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Žádost o nádobu 
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Pestrý kaleidoskop 
šumperských 
událostí

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Ve městě zřídila svoji pobočku 
Tennis Prestige Academy

Pobočka tenisového klubu vznikla 
před třemi týdny v Šumperku. Založi-
li ji rodiče mladých tenisových nadějí 
ve spolupráci s profesionálem Pavlem 
Šnobelem, který vede klub TK PRIS 
Frýdek-Místek, při němž zřídil Ten-
nis Prestige Academy. Šumperská 
pobočka je přitom otevřena nejen 
profesionálním hráčům, ale i široké 
veřejnosti.

„Věřím, že vznik nové pobočky napo-
může tomu, aby šumperský tenis byl na 
profesionální úrovni a město ním žilo,“ 
řekl Pavel Šnobel, který má k Šum-
perku úzký vztah, na jeho tenisových 
dvorcích totiž hrával. Myšlenku zalo-
žení pobočky Tennis Prestige Academy 
nosil podle vlastních slov v hlavě již 
v době, kdy frýdecko-místeckou aka-
demii zřizoval. „Naším společným cí-
lem je vychovat kvalitní tenisové hráče, 

jež budou reprezentovat klub a region 
nejen doma, ale i v zahraničí. Rád bych 
předal dětem a hráčům zkušenosti, kte-
ré jsem dokázal uplatnit ve své tenisové 
kariéře a jež mi pomohly porazit te-
nisty, jako jsou Tomáš Berdych, Robin 
Soderling, Jo-Wilfried Tsonga, Albert 
Montanes a další světové hráče,“ podo-
tkl Šnobel, čtyřnásobný mistr republiky 
ve dvouhře mužů a mistr republiky ve 
čtyřhře, dvojnásobný vítěz turnaje ATP 
challenger series ve dvouhře a účastník 
všech čtyř Grand Slamů. 

Vzápětí zdůraznil, že v tenise je cesta 
na vrchol dlouhá. „Mladí hráči v něm 
musejí vidět zábavu, musejí chodit na 
trénink s chutí a až čas ukáže, jak jsou 
pilní a hlavně vytrvalí,“ řekl stále aktiv-
ní profesionální hráč, podle něhož je 
základem přístup trenérů a dobré záze-
mí. To našel šumperský klub prozatím 

na tenisových dvorcích v nafukovací 
hale u Tyršova stadionu, kde budou 
hráči denně trénovat.

„Město nám umožnilo využívat ma-
jetek PMŠ. Za tuto vstřícnost chceme 
všem poděkovat,“ uvedl Jaromír Svo-
zil, místopředseda šumperské pobočky 
akademie Prestige. Ta podle něj není 
určena pouze pro vrcholové sportov-
ce, ale dveře v ní má otevřeny i široká 
veřejnost a rekreační hráči. „Chceme 
nabízet různé tréninkové balíčky jak 
v dopoledních, tak v odpoledních ho-
dinách a rádi bychom oslovili i aktivní 
seniory, aby si přišli zahrát,“ dodal Svo-
zil, který se domnívá, že pro zájemce 
z řad veřejnosti by mohla být zajímavá 
možnost zahrát si s profesionálními 
trenéry. Těmi jsou domácí Lucie Chu-
dějová a Karel Holas z Rokytnice u Pře-
rova.  Pokr. na str. 5

Mladé tenisové naděje, jejich rodiče a další zájemci o tento sport se sešli minulou středu na kurtech u Tyršova stadionu. 
Přítomni byli i trenéři nové šumperské pobočky Tennis Prestige Academy Karel Holas (uprostřed zleva), Lucie Chudějo-
vá a majitel klubu Pavel Šnobel.  Foto: P. Kvapil

Od čtvrtku 7. do úterý 12. listopadu 
bude v Šumperku probíhat festival 
Město čte knihu.    Strana 4

Největší středoevropský festival blue-
sové hudby klepe na dveře. Čtěte spe-
ciální přílohu.     Strany 7-10
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Informace/Volby

Již poosmé od roku 1989 se koncem 
tohoto týdne utkají politické strany 
o křesla v Poslanecké sněmovně Parla-
mentu ČR. Voliči ovšem jdou k urnám 
o několik měsíců dříve. Důvodem je 
rozpuštění dolní komory, pro které se 
při srpnovém hlasování vyslovilo sto 
čtyřicet poslanců. O jejich nástupcích 
rozhodnou občané v pátek 25. a v so-
botu 26. října. Hlasovací lístky se jmé-
ny jednotlivých stran, hnutí a koalic 
a jejich kandidátů přitom najdou lidé 
ve svých poštovních schránkách nej-
později jeden den před volbami, tedy 
ve čtvrtek 24. října.

O přízeň voličů usiluje v letošních 
volbách v celé republice třiadvacet po-
litických stran, hnutí a koalic. Jejich 
pořadí vylosovala Státní volební komi-
se začátkem října.

Voliči v Olomouckém kraji najdou na 
seznamu osmnáct stran, hnutí a koalic, 
jež se u Krajského úřadu zaregistrovaly. 
Vybírat tak budou z: Česká strana soci-
álně demokratická (1), Strana svobod-
ných občanů (2), Česká pirátská strana 
(3), TOP 09 (4), HLAVU VZHŮRU 
- volební blok (5), Občanská demokra-
tická strana (6), politické hnutí Změna 
(9), Strana soukromníků České repub-
liky (10), Křesťanská a demokratická 
unie – Československá strana lidová 
(11), Suverenita – Strana zdravého ro-
zumu (13), Strana Práv Občanů ZEMA-
NOVCI (15), Úsvit přímé demokracie 
Tomia Okamury (17), Dělnická strana 
sociální spravedlnosti (18), ANO 2011 
(20), Komunistická strana Čech a Mo-
ravy (21), LEV 21 - Národní socialisté 
(22), Strana zelených (23) a Koruna 
Česká (monarchistická strana Čech, 
Moravy a Slezska, č. 24).

Celkem se v seznamech jednotlivých 
volebních uskupení objevuje v Olo-
mouckém kraji tři sta jedenašedesát 
jmen, což je ve srovnání s předchozími 
volbami o čtyři více. Šumperané si při-
tom přečtou v seznamech jména osm-
nácti svých spoluobčanů, v roce 2010 
jich bylo dvanáct. 

Připomeňme, že podle volebního 
zákona číslo 247/1995 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, může volič po 
předložení platného občanského prů-
kazu či cestovního pasu odevzdat hlas 
pouze jednomu kandidujícímu subjek-
tu a na této kandidátce bude moci dát 
tzv. preferenční hlasy čtyřem osobám. 
„To znamená, že do obálky může volič 
vložit pouze jeden hlasovací lístek a na 

něm zakroužkovat pořadová čísla ma-
ximálně čtyř kandidátů. Těmito prefe-
renčními hlasy tak vyznačí, kterému 
z politiků dává přednost. Pokud kan-
didát získá tímto způsobem nejméně 
pět procent z celkového počtu platných 
hlasů odevzdaných pro danou volební 
stranu, získaný mandát mu přednostně 
připadne. Na jakoukoliv jinou úpravu 
nebude brán zřetel,“ vysvětluje vedoucí 
správního oddělení odboru správního 
a vnitřních věcí šumperského Městského 
úřadu Olga Breitzetelová a připomíná, že 
neplatný bude hlas voliče v případech, 
jestliže vloží do úřední obálky, kterou 
obdrží ve volební místnosti, více hla-
sovacích lístků, jestliže hlasovací lístek 
nevloží do úřední obálky nebo pokud 
bude hlasovací lístek přetržený.

Volby do Poslanecké sněmovny bu-
dou v Šumperku, stejně jako na ostat-
ních místech v republice, probíhat 
v pátek 25. října od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 26. října od 8 do 14 hodin. 
Během nich bude město rozděleno na 
třicet volebních okrsků. „Stejně jako 
při lednové volbě prezidenta také při 
těchto parlamentních volbách budou 
voliči z okrsku č. 26 volit v sále provo-
zovny Zelený strom v Temenické ulici 
103,“ připomíná Breitzetelová.

Do volebních místností přitom mo-
hou občané zamířit s již vybranými 
hlasovacími lístky. Ty najdou ve svých 
schránkách nejpozději jeden den před 
volbami, tedy ve čtvrtek 24. října. „Po-

kud by někdo volební lístky nedostal 
nebo by je například nějakým způso-
bem znehodnotil, budou samozřejmě 
k dispozici přímo ve volebních míst-
nostech, stejně jako úřední obálky,“ 
podotýká vedoucí oddělení. 

Ze závažných, zejména zdravotních 
nebo rodinných, důvodů může volič 
požádat městský úřad a ve dnech vo-
leb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu voleb-
ního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči dva členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasova-
cími lístky.

Nad regulérností voleb budou bdít 
sedmi až devítičlenné okrskové volební 
komise, jejichž členy mimo jiné delegují  
jednotlivá volební uskupení. Šumperk 
bude navíc zpracovávat i výsledky dal-
ších šestapadesáti okrsků z okolních 
obcí. Výsledky letošních voleb do dol-
ní komory Parlamentu, a tedy i jména 
politiků, kteří budou v nadcházejících 
čtyřech letech rozhodovat o vývoji naší 
republiky, by mohly být známy kolem 
sobotní půlnoci. Z. Kvapilová

Poznámka na závěr: Informace k vol-
bám poskytne vedoucí odboru správní-
ho a vnitřních věcí šumperské radnice 
Petra Štefečková, tel.č. 583 388 603 
nebo 721 444 991, nebo vedoucího 
správního oddělení Olga Breitzetelová,                         
tel.č.  583 388 321.

Koncem týdne zamíříme k volebním urnám      Odpad se sveze 
i o pondělním svátku

V pondělí 28. října, v den státního 
svátku, se bude komunální směsný 
odpad svážet jako v běžných pra-
covních dnech. Lidé by tedy měli 
popelnice nachystat před domy tak, 
jak jsou v pondělí zvyklí. -red-

     Přijďte si zabruslit 

Pravidelné bruslení pro veřejnost 
probíhá na zimním stadionu každé 
úterý od 17 do 18 hodin, vstupné je 
třicet korun. Každou neděli pak mo-
hou na stadion zamířit rodiče s dětmi. 
Pro ně je vyhrazen čas od 8:30 do 9:45 
hodin. Dospělí zaplatí třicet korun 
a stejnou částku i dítě bez průkazky 
HK Mladí draci v doprovodu rodi-
če. A bruslit se bude také v pondělí                       
28. října od 16 do 17:30 hodin a ve 
středu 30. října od 15:30 do 17 hodin. 
Vstupné je čtyřicet korun. -red-

     Pošta v Jesenické 
je do 31. října 
uzavřena

Pošta Šumperk 3, jež sídlí v Jese-
nické ulici 61, je až do čtvrtku 31. říj-
na z personálních důvodů uzavřena. 
Veškeré uložené zásilky se převážejí 
a ukládají na poště Šumperk 1 v ulici 
Gen. Svobody 13. –red-

      Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizu-
je šumperská radnice prostřednictvím 
občanských rádií CB a PMR na kanále 
č. 3, v měsíci listopadu pokračují. Ve 
středu 6. listopadu bude od 8.30 do            
10 hodin řeč o Komunikačním a ko-
ordinačním centru v Rapotíně, v pá-
tek 8. listopadu se bude od 18 do                                                                      
19 hodin mluvit o podzimním životě 
v obcích v okolí Šumperka a v sobotu 
9. listopadu pak ovládne od 8.30 do       
10 hodin vysílací prostor Středisko 
ekologické výchovy ve Švagrově. -red-

Nominujte do Cen 
města Šumperka 
a vyhrajte zážitky!

Zasláním nominace se automatic-
ky zúčastňujete slosování o:
vstupenky na slavnostní večer 
předávání Cen města Šumperka                        
(12. dubna 2013),
vstupenky na vybraná představení 
Divadla Šumperk ,
vstupenky na filmy v kině Oko 
Šumperk ,
poukázky do kavárny U Bílého psa, 
restaurace Opera a další ceny.

Nominace navrhujte v kategori-
ích Kultura, Sport, Významný po-
čin v sociální a humanitární oblasti, 
Vzdělávání, Podnikání - drobné pod-
nikání, Podnikání - výrobní společ-
nosti, Životní prostředí a ekologie, 
Cena mladých, Cena za přínos měs-
tu, Architektura - novostavba a Ar-
chitektura - rekonstrukce. Návrhy 
na udělení Ceny města lze zasílat do 
úterý 31. prosince. Více informací 
naleznete na www.sumperk.cz.

Pošta v Jesenické ulici v sousedství 
vlakového nádraží se otevře příští pá-
tek.  Foto: -pk-

V posledních parlamentních volbách 
byla volební účast 62,81 procenta. Tu 
letošní budeme znát o nadcházejícím 
víkendu.  Foto: -pk-

O přízeň voličů se v kraji 
uchází osmnáct stran, 

hnutí a koalic

Město bude opět rozděleno 
na třicet volebních okrsků

Preferenční hlas 
lze dát čtyřem osobnostem

OPRAVA
V minulém čísle Zpravodaje bylo 

nesprávně uvedeno jméno manažerky 
evropských fondů Markéty Reinerové 

(uvedeno Teinerová), jež kandiduje 
na sedmnáctém místě za Stranu Práv 

Občanů ZEMANOVCI. 
Za chybu se redakce omlouvá.
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Informace/Zpravodajství

Žádost o nádobu na bioodpad 
je třeba podat do 31. října

Kino Oko přenese živě 
koncert skupiny KeaneHned tři šumperské mateřské školky 

letos dostaly či dostávají nový „kabát“. 
Místní radnice totiž uspěla se žádos-
tí o dotace z Evropské unie a z Ope-
račního programu Životní prostředí 
a získala 7,7 milionu korun na snížení 
energetické náročnosti budov „mateři-
nek“ v ulicích Prievidzské, Šumavské 
a Temenické.

