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Město si připomene 
výročí vzniku 
samostatného státu

Divadlo si připomene 
patnáct let od svého 
znovuotevření3 4 5

Vančurova ulice 
se uzavřela, 
prochází rekonstrukcí 6

Navrhněte nominace na Ceny 
města a vyhrajte vstupenky 
na slavnostní večer

Ačkoliv práce na obnově stokové sítě 
v Temenické ulici skončily, stavební 
ruch v této části města neutichl. Fir-
ma Strabag se zde pustila do budování 
okružní křižovatky mezi ulicemi Šu-
mavskou a Temenickou, kterou z části 
zaplatí Olomoucký kraj. Po novém ron-
delu by se řidiči měli poprvé projet ve 
druhé polovině prosince.

Především řidiči musejí počítat 
s tím, že výstavba rondelu s sebou nese 
dopravní omezení. Uzavřena je tak až 
do skončení prací část Šumavské uli-
ce v úseku mezi ulicemi Temenickou 
a Anglickou a ulice Prievidzská u bu-
doucího rondelu. Na objížďku upo-
zorňují dopravní značení. Pozitivní 
zprávou především pro obyvatele 
Temenice je, že po celou dobu stavby 

bude celá Temenická ulice obousměr-
ně průjezdná.

Investice, na niž se kraji podařilo zís-
kat dotaci z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední 
Morava, přijde na 13,895 milionu korun. 
Kraj zaplatí samotnou stavbu okružní 
křižovatky a úpravy komunikace, kterou 
vlastní. Na ní vzniknou pruhy pro cyk-
listy. Šumperská radnice pak investuje 
do úprav částku 5,223 milionu. 

„Město řeší chodníky, opravu míst-
ních komunikací a jejich dopravní 
napojení, veřejné osvětlení, přístřešky 
na autobusových zastávkách, dopravní 
značení a zeleň,“ uvedla vedoucí od-
boru rozvoje města Irena Bittnerová. 
V současnosti tak podle ní probíha-
jí podél celé Temenické ulice zemní 

práce spojené s pokládkou veřejného 
osvětlení, rozebraly se chodníky a byly 
zahájeny přípravné práce v souvislosti 
s přeložkou optického kabelu. „V pří-
padě rondelu se nyní pracuje na spod-
ních vrstvách. Po projednání s občany 
v rámci stavebního povolení zůstane 
zachována borovice, jež bude součástí 
rondelového ostrůvku, a kolem okruž-
ní křižovatky bude příští rok vysázena 
zeleň,“ podotkla Bittnerová. „Jsme si 
samozřejmě vědomi, že téměř rok trva-
jící stavba s sebou nese velkou zátěž pro 
obyvatele této části města. Chtěl bych je 
požádat o shovívavost i v následujících 
dvou měsících, kdy se budou muset 
potýkat s prašností, případně blátivým 
terénem,“ doplnil vedoucí odboru mís-
tostarosta Tomáš Spurný. -zk-

Mezi ulicemi Šumavskou a Temenickou vyrůstá okružní křižovatka. Vzrostlá borovice zůstane zachována a bude sou-
částí středového ostrůvku.                                                                                                                                               Foto: -zk-

Skatepark v sousedství krytého bazénu 
v areálu na Benátkách se otevře veřej-
nosti koncem října.  Strana 2

Renovace městské úřadovny v Jesenic-
ké ulici vstoupila do poslední třetí eta-
py, jež skončí 23. listopadu.  Strana 5

Na šestnáctém ročníku Džemfestu vy-
stoupí i kapela Mňága a Žďorp. Strana 5 

Blues Alive slaví 20 let. Přijede napří-
klad i Bob Margolin.  Strany 7 - 10

Dopravu v Temenické ulici 
komplikuje budování rondelu
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LiStOVáNí nabídne 
Vieweghovy povídky 
Zpátky ve hře

Netopilova publikace 
přibližuje krásu Jeseníků

Další z řady oblíbeného cyklu pořa-
dů Čtení na jevišti za oponou chystá 
na říjen šumperské divadlo. V rámci 
projektu LiStOVáNí.cz Lukáše Hejlíka 
přivezou Markéta Lánská a Alan No-
votný knihu Zpátky ve hře od Michala 
Viewegha. Pořad je na programu v so-
botu 31. října a začíná v 19 hodin.

LiStOVáNí za svých třináct let exis-
tence nikdy neuvedlo žádnou knihu 
Michala Viewegha. Zlomem je jeho po-
slední sbírka povídek „Zpátky ve hře“, 
kterou vydalo nakladatelství Druhé 
město v letošním roce a jež dokazuje, 
že autor se do hry nevrací, naopak v ní 
zůstává. Viewegh v povídkách vysta-
vuje svou oblíbenou postavu Oskara 
kritickým životním momentům: man-
želskému stereotypu či nevěrám, ale 
také skoro jisté smrti. Stárnoucí hrdina 
ji sice přežije, ovšem záhy se ocitne ve 
víru těžkých následků. Jedním z nich 
je rozvod spojený s rozvratem Oska-
rových dosavadních jistot. Viewegh, 
což jistě LiStOVáNí potvrdí, zůstává 
čtivý, svižný, ironický, melancholicky 
groteskní. Účinkují Markéta Lánská 
a Alan Novotný. Součástí bude prodej 
podepsaných knih.  -red-

Na knižním trhu je nová výpravná obrazová pub-
likace „Krása Jeseníků“. Fotograf Ivo Netopil v ní na 
dvou stech devadesáti snímcích objevuje nevšední 
krásu Jeseníků od Králického Sněžníku po Hrubý Je-
seník. 

V knize najdeme Praděd, Šerák a Keprník, Velkou 
kotlinu, Hučivou a Divokou Desnou, rašeliniště na 
Rejvízu a Skřítku, Vozku a další známé turistické lo-
kality, ale i místa a zákoutí méně nebo úplně nezná-
má, a možná právě tím ještě působivější. Kromě toho, 
že snímky evokují zážitek krásy, uklidňují, překvapují 
a inspirují, mnohé mají i dokumentární hodnotu. Ob-
jevují rovněž věci nové, nepopsané - například skalní 
mísu na skalce u Ferdinandova, více skalních tvarů, 
o nichž ví a které zná snad jen hrstka zasvěcených, 
opomíjené ledové jevy… Kniha, kterou vydalo nakla-
datelství Veduta Štíty, je opatřena německým a anglic-
kým překladem. K dostání je ve všech knihkupectvích 
a informačních centrech. -red-

Výstavba monolitického betono-
vého skateparku v sousedství kryté-
ho bazénu v areálu na Benátkách je 
u konce. V současnosti se začíná pra-
covat na přístupovém chodníku spo-
jujícím tuto část s parkovištěm a na 
jeho osvětlení. Vše by mělo být hotovo 
do druhé poloviny října. Závěrečnou 
tečkou za osmimilionovou investicí 
bude slavnostní otevření skateparku 
na konci října.

Pražská firma Mystic Constructions, 
která vyšla vítězně z výběrového řízení 
a jež se na realizace skateboardových 
parků specializuje, se do přeměny ze-
lené plochy v ráj pro „skejťáky“ pustila 
začátkem května. Vzhledem k problé-
mům s hladinou spodní vody a také 
„díky“ letošnímu horkému létu, které 
pro práci s betonem nebylo ideální, 
nabrala stavba časový skluz. Hotova 
byla minulý týden. 

Šumperský skatepark, který bude po 
Jihlavě a Kladnu třetím největším v re-
publice, je rozdělen na dvě části. Základ 
tvoří skateboardový bazén s rozmani-
tými výškovými úrovněmi a různými 
druhy hran, včetně tzv. wallride. Kro-
mě bazénu zde vznikla tzv. streetová 
sekce pro ty, kteří jezdí „pouliční“ styl. 
Za celou realizaci sportoviště zaplatí 
radnice 7,236 milionu korun.

