peníze jde až v první ad .“
HOSTUJE DIVADLO P. BEZRU E OSTRAVA

Roland Schimmelpfenning / David Drábek 

Zví ata na toustech ( íše zví at)
„ Komedie o hercích, kte í se m ní ve zví ata.“
HOSTUJE Divadlo D21, o. s. Malé Vinohradské

Před pěti sty dvaceti třemi lety, po-
čátkem června, se na pozvání Jiřího 
Tunkla sjeli do Šumperka čelní před-
stavitelé stavů Moravského markrab-
ství a zástupci Slezských knížectví. Za 
zdmi místního zámku jednali o dalším 
osudu vedlejších zemí Koruny české, 
rozvrácené po česko-uherských vál-
kách. Zůstat pod Uherskou korunou, 
nebo se vrátit pod Českou? Nakonec 
stavy Moravy i Slezska rozhodli, že bu-
dou postupovat společně. Vladislav II. 
Jagellonský později Korunu českou 
sjednotil. Tento důležitý mezník v dě-
jinách letos již pošestnácté připomínají 
Slavnosti města Šumperka, které jsou 
zároveň příležitostí k oslavě Meziná-
rodního dne dětí a zahájení letní turis-
tické sezony.

Slavnosti jsou letos 
jednodenní

Letos poprvé se Slavnosti uskuteční 
pouze v jeden den - v sobotu 1. června. 
O půl desáté ráno se ze Sadů 1. máje 
vydá malý průvod na Hlavní třídu, kde 
bubeníci oznámí začátek Slavností. Ty 
odstartují úderem desáté dopolední a na 
čtyřech scénách nabídnou bohatý pro-
gram. V něm se představí skupiny his-
torického šermu Páni z Bludova, místní 
Barbaři a další, chybět nebudou taneční 
a sportovní vystoupení šumperských 
klubů a spolků, rytířská tábořiště, jar-
mark s lidovými řemesly a jesenickými 
produkty, hry, soutěže a atrakce pro děti 
a samozřejmě bohaté občerstvení.

Město se chystá na středověkou oslavu, vypukne v sobotu 1. června

Od šesté podvečerní dostanou prostor 
místní kapely Omicron a Dead Pope‘s 
Company. Vyvrcholením pak bude lou-
čemi osvícený průvod s rytíři, kejklíři, 
bubeníky, koňmi, vlajkonoši, dudáky 
a tanečnicemi. Ten projde městem po 
Hlavní třídě a Starobranské ulici k radni-
ci, kde se do něj zapojí radní a zástupci 
partnerských měst, a stejnou cestou se 
vrátí zpět do parku. 

„Po slavnostní ceremonii roztočí oh-
ňovou show šumperská skupina Meče 
a blesky. Závěrečnou tečkou bude vel-
kolepý ohňostroj,“ prozrazuje referent 
oddělení kultury a vnějších vztahů šum-
perské radnice Bohuslav Vondruška 
a dodává, že Slavnostmi budou provázet 
herci místního divadla Vendula Nová-
ková a Matěj Kašík. Po celou dobu akce 
bude navíc v parku umístěn informační 
stánek města, v němž získají lidé infor-
mace o programu, nafukovací balonky 
a další propagační materiály.

Připraveny jsou hry nejen 
pro děti, vyhlásí se vítězové 

výtvarných soutěží

Slavnosti letos nabídnou hned patero 
her v parku. Půjde o disciplíny U rytíře, 
kde bude úkolem správně seřadit a po-
jmenovat různé rytířské zbraně a části 
zbrojí, Žoldnéřský výcvik, kdy musí sou-
těžící v drátěné košili a přilbě s mečem 
a halapartnou projít několika překážka-
mi, a U piráta, kde se bude vázat lodní 
smyčka. Soutěž Robina Hooda je pak 
přetahovanou lanem na špalcích a Háze-
ní podkov představuje starou uherskou 

hru házení podkov na zabodnutý kolík. 
„Na každém stanovišti obdrží soutěžící 
kartičku s jednotlivými vyznačenými sta-
novišti a bude se moci zapojit do soutěže. 
Jakmile získá potvrzení o splnění úkolů, 
předá vyplněnou kartičku v informačním 
stánku města a získá malou odměnu,“ 
popisuje referent oddělení a podotýká, že 
kartička bude slosovatelná. Tři vylosova-
ní výherci obdrží drobnou věcnou cenu. 
„Losování proběhne v 17.30 hodin při 
vyhlašování vítězů výtvarných soutěží na 
hlavní scéně,“ upřesňuje Vondruška.

U příležitosti letošních Slavností vyhlá-
sila místní radnice dvě výtvarné soutěže. 
V první o nejlepší návrh propagačního 
plakátu, do níž se zapojili studenti oboru 
grafi cký design na místní „průmyslovce“, 
rozhodla o vítězi veřejnost. 
 ››› Pokračování na poslední straně

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 večer-
ní stylově vyrazit spolu s rytíři, kej-
klíři, 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 měs-
ta zdarma pamětní placku.

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Natáčení filmu Krásno finišuje

Natáčení filmu Krásno odstartovala scéna v krematoriu, v níž Karel Roden (vpravo) coby „pohřebák“ se svým kolegou 
Jaroslavem Pleslem (druhý zleva) připravují nebožtíka na obřad. Na snímku jsou oba herci ve chvílích volna s Martinem 
Fingerem (vlevo) a Ondřejem Sokolem (druhý zprava).  Foto: P. Kvapil

Bratrušovské koupaliště by se mělo 
otevřít 31. května.     Strana 2

Nové moderní středisko ekologické 
výchovy ve Švagrově začíná fungo-
vat.      Strany 3, 5

Sochaře Antonína Suchana nedávno 
ocenil Olomoucký kraj.      Strana 4

U příležitosti první klapky dostali fil-
maři dort, který jim upekly recepční 
z hotelu Grand.                   Foto: -pk-
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Pokud bude přát počasí, mohou 
Šumperané chtiví venkovního koupání 
zamířit koncem příštího týdne na Brat-
rušovské koupaliště. Přípravy na zahájení 
sezony v pátek 31. května jsou v cílové 
rovince. Otevřeno by mělo být od jed-
né odpolední. V chladnějších dnech 
pak mohou lidé navštívit krytý bazén 
AQUAcentra Na Benátkách, jenž nabízí 
i možnost slunění na venkovní terase.

V areálu Bratrušovského koupaliště 
se kromě bazénů a brouzdaliště nachá-
zejí hřiště pro míčové hry, dětské hřiště 
s herními prvky a atrakcemi, lanová 
pyramida, vodní trampolína a jede-
nadevadesátimetrový tobogan, který 
je zahrnut do ceny vstupného. „Bazén 
jsme vyčistili a nyní ho napouštíme. 
Pokud bude svítit slunce, voda se ohře-
je na slušnou teplotu během tří až čtyř 
dnů,“ plánuje vedoucí AQUAcentra 
a Bratrušovského koupaliště Milan Jur-
číček a připomíná, že i letos si budou 
moci zájemci zahrát na „Bratrušáku“ 
Disc-golf. „Jde o jednu z nejrozšířeněj-
ších her s létajícím talířem, odvozenou 
z klasického golfu. Vznikla v Americe 
a dnes si získává stále více příznivců 
na celém světě. Ideální je pro rodiny či 
skupinky,“ podotýká Jurčíček. Pět spe-
ciálních ocelových košů, do nichž se 
házejí létající talíře, najdou lidé v okra-

jových částech areálu a sadu tří disků – 
talířů si budou moci půjčit za poplatek 
v pokladně. „Letos nabídneme lidem 
novou atrakci. Jde o nafukovací hrad, 
který bude v areálu umístěn. Za vstup 
zaplatí zájemci patnáct korun,“ říká ve-
doucí obou areálů a dodává, že rozšíře-
no bude i občerstvení. 