Pestrými barvami dnes září Veselá 
školka v Prievidzské ulici. Místní fir-
ma Fortex-AGS zde vyměnila okna 
a zateplila obvodový plášť, rekonstruk-
ce přišla na 7,217 milionu, z nichž více 
než čtyři tvoří dotace. Brněnská firma 
QDS Communication, s.r.o. tu navíc 
za 912 tisíc korun zrekonstruovala 
elektroinstalaci a stropní podhledy, 
včetně nového osvětlení. Zateplení 
a nových oken v hodnotě 3,219 mili-
onu korun se dočkala i „mateřinka“ 
v Šumavské ulici, dodavatelem byla 
brněnská firma Haneva s.r.o. Do po-
loviny listopadu by pak mělo být ho-
tovo zateplení školky v Temenické 
ulici. Šumperská firma Prumhor zde 
mění okna a zatepluje obvodové stěny 
a plochou střechu. Investice přijde na 
částku 3,08 milionu. 

Příští rok v březnu by pak měla od-
startovat rekonstrukce „mateřinky“ 
v Zahradní ulici. Také zde se počítá 
s výměnou oken, zateplením obvodo-
vého pláště a realizací nové zateplené 
střechy. „Zhotovitele jsme již vybrali. 
Jedná se o olomouckou firmu DACH 
SYSTÉM s.r.o., která nabídla cenu 
4,143 milionu,“ uvedla vedoucí odbo-
ru rozvoje města, územního plánová-
ní a investic Irena Bittnerová. -zk-

Získat zdarma hnědé nádoby na                                                                               
bioodpad mohou všichni obyvatelé 
Šumperka. Podmínkou je vyplnění 
žádosti o svoz bioodpadu a vyplnění 
dotazníku, který má dát odpověď na 
otázku, kolik domácností má o zmíně-
nou službu zájem a jakou formu nabytí 
nádoby zvolí. 

Dotazníky a žádosti je třeba podat do 
čtvrtku 31. října. K dispozici jsou na we-
bových stránkách města Šumperka www.

sumperk.cz v reklamním baneru nebo 
v sekci Občan, podsekci Komunální služ-
by. Vyzvednout si je lze i v podatelnách 
úřadu na náměstí Míru 1 a v Jesenické 
ulici 31, na odboru životního prostředí, 
který sídlí v úřadovně v Jesenické ulici, 
a v obou sběrných dvorech. Zmíněnou 
službu si lze objednat i po 31. říjnu, 
v tomto případě ale již zájemce neobdrží 
nádobu díky dotaci zdarma, ale bude si 
ji muset koupit. -red-

První podzimní zasedání Zastupitel-
stva města Šumperka je naplánováno 
na čtvrtek 7. listopadu. Začíná úderem 
třetí odpolední.

Zastupitelé se na listopadovém jed-
nání seznámí s plánem zimní údržby 
komunikací ve městě a schválit by měli 
podmínky pro přidělování grantů a do-
tací z rozpočtu města na rok 2014. Na 
programu je rovněž vydání Obecně 
závazné vyhlášky o zákazu konzuma-

ce alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství a pojmenování nové ulice. 
Předložen jim bude také plán zastu-
pitelských zasedání v první polovině 
příštího roku. A chybět nebude ani řada 
finančních a majetkoprávních záležitostí 
města. Listopadové zasedání šumper-
ského zastupitelského sboru odstartu-
je ve čtvrtek 7. listopadu v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -red-

Koncert nazvaný „The Best of Kea-
ne“ bude přenášen živě z Berlína a je 
připraven výhradně pro promítání 
v kinech. Název koncertu je shodný 
s titulem poslední desky Keane, jež vy-
jde týden po velkolepém představení. 
Kino Oko bude koncert „promítat“ ve 
středu 6. listopadu ve 20 hodin. Vlastní 
přenos z místa dění však odstartuje již 
o půl hodiny dříve.

„Během posledních deseti let se sku-
pina Keane stala jednou z nejúspěš-
nějších a nejobdivovanějších britských 
kapel. Prodali více než jedenáct milionů 
alb po celém světě a ve své sbírce mají 
mnoho nádherných  hitů, včetně So-
mewhere Only We Know, Everybody’s 
Changing, Crystal Ball nebo Silenced 
By The Night,“ láká na koncert ředitel 
kina Oko Kamil Navrátil. Vzápětí při-
pomíná, že Keane se nebrání novým 
technologiím. Byli první kapelou, která 
vydala singl na USB flash disku a popr-
vé také streamovali živé představení ve 
3D. „Pro nedočkavé fanoušky otevřeme 
kino ve středu 6. listopadu již v 19.30 
hodin, aby mohli nasát atmosféru 
z místa konání. Koncert zahájí kapela 
přesně ve 20 hodin,“ podotýká ředitel 

kina a upřesňuje, že vstupné na přímý 
přenos z Berlína stojí 330 korun.

„Díky nově nainstalovanému satelitu 
je tak pro diváky blíže k tzv. alternativ-
nímu obsahu, tedy přímým přenosům 
z Metropolitní opery New York nebo 
z předních světových baletních či di-
vadelních scén,“ zdůrazňuje Navrátil 
a prozrazuje, že na prosinec vyjedná-
vá možnost přenosu La Traviaty z La 
Scaly, v únoru by pak kino rádo uvedlo 
světovou premiéru Rusalky z newyor-
ské Metropolitní opery. -red-

U příležitosti dokončení rekonstruk-
ce uspořádali ve Veselé školce začát-
kem října Den otevřených dveří.  
 Foto: archiv

Koncert je nazvaný podle alba „The 
Best of Keane“.

28. zasedání Zastupitelstva města Šumperka
ve čtvrtek 7. listopadu od 15 hodin v zasedací místnosti městské úřadovny 

v Rooseveltově ulici

Nevíte, co s posečenou trávou, s plevely 
a jinými rostlinnými zbytky?

Myslíte si, že skládka, na kterou ukládáme směsný 
komunální odpad, zbytečně rychle roste?

Podporujete materiálové využití odpadů?

Máte problém, že vám kompostovaná 
hmota ve vaší blízkosti 
znečišťuje ovzduší? 

    mít vlastní 

   popelnici 

   na bioodpad 

           je
 IN

www.sumperk.cz
bio@sumperk.cz

Bioodpad není vhodné ukládat do směsného 
komunálního odpadu a do budoucna nebude 
možné jej dávat do směsného komunálního 
odpadu. Ukládání směsného komunálního od-
padu do skládky je zatíženo vysokým poplat-
kem a výše tohoto poplatku bude dramaticky 
růst. Směsný komunální odpad má vysoký po-
díl biosložky a proto máme zájem tento podíl 
z výše uvedených důvodů snižovat.

Město Šumperk chce rozšířit svoz bioodpadu 
a pokud se chcete zapojit do nového systému 
nakládání s bioodpady, kontaktujte MěÚ Šum-
perk nejlépe tím, že vyplníte dotazník na této

 internetové adrese:
nebo napište na mail:

Zastupitelé se sejdou 
první listopadový čtvrtek

„Mateřinky“ se oblékají „do nového“
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Město čte knihu

V listopadu se Šumperk začte do Karla Poláčka
Měsíc listopad se v Šumperku nese 

již devátý rok ve znamení knihy. Místní 
radnice spolu s knihovnou, SVČ Doris, 
kinem Oko, divadlem, Vlastivědným 
muzeem, Domem kultury a šumper-
skými školami nabídnou od čtvrtku                                                       
7. do úterý 12. listopadu další ročník 
literárního a filmového festivalu pří-
značně nazvaného Město čte knihu. 
A zatímco loni se četl Karel Čapek, le-
tos představí pořadatelé dílo význam-
ného představitele meziválečné prózy 
Karla Poláčka.

„Festival Město čte knihu se již stal 
očekávanou kulturní událostí ve měs-
tě i v okolí. Do organizace se zapojují 
všechny kulturní instituce ve městě, 
řada škol i nadšených jednotlivců,“ 
říká ředitelka Městské knihovny Zdeň-
ka Daňková a připomíná, že neobvyklý 
projekt má své kořeny v partnerském 
městě Bad Hersfeldu. Během osmi let 
si ovšem šumperská akce našla vlastní 
osobitou tvář. Společný oběma městům 
je nicméně její smysl - prostřednic-
tvím jednoho konkrétního titulu při-
pomenout význam četby pro každého 
z nás. Zatímco loni tak organizátoři 
učinili prostřednictvím Karla Čapka, 
letos věnují pozornost Karlu Poláčkovi. 
„Tento autor je většinou znám svými 
humoristickými romány Bylo nás pět, 
Muži v offsidu, ale jeho dílo je mnohem 
obsáhlejší. Ve svých románech, povíd-
kách a článcích, které zdaleka nejsou 
všechny humorné, svým specifickým 
způsobem zachytil složitou dobu, ve 
které žil,“ podotýká Daňková. 

Přímo pro festival sestavili pořada-
telé knihu Kolotoč nazvanou podle 
jedné z povídek, jež odstartovala Po-
láčkovu novinářskou dráhu. Čtenáři 
v ní najdou povídky a fejetony, které 
většina z nich pravděpodobně nezná. 
„Všechny svědčí o Poláčkově humoru, 
umění vysmívat se maloměšťáctví, ale 

také kritizovat neřády kolem sebe, kte-
rých je v každé době dost a dost. A jeho 
postřehy mnohdy neztratily aktuálnost 
do dnešních dnů,“ soudí Daňková. Pu-
blikaci, kterou ilustroval v retro stylu 
meziválečných let výtvarník Ivo Štěpá-
nek, vydalo nakladatelství Veduta Štíty 
a zájemci si ji opět budou moci koupit 
na podvečerních čteních. Nejmenším 
dětem pak již od října čtou dědečkové 
a babičky nejen v knihovně, ale také 
v mateřských školách a školních dru-
žinách v Šumperku a v okolí. Poslední 
„babičkovské a dědečkovské“ čtení je 
přitom naplánováno na 20. listopadu.

Prologem letošního festivalu je hned 
několik akcí. První z nich jsou před-
nášky Erika Gilka, které proběhnou 
ve čtvrtek 31. října v 10 a ve 14 hodin 
v Městské knihovně a jež jsou určeny 
učitelům, knihovníkům, studentům 
literatury a dalším vážným zájemcům 
o tvorbu Karla Poláčka. „Poláček po-
cházel ze židovské rodiny, a i když ze 
židovské víry jako mladý vystoupil, je 
dodnes se židovstvím spojován ne-
jen pro svůj osud, ale zejména 
pro mistrovství, s jakým uměl 
popsat komunitu, ve které se 
pohyboval,“ připomíná ře-
ditelka knihovny. V pondělí                                                      
4. listopadu tak v klášterním 
kostele proběhne společný 
koncert souborů, jež se vě-
nují interpretaci židovské 
hudby. Z Prostějova dorazí 
skupina Létající Rabín, jejím 
hostitelem pak bude šumper-
ský soubor Avonotaj. 

V úterý 5. listopadu se v Ry-
tířském sále Vlastivědného muzea 
odehraje vernisáž hned dvou výstav. 
Na první z nich se představí autor ilu-
strací knihy Kolotoč, naivní malíř Ivo 
Štěpánek. Druhou, nazvanou Ilustrátoři 
knihy Bylo nás pět, zapůjčilo Muzeum 
Orlických hor z Poláčkova rodného 
města Rychnova nad Kněžnou. „Výstava 
proběhla v Rychnově v roce 1922 u pří-
ležitosti autorova 120. výročí narození 
a jsou na ní ilustrace sedmi výtvarníků, 
kteří během let knize dali různou vý-
tvarnou podobu. Bonbónkem budou 
originály kreseb, například od Josefa 
Hlinomaze,“ láká na výstavu Daňková 
a prozrazuje, že organizátoři šumper-
ské výstavy chystají navíc malé překva-
pení v podobě komiksu od výtvarníka 
neméně zvučného jména. Součástí 
akce bude i křest knihy Kolotoč, z níž 
přečtou první povídky Olga Kaštická 
a Petr Král.

Nejen studenti, ale také žáci šum-
perských základních škol se do dění 
zapojí o dva dny později. Ve čtvrtek 
7. listopadu totiž zahájí festival již 
tradiční Čtenářská štafeta. Odstartuje 
úderem osmé ranní ze základní školy 
v ulici Dr. E. Beneše a postupně na-
vštíví místní základní a střední školy. 
„ M í s t o štafetového kolíku 

p o n e s o u 
členo-

v é 

šta-
f e t y 

knihu, ze 
k t e r é budou číst nejen 
děti, ale i hosté, a chybět nebudou ani 
muzikanti, kteří čtení a mnohdy další 
aktivity ve školách ozvláštní. Letos je 
přitom bude poprvé vozit autobus - 
veterán ze sbírky technických kuriozit 
Františka Hlavatého,“ popisuje ředitel-
ka knihovny.  

Čtení knihy Kolotoč bude pokra-
čovat po následujících šest podveče-
rů a bude mít opět charakter setkání, 
zastavení, zamyšlení nad obecnými 
lidskými hodnotami. „Obrovským pří-
nosem festivalu je kromě jiného řada 
jedinečných setkání, k nimž každo-
ročně dochází - ať již s renomovanými 
odborníky či populárními osobnostmi 
z kultury, tak s dětmi, studenty a jejich 
kantory,“ zdůrazňuje Daňková. 

Poláčkovy texty se tak i letos budou 
číst vždy od páté odpolední postupně 
v kulturních a společenských zaříze-
ních města za účasti osobností kultury 
a společenského života, šumperských 
studentů a také hudebníků, kteří čte-
né slovo doplní hudbou a zpěvem. Na 
podvečerní čtení naváže promítání fil-
mů v kině Oko, v nabídce jsou takové 
snímky jako Muži v Offsidu, Hostinec 
„U Kamenného stolu“ či Z deníku žáka 
III. B aneb Edudant a Francimor. Na 
sobotním představení navíc budou od-
měněni autoři vítězných prací z výtvar-
né a literární soutěže „Bylo nás...?“.