Nyní zbývá vybudovat osvětlení 
a přístupový chodník spojující tuto 
část areálu na Benátkách s parkoviš-
těm. „Přístupový chodník buduje fir-
ma Stavební mechanizace Lhotský ze 
Šternberka za 414 tisíc korun, nasvět-
lení chodníku a okolí nového sporto-
viště realizuje za 316 tisíc místní firma 
Elektroslužby s.r.o.,“ podotýká vedou-

cí odboru rozvoje města, územního 
plánování a investic Irena Bittnerová. 
Vzápětí dodává, že vše by mělo být 
hotovo do druhé poloviny října. Ihned 
na to plánuje místní radnice slavnostní 
otevření, během něhož ukáží profesio-
nálové z firmy Mystic Constructions 
ve spolupráci s místními skatery, pro 
co vše lze nový skatepark využít.  -zk-

Nemocnice Šumperk otevře své dveře veřejnosti. 
Při této příležitosti nabídne nejen řadu bezplatných 
vyšetření, ale také možnost nahlédnout do prostor, 
kam se její běžný návštěvník nedostane. Zajímavý 
program si připraví i nově otevřená Lékárna Nemoc-
nice Šumperk nebo třeba zdravotní klauni, kteří se 
představí na dětském oddělení. Akce proběhne ve 
čtvrtek 15. října od 14 do 18 hodin.

Polní kuchyně, představení zdravotních klaunů, za-
jímavé přednášky nebo možnost vyzkoušet si nácvik 
první pomoci. Na to vše se mohou těšit návštěvníci 
Dne otevřených dveří Nemocnice Šumperk, který se 
uskuteční v polovině října. „Letošní program jsme se 
snažili připravit tak, abychom návštěvníkům předsta-
vili nemocnici trochu z jiné stránky. Budou tak mít 
jedinečnou možnost nahlédnout do prostor, kam se 
běžně veřejnost nedostane, například do prádelny 
nebo do stravovacího provozu,“ přibližuje Den otevře-
ných dveří ředitel nemocnice Radan Volnohradský.

Nemocnice nabídne zájemcům nejen zajímavý pro-
gram, ale také řadu bezplatných vyšetření. Počínaje 
měřením hladiny cukru v krvi a hladiny cholesterolu 
přes vyšetření mateřských znamének až po změření 
nitroočního tlaku. Na onkologickém oddělení se pak 
ženy dozvědí víc o prevenci rakoviny prsu a budou mít 
také ojedinělou příležitost podstoupit zdarma a bez 
nutnosti předchozího objednání mamologické vyšet-
ření. „Příchozí si také budou moci nacvičit správné 
poskytnutí první pomoci. Na rehabilitačním oddělení 
se zase během ukázkových lekcí cvičení dozvědí, jak 
předcházet bolesti zad. V rámci akce nabídneme rov-
něž bezplatné poradenství v odvykání kouření i ob-

lasti výživy,“ doplňuje ředitele náměstkyně pro nelé-
kařské zdravotnické profese Martina Souralová. 

Návštěvníci budou moci nově nahlédnout do vy-
braných prostor nemocnice. Své dveře jim otevře 
například zdejší porodnice, oční oddělení, jednotka 
intenzivní péče nebo dětské oddělení, kam od 14 do 
16 hodin zavítají zdravotní klauni. A kromě jiné-
ho si budou moci prohlédnout sanitní vozy. Vlastní 
program si přichystala i nově otevřená Lékárna Ne-
mocnice Šumperk, návštěvníkům nabídne například 
ochutnávku čajů, kosmetické poradenství nebo sou-
těž o bohaté vitamínové balíčky.  -red-

Výstavba skateparku je v cílové rovince

Nemocnice otevře své dveře veřejnosti, nabídne 
bezplatná vyšetření i představení zdravotních klaunů

Šumperský skatepark bude po Jihlavě a Kladnu třetím největším v republice. 
 Foto: P. Kvapil

Během Dne otevřených dveří nemocnice si budou 
moci zájemci nechat změřit i nitrooční tlak. 
 Foto: Nemocnice Šumperk

Publikace Krása Jeseníků nedávno vyšla.
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Město si připomene výročí vzniku samostatného státuIntegrovaný regionální 
operační program 
nabízí nové možnosti 
pro žadatele a příjemce

Integrovaný regionální operační 
program nabízí široké možnosti pro 
financování regionální infrastruktury 
po celé České republice. Své projektové 
záměry v programu IROP můžete již 
nyní konzultovat na jednotlivých regi-
onálních pracovištích Centra pro regi-
onální rozvoj České republiky. Přehled 
kontaktů na všechna krajská pracoviště 
najdete na stránkách www.crr.cz. 

Řídicím orgánem programu je Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj (MMR), 
zprostředkujícím subjektem je Centrum 
pro regionální rozvoj České republiky. 
Podrobné informace o programu jsou 
k dispozici na stránce www.dotaceeu.
cz/irop. Současně je v každém regionu 
k dispozici kontaktní osoba Centra pro 
regionální rozvoj, která je připrave-
na poskytnout informace k programu 
i k možným projektovým záměrům. 
Kontaktní osobou pro Olomoucký kraj 
je Veronika Škutová, kterou lze kontak-
tovat telefonicky na čísle 587 337 702 
nebo 731 604 727, či e-mailem na sku-
tova@crr.cz. Další kontakty na www.
crr.cz. -red-

Výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu si šumperská ve-
řejnost připomene ve čtvrtek 22. října 
během vzpomínkového setkání u pa-
mětní desky T.G. Masaryka u místního 
gymnázia. Na večer je pak naplánován 
koncert Moravské filharmonie Olo-
mouc, kterému bude předcházet před-
stavení knihy Zapomenutí hrdinové od 
Víta Lucuka. 

Vzpomínkové setkání u příležitosti 
97. výročí vzniku samostatného Čes-
koslovenska je naplánováno na čtvrtek 
22. října od 14 hodin u pamětní desky 
prvního československého prezidenta 
na Masarykově náměstí. Pořádá jej už 
tradičně město Šumperk, Svaz bojovní-
ků za svobodu a Česká obec sokolská. 
Hudební doprovod obstará Dechový or-
chestr místní Základní umělecké školy.

Tentýž den vystoupí od půl osmé večer 
ve velkém sále Domu kultury Moravská 
filharmonie Olomouc. Pod taktovkou 
dirigenta Petra Vronského nabídne ve 
velkém sále domu kultury jeden z nej-
starších symfonických ansámblů u nás 
předehru k opeře Hubička B. Smetany, 
Koncert pro housle a orchestr a moll 
od Antonína Dvořáka a dále Symfonii 
č. 5 c moll „Osudová“ L. van Beetho-
vena. Jako speciální host vystoupí lau-
reát mezinárodní soutěže Pražské jaro 

- houslista Jan Mráček. Koncert pořá-
dají v rámci cyklu Klasika Viva, kterou 
zaštiťuje Agentura J+D Romana Janků, 
město Šumperk a místní Dům kultury, 
finančně ho podpořil Olomoucký kraj. 
Vstupenky za sto padesát korun si mo-
hou zájemci koupit v pokladně domu 
kultury a v Informačním centru, které 
sídlí v místním muzeu. 

V úvodu slavnostního večera bude 
představena kniha Zapomenutí hrdi-
nové od Víta Lucuka, kterou vydalo 
nakladatelství Veduta Štíty a jež je vol-
ným pokračováním publikace „Přežili 

svou dobu“. Poté se již dostane ke slovu 
Moravská filharmonie Olomouc, která 
patří k předním a nejstarším symfo-
nickým orchestrům v České republice 
a jež si za více než padesát let svého 
působení vytvořila mimořádně rozsáh-
lý a rozmanitý repertoár. Jejím hostem 
bude nadaný houslista Jan Mráček, kte-
rý se pyšní titulem nejmladšího Lau-
reáta soutěže mezinárodního festivalu 
Pražské jaro v roce 2010 a jenž se v roce 
2011 stal v historii nejmladším sólistou 
symfonického orchestru Českého roz-
hlasu. -zk-

Dny otevřených dveří budovy Ma-
sarykovy školy před zahájením re-
konstrukce na knihovnu, vzdělávací 
a komunitní centrum, které připravily 
šumperská radnice spolu s Městskou 
knihovnou, odstartují už zítra. Zájem-
ci si od čtvrtka 8. do soboty 10. října 
budou moci prohlédnout stávající pro-
story, připravena bude beseda o histo-
rii první české šumperské školy a také 
informace o projektu plánované re-
konstrukce. Součástí programu budou 
rovněž setkání bývalých učitelů a žáků 
škol, které zde sídlily. 

