
Na festivalu ve Vlaském se rodí i Sviňosaurus český
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„Cílem celé akce bylo pod-

pořit turistický ruch v této
zapomenuté oblasti. Vlaské,
to je vlastně jen pár domů po-
dél silnice směrem na Králí-

ky. Příroda je tu ale nádher-
ná,“ řekl organizátor festiva-
lu a majitel chalupy Lukáš
Kňáva.

Bezmála dvě stě let starý
dům patří jeho rodině už pěta-

třicet let. V posledních třech
letech prodělal stylovou re-
konstrukci do podoby
apartmánů k pronajímání.

Festival Zlaté ruce končí
dnes. Vernisáž hotových děl i

s bohatým doprovodným pro-
gramem začne ve dvě odpo-
ledne.

Návštěvníci najdou na
stráni i půlkruhový kmen s
osmi vytesanými postavami;

každé z nich dá tvář jeden z
přítomných výtvarníků.
„Kmen lípy jsme přivezli z
Vysočiny. Byl to přes dvě stě
let starý chráněný strom, kte-
rý ale musel pryč, protože za-

sahoval do komunikace,“ řekl
Kňáva.

Kompletní program řez-
bářského festivalu je k dispo-
zici na stránkách:
www.podsvinihorou.cz. (ris)

Lupič přepadl benzinku ve Štítech
Asi pětadvacetiletý muž ohrožoval
obsluhu stanice střelnou zbraní a přinutil
ji vydat peníze z pokladny

STANISLAVA RYBIČKOVÁ

Štíty - Maskovaný lupič pře-
padl ve středu benzinovou
čerpací stanici firmy Oil Te-
am ve Štítech. Policie teď žádá
občany o pomoc při pátrání.

„Pachatel vstoupil do pro-
dejny stanice půl hodiny po
poledni s krátkou střelnou
zbraní. Přitiskl ji ke krku pět-
ačtyřicetileté zaměstnankyně
pumpy, která přišla střídat
svou kolegyni. Současně ji
chytil rukou kolem ramen a
tiskl ji k sobě. Poté podal přes
pult obsluhující třiačtyřiceti-

leté ženě igelitovou tašku a
vyzval ji, aby do ní dala
všechny peníze. Výzvy dů-
razně opakoval,“ popsal prů-
běh přepadení mluvčí šum-
perské policie Miloslav Sva-
toň.

Žena ve strachu uposlechla
a uložila do igelitky peníze z
pokladny. Poté muž druhou
ženu pustil, z prodejny utekl
hlavním vchodem a dál utíkal
směrem k centru města.

Policie má k dispozici po-
drobný popis pachatele. Byl
sto pětašedesát až sto pětase-
dmdesát centimetrů vysoký,

asi pětadvacet let starý, spor-
tovní postavy a světlé pleti.
Vlasy měl černé, nakrátko
střižené, asi dva centimetry
dlouhé, na bocích hlavy vy-
stříhané, bez kotlet. Mluvil
plynně česky s moravským
přízvukem. Paže měl muž vý-
razně světlé, vzhledem k sou-
časnému počasí neopálené.

„Pachatel se maskoval přes
obličej cípatým černým šát-
kem se vzorem světlejší bar-
vy. Na očích měl sluneční brý-
le, které zakrývaly velkou
část obličeje, takzvané ma-
sařky. Brýle měly tmavá skla
a stříbrné obroučky,“ upřes-
nil popis policejní mluvčí.

Na sobě měl lupič černé ba-
vlněné tričko ke krku, bylo
bez rukávů, zakrývalo jen
ramena. Přes celý předek byl

na triku vzor světlé barvy.
Měl dlouhé plátěné kalhoty
béžové barvy s kapsami na
bocích, které na muži planda-
ly.

Pachatel byl ozbrojen krát-
kou střelnou zbraní, podle
popisu byla celá černá a moh-
lo se jednat o pistoli.

Šumperská policie žádá o
pomoc občany, kteří se ve
středu v době kolem půl jedné
odpoledne pohybovali ve Ští-
tech v ulici Na Pilníku a v
okolí směrem k centru. Pokud
viděli osobu podobného popi-
su nebo by mohli podat ja-
koukoli informaci k loupež-
nému přepadení, měli by kon-
taktovat Policii České repub-
liky Šumperk prostřednic-
tvím linky 158, nebo na tele-
fonním čísle 974 779 102.

Klášterním kostelem v Šumperku
budou znít tóny polských varhaníků
SOŇA SINGEROVÁ

Šumperk – Druhý díl Klášter-
ních hudebních slavností,
které do Šumperka lákají re-
nomované umělce, bude v ne-
děli ve znamení varhanní
hudby a polských interpretů.
Posluchačům se od osmi ho-
din večer představí varhaník
Waclaw Golonka a trumpetis-
ta Tomasz Ślusarczyk.