Vstupné na Bratrušovské koupaliště 
letos doznalo změny. Děti od dvou let 
a do sto třiceti centimetrů a také oso-
by se zdravotním postižením zaplatí 

za den koupání dvacet korun a seni-
oři čtyřicet korun, u dětí do patnácti 
let zůstává vstupné na pětačtyřiceti 
korunách, u osob starších patnácti let 
došlo k navýšení o pětikorunu na še-
desát korun. Po páté odpolední je pak 
vstup levnější. Od 1. června až do kon-
ce měsíce se zde přitom mohou lidé 
vykoupat v pracovních dnech od 13 do 
19 hodin, o víkendech pak od 9 do 19 
hodin. „V červenci bude provoz po ce-
lých sedm dnů v týdnu od 9 do 19 ho-
din a v srpnu od 10 do 19 hodin s tím, 
že pokud budou opravdu tropické dny, 
provozní dobu prodloužíme,“ slibuje 
Jurčíček.

Milovníci vodních radovánek nepři-
jdou zkrátka ani v  chladnějších dnech. 
Navštívit mohou krytý bazén AQUA-
centra Na Benátkách, který již pátým 
rokem nabízí možnost slunění na ven-
kovní terase s umělou trávou a lehátky, 
jež navazuje na vnitřní prostory. „No-
vinkou je, že za služby AQUAcentra 
lze platit šeky Sodexo, Endenred a Le 
Cheque Déjeuner,“ zdůrazňuje ve-
doucí areálu a dodává, že na přelomu 
srpna a září je naplánována asi čtyř-
denní technologická přestávka. Bližší 
informace k provozu bazénu a Bratru-
šovského koupaliště najdou zájemci na 
www.aquacentrum.net. -zk-

Památku všech, kteří se v roce 1945 
nedožili svobody, uctili v pátek 3. květ-
na představitelé Šumperka, zástupci 
Českého svazu bojovníků za svobodu, 
Československé obce legionářské, Klu-
bu vojenských důchodců, armády, žáci 
šumperských škol a také obyvatelé Šum-
perka a Bratrušova. Pietní akt se odehrál 
u památníku na bratrušovské střelnici, 
jenž od roku 1965 připomíná hrdinství 
šestnácti moravských vlastenců hromad-
ně zastřelených nacisty v samém závěru 
druhé světové války. Na tradiční vzpo-
mínku navázalo slavnostní odhalení pa-
mětní desky u původního hromadného 
hrobu, nacházejícího se nedaleko v lese.  

Druhou světovou válku jako nejstraš-
nější válečný konflikt v dějinách civiliza-
ce, jež si vyžádala šestapadesát milionů 
lidských životů, připomněli během 
pietní vzpomínky šumperský starosta 
Zdeněk Brož a historik Jan Benda. Po 
přednesu veršů v podání místních gym-
nazistů a hudebním vystoupení Decho-
vého orchestru ze Základní umělecké 
školy se za vydatného deště skupina 
„nejodvážnějších“ vydala lesem k mís-
tu, kde byl hromadný hrob zastřelených 
vlastenců. Nacházel se asi deset minut 
chůze od bratrušovského památníku, 
na konci areálu bývalé střelnice, kde bý-
val mohutný val s palisádou, postavený 
proti zbloudilým střelám. 

Právě toto místo našla před časem 
skupinka nadšenců, kteří si říkají Brat-
rušovští pátrači. Její členové odstranili 
popadané stromy, místo vyčistili a osa-
dili zde pískovcovou pamětní desku. 
První květnový pátek ji představil všem 
přítomným prezident Bratrušovských 
pátračů Jiří Matýs, pozadí popravy šest-
nácti vlastenců pak přiblížil historik 
Drahomír Polách, člen pátračů, kteří 
celou trasu doplnili značením. Slavnost-
nímu aktu přihlíželi kromě jiných i Ond-
řej Plačko a Jan Zahradníček, starostové 
Troubelic a Medlova, odkud několik po-
pravených pocházelo.

Skupina šestnácti Čechů od jednadva-
ceti do třiačtyřicet let zde byla zastřele-

na na samém konci války, 31. března 
1945. Nacisté je na rozkaz říšského mi-
nistra Karla Hermanna Franka svázali 
do dvojic a bez jakéhokoliv rozsudku je 
ranou do týla popravili. Nikdo netušil, 
kam zmizeli. Teprve až koncem roku 
1945, po zadržení šéfa šumperského ge-
stapa, se na tento zrůdný a zákeřný čin 
přišlo. Po odkrytí hromadného hrobu 
a identifikaci obětí uspořádalo 20. led-
na 1946 město Šumperk slavnostní po-
hřeb před radnicí s vojenskými poctami 
a průvodem. O devatenáct let později 
pak vyrostl v místech tragedie památník 
a v květnu roku 1996 zde byla odhalena 
pamětní deska se jmény všech šestnácti 
zavražděných vlastenců. -zk-

Koupaliště je na sezonu připraveno

Zastřelené vlastence nově připomíná pamětní deska

      Nemocnice 
nabídne pomoc 
závislým na nikotinu

Pokoušíte se přestat kouřit a pří-
liš se vám to nedaří? Jak na to, vám 
ve čtvrtek 30. května zdarma poradí 
odborníci z Centra pro závislé na 
tabáku šumperské nemocnice. Ta 
se letos připojí ke Světovému dni 
bez tabáku s tím, že lékaři budou od 
14 do 17 hodin ve třetím poschodí 
pavilonu E radit všem zájemcům, 
jak se zbavit závislosti na nikotinu. 
Ti, kteří přijdou, podstoupí zdarma 
škálu základních vyšetření, kte-
rá ukáží míru závislosti na tabáku 
a poskytnou základní údaje o zdra-
votním stavu. Odborníci poté na-
vrhnou plán pro odvykání kouření 
a ponechají na každém z příchozích, 
zda se rozhodne učinit krok k zahá-
jení léčby. -red-

      Do města se 
opět sjedou farmáři

Již potřetí budou mít Šumperané 
a lidé z okolí možnost nakupovat 
potraviny a další produkty přímo 
od výrobců. V pátek 7. června ob-
sadí prodejci dvě desítky stánků ro-
zesetých v prostoru na Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a hote-
lem Grand. V rámci farmářských 
trhů, které připravila místní Okres-
ní Agrární komora ve spolupráci 
s městem, si budou moci příchozí 
nakoupit od osmé ranní do čtvrté 
odpolední. -red-

      Proběhne 
setkání šumperských 
hokejistů

Podobně jako šumperští fotbalisté 
plánují také místní hokejisté velké 
setkání všech generací. Proběhne            
v sobotu 8. června od 14 hodin v re-
stauraci Pod trámky ve Vikýřovicích, 
kterou vlastní někdejší šumperský 
hokejista Stanislav Křesina.

Setkání organizuje Karel Pro-
cházka ve spolupráci s webem www.
historiehcs.estranky.cz. Zváni jsou 
všichni hráči, trenéři, funkcionáři 
i ostatní organizační pracovníci, kte-
ří v mužském hokejovém týmu kdy 
působili. Účast již přislíbila většina 
hráčů mužstva, jež před čtyřiceti lety 
vybojovalo pro Šumperk druhou nej-
vyšší soutěž. Bližší informace podá              
K. Procházka, tel.č. 602 794 629, 
e-mail karelprochazka@sumperk.cz 
nebo M. Skokan, tel.č. 605 030 615, 
e-mail skokanmartin@email.cz. -zk-

Venkovní koupání si mohou Šum-
perané užít na Bratrušovském kou-
pališti.                                 Foto: -pk-

Hromadný hrob zastřelených vlastenců připomíná pískovcová pamětní deska 
v lese nedaleko památníku na bratrušovské střelnici.  Foto: -bv-
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Otevření střediska Švagrov

Zchátralé objekty nahradilo moderní středisko ekologické výchovy
Při vyslovení názvu Švagrov se vět-

šině dospělých Šumperanů vybaví letní 
tábory a soustředění. Dnes by ovšem 
někdejší turistickou základnu u Verní-
řovic jen těžko poznali. V uplynulých 
dvou letech totiž vyrostlo v místech 
zchátralých objektů moderní středisko 
ekologické výchovy s veškerým záze-
mím. Jeho dveře se poprvé symbolicky 
odemkly ve středu 15. května. Veřej-
nosti se pak otevřou v sobotu 1. června, 
kdy zde budou moci děti i dospělí pu-
tovat za švagrem Praděda a celý areál si 
budou moci prohlédnout.