Ve čtvrtek 8. října představí knihov-
na ve 13 hodin ve stávajících prostorách 
v ulici 17. listopadu 6 novou službu pro 
veřejnost, konkrétně elektronické kni-

hy, a následovat bude komentovaná pro-
hlídka prostor knihovny v ulici 17. lis- 
topadu nazvaná „Kde a proč máme 
málo místa“. Od 14.30 a od 15.30 hodin 
pak budou probíhat prohlídky budovy 
Masarykovy školy v ulici 28. října 1 spo-
jené s prezentací projektu rekonstrukce 
budovy na knihovnu, vzdělávací a ko-
munitní centrum. Na pátou odpolední 
je v těchto prostorách připraven literár-
ně hudební recitál „Fejeton mezi tóny“ 
Blanky Vykydalové a Hynka Pálky. 

V pátek 9. října od deseti hodin 
dopoledne se v prostorách budoucí 
půjčovny pro mládež na „Masaryčce“ 
uskuteční slavnostní předávání čtenář-
ských legitimací prvňáčkům, přihláše-
ným do knihovny v rámci akce „Popr-

vé do školy, poprvé do knihovny“. Ve 
13.30 hodin zvou pořadatelé k setkání 
bývalé učitele a žáky 2. základní školy. 
Ve 14.30 a v 15.30 hodin jsou pláno-
vány opět prohlídky budovy spojené 
s prezentací projektu rekonstrukce. 
V 17 hodin je pak připravena beseda 
K historii první české školy v Šum-
perku, pohovoří o ní Milena Filipová 
a Drahomír Polách.

V sobotu 10. října bude někdejší „Ma-
saryčka“ hostit od 13.30 hodin setkání 
bývalých učitelů a žáků Střední školy 
památkové péče. O půl hodiny později, 
ve dvě odpoledne, proběhne poslední 
komentovaná prohlídka budovy. Sa-
motné zahájení rekonstrukce budovy 
předpokládá město příští rok. -zk-

Na počátku třetího říjnového týdne 
zavítá do Šumperka vzácný host, Eas-
tern Cape Children’s Choir z jihoaf-
rického Port Elizabeth. V péči svých 
hostitelů, Šumperského dětského sbo-
ru, pobude od pondělí 12. do čtvrtka 
15. října. V rámci nevelkých časových 
možností je pro ně připraven pestrý 
program. 

Po úterních výletech je středa 14. říj-
na věnována koncertům. Dopoledne, 
spolu s hostitelským sborem, zazpívají 
v klášterním kostele pro děti základ-
ních škol 8. května a Šumavské. Kon-
cert je benefiční a jeho výtěžek bude 
věnován ve prospěch programu, kte-
rým hostující sbor podporuje své zpě-
váky s nelehkým sociálním zázemím. 
Úderem šesté začíná v klášterním kos-
tele společný koncert obou sborů. Jed-
ná se již o čtvrtou letošní akci z cyklu 
„Motýli a jejich zahraniční kamarádi“, 
který prostřednictvím grantů podpo-
řilo město Šumperk i Olomoucký kraj. 
Příznivci sborového zpěvu tak mají 
výjimečnou příležitost obohatit svou 
sbírku dosud vyslechnutých koncertů 
dalším zajímavým titulem. 

Ve čtvrtek ráno se děti rozloučí a my 
zamáváme s přesvědčením, že Šumperk 
opět navždy bude patřit ke krásným 
vzpomínkám velké skupiny obyvatel 
jiného koutu tohoto světa.

 T. Motýl, sbormistr ŠDS

Výročí vzniku samostatného československého státu si šumperská hudbymilovná 
veřejnost připomene během slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olo-
mouc.  Foto: archiv

Vizualizace budovy někdejší „Masaryčky“ po rekonstrukci.

„Masaryčka“ se tento týden na tři dny otevírá veřejnosti Motýli přivítají dětský sbor 
z Jihoafrické republiky
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Vančurovu ulici, jež byla řadu let ve velmi neutě-
šeném stavu, uzavřela po nedávno dokončené opravě 
kanalizace tento týden rekonstrukce. Projde jí úsek 
od křižovatky s ulicí Zábřežskou po křižovatku s ulicí 
B. Němcové. Příští rok na jaře pak přijde na řadu kři-
žovatka s ulicí B. Němcové a na ni navazující část po 
Havlíčkovu ulici a také křižovatka s ulicí Zábřežskou.

„Jde o celkovou rekonstrukci, včetně výměny pod-
kladních vrstev,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje 
města, územního plánování a investic Irena Bittne-
rová. Práce jsou přitom rozděleny do dvou etap. V té 
první, která odstartovala toto pondělí a jež by měla 
skončit do Vánoc, obsadila stavební technika úsek od 
křižovatky s ulicí Zábřežskou po křižovatku s ulicí  
B. Němcové. „Půjde se do hloubky osmdesáti pěti 
centimetrů. Položí se nové podkladní vrstvy a asfalto-
vý povrch. Součástí bude vybudování autobusové za-
stávky s přístřeškem, parkovacího pruhu v šířce dvou 
a půl metru a také přechodového ostrůvku u křižo-
vatky s ulicí B. Němcové,“ popsala Bittnerová a do-
dala, že opravou projdou rovněž chodníky a veřejné 
osvětlení. Celkem přijde rekonstrukce v této etapě na 
6,171 milionu korun a na „triku“ ji má firma Swietel-
sky stavební s.r.o.

Ve druhé etapě, jež proběhne příští rok, přijde na 

řadu křižovatka s ulicí B. Němcové a na ni navazující 
část po Havlíčkovu ulici a také křižovatka s ulicí Zá-
břežskou. Ta se po úpravě stane hlavní silnicí.  -zk-

Vančurova ulice se uzavřela, 
prochází rekonstrukcí

V pátek se uskuteční 
poslední farmářské trhy

V Šumperku proběhne 3. listopadu 
Burza práce a vzdělávání

V první etapě zrekonstruuje město Vančurovu uli-
ci v úseku mezi křižovatkami s ulicemi B. Němcové 
a Zábřežskou.                                                   Foto: -zk-

Ministerstvo kultury České repub-
liky každoročně připravuje Program 
regenerace městských památkových 
zón a městských památkových rezer-
vací. Z tohoto programu mohou vlast-
níci získat dotaci na obnovu nemovité 
kulturní památky, která stojí na území 
MPR (městská památková rezervace) 
nebo MPZ (městská památková zóna). 
O příspěvek je nutné žádat prostřed-
nictvím městského úřadu.

Příspěvky poskytované z programu 
regenerace jsou účelové, mohou být 
použity na úhradu prací zabezpeču-
jících uchování souhrnné památkové 
hodnoty kulturní památky, nikoliv na 
modernizaci a jiné úpravy prováděné 
v zájmu jejího vlastníka, ani na práce 
investiční povahy. Dotace je především 
určena na zvýšené náklady spojené se 
zachováním a obnovou autentických 
prvků a konstrukcí kulturní památ-
ky (např. obnova fasády, repase oken, 
oprava říms, oprava střechy). Prostřed-
ky nelze použít zejména na výměnu 
oken a dveří, pokud se nenacházejí 
v havarijním stavu, který vylučuje je-
jich opravu, na modernizaci bytového 
fondu a zřizování nových bytových 

jednotek, na technické zařízení budov, 
projektovou dokumentaci a na kopie 
sochařských děl. 

V Šumperku je prohlášena městská 
památková zóna, která zahrnuje střed 
města vymezený ulicemi Langrovou, 
Okružní, Slovanskou a dále Hlavní 
třídu, Jiráskovy sady a ulici Gen. Svo-
body.

Žádosti na zařazení do seznamu ža-
datelů o příspěvek na rok 2016 se přijí-
mají do 30. října na odboru RUI MěÚ 
Šumperk Jesenická 31, Beata Fischero-
vá, kancelář č. 305, tel. č. 583 388 395. 
Žádost se píše volnou formou (jméno, 
adresa, odhadovaná částka nákladů) 
a dále musí obsahovat následující pří-
lohy: závazné stanovisko orgánu státní 
péče, u akcí obnovy s celkovými roč-
ními náklady 1 mil. a více doložit po-
ložkový propočet nákladů (odborný 
odhad nákladů od projektanta nebo 
stavební firmy). Všechny aktuální do-
kumenty týkající se Programu regene-
race naleznete na webových stránkách 
ministerstva kultury: http://www.mkcr.
cz/scripts/detail.php?id=429. 