Ve čtvrtek 7. listopadu se bude číst 
v Městské knihovně, v pátek 8. listopa-
du mohou posluchači zavítat v 17 ho-
din do Obchodní akademie a v 19.30 
hodin do divadelního Hrádku, kde 
budou číst v rámci pořadu Noktur-
no na Hrádku členové Studia D123. 
V sobotu 9. listopadu pak od 16 hodin 
přivítají posluchače prostory Gymná-
zia, v jehož tělocvičně se bude od páté 
podvečerní konat Happening - tento-
krát půjde o fotbalový mač s komentá-
řem, nazvaný Veteráni v ofsajdu.

V neděli 10. listopadu se bude od         
16 hodin číst v klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie. Hostování na 
tomto podvečeru přislíbil představitel 
tatínka ze seriálu Bylo nás pět, nadše-
ný Poláčkův příznivec, herec Oldřich 
Navrátil, kterého doprovodí šumperská 
hudební formace Swing kvintet pod 
uměleckým vedením Rudyho Rottera. 
Pondělní podvečer ve Vile Doris bude 
od 17 hodin věnován židovským po-
vídkám v podání Olgy Kaštické a Pe-
tra Krále a bude doprovozen zpěvem 
souboru Avonotaj. Závěrečný večer 
festivalu je pak naplánován na úterý                       
12. listopadu. Číst budou členové sou-
boru Divadlo Šumperk. Poté bude již 
tradičně následovat společenské setkání 
ve vestibulu a beseda s hostem festivalu 
na Hrádku. Letos jím bude organizátor 
Poláčkova léta a dalších kulturních akcí 
v Rychnově nad Kněžnou Jan Tydlitát, 
který uvede dokumentární filmy o Kar-
lu Poláčkovi. Z. Kvapilová

Festivalu předchází hned 
několik akcí, vystoupí 

i Létající Rabín a Avonotaj, 
nechybějí výstavy

Do podvečerních čtení se pravidelně zapojují i místní středoškoláci.  Foto: -zk-

Festival zahájí 
Čtenářská štafeta, 

číst se bude na řadě míst

Knihu povídek a fejetonů Kolotoč si 
budou moci lidé koupit na podvečer-
ních čteních.
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Informace/Komunitní plánování

   Pokr. ze str. 1
„Šumperk byl vždy v českém teni-

se pojem a rádi bychom tuto tradici 
udrželi i nadále,“ řekla šéftrenérka 
Lucie Chudějová, která se ztotožňuje 
s názorem Pavla Šnobela, že nesmírně 
důležitá je radost ze hry. „Je to úkol 
akademie, abychom děti učili mít tenis 
rádi, přinášet hrou radost nejen sami 
sobě, rodičům, trenérům, přátelům, 
ale také široké veřejnosti, a přitom 
nezapomínat na míru zodpovědnosti. 
Jsem přesvědčená, že máme „v rukou“ 
děti a talenty s chutí tenis hrát a bavit 
se jím,“ zdůraznila trenérka. Ta se spo-
lu s vedením klubu chce nyní zaměřit 
zejména na získávání těch nejmenších 
hráčů, dětí od tří do třinácti let. Pro ně 
zřídili s podporou města tzv. Tenisovou 
školičku Prestige Tennis Academy. 

„Stojíme na začátku, kdy je třeba bu-
dovat pyramidu od těch nejmenších. 
Chceme se jim maximálně věnovat, 
aby měli chuť něco dokázat,“ konstato-
val Pavel Šnobel, podle něhož by bylo 
ideální, aby v budoucnu do školičky 

docházelo alespoň dvacet dětí a klub 
měl nejméně patnáct profesionálních 
hráčů. „Naši šumperští hráči se stáva-
jí spoluhráči tenisových hvězd, jako je 

Pavel Šnobel, či vynikajících tenistů, 
jako jsou Karolína Muchová a Filip 
Šenk. Věříme, že krok, který jsme udě-
lali, byl správný, a že Pavel Šnobel bude 
pro všechny hráče velkou motivací. 
Jeho zásluhou se šumperský tenis ne-
pochybně posune o několik stupňů na-
horu,“ navázal na slova Pavla Šnobela 
Jaromír Svozil. Z. Kvapilová

Poznámka na závěr: Zájemci 
o členství v šumperské pobočce teni-
sové akademie Prestige, zájemci o hru 
z řad veřejnosti i rodiče dětí získají 
bližší informace u Lucie Chudějové, 
tel.č. 739 423 831, e-mail: prestige.
sumperk@email.cz, nebo u Stanislava 
Bubeníčka, e-mail: sumperk.prestige@
email.cz. Na nové spoluhráče se těší 
vítězové několika celostátních turnajů 
a přeborů Aneta Bubeníčková, Leontý-
na Slováková, Matěj Macek a další. Za 
tým TPA pak majitel klubu P. Šnobel, 
předseda šumperské pobočky a jed-
natel S. Bubeníček, místopředseda                                              
J. Svozil, šéftrenérka L. Chudějová 
a profesionální trenér K. Holas.

Hned dva obecní byty nabízí k proná-
jmu šumperská radnice. První z nich, byt 
č. 2 v domě v Banskobystrické ulici 50, 
č.p. 1279, se nachází v 1. nadzemním 
podlaží a sestává z pokoje, kuchyně, 
předsíně a koupelny s WC. Celková 
plocha činí 48,91 m². Součástí je i sklep 
o výměře 4,49 m². Způsob vytápění - 
plynové lokální, způsob ohřevu vody 
- elektrický ohřívač. Měsíční nájemné 
je 2405 Kč + měsíční nájemné za zaři-
zovací předměty asi 252 Kč a měsíční 
zálohy na služby spojené s užíváním 
bytu (vodné/stočné, společná elektři-
na, STA) na jednu osobu činí 500 Kč 
(každá další osoba asi 250 Kč). Zájem-
ci si mohou byt prohlédnout v pondělí 
4. listopadu v 15.30 hodin (po tomto 
termínu bude hlavní vchod do domu 
uzamčen).

Druhý byt č. 58 v domě v ulici        
Čsl. armády 22, č.p. 445, se nachází ve 
13. nadzemním podlaží a sestává z po-
koje s kuchyňským koutem, předsíně 
a koupelny s WC. Celková plocha činí 
23,18 m². Součástí je i sklep o výměře 
2,32 m². Způsob vytápění - ústřední, 
způsob ohřevu vody - ústřední. Mě-
síční nájemné je 1144 Kč + měsíční 
nájemné za zařizovací předměty asi 
150 Kč a měsíční zálohy na služby spo-
jené s užíváním bytu (vytápění, TUV, 
vodné/stočné, společná elektřina, vý-

tah, STA) na jednu osobu činí 1500 Kč 
(každá další osoba asi 600 Kč). Zájem-
ci si mohou byt prohlédnout v pondě-
lí 4. listopadu v 15 hodin (po tomto 
termínu bude hlavní vchod do domu 
uzamčen).

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na internetových stránkách 
města www.sumperk.cz a na majetko-
právním odboru, MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, odd. správy majetku, dveře      
č. 410 v přízemí. Na zmíněné oddě-
lení správy majetku se žádosti rov-
něž zasílají, a to nejpozději do středy                                                                      
13. listopadu do 16 hodin, a zde také 
získají zájemci bližší informace (Kate-
řina Bezdíčková, telefon 583 388 410, 
e-mail: katerina.bezdickova@sumperk.
cz). Podmínky pro přidělování bytů 
v majetku města Šumperka se přitom 
řídí Opatřením č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou zasílány poštou, ale bu-
dou k dispozici na Městském úřadu 
Šumperk, na majetkoprávním od-
boru po schválení v Radě města od                        
9. prosince. Město Šumperk si vyhra-
zuje právo neuzavřít nájemní smlouvu 
s žádným ze žadatelů o přidělení bytu.

H. Répalová, 
vedoucí majetkoprávního odboru 

MěÚ Šumperk

Ve městě zřídila svoji pobočku 
Tennis Prestige Academy

Poslechový pořad 
nabídne de Victoria

Kvalitu šumperských dvorců v na-
fukovací hale si minulý týden vy-
zkoušela výborná tenistka Karolína 
Muchová, kterou Pavel Šnobel tré-
nuje.  Foto: -pk-

Hudební cyklus poslechových pořadů 
Církevní rok v hudbě pokračuje další čás-
tí. V úterý 5. listopadu nabídne Officium 
defunctorum Tomáse Luise de Victoria.

„Španělský skladatel Tomás Luis de 
Victoria se za svých studií v Římě sezná-
mil s Giovannim Pierluigim da Palestri-
nou. Byl uchvácený jeho kompozicemi 
a ve svém díle často užíval jeho témata,“ 
říká zakladatel cyklu Vít Rozehnal a do-
dává, že ještě v Římě napsal Officium 
Hebdomadae Sanctae, sborník skladeb 
ke Svatému týdnu, s nímž sklidil velký 
úspěch. Po návratu do vlasti pak působil 
v Královském konventu a pracoval pro 
císařovnu Marii. Ta v roce 1603 zemře-
la a na její počest zkomponoval Offici-
um defunctorum. „Jde o jeho poslední 
a nejpozoruhodnější dílo. Téma smrti 
v něm velmi rozsáhle zpracoval. A vlast-
ně jakoby tímto smutečním dílem sym-
bolicky uzavřel celé období renesanční 
polyfonie,“ podotýká Rozehnal a při-
pomíná, že setkání s hudbou proběh-
ne v úterý 5. listopadu. Jeho dějištěm 
bude od 19 hodin zkušebna Scholy od 
Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na 
Kostelním náměstí 4.  -red-

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

Poradna pro rodinu v Šumperku 
působí na území města Šumperka od 
roku 1986. V roce 2011 se stala součás-
tí Střediska sociální prevence Olomouc, 
příspěvkové organizace, Na Vozovce 26, 
Olomouc - poskytovatele sociálních slu-
žeb pro rodiny s dětmi (více na www.ssp-
ol.cz). Zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Posláním Poraden pro rodinu Olo-
mouckého kraje je podpora rodin, párů 
a jednotlivců při samostatném zvládání 
nepříznivých životních situací. Pod-
pora je poskytována prostřednictvím 
odborného psychologického a sociálně 
- právního poradenství.

Cílovou skupinou jsou rodiny, páry 
a jednotlivci, kteří se ocitli v nepříznivé 
sociální situaci a jsou ohroženi soci-
álním vyloučením v souvislosti s ro-
dinnou, manželskou či partnerskou 
problematikou: 
- rodiny s dítětem/dětmi, 
- osoby v krizi,
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 
ohrožení společensky nežádoucími jevy.
Hlavním cílem Poradny je

- poskytnout uživatelům odbornou 
podporu při zvládání jejich nepříznivé 
životní situace, související s rodinou, 
vztahy a osobním životem;

- posílit u uživatelů schopnost aktiv-

ního a samostatného řešení nepříznivé 
životní situace a jejích následků s co 
nejmenší mírou závislosti na této či jiné 
sociální službě;

- poskytnout uživatelům informa-
ce posilující jejich schopnosti účinně 
a aktivně předcházet situacím, které 
by ohrozily jejich rodinný, vztahový 
a osobní život;

- zajistit dostupnost (v místě a čase), 
odbornost pracovníků a kvalitu nabí-
zených služeb a tato kritéria průběžně 
rozvíjet.

Poradna nabízí pomoc a podporu při 
řešení manželských, partnerských a ro-
dinných problémů, odborné sociální 
a právní poradenství v souvislosti s roz-
vodem, z oblasti sociálního zabezpeče-
ní, pomoc s výběrem vhodné sociální 
služby, pomoc a poradenství obětem 
domácího násilí, uzavírá s pěstouny do-
hody o výkonu pěstounské péče, sleduje 
výkon pěstounské péče, poskytuje pěs-
tounům odborné psychologické a soci-
álně právní poradenství.

Poradna se řídí zásadami: respekt 
a ochrana práv uživatele, diskrétnost 
a bezpečné prostředí, dobrovolnost, 
odbornost, podpora nezávislosti klienta 
a jeho potřeb, bezplatnost.

 František Sutorý, vedoucí poradny

Město pronajme 
dva obecní byty
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Mateřská škola Pohádka v Nerudo-
vě 4B, její odloučené pracoviště v Je-
remenkově ulici 52, získala od města 
Šumperka 660 tisíc korun. Ty šly na 
rekonstrukci školní zahrady spojenou 
s výstavbou nových herních prvků.

Během prázdninového měsíce změ-
nily bagry zahradu k nepoznání, pro 
každé z pěti oddělení školky vyrostl 
nový herní prvek s různými průlezka-
mi, skluzavkami, přibyla houpačka 
„hnízdo“ , kolotoč, malý lanový park 
i zahradní domek. Z nadbytečné hlíny 
se vybudoval kopec, který budou děti 
využívat především při zimních rado-
vánkách. Nové herní prvky využívají 
děti každodenně k pohybovým akti-
vitám na zahradě, v září zde proběhlo 
sportovně zábavné odpoledne spolu 
s rodiči dětí a minulý pátek tu přivítali 
v rámci spolupráce s 3. základní ško-
lou tamní „prvňáčky“. Mateřská škola 
si pozornosti města váží a za finanční 
příspěvek děkuje.

 O. Vávrová Oldřiška, MŠ Pohádka

Organizace LEAF (Učení o lese) 
a ENO (Životní prostředí online) zvou 
školy, aby se připojily k vysázení strom-
ků pro udržitelnou budoucnost. Střed-
ní odborná škola v Zemědělské ulici se 
k mezinárodní akci připojila již potřetí, 
šestaosmdesát studentů oborů Ekolo-
gie a životní prostředí, Agropodnikání 
letos vysadilo jeřáb ptačí.

Výsadba proběhla v pondělí 23. září 
u příležitosti Mezinárodního dne míru 
vyhlašovaného OSN. Je součástí celo-
světové kampaně, které se účastní více 
než pět tisíc škol ze sto dvaceti zemí. 