„V sedmdesátých letech jsem jezdil 
coby desetiletý na Švagrov na sportovní 
a kulturní soustředění. S námi a hlavně 
po nás sem pak jezdilo spoustu dalších 
sportovců, zpěváčků, dětí a mládeže ze 
Šumperka a okolí. Tento areál jsme si 
oblíbili už jako děti a od té doby jej no-
síme v srdci,“ řekl během slavnostního 
odemykání nového střediska šum-
perský místostarosta Petr Suchomel 
a připomněl příběh někdejší turistické 
základny. Tu do roku 2000 vlastnil stát, 
který ji po vzniku krajů převedl na Olo-
moucký kraj, jenž měl a má jiné prio-
rity než chátrající turistické základny 
při domech dětí a mládeže. „Postupem 
času v nás, kteří jsme už měli vliv na 
dění ve městě, narůstalo odhodlání are-
ál Švagrova zachránit, aby mohl sloužit 
dál a pokud možno i lépe našim dětem 
a těm, kteří přijdou po nás,“ zdůraznil 
místostarosta.

Celý areál včetně vybavení získa-
lo město od kraje koncem roku 2008 
výměnou za budovu v někdejších 
kasárnách, jež slouží jako tělocvična 
šumperské „průmyslovky“. O půl roku 
později pak zastupitelé schválili záměr 
vybudování střediska ekologické vý-
chovy, na který se městu podařilo získat 
evropské peníze z Operačního progra-
mu Životní prostředí, jenž mimo jiné 
podporuje budování infrastruktury pro 

environmentální vzdělávání, poraden-
ství a osvětu. „Od okamžiku, kdy jsme 
od kraje turistickou základnu převzali, 
jsme hledali cestu, jak tento areál co 
nejefektivněji zrekonstruovat. Možnost 
využití našla Eva Mičkechová, jež má 
u nás na úřadě na starosti dotace a kte-
rá tuto administrativně náročnou agen-
du už dlouho výborně řídí a vykonává. 
Při zpracování záměru nám velice po-
mohl Petr Šaj, který v té době zajišťoval 
ekologickou výchovu v DDM-Vile Do-
ris. Ve výběrovém řízení jsme pak vy-
brali projektanta Ladislava Trčku, který 
brzy přišel s prvními návrhy, jež se nám 
moc líbily,“ popsal Suchomel přípravu 
projektu, který v roce 2010 v rámci 
hodnocení zaslaných žádostí o dotaci 
získal více než sto bodů. „Potěšilo nás, 
že náš investiční záměr získal podporu 
z fondů Evropské unie a státního roz-
počtu poté, co se umístil na prvním 
místě v konkurenci více než čtyřiceti 
podobných projektů z celé republiky,“ 
zdůraznil místostarosta.

Do přestavby a úpravy někdejší tu-
ristické základny se v červnu roku 2011 
pustila šumperská společnost SAN-JV, 
jež vyšla vítězně ze soutěže na dodava-
tele stavby, neboť nabídla nejnižší cenu 
- necelých 44,5 milionu korun. Nová 
budova ve tvaru písmene U, která je po-
stavena v nízkoenergetickém standardu 
a využívá k vytápění obnovitelné zdro-
je, vyrostla na místě původního objektu 
do konce loňského listopadu, kolaudace 
pak proběhla letos v dubnu a již v květ-
nu se rozjel zkušební provoz. Ten „ost-
rý“ startuje 1. června.

„Ta stavba je moc hezká zvenčí a na-
víc má i duši, kterou jí vtiskl nejen pro-

jektant, ale v době zabydlování zejména 
vedoucí střediska Renata Čechová se 
svými spolupracovníky. Rád bych tedy 
poděkoval všem, kteří mají zásluhu 
na realizaci tohoto projektu a kteří ho 
podpořili. Musím se přiznat, že od po-
čátku jsem si musel uvnitř tuto investi-
ci hodně zdůvodňovat, ale pak jsem si 
řekl, že pokud je míra dotace devadesát 
procent, byl by doslova hřích tento zá-
měr nezrealizovat. Vždyť k jedné koru-
ně z rozpočtu města přišlo devět korun 
evropských a státních,“ řekl Suchomel. 
Vzápětí upřesnil, že investice, včetně 
projektu, technického a autorského 
dozoru a nákladů na vnitřní vybavení, 
vyšla na necelých třiapadesát milionů 
korun. Devět desetin, tedy asi sedma-
čtyřicet milionů, přitom pokryly dota-
ce, z vlastní kasy pak „nalilo“ město do 
Švagrova sedm a půl milionu. 

Další dva miliony pak má v letošním 
rozpočtu připravené na opravu příjez-
dové silnice k areálu. Loučenská správa 
Lesů ČR, která ji má ve správě, již za-
jistila položení podkladních vrstev ko-
munikace. Nejpozději do konce června 
pak pokryje někdejší kamenitou polní 
cestu asfaltový koberec. Rekonstruk-
ce přístupové komunikace od osady 
Sedmidvory v délce kolem dvanácti 
set metrů, včetně odvodnění a rekon-
strukce několika propustků, přijde cel-
kem na čtyři miliony.  

Ťuhýci, Modřinky, Chrobáci, Maj-
ky, Lektorovna u černého čápa, Učeb-
na Mraveniště, Artdílna Krtina – tyto 
a další názvy označují čtrnáct pokojů, 
učebny a dílnu, jež se v nových prosto-
rách, které zkrášlil svým nezaměnitel-
ným rukopisem výtvarník Petr Válek, 
nacházejí. Nechybějí tu ani velký kon-
gresový sál, provozní a skladové pro-

story, moderní kuchyně, jídelna a také 
sklep, jenž slouží k uskladnění potravin 
a který je jedinou původní místností, 
jež zůstala z někdejších objektů zacho-
vána. V jedné z místností v přízemí se 
pak prezentuje správa Chráněné kra-
jinné oblasti Jeseníky, v jejíž třetí zóně 
se Švagrov nachází. V další místnosti, 
která slouží jako samoobslužný bufet, 
je až do konce srpna k vidění malá 
výstava artefaktů předmětů ze soukro-
mých sbírek, jež na Sobotínsku vyráběli 
v předminulém století bratři Kleinové.

Ve středisku se může ubytovat pa-
desát lidí, během letních měsíců lze 
navíc využívat původní chatky, ve kte-
rých se vyspí další čtyři desítky osob. 
Kuchyň je přitom schopna uvařit pro 
sto lidí současně a na tuto kapacitu je 
dimenzováno i sociální zázemí v no-
vém objektu. 

Součástí areálu o hektarové rozlo-
ze je i víceúčelová plocha pro spor-
tovní a jiné aktivity, ohniště a jezírko. 
Postupně přibudou ještě další prvky. 
„Chtěli bychom zde zřídit broukoviště, 
hadoviště a další zajímavé elementy, 
s nimiž se děti v parcích běžně nesetka-
jí,“ uvedla vedoucí švagrovského stře-
diska Renata Čechová, která by ráda 
zrealizovala i tzv. učebnu v lese. Jít by 
mělo o pět prvků, jež zpestří život ve 
Švagrově. Kromě naučných dřevěných 
soch, geochodníku a „hrajícího“ dřeva 
by tu měly vzniknout i malý stateček 
s domácím zvířectvem a tzv. dřeva na 
osahávání. „Zatím máme hotovou so-
chu švagra Praděda a Ještěrku živoro-
dou, kterou nyní dokončuje Romana 
Krestýnová. Na další prvky se snažíme 
sehnat finance prostřednictvím šum-
perského Českého svazu ochránců pří-
rody,“ prozradila Čechová a přiznala, že 
jejím dalším „snem“ je otevření školky 
v přírodě a v budoucnu i vybudování 
malého horského lesního baru na poto-
ce asi kilometr nad Švagrovem, v němž 
by se výletníci mohli občerstvit.