B. Fischerová, odbor strategického 
rozvoje, územního plánování a investic

Jedním z největších problémů našeho 
kraje, zvláště pak Šumperska a Jesenicka, 
je nezaměstnanost. Přesto se však stále 
více ukazuje, že ve firmách je výrazný 
nedostatek vysokoškolsky i středoškol-
sky vzdělaných lidí v oblasti strojírenství 
a elektrotechniky, stejně tak i nedostatek 
absolventů učňovského školství v těchto 
oborech. Proto v tomto roce, který byl 
nazván „Rokem průmyslu a technic-
kého vzdělávání“, přišel Svaz průmyslu 
a dopravy ČR s návrhem pomoci řeše-
ní tohoto problému formou takzvaných 
burz práce a vzdělávání. 

Hlavním cílem této aktivity je umož-
nit bezprostřední setkání široké veřej-
nosti se zástupci zaměstnavatelů, od 
kterého si organizátoři slibují potřebné 
sdílení informací a vzájemnou inspiraci. 
Realizaci tohoto záměru podpořilo jak 
vedení města Šumperka, tak i Grémium 
podnikatelů v Šumperku. K organizáto-
rům se připojila Okresní hospodářská 
komora Šumperk a Úřad práce v Šum-
perku. Motto burzy je „Hledej práci tam, 
kde je!“.

Pod pojmem burza si většina z nás 
představí místo, kde se něco nabízí 
a prodává. V našem případě nejde o zbo-
ží, ale o nabídku pracovních možností 
v regionálních firmách, které zde budou 
současně prezentovat svou technologii, 
výrobky i tvůrčí potenciál formou malé-
ho veletrhu. Účast potvrdilo devatenáct 
firem. Nabídku vzdělávání pak přislíbilo 
představit osm středních škol, které byly 

osloveny na základě žádosti zaměstna-
vatelů. Poukázání na přínosy partnerské 
spolupráce mezi zaměstnavateli a škola-
mi je ostatně jedním z cílů burzy.

Burza práce a vzdělávání je určena 
pro lidi, kteří hledají nebo chtějí změnit  
zaměstnání. Dále je určena těm, před 
kterými stojí volba studijního oboru 
či profese nebo se nějakým způsobem 
podílejí na volbě povolání. Jsou to žáci  
8. a 9. tříd základních škol a jejich ro-
diče, výchovní poradci, studenti střed-
ních i vysokých škol. Všichni tak mají 
příležitost získat potřebné informace na 
jednom místě a navázat přímé kontak-
ty se střední školou nebo potenciálním  
zaměstnavatelem. Poradenské služby 
poskytnou také ve svém stánku pra-
covníci úřadu práce. Součástí celé akce 
bude „kulatý stůl“ pro výměnu názorů 
zástupců firem a škol, v případě zájmu 
i exkurze do některých firem. 

Nad celou akcí převzal záštitu hejtman 
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, zastu-
pující ředitelka Generálního ředitelství 
Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková 
a starosta města Šumperka Zdeněk Brož. 
Srdečně zveme všechny zájemce v úterý 
3. listopadu od 9 do 18 hodin do spor-
tovní haly Gymnázia Šumperk a věříme, 
že letošní 1. ročník burzy práce a vzdělá-
vání nastartuje tradici této akce v našem 
městě a pomůže k naplnění motta burzy.
 P. Krill, koordinátor Grémia 

podnikatelů Šumperk, R. Koubek, 
manažer Svazu průmyslu a dopravy

Letošní poslední farmářské trhy v Šumperku pro-
běhnou v pátek 9. října. Čtenářům Šumperského 
zpravodaje se omlouváme za chybně uvedené datum 
2. října v minulém čísle.

„Přihlášeno je více než čtyřicet prodejců a naku-
pující se mají na co těšit. Koupí zde med přímo od 
včelaře, regionální sýry i uzeniny, pečivo přímo od 
pekařů, bylinky, pivo z Loučenského minipivovaru, 
ovoce a zeleninu. Chybět nebudou originální šperky, 
šály na zahřátí, ručně šité ubrusy nebo utěrky. Po delší 
době bude k dostání i ručně dělaná keramika,“ říká 
Lucie Hošková, ředitelka Okresní Agrární komory 
Šumperk, jež ve spolupráci s městem trhy připravuje. 
Vzápětí dodává, že lidé se mohou těšit rovněž na stá-
nek s burčákem přímo od vinaře.

Nakupovat produkty přímo od výrobců mohou 
lidé ve dvou desítkách stánků rozesetých v prostoru 
na Hlavní třídě mezi obchodním domem a hotelem 
Grand. V rámci farmářských trhů, které se konají pod 
záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a za 
finančního přispění Ministerstva zemědělství a Olo-
mouckého kraje, si budou moci příchozí nakoupit od 
osmé ranní do čtvrté odpolední. „S trhy se ale nelou-
číme, letošní poslední, Vánoční trhy, připravujeme na 
pátek 18. a sobotu 19. prosince,“ láká na prosincové 
trhy Hošková. Bližší informace lze najít na adrese 
www.farmarsketrhysumperk.cz.   -zk-

Vlastníte nemovitou kulturní památku v městské 
památkové zóně? Získejte na ni dotaci!

Závazné finanční podíly
Zdroje Finanční podíly podle druhu vlastnictví

města FO, PO církve
Prostředky vlastníka min. 50% min. 40%
Příspěvek města 0% min. 10%
Prostředky z Programu max. 50% max. 50%
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Rozsáhlá renovace městské úřadovny v Jesenic-
ké ulici vstoupila do poslední třetí etapy. Do „pro-
vizoria“ v zasedací místnosti v přístavbě úřadovny 
se přemístily Czech point a podatelna. Pracoviště 
občanských průkazů se přestěhovalo do kanceláře 
vyřizující cestovní doklady. Na změny upozorňují 
občany informační tabule.

Třetí etapa rekonstrukce, která probíhá od pondělí 
5. října do pondělí 23. listopadu, se dotkla pracoviště 
občanských průkazů, jež se přestěhovalo do kance-
láře č. 121 vyřizující cestovní doklady. Do zasedací 
místnosti v posledním patře přístavby úřadovny, do 
níž se vchází z Rooseveltovy ulice nebo ze dvora, se 
pak přemístily Czech point a podatelna. Od pondělí 
5. října je navíc uzavřen hlavní vchod do úřadovny 
na rohu ulic Jesenické a Rooseveltovy. Do budovy se 
lidé dostanou vchodem do přístavby z Rooseveltovy 
ulice a ze dvora a také vchodem pro autoškoly a slu-
žebním vchodem pro městskou policii ze dvora. Po-
drobnosti o veškerých změnách jsou zveřejněny na 
informačních tabulích a na stránkách města www.
sumperk.cz. -zk-

Úřadovna v Jesenické ulici 
prochází třetí etapou rekonstrukce

Muzeum láká 
na dvě nové výstavy

Divadlo si připomene patnáct let 
od svého znovuotevření

Ve zrekonstruovaných prostorách instaluje doda-
vatelská firma průběžně informační tabulky. 
 Foto: -zk-

V pátek 23. října vypukne jedna 
z nejoblíbenějších kulturních událostí 
v našem kraji. Šestnáctý ročník festi-
valu Džemfest se uskuteční v Domě 
kultury Šumperk a nabídne koncerty  
kapel Mňága a Žďorp, Slza, Light & 
Love nebo zpěváka Michala Hrůzu. 

„V posledních letech je náš festival 
pravidelně vyprodaný a mezi nejhezčí 
okamžiky patří, když zaplněný sál zpívá 
společně s účinkujícími. Proto jsme se 
letos rozhodli, že program poskládáme 
ze samých hitových kapel, aby se celým 
Džemfestem táhl sborový zpěv a skvě-
lá nálada,“ řekl pořadatel Ondřej Po-
lák. Jak dále uvedl, je spokojený, že se 
program festivalu podařilo sestavit jak 
z osvědčených jmen, tak i z nových ob-
jevů hudební scény. „Vypočítávat hity 
Michala Hrůzy nebo Mňágy a Žďorp 

asi nemá smysl, protože jich je hodně 
a každý je zná. Ovšem návštěvníci se 
mohou těšit i na mladou kapelu Slza, 
která se v poslední době proslavila dvě-
ma megahity Celibát a Lhůta záruční. 
Kapelu Light & Love zná veřejnost zase 
díky hitovce Blueberry sky, která patří 
mezi nejhranější singly v českých rádi-
ích,“ dodal Polák.

Vedle uvedených umělců uslyší ná-
vštěvníci Džemfestu také opavskou  
kapelu Munroe a vítěze vyhledávací 
soutěže Džemkap, formaci Trocha kli-
du ze Šumperka, která si letos na jaře 
zahrála jako předskokan na turné ka-
pely Chinaski.