Strom je pro nás symbolem. Zaprvé 
je připomenutím přírody a životního 
prostředí. Zadruhé symbolizuje naši 
spolupráci se školami po celém světě. 
Podporuje kulturní odlišnost a tole-
ranci. Jelikož jde o Mezinárodní den 
míru, označili jsme vysázené stromky 
jako stromy míru a nenásilí. Věříme, že 
porosteme společně s našimi stromy. 

Projekt „Zasaď strom pro mír“ je 

jednou z možností, jak v praxi podpo-
řit environmentální a globální výcho-
vu. Spojuje děti na celém světě a obrací 
jejich pozornost k ekologickým otáz-
kám. Navíc tato událost také podporu-
je výchovu k míru a zvyšuje povědomí 
školáků o důležitosti stromů a lesů 
v celosvětovém měřítku. Sázení stromů 
symbolizuje naději a kontinuitu života.

 R. Zajíc, SOŠ Šumperk

Ať je jasno nebo zataženo, děti z ma-
teřské školy Sluníčko v Šumavské ulici 
v Šumperku se mohou těšit na to, že 
je každý den uvítá barevné, rozjásané 
slunce. Novou fasádu zrekonstruované 
školní budovy vyzdobil podle vlastního 
návrhu výtvarník Václav Roháč. Usmí-
vající se sluníčko vykouzlil navzdory 
nezvykle chladnému počasí v prvním 
říjnovém týdnu.

„Chtěl jsem, aby děti chodily do 
školky rády. Proto jsem po poradě s od-
borníky upustil od původního geome-
trického návrhu a vytvořil vlastní, ve 
kterém jsem se snažil napodobit dětský 
rukopis. Mé slunce je usměvavé a šibal-
sky rozjívené. Má zvídavé, jasné modré 
oči a široký úsměv, paprsky vystupují 
střídavě z lícové a rubové strany, což 
vytváří dojem sympaticky uličnické, 
dovádivé rozježenosti,“ popisuje autor, 

jehož žluté slunce s oranžovými paprs-
ky měří v průměru asi tři metry.

„Při práci bylo třeba použít lešení 
s plošinou. Malovat ve výšce až šesti 
metrů nad zemí nebylo jednoduché, 
zvláště v tak chladném počasí, ale první 
reakce dětí jsou pozitivní a to mě těší,“ 
řekl pražský výtvarník, jenž se stále rád 
vrací do Šumperka, kde před lety žil.

V prvním říjnovém týdnu se 
v podhůří Jeseníků setkával se čtenáři 
dětských knih, které ilustroval. V do-
poledních hodinách absolvoval turné 
deseti besed organizované Městskou 
knihovnou Šumperk, svými obrázky 
potěšil děti od Úsova až po Loučnou. 
Volná odpoledne pak využil k malová-
ní sluníčka na fasádě „mateřinky“.

 V. Krejčí

Půl roku uplynulo jako voda a stu-
denti Gymnázia Šumperk se opět se-
tkali se svými kamarády z partnerské 
školy Gesamtschule Geistal z Bad Her-
sfeldu. Ti byli v týdnu od 7. do 12. října 
hosty v šumperských rodinách. 

Po pondělní jedenáctihodinové ces-
tě vlakem čekalo některé hosty pře-
kvapení - se svými protějšky navštívili 
taneční hodiny. Když týden v rodině, 
tak se vším všudy. Další den byl „odpo-
činkový“. Nejdříve jsme se šli společně 
podívat do Geschaderova domu na ex-
pozici o čarodějnických procesech. Ná-
sledovalo milé přijetí panem starostou 
na radnici a poté už se z radniční věže 
spouštělo hejno papírových vlaštovek 
jako symbol přátelství. Naše kroky dále 
vedly do naší školy, kde nás pozdra-
vil ředitel Gymnázia. Prohlídka školy 
pak zakončila společnou část úterního 
programu. Ve středu se jelo na výlet 
do Olomouce. Pohled na město z výš-
ky i procházka historickým centrem 
byly sice zajímavé, ale to nejlepší mělo 
teprve přijít. V Laser aréně se ukáže, 
kdo s koho! Po čtvrthodinovém boji 
je to jasné. Všichni bojovali naplno 
a s maximálním nasazením. Ještě foto 
se svými udýchanými spolubojovníky 
a jedeme domů.

 Je ráno a my pokukujeme po zata-
žené obloze, sem tam se objeví kousek 
modrého nebe se sluníčkem. Máme 
před sebou cestu na Ramzovou. Roz-
trhnou se ty mraky? Budou vidět hory? 
Nebyly. Zato jízda lanovkou na Šerák 
měla své kouzlo. Pro někoho roman-
tický zážitek, kdy se ti před námi i za 
námi ztráceli v mlze, pro někoho spíše 
dávku adrenalinu, když se do houpa-
jící se sedačky opřel studený vítr. Ješ-
těže je nahoře hospoda. Z tepla chaty 
jsme vyhlíželi, jestli se počasí umoudří 
a dovolí nám pohled do údolí. Kdo se 
podíval v ten pravý okamžik, mohl ho 

na chvíli zahlédnout. Tak zase dolů.
Poslední den jsme se opět sešli ve 

škole. Naši němečtí kamarádi se podí-
vali, jak to u nás chodí ve vyučování. 
Trochu sportu odpoledne a už tu byl 
závěrečný večer spojený se zhodnoce-
ním celého týdne.  Jak prohlásila naše 
studentka Zorka Kocumová: „Bylo to 
to nejlepší, co jsme mohli ve školním 
roce zažít.“ Organizátory akce asi nej-
více potěšilo přání: „Příští rok bychom 
do toho zase chtěli jít.“ 

Sobotní ráno – nádraží – loučení. 
Běh po peronu vedle rozjíždějícího se 
vlaku a poslední zamávání. Máme fa-
cebook, napíšeme si. A na jaře třeba 
pojedeme zas.

Velké díky patří městu Šumperku, 
Společnosti česko-německého porozu-
mění Šumperk-Jeseníky a Krajskému 
úřadu Olomouckého kraje, bez jejichž 
finanční pomoci by se celá akce dala 
jen těžko zvládnout. Poděkování však 
zaslouží i samotní studenti, kteří se ak-
tivně podíleli na tvorbě programu pro 
své přátele, a také jejich rodiče, díky 
nimž se hosté cítili jako doma.

H. Záchová a D. Tesařová, 
Gymnázium Šumperk

Zahrada Pohádky ožila 
novými herními prvky

V zahradě „mateřinky“ vyrostla řada 
nových herních prvků.  Foto: -ov-

Studenti zasadili 
strom pro mír

Studenti Střední odborné školy letos 
opět vysadili strom pro mír, tentokrát 
jeřáb ptačí.  Foto: -rz-

Václav Roháč maluje sluníčko na fasá-
du šumperské mateřinky.     Foto: -vk-

Šumperští a němečtí studenti zavítali 
společně i na místní radnici. 
 Foto: archiv

Fasádu „mateřinky“ 
rozzářilo sluníčko výtvarníka 

Václava Roháče

Partnerství úspěšně 
pokračuje
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Blues Alive 2013

Plnoletý listopadový Blues Alive: Washington a foukačkáři
Plnoletost letos oslaví největší středo-

evropský festival bluesové hudby, jenž 

probíhá v Šumperku pod názvem Blues 

Alive. Ten byl letos v dubnu v anketě 

Blues Top, v níž hlasovali čtenáři pres-

tižního polského časopisu Twoj Blues, 

vyhlášen nejvýznamnější bluesovou 

událostí ve světě. Jeho osmnáctý ročník 

startuje ve čtvrtek 14. listopadu a lze říci, 

že se nese ve znamení foukací harmoni-

ky, která je vedle kytary nejstylovějším 

nástrojem bluesové muziky. Nabídne 

totiž hned tři světové mistry tohoto ná-

stroje. Hlavní hvězdou by pak měl být 

neworleanský kytarista Walter Wolfman 

Washington. 

„Letos slaví Blues Alive dospělost. Ne-

chci hodnotit, do jaké krásy a urostlosti 

festival vykvetl, to nechám na každém 

z příchozích. Snad ale nebude znít nepa-

třičně sebevědomě, když řeknu, že jsme 

vlastně žádnou výjimečnou specialitu 

nepřipravovali, protože to nebylo potře-

ba. Jsme si vědomi závazku, který máme 

vůči jménu této akce a hlavně vůči jeho 

návštěvníkům. Jak těm pravidelným, 

z nichž se s mnohými už za ta léta známe 

jménem, tak těm, kteří třeba na základě 

doporučení svých přátel přijíždějí do 

Šumperka poprvé. Ze srdce si proto pře-

ji, aby zástupci ani jedné z těchto skupin 

neodjížděli zklamáni,“ říká ředitel Blues 

Alive Vladimír Rybička. 

Letošní ročník, nad nímž převzali zá-

štitu olomoucký hejtman Jiří Rozbořil 

a senátor a šumperský starosta Zdeněk 

Brož, nabídne posluchačům opět lákavé 

menu složené hned z několika chodů. 

Počínaje výstavou černobílých jazzových 

fotografi í Miroslava Novotného k jeho 

sedmdesátinám v Jižním křídle Domu 

kultury přes čtvrteční koncert kapel ze 

zemí Visegradské čtyřky a páteční pro-

jekt Th e Golden State - Lone Star Revue 

až po sobotní vystoupení hvězd světové-

ho formátu, jako jsou Walter Wolfman 

Washington, Rick Estrin či Paul Lamb. 

Mezi zajímavými jmény programu lze 

nalézt například i exotickou mexickou 

kytaristku a zpěvačku Tere Estradu nebo 

londýnskou „pouliční“ skupinu Heymo-

onshaker.

A blues na nejrůznější způsob bude 

slyšet nejen večer. V pátek odpoledne 

zahraje v klášterním kostele slovenský 

Orchester Ivana Tomoviča, v sobotu 

proběhne v Domě kultury Tematické 

odpoledne nazvané Blues není jen kyta-

ra a muzika nově ovládne H-Club, kde 

bude probíhat bluesový bazar a vystoupí 

zde například mezinárodní Tex Napalm 

and Dimi Dero nebo domácí Kill Th e 

Dandies. Do časných ranních hodin pak 

potrvají jam sessions ve foyer Domu 

kultury a v Pivnici Holba. 

„Pevně doufáme, že jsme připravili 

takové hudební menu, které potěší. Kaž-

doročně se snažíme vybrat jak účinkují-

cí, mající jména, která v hudebním světě 

„zvoní“, stejně jako představit nové obje-

vy nebo „černé koně“, kteří na vstup do 

obecného povědomí teprve čekají. A zá-

roveň nabídnout nejrůznější pohledy na 

žánr, který stál u kolébky celé současné 

populární hudby,“ podotýká Rybič-

ka a přiznává, že pro tvář festivalu byl 

vybrán Walter Wolfman Washington. 

„Pokládáme ho za opravdovou hvězdu. 

Je jedním z umělců, kterého jsme měli na 

seznamu těch, které bychom rádi na Blues 

Alive někdy přivítali, nejdéle. Ale přijedou 

i další významná jména a poprvé Mexiko, 

což je úplná rarita. Estrada je totiž rene-

sanční umělkyně, která hraje všechno 

možné od jazzu po mexické melodie, ale 

i blues. Bude samozřejmě zpívat anglicky, 

ale až zazní blues ve španělštině, bude to 

výjimečné,“ soudí ředitel festivalu.

Pod hlavičkou šumperského festivalu 

se bude koncertovat nejen na „domácí“ 

scéně a v polském Chorzówě, kde je na-

plánován velký koncert na neděli 17. lis-

topadu, ale také ve Varšavě a v dalších 

polských městech. Satelitní koncerty pro-

běhnou rovněž v pražském Jazz Docku, 

kde v sobotu 16. listopadu vystoupí britští 

Heymoonshaker, a ve Zlíně, kde ve čtvr-

tek 14. listopadu zahrají Walter Wolfman 

Washington, američtí Earl Th omas and 

his Band, polští Dr. Blues and Soul Revisi-

on a česká kapela Staří psi. 

››› Pokračování na dalších stranách  
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Již tradičně pak zazní blues v mírov-

ské věznici. Uspořádat akci takového 

rozsahu by samozřejmě nebylo možné 

bez sponzorů. „V této souvislosti bych 

chtěl poděkovat našim marketingovým 

partnerům, především pak Daňovému 

poradenství Tomáš Paclík, bez jehož 

pomoci bychom akci takového rozsa-

hu nezvládli. Poděkování patří rovněž 

hanušovické Holbě a šumperským fi r-

mám Pramet a SHM. Velmi si vážíme 

i podpory Ministerstva kultury, Olo-

mouckého kraje a města Šumperka, 

stejně jako přízně Visegradského fon-

du, amerického velvyslanectví v Praze 

a České rozvojové organizace,“ zdůraz-

ňuje Rybička.

Podobně jako v minulosti se i letošní 

ročník festivalu Blues Alive těší zájmu 

médií. O šumperském bluesování infor-

mují významné celostátní deníky a bude 

se o něm hovořit také v hodinovém pořa-

du Větrník, který vysílá v pátek 1. listopa-

du od 11 hodin dopoledne Český rozhlas 

Olomouc. „Český rozhlas Olomouc opět 

zaznamená všechny festivalové koncerty 

a v koprodukci s ním již tradičně vydáme 

CD, které bude bonusem ke vstupence 

příští rok,“ uzavírá ředitel Domu kultury.

První festivalový den: 

kapely ze zemí 

Visegradské čtyřky

První den Blues Alive, čtvrtek 14. lis-

topadu, se ponese převážně ve znamení 

hudby ze zemí Visegradské čtyřky. Ve 

velkém sále Domu kultury se představí 

mladá slovenská kapela Seventh Wea-

pon, jež  loni debutovala albem Opium 

a na jarním Blues Aperitivu okouzlila 

svým mladým nápřahem nejen porotu, 

ale i diváky, kteří jí přiřkli cenu. Chy-

bět nebude ani uskupení Los Agentos, 

které se na Aperitivu rovněž předsta-

vilo a pod jehož hlavičkou prezentuje 

svoji hudební činnost jeden z předních 

polských hráčů na foukací harmoniku 

Robert Lenert. 