Pokračování na str. 5

Symbolické klíče od Švagrova převzali vedoucí střediska Renata Čechová, ředi-
tel SVČ-Doris Jaroslav Ondráček a správce objektu Zdeněk Štěpánek z rukou 
projektanta Ladislava Trčky, ředitele dodavatelské firmy SAN-JV Josefa Vyma-
zala a šumperského místostarosty Petra Suchomela.                                Foto: -zk-

Realizace přišla na třiapadesát 
milionů, devadesát 

procent pokryla dotace

Ve středisku se ubytuje 
na padesát lidí, 

v létě i devadesát

Ti, kteří jezdili v minulosti do Švagrova, by to tu dnes jen těžko poznali. Nová 
budova do krajiny zcela zapadá.  Foto: -zk-
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Začátkem května mi zazvonil telefon. „Právě jsem 
dokončil jednu zajímavou věc. Nechcete se přijít podí-
vat, než to odvezou?“ ozval se v telefonu hlas šumper-
ského fotografa a sochaře Antonína Suchana. Takové 
pozvání samozřejmě nelze odmítnout, obzvlášť když 
tvorbu tohoto výtvarníka nedávno ocenil i Olo-
moucký kraj udělením Ceny osobnost roku v oblasti 
kultury.

Ocenění Olomouckého kraje za přínos v oblasti 
kultury v loňském roce se letos v dubnu udělovala 
posedmé, a to v jedenácti kategoriích. Cenu osobnost 
roku v oblasti kultury si ze slavnostního galavečera 
v Moravském divadle odnesli historik umění a ředitel 
olomouckého Muzea umění Pavel Zatloukal a šum-
perský sochař a fotograf Antonín Suchan. Ten se loni 
zúčastnil pěti sochařských sympozií, z nichž ve dvou 
jednoznačně bodoval, výtěžek z vydražených plastik 
šel navíc na charitativní účely.

Antonín Suchan, rodák z jihočeské Bechyně, žije 
v Šumperku od roku 1959 a dnes sám sebe považuje 
za „naturalizovaného Moraváka“. Jednoznačné chá-
pání trojrozměrného světa přivedlo tohoto absolven-
ta ostravského Institutu výtvarné fotografie u docenta 
Jána Šmoka k práci se dřevem. A zatímco ve fotografii 
se Suchan inspiroval přírodou s důrazem na detail, 
leitmotivem jeho sochařiny jsou zejména témata 
hudby a ženy, občas ho ale osloví i něco jiného.

„Sledoval jsem například v televizi dostihy a spojil 
si je s přehlídkou dámských klobouků, což mě při-
vedlo k vytvoření plastiky Velká pardubická. Dnes ji 
považuji svým způsobem za sochařský fór, podobně 
jako Černou vdovu, kterou jsem vytvořil z fosilního 
dubu,“ říká s úsměvem Antonín Suchan a ukazuje na 
černočernou plastiku ve svém ateliéru. Kromě ní jsou 
zde další rozpracovaná i již hotové díla. Například 
rozměrný státní znak a znak obce Rapotína, jež právě 
dokončil a o nichž hovořil v telefonu. 

„Dělal jsem na nich skoro osm měsíců, jde o řez-
bářskou práci, s kterou si musíte vyhrát,“ podotýká 
umělec, jehož znaky a erby zdobí i kongresový sál 
olomouckého Krajského úřadu či zasedací místnost 
šumperské městské úřadovny v Rooseveltově ulici. 
„Rapotínští umístí znaky do zasedací místnosti, která 
bude sloužit i jako obřadní síň,“ prozrazuje Suchan, 
který nyní prochází „lázeňským“ obdobím. Z Blu-
dova, v jehož lázeňském parku minulý týden tvořil, 
zamíří na sochařské sympozium do Klimkovic u Os-
travy, na které naváže setkání sochařů v Luhačovicích 
a poté sympozium v Lednici. „Nejvíc se ale těším na 
Loučnou v prvním červencovém týdnu, na které ne-
můžu chybět. Ta setkání s přáteli, s nimiž se bavíte 
o kumštu, mají obrovské kouzlo. A i když je to zápřah 
od rána do večera, jste pak tak šťastně udřený,“ při-
znává Antonín Suchan.  -zk-

Rovnou dva městské byty nacháze-
jící se v domech v ulicích Gen. Svobo-
dy 7 a B. Němcové 6 nabídne v dražbě 
šumperská radnice. V prvním případě 
jde o byt, jehož výměra dosahuje téměř 
sto čtyřicet metrů čtverečních, ve dru-
hém případě se pak jedná o byt malo-
metrážní.

„O přeřazení objektu v ulici 
Gen. Svobody 7 na seznam domů ur-
čených k prodeji rozhodli zastupitelé. 
V souladu s tím bylo zpracováno pro-
hlášení vlastníka domu, jenž budovu 
rozdělil na dvě nebytové a pět bytových 
jednotek. Čtyři nabízíme stávajícím 
nájemníkům, pátý byt, který je bez 
nájemního vztahu, půjde do dražby,“ 
vysvětluje vedoucí majetkoprávního 
odboru šumperské radnice Hana Répa-
lová. Vzápětí zdůrazňuje, že pro dům                                                                               
č.p. 245 v ulici Gen. Svobody 7 byl 
zpracován průkaz energetické nároč-
nosti budovy. Ta patří do energetické 
třídy F, přičemž měrná vypočtená roč-
ní spotřeba energie je 306 kWh na metr 
čtvereční a rok. Zmíněný volný byt                         
č. 245/4 o výměře 139,65 m2 nabídne 
město ve veřejném výběrovém řízení 
za vyvolávací cenu 1.139.159 Kč.

Druhý byt číslo 890/9 o výměře 
34,80 m2, jenž se nachází v domě v ulici 
B. Němcové 6, je rovněž bez nájemního 
vztahu. Vyvolávací cena je stanovena 
na 278.140 Kč. „Pro tento dům nemá 
Společenství vlastníků jednotek zpra-
covaný průkaz energetické náročnosti 
budovy, proto město jako vlastník bytu 
č. 9 nahradilo zmíněný průkaz vyúč-

továním dodávek elektřiny a plynu 
pro příslušný byt za uplynulé tři roky. 
K nahlédnutí je na majetkoprávním 
odboru radnice,“ podotýká vedoucí 
odboru a upřesňuje, že v cenách bytů 
jsou zahrnuty také ceny za příslušné 
spoluvlastnické podíly na společných 
částech domů a na pozemcích pod 
domy. „Nemovitosti jsou nabízeny ve 
stavu, v němž se nacházejí ke dni koná-
ní dražby a jenž je zhodnocen v nabíd-
kové ceně,“ dodává Répalová.

Oba byty si lze prohlédnout v pon-
dělí 3. června. Byt v ulici B. Němcové 6 
mohou zájemci navštívit od 15.30 ho-
din, byt v ulici Gen. Svobody 7 pak od 
16 hodin. Dějištěm vlastního veřejné-
ho výběrového řízení bude v pondělí 
10. června od 15.30 hodin obřadní síň 
v budově radnice na náměstí Míru 1. 
Každý účastník dražby přitom musí 
složit dvacetitisícovou kauci, která se 
prvnímu z pořadí započte do kupní 
ceny a ostatním zájemcům, s výjim-
kou dražitele, který skončí na druhém 
místě, se vrátí. 

Vydražitel musí uhradit celou kupní 
cenu do třiceti dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy před podáním návrhu 
na vklad práva do katastru nemovi-
tostí. Pokud tak neučiní nebo pokud 
od záměru koupě odstoupí, právo 
na uzavření kupní smlouvy zanikne, 
kauce vrácena nebude a město byt na-
bídne dražiteli, jenž skončil ve výbě-
rovém řízení na druhém místě. Bližší 
informace podá Romana Drásalová, 
tel.č. 583 388 561.   -zk-

Powiat Nyski, Jeseníky – Sdruže-
ní cestovního ruchu a město 
Šumperk připravují projekt 
spojený s druhou etapou 
Čarodějnické cyklotra-
sy po česko-polském 
pohraničí, který 
je spolufinancován 
z prostředků ERDF Ev-
ropské unie. V Šumperku 
se v jeho rámci uskuteční 
příští týden dřevosochání 
za přítomnosti nejen 
regionálních, ale 
i polských sochařů, 
kteří se specializují 
na práci se dřevem. 
Sochy se později 
stanou součástí no-
vého Čarovného lesa.