Vstupenky na Džemfest stojí 249 ko- 
run a jsou již v prodeji. Buď na ob-
vyklých předprodejních místech (DK 
Šumperk, KD Zábřeh, Akord Šumperk) 
nebo si je lze objednat on-line na www.
dzemfest.cz.

Vedle hlavního programu v domě 
kultury nabídne Džemfest bohatý do-
provodný program. Ten začne 16. říj-
na koncertem skupiny O5 a Radeček 
v Loučné nad Desnou a bude pokračo-
vat 22. října recitálem písničkáře Jana 
Buriana v šumperské knihovně. Festival 
pak vyvrcholí 24. října v kině Oko, kde 
se uskuteční ČEZ filmová scéna Džem-
festu. Ta promítne v premiéře nově  
objevenou komedii Milenky staré-
ho kriminálníka s Vlastou Burianem 
v hlavní roli. Němý film z roku 1927 
doprovodí improvizační hrou přímo 
před plátnem klavíristé Zdeněk Do-
čekal a Jan Horníček. Více na www. 
dzemfest.cz. -red-

Před patnácti lety, v sobotu 7. října 
2000, opět ožila požárem zdevastovaná 
a nově opravená budova šumperského 
divadla. Herecký soubor, který do té 
doby působil v provizorních podmín-
kách tehdejšího Divadla 123, nabídl 
premiérovému publiku v režii Jaromíra 
Janečka Naše furianty Ladislava Strou-
pežnického, v nichž si vedle členů šum-
perského souboru zahrál i hostující 
Ivan Vyskočil.

Na slavnostní otevření divadla se 
sjeli pozvaní hosté z blízka i daleka. 
Mezi těmi, kteří zaplnili hlediště, byly 
osobnosti politického i kulturního 
života, poslanci, starostové z okolí, 
představitelé podniků a firem, čestní 
občané. Znovuotevření byl přítomen 
také kanadský chargé dáffaires Alain 
Latulippe a nechyběly ani delegace 

zahraničních partnerských měst - ně-
meckého Bad Hersfeldu, holandského 
Maarssenu a polské Nysy. „Po požáru 
jsem tu plakal smutkem a teď pláču 
z radosti, protože Šumperk má znovu 
divadlo, které si zaslouží. Přál bych si, 
aby tento stánek kultury, chrám Thálie, 
sloužil skutečně všem, a aby svítil ne-
jen lampami, ale především radostí,“ 
řekl po premiéře Našich furiantů první 
šumperský porevoluční starosta Ctirad 
Medlík.

Patnáctileté výročí znovuotevření 
zrekonstruované budovy si divadlo 
připomene v sobotu 24. října slavnost-
ním představením hry S tvojí dcerou 
ne. V tento den nabídne veřejnosti 
vstupenky na představení, které začíná 
o sedmé večerní, s padesátiprocentní 
slevou. -red-

Hned dvě nové výstavy nabídne v říjnu šumperské 
muzeum. Galerii Šumperska obsadí třicetiletá válka, 
v Galerii mladých pak zazurčí Vřesová studánka.

Třicet let trvající válečný konflikt představí od  
čtvrtka 22. října výstava, uskutečněná k 370. vý-
ročí dobytí šumperského zámku císařskými oddí-
ly po štědrovečerním přepadu města roku 1645. 
Připomene i některá další ozbrojená střetnutí na 
Šumpersku, včetně opětovného dobývání Šum-
perka Švédy v následujícím roce. Historické do-
kumenty a další exponáty přiblíží složení armád 
a způsob vedení boje i tehdejší výzbroj a výstroj vo-
jáků. Výstava bude zahájena v Galerii Šumperska 
vernisáží ve čtvrtek 22. října v 17 hodin a potrvá do  
31. ledna. 

Výstava, jež bude k vidění v Galerii mladých od 
konce října, představí poutní místo Vřesová studán-
ka v Jeseníkách. Konkrétně prostřednictvím textů, 
elektronického promítání i dochovaných autentických 
předmětů a připomene rovněž odkaz historicky dlou-
hodobě využívaného poutního místa. Výstava bude 
zahájena vernisáží 30. října v 17 hodin a potrvá do  
17. ledna. -red-

Zpívající Džemfest láká 
na hitové kapely a Vlastu Buriana

Na Džemfest přijal pozvání i zpěvák 
Michal Hrůza.  Foto: archiv

Premiéra Našich furiantů v sobotu 7. října 2000 ve znovuotevřeném šumperském 
divadle.  Foto: E. Vychodilová
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Informace/Ceny města

Již šestnáct let uděluje šumperská 
radnice Cenu města hned v několika 
kategoriích. Zatímco za rok 1999 to 
byly kategorie čtyři, v nadcházejícím 
šestnáctém ročníku jich bude devět 
se čtyřmi podkategoriemi. Uznání za 
rok 2015 by se mělo opět dostat nejen 
jednotlivým osobnostem, ale také vý-
znamným akcím, počinům, projektům 
a událostem. A jedinečnou možnost 
aktivně se zapojit do této prestižní akce 
mají všichni Šumperané. Pokud navrh-
nou nominace, mohou získat vstupenky 
na slavnostní večer, na němž se budou 
ocenění předávat.

„Rádi bychom oslovili co nejširší 
veřejnost. Deset z těch, kteří pošlou 
nominaci, může vyhrát vstupenky pro 
dvě osoby na slavnostní večer předávání 
Cen města, který proběhne  16. dubna 
2016 v místním divadle,“ říká vedou-
cí odboru školství, kultury a vnějších 
vztahů šumperské radnice Helena Mi-
terková. Vzápětí dodává, že občané mo-
hou podle vlastního uvážení navrhovat 
nominace v následujících kategoriích 
- Kultura (konkrétní akce či výsledek 
práce kulturní instituce v Šumperku 
v roce 2015), Sport (jedinečný spor-
tovní výkon, kvalitní aktivní trenér 
sportovního klubu apod.), Významný 
počin v sociální a humanitární oblasti 
(práce organizace, jednotlivců apod.), 
Vzdělávání (společnost i jednotlivci za 
mimořádnou práci s dětmi, mládeží, or-
ganizaci prospěšných seminářů, školení 
apod.), Podnikání - drobné podnikání, 
Podnikání - výrobní společnosti (např. 
za významný podnikatelský úspěch, 
realizovaný záměr), Životní prostředí 

a ekologie (za zásluhy v oblasti rozvoje 
péče o životní prostředí a prosazování 
ekologie a ekologické výchovy), Cena 
mladých (hudebníci, umělci, sportovci, 
výjimečně nadaní v matematice, vědě 
nebo třeba ve spolkové činnosti apod.), 
u níž je věková hranice stanovena do 
pětadvaceti let včetně, a Cena za přínos 
městu za práci na rozvoji nebo prezen-
taci města v daném roce nebo za dlou-
hodobou práci či celoživotní přínos 
městu. Zvláštní kapitolou je kategorie 
Architektura, která je rozdělena do pod-
kategorií novostavba a rekonstrukce.

„Nominaci může zaslat každý jednot-
livec nebo skupina občanů města Šum-
perka, společnost či zájmové uskupení, 
jež zde vykonávají svoji činnost. Není 
samozřejmě povoleno navrhovat na 
ocenění sám sebe,“ podotýká Miterko-
vá a doporučuje, aby si každý nejdříve 
přečetl pravidla pro hlasování a udílení 
Cen města Šumperka, jež jsou od středy 
7. října zveřejněna na stránkách města 
www.sumperk.cz. Vzápětí připomíná, 
že nominovaní by měli být šumperský-
mi občany, případně by měli na území 
města provozovat svoji činnost, nebo by 
to měli být rodáci, kteří svou činností 
Šumperk významně proslavili. 

Nominace musí obsahovat název 
akce nebo jméno nominovaného, jed-
noznačné zdůvodnění návrhu, označe-
ní dané kategorie, jméno a kontaktní 
údaje osoby či název organizace, jež  
nominaci navrhla. „U kategorií archi-
tektura je nutné přiložit barevnou fo-
tografii navrhované stavby a musí se 
jednat o stavby zkolaudované v roce 
2015. Do jedné kategorie může podat 

navrhovatel jen jeden návrh,“ upřesňu-
je vedoucí odboru.

I v letošním roce lze pro podání ná-
vrhu použít speciální formulář. Ten je 
v elektronické podobě k dispozici na 
webových stranách města a v tištěné po-
době ho lze získat na podatelnách úřadu, 
v informacích a v Informačním centru. 
Lze rovněž použít formulář, který bude 
otištěn v příštím čísle Zpravodaje.