Maďarské trio stylově potetovaných 

chlapíků Mystery Gang, hrajících 

v klasickém trojčlenném obsazení ky-

tara - kontrabas - bicí, patří k nejlep-

ším představitelům žánru rockabilly 

v Evropě a ve čtvrtek 14. listopadu se 

představí i v Šumperku. Čechy pak 

bude na prvním festivalovém koncertu 

reprezentovat Druhá tráva a Robert 

Křesťan. 

Hostem „mimo čtyřku“ bude americký 

kytarista a producent Steve Walsh. „Ste-

ve Walsh pochází z Bostonu a je ab-

solventem Berklee College of Music. 

Od roku 2007 udržuje čilé kontakty 

s českými hudebníky, seznámil se 

s jazzovou a bluesovou scénou kolem 

klubu Jazz Dock a s kapelou Druhá 

tráva natočil pro český label kritikou 

vysoce ceněné album Daily Specials 

a od té doby s ní koncertuje,“ říká Ry-

bička a dodává, že Walsh spolupracuje 

i s písničkářkou Eliškou Ptáčkovou.

Nechybí koncert 

v kostele, prostor opět 

dostanou vítězové Aperitivu

Tradiční součástí festivalu BluesAlive 

je páteční odpolední koncert v klášter-

ním kostele. Letos jeho prostory roze-

zní Orchester Ivana Tomoviča. Ačkoli 

název tohoto tělesa slibuje rozsáhlý an-

sámbl hudebníků, svoje spoluhráče má 

jeden z nejlepších slovenských kytaristů 

pod nohama a na dosah rukou v „kou-

zelných krabičkách“. Za pomoci dlouhé 

řady elektronických efektů je schopen 

zvuk své kytary modulovat a násobit do 

podoby celé kapely. Nepominutelným 

partnerem Ivana Tomoviče je duše 

a frontman kapely Bluesweiser Juraj 

„Dura“ Turtev, který do Tomovičových 

instrumentálních eskapád čaruje svým 

hlasem.

Úvod obou hlavních koncertů bude 

patřit novým tvářím Blues Alive - vítě-

zům březnové vyhledávací soutěže Blu-

es Aperitiv. Ve foyer Domu kultury se 

představí česká kapela Electric Lady, 

která na jaře předvedla šumperskému 

publiku šťavnatý moderní bluesrock, 

postavený na vlastní písničkové tvorbě 

a hlavně ve výborném instrumentál-

ním i pěveckém provedení. Ve velkém 

sále zahraje loňský „aperitivový“ vítěz 

Przytula a Kruk. Tato polská dvojice 

se zhlédla v předválečném akustickém 

blues v roce 2008 a od té doby sklízejí 

zpěvák a harmonikář Bartosz Przytuła 

s hráčem na kytaru a dobro Tomaszem 

Krukem, čerstvě posíleni o bubeníka 

Macieje Kudlu, se svým repertoárem 

jeden úspěch za druhým. 

O den později, v sobotu 16. listopadu, 

bude úvod hlavního koncertu patřit ve 

foyer Domu kultury slovenským Blue-

sraiders, v jejichž repertoáru převládají 

vlastní skladby, v nichž se blues potkává 

s dalšími vlivy, alternativou, reggae, ska, 

ale především funkem. Sobotní večer 

ve velkém sále pak rozjede slovenský 

band Jerguš Oravec Trio, jež loni coby 

vítěz Aperitivu vystoupil ve foyer a který 

míchá bluesové kořeny s popem, funky, 

soulem i kapkou jazzu. 

 

Páteční večer: kytara, 

beatbox blues, klasický 

soul a projekt The Golden 

State - Lone Star Revue 

Páteční hlavní program letošního 

Blues Alive „rozjede“ ve velkém sále 

Domu kultury britský kytarista, zpě-

vák a písničkář Justin Lavash se svým 

Duem. „Na tvorbě Justina Lavashe, kte-

rý žije v Čechách, je oceňována nejen 

písničkářská osobitost, ale i jeho bravur-

ní hra na kytaru a zpěv. V posledních 

dvou letech je často vídán ve společnosti 

domácích hudebníků, spolupracoval 

například s Lenkou Dusilovou a s Mo-

nikou Načevou a letos natočil vynikající 

album Milostný slabiky,“ říká drama-

turg festivalu Ondřej Bezr a dodává, že 

do Šumperka tentokrát přijede ve dvo-

jici se skvělým bubeníkem Davidem 

Landštofem. 

Šumperskému publiku se v pátek ve-

čer představí beatbox blues. Londýnská 

dvojice mladých kluků, ortodoxního 

bluesového kytaristy a zpěváka Andy-

ho Balcona a mistra beatboxu Davea 

Crowea, si poprvé zajamovala před 

čtyřmi lety na Novém Zélandě a od té 

doby pánové objíždějí zeměkouli jako 

velká atrakce hudebních festivalů i klu-

Avizovanou hlavní hvězdou letošního ročníku Blues Alive je Walter Wolfman Wa-

shington. 

Česká kapela Electric Lady předvedla na Blues Aperitivu šťavnatý moderní blue-

srock, nyní vystoupí ve foyer Domu kultury.
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bů, ve volném čase pak neváhají zahrát 

si ani na ulicích. „Projev Heymoonsha-

ker je hodně syrový, nejvíc vlastně na-

vazuje na mississippskou scénu 90. let, 

jejíž zástupce jsme už v Šumperku 

v minulých letech přivítali,“ přibližuje 

„pouliční“ účinkující dramaturg. 

Britské hosty vystřídá na pódiu 

rodák z amerického Tennessee Earl 

Th omas, který představuje soul v tom 

nejklasičtějším pojetí. Do Šumperka 

přijíždí v rámci středoevropského tur-

né, na kterém jej doprovodí šestičlen-

ná kapela, včetně dechové sekce, pro 

žánr, který zosobňuje, zcela nepostra-

datelné.

Linií, která propojí oba hlavní večerní 

koncerty Blues Alive, bude foukací har-

monika. Poprvé festivaloví návštěvníci 

uslyší bravurní hru v projektu Th e Gol-

den State - Lone Star Revue, který za-

končí páteční program. Vedle známých 

kytaristů, Texasana Ansona Funder-

burgha a Kaliforňana Little Charlieho 

Batyho, je totiž headlinerem této all 

stars show vynikající harmonikář ze zá-

padního pobřeží USA Mark Hummel. 

„Vyvrcholení prvního hlavního koncertu 

letošního festivalu se odehraje skutečně 

ve velkém stylu. Nabídneme totiž hned 

tři hlavní hvězdy, z nichž každá patří 

dnes už k legendám bluesového žánru,“ 

zdůrazňuje Bezr a podotýká, že projekt 

Th e Golden State - Lone Star Revue, kte-

rý má za úkol propojit hudebníky dvou 

odlišných geografi ckých i hudebních 

oblastí, totiž Západního pobřeží USA 

a státu Texas, se zrodil v hlavě virtuóza 

na foukací harmoniku Marka Hummela. 

Ten patří k hlavním exponentům „West 

Coast Blues“ už od 80. let, má na kontě 

sedmnáct alb a je jednou z nejuznávaněj-

ších ikon svého nástroje i u mnoha svých 

následovníků. Do projektu přizval dva fe-

nomenální kytaristy, známé jak vlastními 

vystoupeními a alby, psanými na jejich 

jména, tak spoluprací s dalšími hvězda-

mi bluesového nebe. „Little Charlie Baty 

je sice typickým představitelem blues 

Západního pobřeží, jeho hra je ovšem 

všeobjímající, vlastně nadstylová, a bývá 

srovnávána s rukopisem takových cele-

brit, jakými jsou Buddy Guy nebo Eric 

Clapton. Druhým přizvaným kytaristou 

je pak zástupce texaského bluesového 

stylu Anson Funderburgh, hudebník, 

který se na nějaký čas stáhl do ústraní 

a v současné době se opět vrací do aktiv-

ní první ligy bluesové kytary,“ konstatuje 

dramaturg.  

Filmová projekce nabídne 

Last Waltz, Tematické 

odpoledne upozorní, 

že blues není jen kytara

Zatímco loni viděli diváci snímek 

Martina Scorseseho Shine A Light, 

který mapuje koncert Rolling Stones 

v Beacon Th eatre v roce 2006, letos 

pořadatelé nabízejí v rámci tradiční so-

botní projekce v kině Oko Scorseseho 

záznam rozlučkového koncertu kapely 

Th e Band, která proslula nejen vlastní 

tvorbou, ale i úzkou spoluprací s Bo-

bem Dylanem. Snímek Th e Band: Last 

Waltz z roku 1978 uvede kino v jede-

náct dopoledne.

„Koncept letošního Tematického od-

poledne vznikl při zamyšlení dramatur-

gie Blues Alive nad tím, že dlouhá léta se 

až na řídké výjimky objevuje na pódiu 

festivalu prakticky shodný instrumen-

tář. Přitom bluesová nebo blues ovliv-

něná hudba se přece dá hrát i na jiné 

nástroje než kytary, foukací harmoniky, 

klávesové a běžné rytmické nástroje,“ 

soudí Vladimír Rybička. Pořadatelé tak 

do Šumperka pozvali Janu Štromskou, 

která je jedním z největších současných 

objevů mezi písničkářkami. Její hraní 

na elektrickou kytaru je příval emocí 

a energie, stejně jako drsný zpěv. Umí 

ale i ubrat směrem k civilnímu lyrismu. 

„Zcela specifi ckého zabarvení jejímu 

projevu dodává její „parťačka“ Diana 

Winklerová, která Janin eruptivní pro-

jev dobarvuje velmi citlivou hrou na 

hoboj a příčnou fl étnu,“ poznamenává 

Ondřej Bezr. 

S mandolínou přijede na Blues Ali-

ve band Broken Harp, který provozuje 

především venkovská blues, ragy, ba-

lady a spirituály, s citerou pak Michal 

Müller. „Tenhle nenápadný muž vzbu-

dil před čtrnácti lety na Blues Alive 

obrovské „haló“. Prsty se mu tehdy roz-

bíhaly po mnoha strunách a kouzlily 

tóny, ve kterých nebylo lze neslyšet blu-

esovou a rockovou inspiraci, nemluvě 

o jeho  vynikajícím zpěvu,“ vzpomíná 

Rybička, podle něhož bude letos Mül-

lerův blok jedním z nejočekávanějších 

na celém festivalu.

Blues Alive 

se rozšiřuje o další scénu, 

místní H-club

Letos poprvé se dalším ofi ciálním 

šumperským dějištěm festivalu stane 

i místní H-club. V sobotu 16. listopa-

du bude v jeho prostorách probíhat od 

10 do 15 hodin tzv. Blues bazar. „Tato 

akce nepochybně letošní ročník okoře-

ní. Jde o bleší trh zaměřený na všechno, 

co je spojené s hudbou. Lidé zde mohou 

prodat či koupit hudební nástroje, CD, 

LP desky, plakáty, merchandise, hudeb-

ní časopisy, knihy a podobně,“ popisuje 

Rybička a dodává, že na bazar navá-

že odpolední koncert. Od 16 hodin se 

v H-clubu představí německo-francouz-

ští Tex Napalm and Dimi Dero a domá-

cí Kill Th e Dandies. 

„Francouz Dimi Dero spolupracuje 

s mnoha hudebníky, například i s ně-

meckými rockovými veterány Tex 

Napalm. V současné době je ale jeho 

hlavním projektem skupina Tulla Lar-

sen, kde kromě něj účinkují hned čtyři 

šarmantní dámy. Skupina ve své hudbě 

spojuje temné blues, extravagantní šan-

son a ve Francii silně zakořeněnou kaba-

retiérskou tradici,“ říká dramaturg fes-

tivalu. Naopak čeští Kill Th e Dandies! 

hrají podle něj odvázaný zvukový kok-

tejl šedesátkovského garážového rocku 

s výraznými výpady varhan a divokými 

kytarovými žahanci.

Druhý hlavní koncert 

nabídne hvězdný program

Hlavní koncert v sobotu večer na-

bídne hvězdný program. Po úvodním 

vystoupení loňských a letošních vítězů 

soutěže Blues Aperitiv dostane prostor 

britská bluesová hvězda Paul Lamb, 

který již na Blues Alive v minulosti hrál. 

„Paulu Lambovi před lety na Blues Ali-

ve učarovala rakouská kapela Th e Ro-

osevelt Houserockers, slovo dalo slovo 

a od té doby občas koncertují společně. 

A bude tomu tak i tentokrát. Těší nás, 

že na našem festivalu vznikají i v této 

„lize“ podobné dlouhodobé projekty,“ 

podotýká ředitel festivalu a prozrazuje, 

že Paul Lamb a Th e Houserockers při-

pomenou sté výročí narození otce chi-

cagského blues Muddyho Waterse. 

„Každý rok se snažíme nabídnout 

něco, co je na pokraji žánru, a zajímá 

nás, jak to pak přijme publikum. Kdyby 

se hrály dvanáctky tři dny v kuse, byl 

by festival fádní,“ míní Rybička. Letos 

tak podle něj kromě již zmíněné dvo-

jice Heymoonshaker bude poněkud 

„vyčnívat“ i Mexičanka Tere Estrada, 

zástupkyně země, která se v programu 

Blues Alive v jeho bohaté historii ještě 

nikdy neobjevila. „Mexičtí muzikan-

ti rozhodně nebývají hosty ani jiných 

českých hudebních akcí. Přitom tamní 

scéna je velmi bohatá, kvete zde i blue-

sová, rocková a jazzová scéna. Její ex-

ponentkou je právě Tere Estrada, jež je 

vystudovaná kytaristka a skladatelka 

a která si díky svým našlápnutým kon-

certům a instrumentálním i vokálním 

schopnostem vysloužila označení „me-

xická Bonnie Raitt“. Zpívat bude nejen 

anglicky, ale také španělsky,“ přibližuje 

mexickou umělkyni Bezr.