„Hudebník Waclaw Golon-
ka se může pochlubit hned
několika prestižními cenami
v nejrůznějších soutěžích. Na
svém kontě má například
druhou cenu v Mezinárodní
hudební soutěži Pražské jaro
1994. Na tomto festivalu záro-
veň získal cenu za nejlepší in-
terpretaci české soudobé
skladby. V letech 1998 až 2006
se věnoval pedagogické čin-
nosti na Gymnáziu Jana Ne-
rudy v Praze, od roku 2001 pů-
sobí na Hudební akademii v

Krakově, kde od roku 2004 ve-
de varhanní třídu,” předsta-
vil hudebníka a pedagoga po-
řadatel festivalu Klášterní

hudební slavnosti Roman
Janků.

Tomasz Ślusarczyk absol-
voval Hudební akademii

múzickych umění v Krakově.
Mnohokráte se účastnil Me-
zinárodní Bachovy akademie
pod vedením Helmutha Ril-
linga.

V současnosti spolupracuje
s Orchestrem polského roz-
hlasu v Krakově.

Pro svůj koncert v šumper-
ském klášterním kostele si
umělci připravili velice zají-
mavý program.

Zazní nejen notoricky
známé a oblíbené skladby hu-
debních velikánů, jako jsou
Johann Sebastiana Bach, Pa-
vel Josef Vejvanovský nebo
Georg Friedrich Händel, ale
také skladby polských rene-
sančních a barokních sklada-
telů, kteří u nás nejsou moc
známí.

Návštěvníci Klášterních
hudebních slavností se mo-
hou těšit na opravdový bon-
bonek. V neděli 25. července
přijede za šumperským pub-
likem houslový virtuoz Jaro-
slav Svěcený společně s cem-
balistkou Jitkou Navrátilo-
vou.

O tečku za festivalem se po-
stará v neděli 1. srpna kom-
ponovaný hudebně-taneční
pořad Dostaveníčko s Mada-
me de Pompadour.

ZNÁMÝ VIRTUOS. Waclaw Golonka se může pochlubit hned několika
prestižními cenami v nejrůznějších soutěžích. Foto: Agentura J+D

POZDRAV Z TŘETIHOR. Jan Vincker si pro festival vymyslel pravěkého ještěra a dal mu jméno Sviňosaurus
český. Foto: Deník/Stanislava Rybičková

SEDÍCÍ (NEBO SPÍŠ LEŽÍCÍ) ČUNÍK. Vlasta Koběrská se ohání dlátem nad plastikou, které dala název Veselá
svině. Foto: Deník/Stanislava Rybičková

„Pachatel vstoupil do
prodejny půl hodiny po
poledni s krátkou
střelnou zbraní. Přitiskl
ji ke krku
zaměstnankyně pumpy,
která přišla střídat svou
kolegyni. Poté podal
přes pult obsluhující
ženě igelitovou tašku a
vyzval ji, aby do ní dala
všechny peníze. Výzvy
důrazně opakoval.“
Miloslav Svatoň, mluvčí šumperské
policie

Mrtvolu žena
ukrývala
měsíce
v posteli
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„Podle mě je chyba v tom,
že se nikdo ze sociálky nepři-
šel do domu podívat,“ dodala
Krčmářová. Na sociálním od-
boru se v pátek nepodařilo za-
stihnout vedoucí, aby se k té-
matu mohla vyjádřit.

Podvodnice si během sedmi
měsíců utajování úmrtí přišla
na minimálně jednaosmdesát
tisíc korun. Teprve pitva ur-
čí, jestli muž zemřel přiroze-
nou nebo násilnou smrtí a
podle toho se bude odvíjet i
obvinění a možná výše trestu
pro jeho ženu. Prozatím jí za
podvodné získání peněz hrozí
až dva roky ve vězení. (dk)
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SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO TUV 
A PŘITÁPĚNÍ S MINIMÁLNÍ 
INVESTICÍ A RYCHLOU NÁVRATNOSTÍ

KAŽDÝ UŽIVATEL NEMOVITOSTI 
MŮŽE ZÍSKAT

DOTACI AŽ DO 80 000 Kč 
Z PROGRAMU 

ZELENÁ ÚSPORÁM

ZAČNĚTE JEDNAT DŘÍVE, 
NEŽ DOSTANETE FAKTURU 
ZA ELEKTŘINU!   

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE:  
tel. 777 969 726 nebo 583 213 020
solarmat@seznam.cz
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