Řetězové pily, dláta a další sochařské 
náčiní vezmou sochaři do ruky v pon-
dělí 27. května v prostorách venkovní-
ho hřiště 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 posta-
vy s pohádkovým či čarodějným moti-
vem,“ uvedla tisková mluvčí šumperské 
radnice Olga Hajduková a prozradila, 
že sochy budou v létě spolu s drobným 
mobiliářem, jako jsou lavičky, odpad-
kové koše a informační tabule, umístě-
ny nedaleko za městem v těsné blízkosti 
Čarodějnické cyklotrasy vedoucí od 
Rapotína přes Nové Domky do Šum-
perka, 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 chy-
bět nebude ani popis s fotografiemi 
soch. To vše doplní originální kresby 
Petra Válka. Rádi bychom Čarovný les 
přiblížili hlavně dětem,“ dodala tisko-
vá mluvčí. -red-

Převzal krajské ocenění, nyní se chystá na sympozia

Antonín Suchan nedávno dokončil státní znak 
a znak obce Rapotína.  Foto: -zk-

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

Město pořádá sochařský plenérRadnice prodává dva městské byty
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Po čtyřleté přestávce bude Šumperk 
od pátku 24. do neděle 26. května Hos-
tit jako jediné město v Olomouckém 
kraji Bambiriádu. Záštitu nad ní pře-
vzali olomoucký hejtman Jiří Rozbořil 
a šumperský starosta Zdeněk Brož.

„Jak už sám název napovídá, Bam-
biriáda je o dětech a pro děti. Je pre-
zentací organizací pracujících s dětmi 
a mládeží. Jejím cílem je ukázat, co 
všechno tyto organizace dělají či jaké 
nabízejí možnosti využití volného času, 
a také přiblížit, jak by se zájemci mohli 
do činnosti zapojit,“ říká jedna z orga-
nizátorek Bambiriády Veronika Šubr-
tová. Tato akce se přitom do Šumperka 
vrací po čtyřech letech a jejím mottem 
je „Dětství v proměnách času“. 

Patnáctý ročník Bambiriády si mo-
hou děti užít v Jiráskových sadech, zná-

mých spíše jako park u Barborky. Zde 
budou v pátek 24. a v sobotu 25. května 
probíhat prezentace organizací a pó-
diová vystoupení, v neděli 26. května 
dopoledne se pak mohou přijít s Bam-
biriádou rozloučit k „Sově“ v Sadech 1. 
máje. V programu nebudou chybět hry, 
soutěže, pohybové aktivity, vyrábění 
a mnohé další. Premiéru tu bude mít 
tzv. „Bambidílna“, v níž budou moci 
děti vyrábět z různých materiálů věci 
podle své vlastní fantazie. 

„Jedním z vrcholů Bambiriády bude 
v sobotu tzv. Duhový večer v Jirásko-
vých sadech, na němž se od 20 hodin 
představí zahraniční hosté - Centrum 
volného času Spektrum z Prievidzy 
a Dětský folklorní soubor Malá Nysa 
z polské Nysy. V rámci programu vy-
stoupí také Dům dětí a mládeže Orion 

z Němčic nad Hanou,“ prozrazuje Šubr-
tová a dodává, že děti i dospělí se mo-
hou těšit na vystoupení Klauna Bublína 
a ohňovou show Jiřího Valy, která Du-
hový večer kolem půl desáté zakončí.

Bambiriáda nabízí rovněž možnost 
seznámení s prací hasičů, vojáků, poli-
cie a dalších složek. Do bambiriádních 
aktivit se pak zapojily i některé organi-
zace. V rámci Dnů otevřených dveří či 
volných vstupů mohou zájemci využít 
programu v rekreačním středisku Bo-
zeňov, zamířit do sídla Hasičského zá-
chranného sboru v Nemocniční ulici, 
do šumperského Vlastivědného mu-
zea, expozice Čarodějnických procesů 
v Geschaderově domě či se rozhlédnout 
z radniční věže. Podrobný program 
Bambiriády lze najít na plakátech nebo 
na stránkách www.bambiriada.cz. -red-

Šumperk hostí po letech Bambiriádu

    Pokračování ze str. 3
Ve Středisku ekologické výchovy ve 

Švagrově, které je součástí městské pří-
spěvkové organizace Středisko volného 
času Doris, jež vznikla začátkem letoš-
ního roku sloučením DDM-Vily Doris, 
Domu dětí a mládeže U Radnice a zmí-
něného Švagrova, pracuje pět pedago-

gů, správce, uklízečka a dvě kuchařky. 
„Nejsme samozřejmě bláhoví, abychom 
si mysleli, že si Švagrov  na sebe plně 
vydělá,“ řekl místostarosta Petr Sucho-
mel. Přesto by podle něj nové středisko 
nemělo v městském rozpočtu navýšit 
celkové výdaje na provoz školských za-
řízení. „Potřebné finanční zdroje máme 
k dispozici díky energetickým úsporám 
po zateplení škol a školek v řádu milio-
nů korun a také díky úsporám při velmi 
výhodných nákupech silové elektřiny 
na burze,“ poznamenal Suchomel.

V minulosti jezdila do Švagrova na 
svá soustředění různá zájmová uskupe-
ní, počínaje Motýly přes hokejisty až po 
baseballisty, nyní je ovšem podmínkou 
pobytu zapojení do ekologických pro-
gramů. Moderně vybavený areál totiž 
bude fungovat jako centrum v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výcho-
vy a osvěty nejen pro děti a mládež, ale 
i pro dospělé.  „Hlavní cílovou skupi-
nou by měli být školáci a studenti, a to 
nejen ze Šumperska, ale také z oblastí 
ze znečištěným ovzduším, například 
z Moravskoslezského kraje či Prahy. 
Pokryli bychom tak značnou část pro-
vozních nákladů,“ zdůraznila vedoucí 
střediska. Za denní pobyt, včetně plné 
penze a vzdělávacích aktivit, zaplatí 
dítě 340 korun, dospělý pak o sto ko-
run více. „Již dnes máme rezervované 
pobyty až do konce prázdnin. Minulý 
týden tu byli Motýli, tento týden ško-
láci z Hrabišína, které vystřídají šum-
perští žáci ze školy ve Vrchlického ulici 
a pak z Prahy,“ vyjmenovala první zá-
jemce Čechová. 

„Je třeba říci, že Švagrov není pen-
zion, ale školící a vzdělávací zařízení, 
které nelze v nejbližších dvaceti letech 

komerčně využívat,“ upozornil ředitel 
Střediska volného času Doris Jaro-
slav Ondráček a dodal, že zde budou 
probíhat pobytové i denní výukové 
ekologické programy zaměřené na-
příklad na biodiverzitu, ekosystémy, 
odpady, energie, zemědělství i život 
v lese. „Chceme tu dělat osvětu, niko-
liv vychovávat ekologické teroristy,“ 
zdůraznil Ondráček. „Měl by to být 
takový malý zásah do podvědomí, aby 
si ti, kteří přijedou, díky našemu pro-
žitkovému programu uvědomili, jak 
jsou schopni životní prostředí ovliv-
nit, a chtěli se k nám vrátit,“ doplnila 
Ondráčka Renata Čechová a konsta-
tovala, že velkou devízou střediska je 
okolní příroda. „Je zde nejen úžasně 
čistý vzduch a klid, ale když nesvítí 
žádná světla, je tady taková tma, že se 
dá obloha pozorovat hvězdářským da-
lekohledem,“ vyzdvihla přednosti stře-
diska jeho vedoucí. Z. Kvapilová

Moderní areál nabízí 
environmentální vzdělávání

       Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež or-
ganizuje šumperská radnice pro-
střednictvím občanských rádií CB 
a PMR na kanále č. 3, pokračují. Na 
programu jsou vždy první středu 
v měsíci v době od 8.30 do 10 ho-
din, první pátek v měsíci v době od 
18 do 19 hodin a také první sobotu 
v měsíci od 8.30 do 10 hodin. 

V sobotu 1. června dopoledne bude 
hlavním tématem Občanská demo-
kratická strana v Šumperku, ve středu 
5. června se bude mluvit o Agrární 
komoře a kvalitě potravin a v pátek 
7. června pak jsou na programu akce 
civilní ochrany. Bližší informace lze 
nalézt na www.sumperk.cz.  -red-

       V červnu lze 
putovat po stopách 
Kleinů

Putování za Kleiny je název vlasti-
vědné vycházky, kterou svým slovem 
doprovodí geolog a historik Zdeněk 
Gába. Pořádají ji ve středu 5. červ-
na šumperské Vlastivědné muzeum, 
místní Klub českých turistů, obec So-
botín a olomoucké územní pracoviš-
tě Národního památkového ústavu. 