Po Estradě přivítá bluesové publi-

kum na hlavní scéně dalšího mistra 

„kapesního instrumentu“. Harmonikář 

Rick Estrin, který již poněkolikáté zví-

tězil v této nástrojové kategorii při hla-

sování nejprestižnějších žánrových cen 

Blues Music Awards, přijede s kapelou 

Th e Nightcats, jejíž šéfování převzal po 

zmíněném Little Charliem Batym, který 

Blues Alive 2013

Vyvrcholením prvního hlavního koncertu bude projekt Th e Golden State - Lone 

Star Revue.

Projev Heymoonshaker je hodně 

syrový. Z programu poněkud „vyčnívá“ Me-

xičanka Tere Estrada, zástupkyně 

země, která se v programu Blues Ali-

ve ještě nikdy neobjevila.
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Blues Alive 2013/Město čte knihu

vystoupí v pátek večer. „Nevíme, v jakém 

vztahu Little Charlie a Rick Estrin mo-

mentálně jsou, ale nezastíráme, že na-

ším přáním by bylo zdržet pana Batyho 

v Šumperku do soboty a zorganizovat tře-

ba alespoň na jednu píseň společný jam 

session bývalých dlouholetých spoluhrá-

čů,“ prozrazuje Rybička.

O zakončení sobotního programu se 

pak postará kytarista a zpěvák Walter 

Wolfman Washington, jeden z největ-

ších současných představitelů specifi cké 

neworleanské větve blues, rhythm‘n‘blu-

es a funky. Letos sedmdesátiletý muzi-

kant léta vedl kapelu slavného zpěváka 

Johnnyho Adamse a v 70. letech zalo-

žil kapelu Th e Roadmasters, se kterou 

koncertuje dodnes. V současné době 

je považován za neworleanské „rodin-

né stříbro“. V tamních respektovaných 

cenách Big Easy letos získal ocenění za 

celoživotní hudební přínos a neworle-

anský primátor C. Ray Nagin dokonce 

vyhlásil 30. duben Dnem Waltera Wolf-

mana Washingtona. „V osobě Washing-

tona přijíždí do Česka další legendární 

muzikant, který je i přes svůj věk stále 

na vrcholu. Má „odžito“, ale stále velkou 

chuť bavit a roztancovávat svoje fanouš-

ky. Věříme, že jeho vystoupení bude tou 

pravou tečkou za letošním ročníkem 

Blues Alive,“ soudí dramaturg.

Koncertování 

uzavřou jam sessions

Nedílnou součástí každého roční-

ku Blues Alive jsou tradiční noční jam 

sessions. Jejich dějištěm budou v pátek 

a v sobotu po skončení hlavního ve-

černího programu dvě místa, a to foyer 

Domu kultury a Pivnice Holba. Ve foyer 

se mohou posluchači v pátek těšit na čes-

kou kapelu Electric Lady, v sobotu pak na 

Bluesraiders. V pivnici to v pátek rozjede 

polské duo Przytuła & Kruk a v sobotu ji 

obsadí Jerguš Oravec Trio. 

Festival doprovodí 

výstava fotografi í 

Miroslava Novotného 

V Jižním křídle Domu kultury 

bude festival doprovázet cyklus čer-

nobílých snímků amatérského foto-

grafa Miroslava Novotného, který po 

léta vystavoval své reportážní foto-

grafie z jazzových večerů, společně 

kdysi prožitých s přítelem Jaromírem 

Rollerem. Právem za ně dostával řadu 

ocenění na soutěžích a na výstavách 

doma i v zahraničí. Dýchá z nich 

živá atmosféra „zlatých“ šedesátých 

i následných let neklidného dvacá-

tého století. Výstava k autorovým 

sedmdesátinám nazvaná Retrospek-

tiva shrnuje to nejpodstatnější, co 

se mu za léta fotografování podařilo 

zachytit. Zahájena bude vernisáží za 

účasti autora ve čtvrtek 7. listopadu 

v 17 hodin a potrvá do 29. listopadu. 

Na přátelství Miroslava Novotného 

a Jaromíra Rollera vzpomene Jaro-

mírova dcera Pavlína Vogelová, která 

se i fotografií po léta profesionálně 

zabývá.

Návštěvníci mohou zamířit 

na věž i do expozice

Zajímavou novinku připravili letos 

pořadatelé pro všechny návštěvníky 

Blues Alive. Přestože v listopadu ne-

jsou expozice Čarodějnické procesy 

v Geschaderově domě ani radniční věž 

běžně otevřené, návštěvníci festivalu je 

mohou navštívit. V pátek 15. a v sobo-

tu 16. listopadu budou otevřeny vždy 

od 10 do 14 hodin. Poslední prohlídka 

expozice bude možná ve 13:15 hodin, 

poslední výstup na radniční věž pak ve 

13:30 hodin.

Na koupi vstupenky 

je nejvyšší čas

Všichni, kteří si nechtějí listopadové blu-

esování nechat ujít, by si měli včas opatřit 

vstupenky. „Na festival se sjíždějí fanoušci 

z celé republiky a také Evropy. Bohužel se 

stává tradicí, že právě oni si lístky objed-

nají a na domácí pak nezbudou. Šumpe-

rané by proto neměli spoléhat na poslední 

chvíli a vstupenky si koupit, jinak hrozí, že 

se do sálu nedostanou,“ připomíná ředitel 

Domu kultury, podle něhož lze lístky re-

zervovat rovněž na adrese www. bluesali-

ve.cz. Čtvrteční Visegradský večer přijde 

na 240 Kč, páteční koncert v klášterním 

kostele pak na 90 Kč a vstupenka na pá-

teční hlavní koncert stojí 420 Kč. Ti, kdo 

zamíří na sobotní promítání fi lmu Last 

Waltz v kině Oko, zaplatí 50 Kč. Na 70 Kč 

přijde sobotní odpolední koncertování 

v H-clubu. Vstupné na Tematické odpo-

ledne a druhý hlavní koncert pak stojí 

570 Kč. Zájemci si ale mohou koupit za 

790 Kč zvýhodněnou permanentku na 

páteční a sobotní hlavní koncerty a Te-

matické odpoledne, k níž dostanou jako 

dárek tradiční CD se záznamem loňských 

koncertů. Text zpracovala Z. Kvapilová, 

 foto: Blues Alive

Závěrečná poznámka

Bližší informace na www.bluesalive@ cz. 

Vstupenky na všechny koncerty lze kou-

pit v pokladně DK ve všední dny od 14 do 

18 hod., tel.č. 583 214 279, případně rezer-

vovat na tel. 583 214 276, e-mail: predpro-

dej@dksumperk.cz.

▶ Čtvrtek 31. října v 10 a ve 14 hodin 

v Městské knihovně 

Prolog Město čte knihu - Karel Poláček 

nejen humorista, Obraz maloměsta 

v prózách Karla Poláčka

Přednáší Erik Gilk.  Vstup volný 

 

▶ Pondělí 4. listopadu od 18.30 hodin 

v klášterním kostele 

Létající rabín + Avonotaj

Rezervace a předprodej vstupe-

nek v Městské knihovně Šumperk, 

tel.č. 583 283 138. 

Vstupné 70 Kč, děti, studenti a senioři 50 Kč 

▶ Úterý 5. listopadu v 17 hodin v Rytíř-

ském sále Vlastivědného muzea

Vernisáž výstav Ilustrátoři knihy Bylo nás 

pět + Ivo Štěpánek: Obrázky pro radost 

Křest knihy Karel Poláček: Kolotoč. 

Čtou Olga Kaštická a Petr Král. 

 Vstup volný

▶ Čtvrtek 7. listopadu od 8 hodin

Prolog Město čte knihu - Čtenářská 

štafeta

Čtenářská štafeta po šumperských školách.  

▶ Čtvrtek 7. listopadu od 17 hodin 

v Městské knihovně

Mistr světa a jiné povídky

Čtou studenti VOŠ a SPŠ.  Vstup volný  

    

▶ Čtvrtek 7. listopadu od 14 hodin v kině 

Oko

Muži v Off sidu, 95 minut 

 Vstupné 30 Kč

▶ Pátek 8. listopadu od 18.30 hodin 

v kině Oko

Hostinec „U Kamenného stolu“, 103 

minuty  Vstupné 30 Kč 

▶ Pátek 8. listopadu od 17 hodin na Ob-

chodní akademii

Návrh na daňovou reformu a jiné po-

vídky 

Čtou studenti Obchodní akademie.

 Vstup volný

▶ Pátek 8. listopadu od 19.30 hodin na 

Hrádku

Nokturno na Hrádku

Čtou členové Studia D 123. 

 Vstupné dobrovolné 

▶ Sobota 9. listopadu od 9.30 hodin 

v kině Oko

Zahájení výstavy Bylo nás…?, předá-

ní cen v soutěži

▶ Sobota 9. listopadu od 10 hodin v kině 

Oko

Z deníku žáka III. B aneb Edudant 

a Francimor I.  

 Vstupné 30 Kč, děti 10 Kč

▶ Sobota 9. listopadu od 16 hodin na 

Gymnáziu

Špatný příklad kazí dobré mravy 

a jiné povídky 

Čtou studenti školy.  Vstup volný

▶ Sobota 9. listopadu od 17 hodin v tělo-

cvičně na Gymnáziu

Happening Veteráni v ofsajdu

Fotbalový mač s komentářem. 

 Vstup volný

▶ Neděle 10. listopadu od 10 hodin 

v kině Oko

Z deníku žáka III. B aneb Edudant 

a Francimor II.  Vstupné 30 Kč, děti 10 Kč

▶ Neděle 10. listopadu od 16 hodin 

v klášterním kostele

Paměti o válce Rychnovské a jiné po-

vídky

Čte tatínek Bajza ze seriálu Bylo nás 

pět Oldřich Navrátil, hraje SWING Q. 

 Vstup volný 

▶ Pondělí 11. listopadu od 17 hodin 

v SVČ Doris

Židovské povídky 

Čou Olga Kaštická a Petr Král, hudební 

doprovod Avonotaj.  Vstup volný

▶ Úterý 12. listopadu od 17 hodin v di-

vadle

Závěrečný večer festivalu Město čte 

knihu 

Kolotoč a jiné povídky čtou členové sou-

boru Divadlo Šumperk.  Vstupné 50 Kč

▶ Úterý 12. listopadu od 18.45 hodin na 

Hrádku v divadle

Dokumentární fi lmy o Karlu Poláč-

kovi 

Průvodní slovo Jan Tydlitát.  

 Vstup volný

Program festivalu Město čte knihu

Miroslav Novotný, „Dělník jazzu“, 

nedatováno, černobílá fotografi e
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Textilní výroba v Šumperku měla bohatou tra-
dici, která byla v devadesátých letech přerušena. 
V našem městě je vaše rodinná firma jediným 
úspěšným pokračovatelem této tradice. Jak se vám 
to podařilo?

Bylo to velmi obtížné a několikrát jsme se dostali 
do situace, kdy jsme se rozhodovali, zda pokračovat 
nebo ukončit výrobu. Firmu jsme pronajali prázdnou, 
bez strojního zařízení a bez zaměstnanců. V únoru 
1993 jsme zahájili výrobu na vypůjčených stavech od 
německého zákazníka a z prvních dvaceti stavů jsme  
výrobu za rok a půl rozšířili na 130 stavů. V té době 
jsme se stali jedním z největších výrobců manšest-
rů v Evropě. Ročně jsme vyráběli 9 milionů metrů. 
Výroba probíhala ovšem za velmi tvrdých podmínek 
ve mzdové práci. Přijali jsme 120 zaměstnanců z úřa-
du práce, většinou bývalých textiláků z uzavřených 
firem. V roce 1994 jsme nakoupili dvanáct žakár-
ských strojů a prosadili jsme se jako generální doda-
vatel letecké společnosti Lufthansa mezi pětadvaceti 
evropskými firmami. To byl velký úspěch, který nás 
posílil a umožnil nám v roce 1994  firmu cestou  úvě-
ru  koupit.

V roce 1996 náš německý partner ukončil výro-
bu, během měsíce odvezl 80 stavů, 50 jsme jich od-
koupili a firma se téměř zastavila. Propuštěno bylo                       
80 zaměstnanců a začínali jsme vlastně znovu, ale již 
na svých stavech. Po třech měsících ježdění a jedná-
ních po Evropě jsme výrobu obnovili. V r. 1995 se za-
čínala budovat konfekce, v níž za dva roky pracovalo 
90 zaměstnanců. Po otevření východních trhů v roce 
2005 jsme během půl roku ztratili výrobu na pade-
sáti procentech kapacit. Až do roku 2009 jsme zažili 
několik dalších otřesů, ale všechny jsme ustáli. Jsme 
stále exportní firmou, dnes již známou v celé Evropě. 
Dá se říci, že houževnatost techniků a ostatních za-
městnanců s velkou pracovitostí je základem našeho 
úspěchu. Firma měla až 280 zaměstnanců, v současné 
době jich je 115.

Jaký je váš současný výrobní program a kam 
hlavně směřují vaše výrobky?

Jsme výrobci režných tkanin, domácího textilu, 
šatovek, nábytkových tkanin, technických tkanin, 
košilovin a dalšího sortimentu. V loňském roce byla 
zahájena výroba skleněné perlinky pro stavebnictví. 
Nejsme specializovaní, jsme zakázkovou a servisní 
firmou se zvládnutím většiny textilních výrob. To 
bylo zřejmě naše šťastné rozhodnutí. Výrobky jdou 
převážně do evropských států.

Bez modernizace technologie a technologického 
zařízení nelze odolávat silné konkurenci. Využíváte 
pro rozvoj firmy i programy EU, které jsou určeny 
k podpoře malého a středního podnikání?