Návrhy na udělení Ceny města mohou 
občané zasílat do 31. prosince 2015 elek-
tronicky e-mailem nebo poštou na adre-
su Městský úřad Šumperk, odbor ŠKV, 
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, případně 
je lze odevzdat osobně na podatelnách 
úřadu na nám. Míru 1 nebo v Jesenické 
ulici 31 do označené urny. Obálku je tře-
ba označit heslem „Ceny města“.

O držitelích Cen města rozhodnou 
ve dvoukolovém hlasování svými hlasy 
zastupitelé v únoru příštího roku, ne-
musejí přitom udělit ocenění ve všech 
kategoriích a současně mají právo udě-
lit „Zvláštní cenu Zastupitelstva měs-
ta Šumperka“. Slavnostní vyhlášení 
výsledků a předání cen pak proběhne  
16. dubna v místním stánku Thálie. Šanci 
dostat se na tuto slavnostní událost bu-
dou mít i zájemci z řad veřejnosti. Měs-
to dá do prodeje devětatřicet vstupenek 
v ceně padesát korun. Bližší informa-
ce sdělí tisková mluvčí Olga Hajdu- 
ková, e-mail olga.hajdukova@sumperk.
cz, tel.: 583 388 519, nebo referent oddě-
lení kultury a vnějších vztahů Bohuslav 
Vondruška, e-mail: bohuslav.vondruska@
sumperk.cz, tel.: 583 388 609. Formulář 
pro nominace na Ceny města za rok 2015 
otiskneme v příštím čísle. -zk-

Navrhněte nominace na Ceny města 
a vyhrajte vstupenky na slavnostní večer

Psí tlapka opět pomůže pejskům v útulcích
Šumperkem „proběhne“ ojedinělá pu-

tovní výtvarná výstava dílek dětí navště-
vujících volnočasovou aktivitu KLUBÍK, 
kterou realizuje město pro romské děti 
a děti ze sociálně slabých rodin ve věku 
od pěti do dvanácti let. Výstava je sou-
částí projektu „Todle umíme“. 

Výstava bude zahájena v pátek 9. října 
v prostorách klientského centra městské 
úřadovny v Lautnerově ulici 1, kde síd-
lí odbor sociálních věcí. „Výstavu jsme 
pojali originálně, a to především jejím 
zakomponováním do otevřené červené 
skříně. Představí například obrazy vytvo-
řené technikou mixed media, sprejovaná 
trika, mozaiková zrcadla, papírové květy 
vyrobené z horkého embosingu, dení-
ky nazvané „Důvěrnosti“ a další dílka,“ 
říká referentka oddělení sociální pomo-
ci šumperské radnice Helena Vitásková. 
Prostor k vyjádření svého názoru na 
výstavu budou mít samotní návštěvníci, 
stačí, když vloží svůj vzkaz do schránky 
s nápisem „Co Vy na to?“. „Smyslem naší 

práce je především poskytnout romským 
dětem a dětem ze sociálně slabých rodin 
možnost rozvíjení osobního potenciálu 
a společného sdílení úspěchu. Zviditel-
nění jejich potenciálu zanechá v dětech 
pocit smysluplnosti - jsem prospěšný 
a něco umím. Naším cílem je tyto děti 
v jejich snaze provázet a podporovat,“ 
zdůrazňuje Vitásková.

Putovní výstava, realizovaná za pod-
pory Ministerstva vnitra ČR z Programu 
prevence kriminality na rok 2015 a města 
Šumperka, bude k vidění nejen v úřadov-
ně v Lautnerově ulici, ale také v Kozím 
krámku, v kině Oko, v městské knihovně 
a v čekárně dětské lékařky Jany Zelené 
v Šumavské ulici. Objeví se i v některých 
šumperských základních školách. „Velký 
dík patří lektorkám Ireně Slavíkové, Ivě 
Dolečkové a Magdě Gieslové, které děti 
provázely výtvarnými bloky. Zvláštní po-
děkování patří i celému kolektivu Kozí-
ho krámku za zázemí a pohodu,“ uzavírá 
Vitásková.  -zk-

Právě dnes se může veřejnost opět 
zapojit do dalšího ročníku dobročinné 
sbírky Psí tlapka. Už počtvrté ji při-
pravil spolek Jokes&Games, jež pořá-
dá v Šumperku pro malé děti zábavné 
akce, soutěže a hry.

Sbírka, která se loni setkala s velkým 
zájmem veřejnosti, potrvá až do středy 
4. listopadu. Do tohoto data mohou 
děti a dospělí darovat granule, piškoty, 
různé psí hračky, konzervy, misky a vše 
ostatní, co by se pejskům v útulku moh-
lo hodit. „Po každé sbírce se přesvědču-
jeme o tom, jak je šumperská veřejnost 
nesobecká a štědrá k pejskům, kteří 
nemají domov. Pokaždé jsme nashro-
máždili několik kilo granulí, piškotů 
a ostatních krásných věcí, které udělaly 
pejskům v útulku radost,“ uvedl koor-
dinátor sbírky Jakub Gloza.

Sběrným místem pro přijímání darů 
pro pejsky je i letos Základní škola 
„Jednička“ v ulici Dr. E. Beneše 1 a nově 
Středisko volného času Doris. Zde se 

dary budou odevzdávat v recepci na 
Komíně v Komenského ulici 9. Výtěžek 
ze sbírky poputuje do vybraného psího 
útulku. Více informací na www.tlapka.
jokesgames.cz.

U příležitosti Psí tlapky se rozhodli 
organizátoři sbírky vyhlásit i soutěž pro 
děti nazvanou Nabarvi psí tlapku. Úko-
lem je vymalování či nabarvení černo-
bílé psí tlapky, stopy. Kartičku s ní si 
mohou zájemci vyzvednout na Komíně 
v recepci nebo si ji doma jednoduše 
nakreslit na formát papíru A6-A4. „No, 
a pak je to jednoduché, prostě tuto sto-
pu vybarvit či vymalovat. Jak se říká, 
v kreativitě se meze nekladou,“ zdů-
raznil Jakub Gloza. Jakmile bude stopa 
vymalovaná, nezbývá už nic jiného, než 
ji odevzdat opět v recepci nebo ji vho-
dit přímo do schránky spolku, která se 
nachází na Komíně. Na výherce čeka-
jí nejen hodnotné ceny od sponzorů 
spolku, ale také účast při předávání vý-
těžku sbírky v útulku. -red-

Už počtrnácté se v Česku koná tradič-
ní Slet bubeníků, který bude v mnoha 
ohledech jiný než ty předchozí. Ty byly 
totiž převážně věnovány střetu etnické 
hudby a evropského pojetí hry různých 
hudebních žánrů z celého světa. Tento-
krát se ale bubeníci více zaměří na Evro-
pu, konkrétně čerpají inspiraci od pouští 
Blízkého východu až po Vltavu. Nezapo-
menutelný hudební zážitek čeká 16. říj-
na samozřejmě i šumperské publikum.

„Jako podtitul turné je zvolen slogan 
KTOŽ JSÚ BOŽÍ BUBENÍCI. Válečné 
hordy husitů a táboritů, jejich touha 
a nadšení po změně tvořily dějiny. Bo-
jové písně husitů před každou bitvou 
otřásaly sebevědomím nepřátel a po-
máhaly jim vítězit,“ upřesňuje umělec-
ký vedoucí projektu Pavel Fajt. Vzápětí 
prozrazuje, že tyto písně zazní ve velmi 
netradičních, bubnových aranžích právě 
na letošním Sletu.

Základ tvoří jako vždy hráči na kla-
sické západní bicí nástroje používané 
v rockové i ethno hudbě (Pavel Fajt, 
Pavel Koudelka), které podpoří mužské 
hlasy sboru Affetto a izraelská zpěvačka 
Kamila Kama přinášející do programu 
silný, výrazový zpěv. Perkuse má na 
starosti Tomáš Reidl. Atmosféru bude 
dotvářet izraelský světoběžník Alex Ber-
shadsky na elektrickou basu. 