Sraz účastníků je ve středu 5. června 
v 9 hodin v Sobotíně u motorestu Per-
moník. Absolvování trasy, která měří 
kolem šesti kilometrů, se odhaduje na 
dvě a půl až tři hodiny. Kleinové jsou 
známá podnikatelská rodina, pochá-
zející z Loučné nad Desnou. Největší 
slávy dosáhli v 19. století budováním 
železničních tratí v Rakousku-Uher-
sku s využitím železáren v Sobotíně. 
 -zk-

      Lidé se opět 
pobaví na Lužích

Tradiční informační akce spoje-
ná s různými druhy zábavy se opět 
odehraje na základně civilní ochra-
ny ve Vikýřovické ulici na Lužích. 
Naplánována je na sobotu 8. června 
od 13 do 19 hodin.

Ti, kteří na Luže zamíří, si připo-
menou základy bezpečnosti silnič-
ního provozu, zdravotnické první 
pomoci, požární ochrany a také do-
vednosti z oblasti civilní ochrany. Be-
sedovat s návštěvníky budou městští 
strážníci, policisté, hasiči a pracov-
níci Armády spásy, ale také senátor 
či válečný veterán. Připraveno bude 
občerstvení, hudba, odměny za zna-
losti z oblasti civilní ochrany a tom-
bola. Ta bude, stejně jako vstupné, 
zdarma.         -zk-

Zchátralé objekty nahradilo moderní 
středisko ekologické výchovy

Uprostřed prostorné učebny nazvané 
Mraveniště „trůní“ velký kufr, ukrý-
vající řadu „pokladů“.          Foto: -zk-

Středisko ekologické výchovy 
ve Švagrově pořádá

Den otevřených dveří
v sobotu 1. června

Nabízíme všem rodičům, aby 
vzali na Den dětí své ratolesti do 

přírody, přijeli do Sobotína vlakem, 
který vyjíždí ze Šumperka kolem 
9.30 hod. V 10 hod. se v Sobotíně 

vychází z prvního stanoviště stezky 
Cesta za švagrem Praděda, která 

měří asi 5,5 kilometru. Trasa začíná 
na sobotínském nádraží a zahrnuje 
deset stanovišť s úkoly. U kostela ve 
Vernířovicích bude připraven vláček 

Milana Zbořila, který účastníky 
zdarma odveze do Švagrova, kde 

bude Den otevřených dveří. Příchozí 
zde ochutnají pokrm švagra Praděda, 
tedy opečené brambory, připraveno 

bude ornitologické odchytávání 
ptáků s kroužkováním a také 

ukázka řemesel. Chybět nebude ani 
stanoviště pro menší děti, kde si 

mohou hrát.
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Společnost PONTIS Šumperk o.p.s. 
pomáhá všem, kteří se ocitli v nelehké 
životní situaci, se kterou si neví rady, 
a to již od roku 1999.  O pomoc se na 
nás mohou obrátit děti, mládež, rodiče 
s dětmi, dospělé osoby, zdravotně po-
stižení i senioři. 

Bydlíte v Domě s pečovatelskou 
službou Alžběta, Markéta, Tereza a po-
třebujete pomoci s nákupy, úklidem 
domácnosti, hygienou, zajištěním stra-
vy, doprovodem na úřady či k lékaři? 
Oslovte naše pracovníky pečovatelské 
služby, určitě vám vyjdou vstříc.

Nechcete být doma sami, zemřel 
vám partner, chybí vám kontakt s vrs-
tevníky, chcete si popovídat, zazpívat, 
chodit na procházky, jezdit na výlety, 
nemůže vám celodenní péči zajistit 
rodina? Přijďte mezi nás do Denního 
stacionáře VOLBA, který je určen pro 
osoby od padesáti let.

Chcete žít i v seniorském věku 
aktivně, zacvičit si, trénovat paměť, 
konverzovat v němčině, naučit se za-
cházet s počítačem, využívat internet, 
pracovat s keramikou či jinými mate-
riály? Všech těchto aktivit se můžete 
zúčastnit prostřednictvím Sociál-
ně aktivizačních služeb pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením.
Potřebujete poradit s čímkoliv v ob-

lasti sociálních dávek, možností péče, 
bezbariérových úprav bytu či zapůjčit 
si kompenzační pomůcky? Rád vám 
podá pomocnou ruku pracovník Infor-
mačního střediska pro seniory.

Mottem naší práce je: „Každý ně-
kdy potřebuje pomoc“!  Společným 
cílem námi poskytovaných služeb je 
snaha pomoci zajistit našim klientům 
společenský kontakt, udržet je aktivní 
a umožnit jim prožít život co nejdéle ve 
vlastní domácnosti, mít zajištěnou po-
třebnou péči i v seniorském věku či se 
zdravotním handicapem.

Nabídka našich služeb je velice širo-
ká, veškeré naše služby poskytují pro-
fesionální pracovníci respektující přání 
a důstojnost každého klienta. Rádi vám 
představíme a ukážeme výše zmíněné 
služby v našich prostorách.

V našich službách vítáme také dob-
rovolníky a dárce. Podrobnější infor-
mace, včetně potřebných kontaktů, 
najdete na našich webových stránkách 
www.pontis.cz nebo přímo v budově 
společnosti v ulici Gen. Svobody 68, 
Šumperk. 

 M. Adámek, ředitel Pontis o.p.s.

Začíná festival 
duchovní hudby

Zima přišla téměř na šest milionů

Jedenáctý ročník Mezinárodního fes-
tivalu duchovní vokální hudby startuje. 
Dějištěm bude od 23. do 26. května 
vždy od sedmé podvečerní farní kostel 
sv. Jana Křtitele. Festivalem bude slo-
vem provázet Stanislav Předota, který 
na začátku každého večera zazpívá je-
den z liturgických zpěvů Petra Ebena.

Festival zahájí zítra jeho pořadatel 
Schola od sv. Jana Křtitele. Spevokol 
Zoltána Kodálya ze slovenské Galan-
ty se pak ujme druhé poloviny kon-
certu. Druhý festivalový večer bude 
v pátek 24. května patřit německému 
poloprofesionálnímu sboru Mittel-
deutscher Frauenkammerchor a po 
jejich vystoupení dostanou prostor 
šumperští Motýli a mimořádné dílo 
Missa brevis in Es současného skla-
datele Miloše Boka. Sobotní závěreč-
ný koncert otevře domácí smíšený 
sbor Avonotaj se židovskou duchovní 
tvorbou a uzavře ho ojedinělé vokál-
ně–instrumentální uskupení Musica 
pro Sancta Cecilia z Prahy. V neděli 
26. května pak doprovodí sbory od 
deváté ranní slavnostní bohoslužbu 
v kostele sv. Jana Křtitele.  -zk-

Netradičním způsobem se v pátek 
24. května otevřou některé šumperské 
kostely. Akce nazvaná Noc kostelů, jež 
probíhá v celé republice, nabídne ze-
jména lidem, kteří stojí mimo církev či 
na jejím okraji, možnost nezávazného 
přiblížení se a setkání s křesťanstvím. 
Letošní Noc kostelů je navíc obohacena 
o téma Význam sv. Cyrila a Metoděje 
pro naši církev, kulturu a zemi.

V Šumperku budou moci zájemci 
zamířit v pátek 24. května hned do 
pěti kostelů – kostela sv. Barbory v Ji-
ráskových sadech (otevřen od 18 do 
19.30 hod.), klášterního kostela Zvěs-
tování P. Marie v Kladské ulici (otevřen 
od 19 do 21.30 hod.), kostela sv. Jana 
Křtitele na Kostelním náměstí (otevřen 
od 17.50 do 24 hod.), kostela sv. Jana 
Evangelisty v Husitské ulici (otevřen 
od 19 do 24 hod.) a do kostela Česko-
bratrské církve evangelické na náměstí 
Svobody (otevřen od 18 do 24 hod.). 
Připraven je bohatý kulturně-duchov-
ní program. Více informací lze získat 
na www.nockostelu.cz. -zk-

Jako nevybočující z průměru hodno-
tí letošní zimu Luděk Šperlich, ředitel 
Podniků města Šumperka, které mají 
na starosti zimní údržbu šumperských 
ulic a chodníků. Překvapení přinesl 
podle něj pouze předvelikonoční a ve-
likonoční čas, připomínající více ten 
vánoční, jenž přerušil již „rozjetý“ jarní 
úklid komunikací a chodníků.