Za 20 let trvání firmy jsme obměnili strojní zaříze-
ní asi čtyřikrát. Dnes máme moderní jehlové a vzdu-
chové stavy řízené počítačem a další špičkové stroje 
na přípravně. Dvakrát jsme se pokusili o programy 
Evropské unie, neprošli jsme, asi již nejsme perspek-
tivní obor.

Učňovské školství ve vašem oboru prakticky zmi-
zelo. Máte dostatek kvalifikovaných pracovníků 
a jak řešíte tento eventuelní problém?

Máme většinu kvalifikovaných textiláků, ale stárneme 
a náhrada bude velmi obtížná. Zaučujeme nové zaměst-
nance, ale vztah a oddanost oboru se pomalu vytrácejí. 
Snad to do budoucna vlastními silami zvládneme.

Jak vidíte perspektivu textilní výroby u nás 
a hlavně pak výrobu tkanin ve vaší firmě?

Perspektivě textilní výroby moc nevěřím, možná 
jsem pesimista. Konkurence východních zemí za stá-
vající situace je těžko překonatelná a podmínky pro 
výrobu a obchod jsou stále náročnější.

Přesto věřím, že Sumtex udržíme dál v dobré kon-
dici a budeme posilovat konkurenceschopnost, tech-
niku, technologii a další nové výroby.  Věřím také, že 
společně se všemi našimi zaměstnanci se podaří tex-
tilní tradici i nadále v Šumperku udržet a za dosavad-
ní práci jim patří mé upřímné poděkování. 

 Děkuji za rozhovor, Petr Krill

Firma Sumtex má moderní jehlové a vzduchové sta-
vy řízené počítačem a další špičkové stroje na pří-
pravně.  Foto: archiv

Seriál šumperské firmy/Kulturní okénko

Koncertní melodram se 
na „ZUŠce“ uskuteční potřetí

Základní umělecká škola Šumperk ve spolupráci 
s občanským sdružením Spolek GALIMATYÁŠ již 
třetím rokem přivítá  melodramové nadšence ze všech 
koutů republiky. Třetí ročník Celostátní soutěže v in-
terpretaci koncertního melodramu pro žáky Literárně 
dramatického oboru s klavírní spoluprací pedagogů 
škol se uskuteční v sobotu 9. a v neděli 10. listopadu.

Soutěž je veřejně přístupná a toto jedinečné propo-
jení slova a hudby, kdy obě složky umocňují působ-
nost sdělovaného obsahu, budeme moci vychutnávat 
v koncertním sále školy po oba soutěžní dny vždy 
od 8 do 12 hodin. Soutěž je dvoukolová. V prvním, 

sobotním, kole si přijdou na své milovníci Erbenovy 
Kytice, neboť je stanoven povinně volitelný repertoár. 
Soutěžící přednesou jeden ze dvou největších skvostů 
tohoto žánru pocházejících z pera významného čes-
kého skladatele a ve své době průkopníka melodra-
matické tvorby Zdeňka Fibicha. Jsou to melodramy 
Vodník a Štědrý den. V nedělním druhém kole zazní 
melodramy na základě vlastního výběru jednotlivých 
účastníků, takže se posluchač seznámí s řadou dalších 
děl této oblasti. V neděli odpoledne proběhne slav-
nostní vyhlášení cen. Všichni zájemci jsou srdečně 
zváni. P. Vočka, ZUŠ Šumperk

Ve Švagrově chystají 
Martinské slavnosti

Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi nazvaný Mar-
tinské slavnosti pořádá Středisko ekologické výcho-
vy ve Švagrově. Naplánovaný je na sobotu 9. a neděli    
10. listopadu.

„Dny se krátí a noci přibývá… Vydlabeme dýně 
a vydáme se se zářivými lucerničkami hledat tajem-
ství Martina,“ říká vedoucí střediska Renata Čecho-
vá. Chybět podle ní nebudou večerní sezení u krbu 
a svíček, prožívání atmosféry přástek a také pečení 
domácího chleba. -zk-

Schola pořádá 
koncert Honzíkovo Sznění

Letos v říjnu oslavil padesátiny šumperský hudební 
fenomén Jan Horníček. Jako poděkování za jeho dílo 
a obětavost pořádá Schola od sv. Jana Křtitele v pon-
dělí 11. listopadu v 19.00 hodin v klášterním kostele 
koncert nazvaný Honzíkovo Sznění. 

„Spolu s naším varhaníkem, klavíristou, kytaristou, 
skladatelem a improvizátorem si připomeneme spo-
lupráci se šumperskými tělesy a jeho nezapomenutel-
ný projev,“ říká sbormistr Scholy Vít Rozehnal, podle 
něhož největší tíhu koncertu ponese sám oslavenec, 
který představí některá ze svých děl a improvizací. 
Místy se k němu připojí Schola od sv. Jana Křtitele, 
Avonotaj, JOOZ BAND a také dcera Gábina. -red-

V muzeu Čas nejde zastavit…
Šumperští muzejníci lákají od 

24. října na ucelenou a bohatou 
kolekci hodin ze sbírek muzea 
a jeho poboček. K vidění bude 
ve výstavní síni až do 2. února.

„Veřejnosti poprvé předsta-
víme hodiny, z nichž většina 
pochází ze starých muzejních 
sbírek,“ říká autorka výstavy 
Dagmar Tempírová-Kotrlá. Vý-
stavní prostory tak obsadily ho-
diny sloupkové, nástěnné, stolní, 
skříňkové, kuchyňské, kapesní 
a budíky vyrobené od 18. sto-
letí až do konce 20. století. 
A nechybí ani stručná historie 
měření času jako fyzikální ve-
ličiny. „Nejrozměrnějšími předměty jsou pozoruhod-
ný dřevěný ciferník šumperských radničních hodin 
ze 2. poloviny 17. století a vývěsní štít významného 
olomouckého hodináře Konráda Schustera z konce 
19. století,“ podotýká Tempírová-Kotrlá a dodává, že 
v předvánočním čase doplní výstavu pohlednice a PF 
s tematikou hodin z největší sbírky novoročenek v naší 
republice. Návštěvníci se navíc mohou zapojit do vý-
tvarné soutěže o nejhezčí návrh ciferníku, který si na-
malují na připravený panel do různě velkých, předem 
daných hodinových číselníků.  -red-

Kulturní okénko

Představujeme: Firma Sumtex očima ředitele Jaroslava Mráze

Sluneční hodiny 
kapesní, 18. st. 
Foto: VM Šumperk

Křesťanské společenství žen Aglow zve
k setkání se Zdeňkem a Katkou Uhlíkovými na téma 

Vnitřní uzdravení - cesta ke svobodě 
v sobotu 9. listopadu v 15 hod. v sídle BJB 

v ul. M.R. Štefánika 10 
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Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete 
na www.utulekosoblazsko.cz/.

Městská knihovna

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Do 28.11. každý čtvrtek (s výjimkou  Setkávání u počítače pro seniory a osoby se 
31.10.) od 9 do 11 hod.  zdravotním postižením (začátečníci)
v počítačové učebně v „P“ 
7.11. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček    25.10. Opičí  
vždy od 9 do 12 hod. dráha, 29.10. Vyrábíme si prostorová jablíčka,
  1.11. Tvořeníčko: Papírová krabička – klaun,  
 4.11. Korálkování, 5.11. Pohybová aktivita   
 – překážková dráha, 8.11. Poznáváme říkanky  
 s ukazováním
Každé pondělí od 9 hod. v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hod.  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
a od 15 hod. v „KS“ – začátečníci, pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 hod.  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod.  Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hod. v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pontis.
cz, MC Brouček - K. Hunčíková, tel.č. 583 211 766, „KS“ = Kavárnička pro seniory, 
„KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

Každé úterý od 9 do 12 hod. ve „FS“  Herna s hlídáním pro nejmenší 
  Pro maminky na RD
Každou středu od 9.30   Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 14.30 hod. ve „FS“  Veselé pískání  Pro děti od 4 do 6 let
Každou středu od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky
Dle domluvy   Kurz Příprava snoubenců na manželství
30.10. od 9.30 do 17 hod. ve „FS“   Celodenní program pro školní děti 
30.10. od 17 hod. v divadle   „Opravdová máma a táta“ 
  Přednáška a autorské čtení V. Jordánové
8.11. od 19 hod. ve „FS“   „Island - země ledu a ohně“ 
  Přednáška I. Müllera v rámci MSKA.
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, na kurzy je nutné 
se přihlásit na cprsumperk@ado.cz,  FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

25.10. ve 20 hod.   Old Time Jazz Band
31.10. ve 20 hod.   Swing Q Šumperk
1.11. v 19 hod.   Loud Hill a jejich hosté  Koncert tří kapel
8.11. v 19 hod.   Cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky
Bližší informace:  www.h-club.eu, Rooseveltova 17.

25.10. v 18 hodin v klášterním kostele  Společný koncert ZUŠ Uničov 
  a Šumperského dětského sboru
9.-10.11. vždy od 8 do 13 hodin   Celostátní soutěže v koncertním   
v koncertním sálu ZUŠ III. ročník  melodramu
12.11. od 17 hodin v divadle   Vystoupení žesťového kvarteta  
  ZUŠ Šumperk na akci Město čte knihu
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz, v pondělí 28.10. zavřeno - státní svátek.

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září
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Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
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
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Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Centrum pro rodinu

H-club

ZUŠ Šumperk

Středisko volného času Doris
Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna
od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každé úterý od 17 do 18.30 hod.   Cvičení pro nastávající maminky
v MC na „K“ 
Každou středu od 17 do 18.30 hod.  Laktační poradna
 v MC na „K“ 
30.10. od 10 hod. v ateliéru   Prázdninová výtvarná dílna pro děti   
  i rodiče  Podzimní tvoření v ateliéru
30.10. od 18.30 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: Hieronymus Bosch- Tarot  
  - Karel IV  Host – Bohumil Vurm
31.10.-1.11. vždy od 9.30   Kurz masáží pro děti a kojence 
do 11.30 hodin v MC na „K“  Inf. a přihl. E. Pšenčíková, tel.č. 731 186 053 
2.11. od 9 do 14 hod. v keramické   Keramika pro každého
dílně U Radnice ve 2. patře
2.11. od 9 do 14 hod. v ateliéru   Šperkování - kroužkovaný řetízek 
U Radnice ve 3. patře  s perličkou       S sebou: drát postříbřený  
  nebo měděný průměr 0,8 mm, voskované  
  nebo jakékoli jiné kulaté korálky velikosti  
  5 mm;  pomůcky: pokud máte dvoje ploché  
  kleštičky a jedny štípačky. 
4.11. od 16 do 18 hod. v AT na „K“   Keramický ateliér pro každého 
  Pod vedením výtvarnice V. Kovářové
6.11. od 16 hod. v MC na „K“   Moje montessori
Od 7. do 8.11. 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
Od 9. do 10.11. ve Středisku   Martinské slavnosti     Víkendový pobyt  
ekologické výchovy ve Švagrově  pro rodiče s dětmi, inf. R. Čechová, 
  tel.č. 606 758 410, cechova@doris.cz.
 Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP 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.



13 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob řeší projekt

„NOVÁ KARIÉRA – S PRAXÍ ZA PRACÍ“
Projekt je určen uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadů práce, jímž je dle zákona 
o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání ( fyzické osoby 
do 25 let věku - absolventi SOU, SŠ a VŠ, fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku a fyzické osoby, které 
jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle ne 5 měsíců.

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• získání mezinárodního certifikátu a výhody při přijetí na VŠ
• lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

 

Akademie J. A. Komenského realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 
a učitele 1. stupně základních škol v okrese Šumperk“. Jedná se o grantový projekt (r. č.  CZ.1.07/1.3.13/03.0015) v rámci 
globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

CHCETE ZÍSKAT ZAMĚSTNÁNÍ?
ZAPOJTE SE DO PROJEKTU..... 

Zájemci hlaste se na Akademii J. A. Komenského, nám. Míru 4, Šumperk , 
volejte na 603 293 688, 731 571 586, 583 213 013 nebo pište na akademie@rps.cz. 

 
 
 
 
 

Zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob řeší 
projekt 

 
„NOVÁ KARIÉRA – S PRAXÍ ZA PRACÍ“ 

 
 
Projekt je určen uchazečům o zaměstnání – absolventům škol, osobám 
pečujícím o děti do 15 let věku, ženám i mužům po mateřské dovolené, 
zájemcům o vykonávání pracovních činností v sociálních službách a 
všem těm, kteří chtějí získat zaměstnání. 
 
Zahájení: březen 2013 
 
 
 
 
 

 

r.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00127 

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 25.10. 2013 do 7.11. 2013
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

KOFOLA 2 l ORIGINÁL .............................................................................. 15,90 Kč/1 ks     
Vepřová plec 4D  .........................................................................................95,- Kč/1 kg 
Uzená žebírka - krk, pečeně ....................................................................29,90 Kč/1 kg       
ČERSTVÉ PEČIVO
Chléb kmínový večka 900 g..................................................................................................... 19,90 Kč 
Prebiotické pečivo 60 g ................................................................................................................2,90 Kč
Sweetcorn 80 g................................................................................................................................5,50 Kč
UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Libové párky ................................................................................................................................................64,- Kč/1 kg
Úvalenská tlačenka světlá .....................................................................................................................97,- Kč/1 kg
Husa 3,6 kg  ...............................................................................................................................................118,- Kč/1 kg
Kachna 2,10 kg ...........................................................................................................................................99,- Kč/1 kg
Výrobky Everest
Babicova směs 450 g  .....................................................................................................................................30,50 Kč
Zelenina jarní FE 350 g ..................................................................................................................................11,90 Kč
Žralok steak vakuo 350 g .............................................................................................................................38,50 Kč
Šunka vepřová dušená 60% „Constar“ ...........................................................................................99,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

Žerotínova 845/8 Šumperk, Tel.: 602 766 127

Email: entes@entes.cz, www.entes.cz

Prodej 
a pronájem nových 

bytů v klidné části centra 
města Šumperka

 Do šumperského okresu přichází NOVÁ SLUŽBA PRO SENIORY, MATKY 
S DĚTMI, HENDIKEPOVANÉ A OSTATNÍ ZÁJEMCE, KTEŘÍ NEMAJÍ 
NÁROK NA KLASICKOU PŘEPRAVU SANITNÍM VOZEM, ale potřebují se 
dopravit k lékaři, do nebo z nemocnice, na rehabilitaci, do lázní a podobně.