„V rámci dvouhodinového koncertu 
zazní inspirace gregorianským chorá-
lem, husitskými písněmi. Můžeme se tě-
šit na hřmotné bubenické polyrytmické 
groovy hrané na bicí soupravy, tympány, 
elektroniku a basové bubny,“ uvedla pro-
dukční domu kultury Michaela Horáko-
vá a dodala, že Slet bubeníků se uskuteční 
ve velkém sále domu kultury v pátek  
16. října od půl osmé večer.  -red-

Slet bubeníků představí 
i bojové písně husitů

Na výstavě představí svá dílka „klubíkové“ děti
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Blues Alive slaví 20 let! S dějinami československého blues i s jedním 
z nejrespektovanějších amerických kytaristů Warrenem Haynesem

Největší středoevropská přehlídka 
blues, šumperský festival Blues Alive, 
slaví letos dvacetiny. Ti, kteří od čtvrt-
ka 12. do soboty 14. listopadu zamíří 
do místního domu kultury, se mohou 
těšit na nabitý celodenní i celonoční 
program s hvězdami zahraničního blu-
es a předními českými a slovenskými 
hudebníky.

„Slavíme kulaté výročí, takže jsme 
chtěli něco mimořádného, aby festival 
vypadal jinak než běžné ročníky. To se 
promítlo do programu všech tří hlav-
ních večerů,” říká ředitel festivalu Vla-
dimír Rybička. Vzápětí prozrazuje, že 
hvězdou toho prvního a současně celé-
ho letošního Blues Alive bude Warren 
Haynes, jeden z nejrespektovanějších 
amerických kytaristů. „V Šumperku 
zahraje plnohodnotný nezkrácený kon-
cert, který odstartují dvě předkapely, 
jedna polská a jedna americká. Páteční 
program se tematicky týká výhradně 
českého blues a v sobotním naopak pře-
vládají Američané,“ upřesňuje Rybička.

Během druhého večera tak nejen 
čeští hudebníci jako Jiří Suchý, Ondřej 
Havelka s Melody Makers, Bluesberry, 
Luboš Andršt, Jan Spálený a ASP, ale 
i slovenští ZVA 12-28 provedou diváky 
dějinami československého blues - od 
nejstaršího po současnost. O závěreč-
nou tečku za jubilejním ročníkem se 
v sobotu postarají muzikanti, kteří sice 
v Šumperku již vystoupili, ale nyní při-
jedou s novým programem či jinými 
kapelami. „Budou mezi nimi například 
americká bluesová kytaristka a zpěvač-
ka Sue Foley, legenda amerického blu-
es a spoluhráč Muddyho Waterse Bob 
Margolin i představitel toho nejsyrověj-
šího ze současné chicagské scény Stude-
baker John,“ dodává ředitel festivalu.

Tři hlavní večerní koncerty doplní 
řada dalších hudebních akcí. Počínaje 
koncertem v H-Clubu s Linwood Lee 
Taylor Triem z USA a českou kapelou 
Ladě přes výjimečnou poctu B. B. Kin-
govi Luboše Andršta s kapelou v kláš-
terním kostele, kde skladby legendy 
blues doplní i doprovodné slovo, až po 
tematické odpoledne, tentokrát s kape-
lami, které prošly soutěží Blues Aperi-
tiv. Chybět nebudou ani tradiční noční 
jam sessions ve foyer domu kultury 
a v Pivnici Holba, koncert pro školy 
a projekce filmu v kině Oko, které letos 
uvede snímek The Blues Brothers.  

Dvacáté výročí je samozřejmě důvo-
dem k malému festivalovému ohléd-
nutí. Málokdo si možná vzpomene, 

že například první ročník v roce 1996 
trval pouze jeden den, během něhož 
vystoupilo šest českých kapel v čele 
s Lubošem Andrštem a zavítalo na něj 
na čtyři sta návštěvníků. „Na Blues Ali-
ve již jezdí druhá generace návštěvní-
ků, polovina má méně než čtyřicet let, 
jsou tu k vidění i dvacátníci. Těší nás, 
že bluesmani „nevymírají“, že se i po 
dvaceti letech udržuje věkový průměr,“ 
říká dramaturg festivalu Ondřej Bezr. 
Lidé si podle něj také zvykli, že blues 
není výlučně ortodoxní, a přijímají hu-
debníky s velkými žánrovými přesahy 
v celé dramaturgické šíři. „Blues totiž 
není přesně daná struktura, ale je to 
pocit a atmosféra. A tu lze najít i tam, 
kde to není na první poslech slyšet,“ 
soudí Bezr.

Pod hlavičkou šumperského festi-
valu, nad nímž převzali záštitu ministr 
kultury Daniel Herman, olomoucký 
hejtman Jiří Rozbořil a senátor a šum-
perský starosta Zdeněk Brož, se bude 
koncertovat nejen na „domácí“ scéně 
a v polském Chorzówě, kde proběhne 
velký koncert v neděli 15. listopadu, ale 
také v sedmi dalších polských městech, 
v Bratislavě a ve Vídni. Satelitní kon-
certy jsou naplánovány rovněž v Čes-
kých Budějovicích, v Holešově, v Praze 
a dalších čtrnácti českých a moravských 
městech. 

Uspořádat akci takového rozsahu by 
samozřejmě nebylo možné bez sponzo-
rů. „V této souvislosti bych chtěl poděko-
vat našim marketingovým partnerům, 
především pak Daňovému poradenství 
Tomáš Paclík, které je generálním part-
nerem už šestnáctý rok. Bez pomoci 
všech bychom akci takového rozsahu 
nezvládli. Poděkování patří rovněž ha-
nušovické Holbě a šumperským firmám 
Dormer Pramet a SHM. Velmi si váží-
me i podpory Ministerstva kultury ČR, 
Olomouckého kraje a města Šumperka, 
stejně jako přízně České rozvojové orga-
nizace,“ zdůrazňuje Rybička.

Podobně jako v minulosti se i letošní 
ročník festivalu Blues Alive těší zájmu 
médií. Reklamní kampaň odstartuje 
tisková konference v Praze a v prvním 
listopadovém týdnu budou Vladimír 
Rybička s dramaturgem festivalu On-
dřejem Berzem hosty Dobrého rána 
s Českou televizí. O šumperském blue-
sování pravidelně informují významné 
celostátní deníky. „Český rozhlas Olo-
mouc opět zaznamená všechny festiva-
lové koncerty a v koprodukci s ním již 
tradičně vydáme CD, které bude bonu-

sem ke vstupence příští rok,“ konstatu-
je ředitel festivalu. 

Hlavní hvězdou úvodního večera 
bude ve čtvrtek 12. listopadu Warren 
Haynes. Jeden z nejrespektovanějších 
amerických kytaristů odehraje samo-
statný koncert, jako předkapely vy-
stoupí Jan Galach Band z Polska a The  
Record Company z USA. „Kdybychom 
se měli probrodit veškerými dosavad-
ními hudebními aktivitami Severoka-
rolíňana Warrena Haynese, šla by nám 
z toho hlava kolem. Vášnivě bezbřehý 
kytarista, precizní kapelník, suverénní 
skladatel a aranžér, emotivní vokalis-
ta se značným hlasovým fondem, ale 
i písničkář a celoživotní vlasáč, je to-
tiž workoholik každým coulem,“ píše 
hudební publicista a muzikant Ondřej 
Konrád v profilu Warrena Haynese 
v říjnovém čísle magazínu UNI.

A nelze než souhlasit. Hlavní hvěz-
da letošního dvacátého ročníku Blues 

Alive je bez nadsázky jedním z nej-
sledovanějších kytaristů amerického  
kontinentu. V jeho hudbě se snoubí 
rockový drive s hlubokými kořeny jak 
černé (blues) tak bílé (americana) ame-
rické hudby. Proslul především jako 
leader bluesrockového jam bandu Go-
v‘t Mule a také jako dlouholetý sólový 
kytarista legendární skupiny The All-
man Brothers Band. Zároveň je velmi 
aktivní na sólové dráze. „Warren Hay-
nes hrál s velkými hvězdami jako Eric 
Clapton nebo Dave Matthews Band. 
Do Šumperka přijede s novou sólovou 
deskou Ashes & Dust, která vyšla letos 
v červenci, ale vrátí se i ke starší tvor-
bě, kterou diváci znají,“ říká dramaturg 
festivalu Ondřej Bezr. 

Warren Haynes přijíždí nejen na 
Blues Alive, ale do České republiky 
vůbec poprvé. „Odehraje nikoli zkrá-
cený festivalový set, nýbrž plnohod-
notný koncert tak, jak si to on ve své 
pozici i jeho čeští fanoušci zaslouží. 
Prostoru k tomu, aby vytahal z rukávu 
všechna svoje muzikantská esa, bude 
mít dost,“ doplňuje dramaturga Vladi-
mír Rybička. 