Na zimní údržbu vozovek a chodní-
ků „padlo“ v Šumperku od loňského lis-
topadu do začátku letošního dubna pět 
milionů osm set padesát tisíc korun. To 
je o 516 tisíc více než v zimě předchozí. 
Ze 114 dnů, kdy se zajišťovala dispečer-
ská služba, vyjížděla úklidová technika 
v třiasedmdesáti dnech a zasahovala ve 
475 případech. „Nejproblematičtější 
byl konec loňského roku a poté přelom 
března a dubna, kdy jsme museli pře-
rušit jarní čištění komunikací a chod-
níků. Poprvé od doby, kdy tento úklid 
zajišťujeme, se nám letos podařilo roz-
jet předčištění již 28. února, dubnová 
sněhová nadílka nám ale s harmono-
gramem poněkud zamíchala,“ uvedl 
ředitel Podniků města Šumperka Luděk 
Šperlich a dodal, že celkem rozvezla 
v zimním období technika po Šumper-
ku čtyři sta padesát tun soli a pět set 

tun drtě, naopak sníh se z města ne-
musel vůbec vyvážet. „V uplynulé zimě 
jsme mnohem více solili, poprvé i ko-
munikace sypané dříve drtí. Především 
v sídlištích to výrazně zvýšilo kvalitu 
údržby,“ podotkl Šperlich. -zk-

Koncem ledna zasypala šumperské 
ulice sněhová nadílka.  Foto: -zk-

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby

Kostely a kaple se 
otevřou veřejnosti

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona                        
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění

na obsazení místa

referenta oddělení spisové a archivační služby kanceláře 
tajemníka Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * ovládání jednacího jazyka * 

ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), 
v platném znění * znalost problematiky spisové a archivní služby v oblasti výkonu státní správy 

a samosprávy (zákon č. 499/2004 Sb.) * znalost agendy Czech POINT v oblasti výkonu státní správy 
a samosprávy znalost systému datových schránek v oblasti výkonu státní správy a samosprávy 

(zákon č. 300/2008 Sb.) * znalost zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou 
a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, v platném znění * osvědčení opravňující 

provádět vidimaci a legalizaci – výhodou * komunikační dovednost, samostatnost, flexibilita * 
občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC *výborná znalost českého jazyka * 

dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ nutné

 Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): :(www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum 
a místo narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní 

spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech * výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce) 

* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Hlavní zaměření činnosti: výkon agendy Czech POINT, autorizovaná konverze dokumentů, provoz 
podatelny a výpravny úřadu, administrace úřední desky, doručování písemností

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 7. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.7. 2013 

nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 30.5. 2013. Informace k pozici podá Marie 

Dvořáčková, vedoucí kanceláře tajemníka, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 520.
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Seriál šumperské firmy/Kulturní okénko

Většina Šumperanů spojuje jméno vaší firmy jen 
s výrobou lamelových dveří a autoslužbami. Portfo-
lio vaší činnosti je však mnohem širší. Můžete nám 
současnou ABU včetně její vize představit?

Výroba shrnovacích dveří je opravdu již daleká 
historie. Jejich sériová výroba skončila prakticky 
v druhé polovině devadesátých let. V současné době 
udržujeme minimální zakázkovou výrobu těchto 
dveří a hlavně zajišťujeme dodávky požadovaných 
náhradních dílů. Ke konci roku 2011 jsme rovněž po 
mnoha letech ukončili činnost autoservisu a autosa-
lonu Fiat. Hlavním důvodem pro nás bylo zajištění 
nových výrobních prostor pro program velkých a těž-
kých kovových svařenců a dále skutečnost, že pohyb 
osobních automobilů v okolí autoservisu byl ohrožo-
ván okolními provozy kovovýroby. Od roku 2012 zů-
staly v  areálu společnosti pouze služby STK, emisní 
služby a mytí vozidel, to vše v našich pronajatých pro-
storách při provozování cizími firmami. 

V současné době se naše společnost zabývá pou-
ze kovovýrobou, a to zejména pro švédskou spo-
lečnost Nederman, která je světovou jedničkou ve 
výrobě průmyslových odsávacích a filtračních sys-
témů. V posledních pěti letech se velmi dynamicky 
rozvíjí výroba zemědělských strojů pro dánského 
partnera SAMSON AGRO. Výroba pro tohoto od-
běratele meziročně roste asi o 20%. Výroba pro tyto 
dva strategické partnery představuje roční obrat asi                                                            
80 milionů korun. Zbylých asi dvacet milionů ročního 
obratu tvoří dodávky pro další zahraniční a tuzemské 
partnery, zejména FREMTIDENT (Dánsko - kalová 
čerpadla), SAMSON PUMPS (Dánsko - vzducho-
technika), ELKINGTON (Švýcarsko - infrastrukturní 
poklopy a rámy) a další. Poslední dva roky začala naše 
společnost vyrábět kovové části lesních  vytěžovacích 
strojů (kabiny, kapoty, podvozky atd.) pro společnost 
ENTRACON.

Získávání zakázek  u náročných zahraničních part-
nerů umožňuje prostředí, které se snažíme vytvářet ve 
společnosti, zejména fungující systém jakosti ČSN EN 
ISO 9001/2009 a ČSN EN ISO 3834/02, moderní infor-
mační systém pro střední a větší firmy DIMENZE++ 
s TPV a samozřejmě na prvním místě kvalitní kvalifi-
kovaní pracovníci. K dalšímu rozvoji rovněž vedlo roz-
šíření výrobních prostor o novou výrobní halu, včetně 
modernizace stávajících výrobních prostor, za využití 
částečného financování z prostředků EU.

Jaká je spolupráce se švédskými firmami NE-
DERMAN a ELKINGTON? Spolupracujete s nimi 
i na konstrukci a vývoji nových zařízení nebo jen 
zajišťujete výrobu dle švédské dokumentace?

I když veškerá výroba se uskutečňuje na zákla-
dě dodavatelské dokumentace, má naše společnost 
důležitou úlohu zejména při výrobě prototypů nově 
zaváděných výrobků. V tomto procesu naši odborní 
pracovníci přicházejí s mnohými zlepšeními v oblasti 
funkčnosti i celkových úspor, což významně snižuje 
výrobní náklady, a tím i cenu prodávaného produktu. 
Také v průběhu zavedené výroby přichází naše spo-
lečnost s různými variantami provedení výrobků, což 
v konečné fázi po odsouhlasení zahraničním odběra-
telem vede k rozšíření vyráběného sortimentu filtrač-
ních systémů.

Výroba svařenců pro dánského či jiného partne-
ra končí svařením nebo provádíte i jejich, byť čás-
tečné obrábění? Máte pro tuto jistě náročnou práci 
dostatek kvalifikovaných odborníků?

U výrobků pro společnost NEDERMAN zabezpe-
čujeme výrobu od černého železa až po povrchovou 
úpravu výrobku lakováním, včetně závěrečné fáze 
konečného odzkoušení výrobků po stránce elektro-
niky i závěrečným odtlakováním. Výrobky z naší 
společnosti odcházejí ve speciálním balení již kom-
pletně odzkoušeny do celého světa. U části zeměděl-
ských strojů, po operaci svařování v surovém stavu, 
je prováděna povrchová úprava buď zinkováním či 
lakováním, poté jsou některé části  smontovány v naší 
společnosti a expedují se již jako části zemědělských 
strojů. Samozřejmě, že tato vysoce náročná práce vy-
žaduje dostatek kvalifikovaných pracovníků. V našem 
případě se jedná zejména o kvalifikované svářeče, kte-
ří u nás skládají zkoušky a pracují v přísném režimu 
ČSN EN ISO 3834/02.