Pro tyto případy vznikl v roce 2011 v Ostravě projekt „NOVODOBÁ SANITKA“. Nyní máte 
možnost využít našich služeb i v okrese Šumperk. Fungujeme podobně jako Taxi, tedy 18 Kč za 

ujetý kilometr a v případě trasy do 5 km účtujeme 80 Kč. Platíte pouze za samotnou přepravu a cenu 
vám můžeme sdělit i před jízdou. Navíc u nás máte zcela zdarma služby na: bezpečné vyzvednutí u vás doma 
a doprovod k lékaři či do nemocnice, pomoc při vyřizování formalit, vyzvednutí léků, pomoc se zavazadly, bezplatné 
čekání do 30 min. a jiné. Po dohodě vám rovněž přepravíme děti v našich sedačkách, kočárky a invalidní vozíky.

Projekt  „NOVODOBÁ SANITKA“ získal první místo v národní soutěži ROZJEZDY 2012.

Pro tyto případy vznikl v roce 2011 v Ostravě projekt 

NOVODOBÁ SANITKA je už i v šumperském okrese

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.č. 732 301 647 
nebo na e-mail sumperk@novodobasanitka.cz

www.novodobasanitka.cz
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Mgr. Jolana Keprtová
8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

Tel.: 732 960 137
jolana.keprtova@seznam.cz

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA ZDRAVÍ

ZHUBNĚTE ZDRAVĚ 
A NATRVALO

Pronájem tenisového dvorce 
v nafukovací hale již 

od 280,- Kč/hod. 

Volejte  777 225 187
Provozovatel: 

Šumperské sportovní areály s.r.o., 
Lidická 2819/81, 

Šumperk, 787 01, IČ: 27786781
Provoz: PO - NE 10.00 - 21.00 hod.

 
 

 

 
 
 

 
 

Vaše realitní kancelář FORTEX REALITY
Jílová 1550/1  I  787 92 Šumperk

www.fortexreality.czmob.: 724 169 348   I   602 531 103   
tel.:  583 310 350   I   email: reality@fortex-ags.cz

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ A PRONÁJMU VŠECH NEMOVITOSTÍ

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Zájemce zaplatí pouze 30 % ceny
Zbývající část bude placena 
ve formě nájmu po dobu 20 let 

POLYFUNKČNÍ DŮM „U BARBORKY“ 
NOVÉ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY V ŠUMPERKU

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

mob.: 602 531 103     tel.: 583 310 350     email: reality@fortex-ags.cz

Šumperk, Čajkovského 780.000 Kč

Šumperk, Jesenická    780.000 Kč Šumperk, Pod Senovou    550.000 Kč

Šumperk, Evaldova   995.000 KčŠumperk, Tyršova  780.000 Kč Šumperk, Vrchlického   980.000 Kč  

Šumperk, Senová II. od 2.970.000 KčŠumperk, Reissova    950.000 Kč

• byt 2+1, OV, zvýš. přízemí, 63m2, sklep 
• Plast. okna, nová kuch. linka, 
  obklady, dlažby
• Ihned volný, nízké náklady na bydlení

• byt 3+1, OV, zvýšené přízemí, 73m2

• panel, plast. okna, nový sprchový kout
• zateplený dům, sklep
• ihned volný

• byt 2+1, panel, OV, 1. patro, 56m2

• neprůchozí pokoje, celková 
   rekonstrukce vč. zděného jádra
• sklep, komora v mezipatře

• byt 1+1, cihla, 38m2, zvýš. přízemí
• zahrada u domu
• DB s mož. převodu do OV, plyn.  kotel
• Kompletní nákladná rekonstrukce

• byt 2+1, panel, 5. patro, 43m2

• neprůchozí pokoje, původní stav, nízký 
   nájem, sklep
• DB s možností převodu do OV

• byt 3+1, OV, 3. patro, panel, 76m2,
• balkon, plast.okna, v pokojích parkety
• zateplený dům,nízké náklady
• ihned volný

• řadové rodinné domy 4+kk
• šatna, garáž, zahrádka, 2 balkony
• vlastní plyn. kotel

• byt 3+1, OV, 1.patro,73m2,
• balkon, panel, nová koupelna, plyn.
   kotel,plast.okna
• sklep, ihned volný

PROVIZE
0%

• byt 3+1, DB, ul. Pod Senovou
• 73 m2, 5. patro,   
• lodžie
• neprůchozí pokoje

• byt 3+1, DB, ul. Pod Senovou
• 73 m2, 5. patro,   
• lodžie
• neprůchozí pokoje

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk, Fibichova 990.000 Kč

Postřelmov     1.690.000 Kč

Dlouhomilov  1.600.000 Kč

Olšany   1.450.000 Kč

• byt 3+1
• panel, 5. patro, OV, lodžie
• neprůchozí pokoje, nová kuch. linka
• plast. okna, vestav. skříně

• řadový RD 4+1, garáž, CP 366m2

• celopodsklepený, část. rekonstrukce
• kotel na TP, plyn, v domě, ihned volný

• rod. dům 5+1
• tzv. okál, patrový dům, celopodsklapený
• CP 1.218m2, 2x garáž, okrasná zahrada
• vytápění TP+krb. kamna

• patrový RD 3+1, CP 1.007m2

• plast. okna, 2 x koupelna
• garáž, autodílna
• ihned volný

Sobotín  755.000 Kč

Šumperk   3.400.000 Kč Vikýřovice  2.690.000 Kč 

• byt 3+1
• panel, 4. patro, OV, 75m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, nová kuch. linka
• plast. okna, nové parkety, vlast. kotelna

• bungalov 3+kk s garáží, CP 750m2, 
   ZP 150m2

• vytápění turbokotel a krb. kamna
• nedaleko centra, okrasná zahrada

• novostavba 3+kk s garáží, CP 1.116m2 
   ZP 116m2, nová kuch. linka vč.sporáku 
• lednice, myčky a pračky plyn.turbokotel
• veškeré IS,studna

Šumperk, lok. Panorama   1.500Kč / m2

• stavební parcely v atraktivní lokalitě
• sítě dokončeny a zkolaudovány
• posledních 5 volných parcel

Více, včetně nabídky komerčních objektů, na www.fortexreality.cz

FORTEX REALITY Jílová 1550/1     787 01 Šumperk

NOVINKA    NOVÉ BYDLENÍ BEZ HYPOTÉKY   

OSOBNÍ VLASTNICTVÍ 
DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ 
SPLÁTKY JIŽ OD 3.500,KČ/MĚS.

Tel. č.: 733 734 435

Cíl projektu: Získání, obnovení a rozšíření kompetencí pro nalezení 
pracovního místa. 

Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání starší 50-ti let a zároveň osoby v 
evidenci úřadu práce déle jak 5 měsíců v Olomouckém kraji.

Účastník projektu může dále získat: 
• příspěvek na veřejnou dopravu, příspěvek na stravu

VEŠKERÉ AKTIVITY JSOU BEZPLATNÉ
Další informace získáte u svých zprostředkovatelů na kontaktních 

pracovištích úřadu práce nebo kontakt Ing. Bc. Jana Jelínková, tel: 773 300 076,
e-mail: jelinkova@marlin.cz

NOVÝ IMPULZ

Aktivity projektu:
• Poradenský program formou skupinové 
 a individuální práce.
•  Všeobecná počítačová gramotnost
•  Pracovní diagnostika

•  Rekvalifi kační kurzy – výběr:
 - Obsluha vysokozdvižného vozíku
 - Pracovník v soc.službách

•  Základní kompetence klientů – fi nanční 
a sociální gramotnost, psychologické 
minimum

Realizátor projektu:
Marlin s.r.o., pobočka Šumperk
Dr. E. Beneše 12, 787 01 Šumperk

Místo realizace projektu: 
• Olomoucký kraj, Šumperk

Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00252
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Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk
Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk
http:// www.vsps-su.cz , telefon 583 326 240

zve všechny zájemce o studium na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
4.11. – 7.11. 2013   od 9,00 do 17,00 hodin

                
pro umělecké obory:

• 82-41-M/04    Průmyslový design
• 82-41-M/05    Grafi cký design

Přihláška k talentové zkoušce do 30.11.2013.
Pro zájemce o studium uměleckých oborů pořádáme 

přípravný výtvarný kurz na talentové zkoušky od 
12.11. do 17.12.2013. Celkem 6 lekcí po 3 hodinách.

Podrobné informace o jednotlivých oborech 
a přípravném kurzu na www stránkách školy.

Ředitel školy: Ing. Petr Vepřek
Informace podá: MgA. Jiří Janda, e-mail: janda@vsps-su.cz

nabízíme pronájem nebytových prostor 
v centru města Šumperka na pěší zóně 

v Šumperku na ulici Hlavní třída 2 
(Točák) o velikosti 102 m2 s příslušenstvím 

- volný od 01.01. 2014
Informace: ing. Luděk Šperlich

Tel. č.: 583212262, Email: sperlich@pms-spk.cz  

Podniky města 
Šumperka a.s.
Slovanská 21 Šumperk 787 01

KDE? 
Kadeřnický 
salon ŠARM

Radniční 9 (20 m nad 
Kafe Tuli), Šumperk

Tel. č. 737 242 882

BARVENÍ, MYTÍ, STŘIH, 
REGENERACE, FOUKANÁ

krátké vlasy   250,- Kč  

dlouhé vlasy od   350,- Kč

Kadeřnický 

dlouhé vlasy od   

Při zakoupení 
MULTIFOKÁLNÍCH skel 
BRÝLOVÁ OBRUBA 
v hodnotě až 3000,-Kč 
ZDARMA*

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, tel.: 583 280 184, mobil: 774 959 531
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, tel.: 583 280 185, mobil: 773 670 680

www.varilux.cz
www.optomedic.cz

*bližší informace 
  přímo v optice

MULTIFOKÁLNÍ 
BRÝLOVÉ ČOČKY

= 
JEDNY BRÝLE 
NA VŠECHNY 

VZDÁLENOSTI

Také dámy 
v nejlepších 
leTech cvičí 

každý čtvrtek 
od 18 do 19 hod. 

v tělocvičně 6. základní školy 
v Šumavské ulici (1. patro), 

vchod od hřiště. 
Cvičíme od října do poloviny 

června, poplatek 600 Kč, 
příp. 30 Kč za jedno cvičení. 

Těší se na vás 
Karla Sedláčková, cvičitelka



16Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Tel.: +420 775 726 162
www.invia.cz

ŠUMPERK

Ing. Eva Sedláčková 
Starobranská 16 (naproti Úřadu práce)
78701 Šumperk
eva.sedlackova@ca.invia.cz

Zájezdy od více než
300 ověřených CK

Vedení účetnictví
Zpracování mezd
Daňové poradenství

TRANUM CONSULT a.s.

www.tranumconsult.com

Kontakt: 
Ing. Václav Baženov, 
daňový poradce
Nám. Míru 18, 
787 01 Šumperk
Tel.:  583 550 363
Mobil:  603 853 237
E-mail:  bazenov@tranumconsult.com

Vedení účetnictví
Zpracování mezd
Daňové poradenství

TRANUM CONSULT a.s.

www.tranumconsult.com

Malování bytů a kanceláří
Nátěry dveří, zárubní a oken
Nátěry fasád
Malování schodišť panel. domů
Míchání barev dle přání zákazníka
Malby na klíč

Možnost zapůjčení Al. lešení do výšky 6m
Práce s plošinou do výšky 11m

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ 
PRÁCE Petr Stejskal 

Tel.: 737 789 045
Oborník 8, Zábřeh

STRØKE

Kombinovaný provoz: spotřeba: 3,6–5,8 l/100 km, emise CO2: 95–134 g/km

NOVÝ PEUGEOT 308

Jak jsme dokázali vytvořit ještě intenzivnější zážitek z jízdy? Zmenšili jsme volant, pro vyšší citlivost řízení. Zvedli přístrojovou 
desku, abyste neztráceli kontakt s vozovkou. Zlepšili aerodynamiku. Snížili hmotnost i spotřebu. Navrhli jsme prostornější 
interiér a ještě zvětšili zavazadlový prostor. S novým Peugeotem 308 můžete nyní objevit spojení s vozovkou, které probudí 
všechny vaše smysly. 

peugeot.cz

 

NOVÝ PEUGEOT 308

ZAMĚŘENO
        SMYSLYNA VAŠE
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NOVÝ PEUGEOT 308

ZAMĚŘENO
        SMYSLYNA VAŠE

AgregA, a.s., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Polní 46, 789 61 Bludov, tel.: 583 238 322 – www.agrega.cz

www.� nske-drevostavby.cz
www.interiery-centrum.cz

33-65 %
na vše

GARANTUJEME

Panty BLUM s dotlumením  ZDARMA

 kuchyně
nábytek

 okna
dveře

spotřebiče
dřevostavby

Sl
ev

a

INTEA nova s.r.o., 
Slovanská 3123/13, 787 01 Šumperk 

(naproti bývalému kinu Svět)
Wellnerova 3B, Olomouc

(naproti „Ušatému domu“)
telefon: 775 575 820, info@interiery-centrum.cz

NEJLEVNĚJŠÍ ZNAČKOVÉ ČESKÉ 

KUCHYNĚ A NÁBYTEK V REGIONU

Návrhy ve 3D 
ZDARMA

25 let záruka nebo 25 % sleva a nebo OBOJÍ
TATO AKCE končí 30.11 2013

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás
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