 
Jaký je podíl strojírenské výroby a ostatních slu-

žeb realizovaný vaší společností a jakou vizi má 
vaše firma?

Jak jsme již dříve poznamenali, je v současné době 
naše společnost 100% strojírenskou firmou. Naše nej-
větší cíle, které si mezi jinými klademe, je technické 
dovybavení provozů. Za tímto účelem jsme v červen-
ci 2012 podali plnou žádost do OPPI ROZVOJ III. 
a další žádost do OPPI EKO-ENERGIE. V současné 
době usilujeme o získání dalších strategických zahra-
ničních partnerů, protože kapacitu naší společnosti 
máme poměrně velkou a v rámci našeho areálu je 
možné další rozšíření strojírenské výroby. V současné 
době máme již rozpracované některé projekty s ital-
skými a dánskými partnery, ale raději nepředbíhej-
me. 

Děkuji za rozhovor,
Petr Krill

Muzeum láká na Den dětí 
s panenkou Barbie podle mapy 
za pokladem

U příležitosti červnového Dne dětí chystají šum-
perští muzejníci akci nazvanou Den dětí s panenkou 
Barbie podle mapy za pokladem. Pod tímto názvem 
se skrývají vzájemně propojené programy pro malé 
i velké k výstavám Barbie a její svět, Každá mince má 
dvě strany a Paměť map. Na ty, kteří 31. května mezi 
9 a 16 hodinou do muzea přijdou, čeká ve výstavních 
sálech cesta za pokladem s mapou, během níž po-
stupně plní úkoly a namáhají si hlavu, aby našli cestu 
k truhle s pokladem. -red-

Knihovna chystá autorské 
čtení Jaroslava Žváčka

Autorské čtení šumperského rodáka Jaroslava 
Žváčka nazvané Lístek na cestu z pekla proběhne 
v pátek 31. května od 18. 30 hodin v šumperské Měst-
ské knihovně v ulici 17. listopadu. Tento čtyřiadva-
cetiletý student scenáristiky na FAMU je především 
skvělý vypravěč. Sbírka Lístek na cestu z pekla získala 
nominaci na Magnesii Literu 2013 a Cenu Jiřího Or-
tena. Vstup je zdarma. -zd-

Poznejte život v pravěku hrou
Rádi byste poznali, jak se žilo v pravěku? Pak za-

miřte do expozice Pravěk Mohelnicka, jež je instalo-
vaná ve sklepních prostorách mohelnického muzea. 
Začátkem května totiž byla doplněna o interaktivní 
pravěkou hernu.

Malí i velcí návštěvníci si zde mohou vyzkoušet ne-
jen pravěké techniky drcení obilí nebo vrtání kamene, 
ale mají také možnost zahrát si na archeologa a sesta-
vit ze střepů například pravěké nádoby. V herně ne-
chybějí ani oblíbené skládačky, hry, kvizy a křížovky. 
Interaktivní dílna se nachází na nádvoří muzea, hra 
na archeologa je přitom zahrnuta v ceně vstupného 
do expozice Pravěk Mohelnicka. Otevřeno je od úterý 
do soboty od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.  -red-

Církevní rok v hudbě uzavře 
Credo Krzysztofa Pendereckého

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný 
Církevní rok v hudbě uzavře před prázdninami jeho 
desátá část. Posluchačům nabídne dílo Krzysztofa 
Pendereckého.

Krzysztof Penderecki je představitelem hudební 
avantgardy druhé poloviny 20. století. Tento polský 
skladatel, dirigent, pedagog, člen mnoha světových 
akademií a nositel řádu Bílé orlice je známý především 
jako tvůrce hudby k filmu Andrzeje Wajdy „Katyň“. 
„Jeho dílo je ale daleko významnější. Do světa prora-
zil Pašijemi podle svatého Lukáše, Polským Requiem 
a Sedmi branami Jeruzalémskými,“ říká zakladatel cyk-
lu Církevní rok v hudbě Vít Rozehnal a podotýká, že 
nahrávka Pendereckého Creda, pořízená jedním z nej-
lepších světových dirigentů Helmuthem Rillingem, zís-
kala v roce 2001 Grammy Award za nejlepší pěvecký 
sborový výkon. Pořad proběhne ve středu 5. června od 
19 hodin ve zkušebně Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Far-
ním středisku na Kostelním náměstí 4.  -zk-

Kulturní okénkoPředstavujeme: Firma ABA Šumperk očima jednatele 
Jiřího Pavlíka a prokuristy Vlastimila Vepřka

Areál firmy ABA v Šumperku.  Foto: archiv
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Kulturní servis
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Městská knihovna

Pontis Šumperk

ZUŠ Šumperk

Zahrada srdce

Centrum pro rodinu

H-club

Středisko volného času Doris

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
28.5. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
6.6. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček: 24.5. Zábavné   
 poznávání, 27.5. Zpíváme si a hrajeme na 
 nástroje 28.5. Hrátky s prstovými barvami,   
 31.5. Učíme se nové říkanky, 3.6. Slavíme 
 Den dětí, 4.6. Tvořeníčko – housenka 
 z papíru, 7.6. Poznáváme barvy a tvary
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 (Se-
ver), www.knihovnaspk.cz. V pátek 7.6. od 8 do 11 hodin bude knihovna                                   
v ul.17. listopadu 6 zavřena.

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září

Od pondělí do pátku vždy  Otevřená herna pro děti
od 9 do 17 hod.
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 
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
24.-25.5. vždy od 9 do 17 hod.  Bambiriáda
v Jiráskových sadech
26.5. od 9 do 19 hod.  Týden respektu k porodu: 
 Rodičem v Šumperku
Bližší informace: Zahrada srdce, Hlavní třída 20 (3. patro),  www.zahradasrdce.cz, 
tel: 773 379 408, e-mail: info@zahradasrdce.cz.

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

Každé úterý od 8.30  Herna s hlídáním pro nejmenší
do 11.30 hod. ve „FS“
Každou středu od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek  
Každý čtvrtek od 16 hodin ve „FS“  Veselé pískání 
 Pro předškolní děti a prvňáčky
4.6. od 18 hod. na faře v Bludově  O doprovázení v nemoci  Předn. s besedou
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

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

28.5. v 18 hodin v klášterním kostele  Učitelský koncert ZUŠ Šumperk - pobočka  
 Hanušovice
29.5. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert dechového orchestru ZUŠ Šumperk
31.5. v 18 hodin v divadle  Přehlídka tanečního oboru ZUŠ Šumperk
3.-27.6. vždy od 15 do 18 hodin  Zápis do nehudebních oborů ZUŠ Šumperk
v ZUŠ Šumperk 
3.-30.6. června v Jižním křídle DK  Výstava žáků výtvarného oboru 
 ZUŠ Šumperk
3.6. v 18 hodin  Koncert pěveckého oddělení žáků 
v klášterním kostele ZUŠ Šumperk
5.6. v 18 hodin  Koncert Komorního smyčcového orchestru 
v klášterním kostele ZUŠ Šumperk
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://
www.zus-sumperk.cz.

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

Každé pondělí, každou středu, každý  Volná herna
čtvrtek (s výjimkou 22.5, 23.5., 24.5.) 
a každý pátek (do 14.6.)
od 15 do 18 hod. v MC na „K“   
Každé úterý (do 28.5.) Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“ 
Každou středu (do 12.6.) Laktační poradna
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
Od 23. do 24.5. vždy od 9.30  Kurz masáží pro děti a kojence 
do 11.30 hod. v MC Komínkov 
31.5. od 12.30 hodin  Tvoření maminek 
v ateliéru U Radnice  Pouze pro maminky
4.6. od 18.30 hodin  Via Lucis - Klavírní recitál Lukáše 
v klášterním kostele Vondráčka
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

24.5. od 20 hodin  Dixieland Loučná
25.5. od 20 hodin  Country večer
30.5. od 20 hodin  Swing Q
31.5. od 20 hodin  Paprikacze (Red Hot Chili Peppers Revival)
7.6. od 20 hodin  Headache
Bližší informace: Rooseveltova 17, www.h-club.eu.

Pontis ŠumperkPontis Šumperk