 Pokr. na str. 8- 10

Blues Alive odstartuje 
největší hvězda festivalu, 
kytarista Warren Haynes

Hvězdou prvního festivalového večera a současně celého letošního Blues Alive 
bude Warren Haynes, jeden z nejrespektovanějších amerických kytaristů. 
 Foto: archiv
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   Pokr. ze str. 7
Ještě před tím, než si bluesoví fajn-

šmekři vychutnají Warrena Hayne-
se, „rozjedou“ letošní bluesování dvě 
předkapely. Vítěz loňského Blues Ape-
ritivu Jan Galach Band, jehož ozdobou 
je zpěvačka Karolina Cygonek, patří 
mezi nejvýznamnější polské hudebníky 
současnosti. Čisté blues je v jeho proje-
vu spojeno v originální směs s dalšími 
žánry, kapela umí spustit tvrdě a syro-
vě, stejně jako křehce a sofistikovaně. 
„V americké kapele The Record Com-
pany přijíždí do Šumperka zase jednou 
žhavá bluesová současnost s příslibem 
obrovské koncertní atrakce. Jejich hu-
dební mix syrového klasického soun-
du Muddyho Waterse, Howlin´ Wolfa 
nebo Johna Lee Hookera se snoubí 
s garážovým feelingem a kapele nedělá 
problém hrát třeba ani coververze pís-
niček Stooges Iggyho Popa,“ přibližuje 
americkou předkapelu Bezr.

Letos potřetí se dalším oficiálním 
šumperským dějištěm festivalu stane 
místní H-club. V pátek 13. listopadu 
zde od 14 hodin vystoupí americké Lin-
wood Lee Taylor Trio. „Linwood Lee 
Taylor je talentovaný americký blue-
sman, jehož hudební styl vychází z blu-
esových legend a také výborně ovládá 
akustickou kytaru. U nás jsme zatím 
neměli příležitost tohoto výborného 
kytaristu potkat, ale letošní velká „Blu-
es Alive Tour“, na němž jej doprovází 
slovenský basista Matej Černý a český 
bubeník Tomáš Hobzek, to změní,“ 
míní dramaturg. Na Američany naváže 
koncert opavské formace Ladě, která 
zvítězila v Blues aperitivu v roce 2010. 
Současný band, jehož hlavními opora-
mi jsou charismatický zpěvák a textař 

Michael Kubesa a kytarista Petr Uvi-
ra, je ozdobou každého festivalu a se 
svou nezařaditelnou hudbou může hrát 
prakticky kdekoliv - osloví návštěvní-
ky bluesových, jazzových, rockových 
i alternativních akcí. Každý si v jejich 
mimořádně osobitém projevu najde to 
svoje. 

Luboš Andršt se představí týž den 
a ve stejném čase, tedy od druhé od-
polední, v rámci doprovodného pro-
gramu v klášterním kostele, a odehraje 
speciální program Pocta B. B. Kingovi, 
který zemřel letos 14. května a s nímž 
měl možnost si několikrát naživo za-
hrát. V rámci klubového pořadu Andr-
št na BB Kinga zavzpomíná, ale hlavně 
zahraje se svým Blues Bandem řadu 
jeho skladeb. 

Večerní hlavní koncert v pátek 13. lis- 
topadu je dramaturgicky pojatý jako 
chronologická pocta českému blues. 
„Koncepce druhého večera, představit 
naživo dějiny československého blu-
es od raných začátků, mě napadla již 
loni,“ přiznává Bezr. Vzápětí prozrazu-
je, že večer zahájí ZVA 12-28 ze Sloven-
ska, kteří letos slaví pětadvacáté výročí 
založení. „Slovenští přátelé ze Zvolena 
patří k „rodinnému stříbru“ festivalu 
a jsou zde vždycky vítáni s otevřenou 
náručí. Zatímco na české bluesové scé-
ně většina muzikantů neustále obrušuje 
klasické bluesové standardy, prezentuje 
převzatou tvorbu a snaží se napodobit 
svoje americké vzory, „Zetvéáčka“ na 
to jdou po svém. Jejich projev se nepo-
dobá ničemu nejen na středoevropské, 
ale ani na americké bluesové scéně,“ 
konstatuje dramaturg festivalu.

Záměrem druhého večera je podle 
Ondřeje Bezra představit ve tvorbě zá-
sadních osobností naší scény historii 
fenoménu českého blues. Anebo blues 
hraného v Česku, chcete-li. „V průběhu 
pátečního večera budeme postupovat 
skutečně od Adama, od prvních dohle-
datelných podob importované muziky. 
Těžištěm ale bude především původní 
česká tvorba na bluesové bázi a vrchol-
né instrumentální projevy českých hu-
debníků, vesměs klasiků tohoto žánru,“ 
říká Bezr. 

Ondřej Havelka s Melody Makers, 
jedna z nejpočetnějších kapel historie 
Blues Alive, zahrají staré americké blu-
esové a swingové skladby. „V repertoá-
ru tohoto protřelého orchestru je řada 
amerických, ale i domácích bluesových 
písní. Svůj program přizpůsobí našemu 
žánrovému zaměření,“ ujišťuje drama-
turg festivalu. 

Jako spojnice swingu s rock´n´rol-
lem a divadly 60. let se představí s ka-
pelou Jiří Suchý, autor řady bluesových 
skladeb, které ovlivnily celou českou 
hudební scénu. „Šéf divadla Semafor 
a jedna z nejpodstatnějších osobnos-
tí českého divadla i populární hudby 
vůbec vystupuje mimo vlastní scénu 
zřídkakdy. Toho, že si zpěvák ve svém 
diáři našel čas na vystoupení na Blues 

Alive, si nesmírně vážíme,“ zdůrazňuje 
Bezr.

K ortodoxnímu blues zavede poslu-
chače nejstarší tuzemská, dosud fungu-
jící bluesová formace Bluesberry. Parta 
kolem frontmana Petara Introviče se 
nesčetněkrát proměnila, zůstává ale stá-
le na svém. I když od počátku vycházela 
z nahrávek amerických zejména coun-
try-bluesových hudebníků, počeštěním 
jejich písní i následnou vlastní hudební 
tvorbou si vybudovala vlastní ryzí čes-
kou, totiž hanspaulskou poetiku, která 
je jakýmsi průnikem pražské hospody, 
české trampírny i raného beatu.

Následovat bude zřejmě nejoriginál-
nější autor českého blues Jan Spálený 
s ASPM. „Kdyby někoho napadlo vy-
hlásit anketu o nejvíce českého z tu-
zemských bluesmanů, a to v nejlepším 
myslitelném slova smyslu, určitě by ji 
vyhrál Jan Spálený. Nikomu dalšímu 
se zatím nepovedlo toho na bluesové 
bázi tolik říct, nikomu se nepovedlo 
vytvořit natolik ojedinělý vlastní styl, 
ve kterém jsou slyšet ohlasy toho, co 
odjakživa rád poslouchal. Jan Spálený 
je nezpochybnitelnou autoritou české-
ho blues, jeho skutečným otcem, nebo 
možná kmotrem. Tento večer by bez 
jeho účasti vůbec nebyl myslitelný,“ 
soudí dramaturg. 

Tečkou za pátečním večerem bude 
vystoupení nejslavnějšího českého 
bluesového kytaristy Luboše Andršta 
s Blues Bandem. „Na něm ukážeme, 
jak čeští bluesmani spolupracují se za-
hraničím. Připomeňme, že už na prv-
ním ročníku Blues Alive před dvaceti 
lety s ním hrál Američan Ramblin´ Rex 
a že to byl právě Andršt, kdo jako první 
představil českým posluchačům tehdy 
americkou turistku, dnes domestikova-
nou „Pražandu“ Tonyu Graves. Letos 
s jeho Blues Bandem zahraje a zazpívá 
další Američan, Dani Robinson, který 
proslul ve zdejších krajích jako doko-

nalý hendrixovský revivalista. Těšme 
se, do jakých vod oba kytaristy společ-
ný projekt zavede,“ dodává Bezr.     

Večerní koncertování Blues Alive 
v sobotu 14. listopadu připomene ně-
které z těch, kteří už v minulých letech 
na festivalu vystoupili, ale tentokrát 
přijedou s jinými projekty. „V sobotu  
14. listopadu zopakujeme po pěti letech 
koncept tzv. Retro Blues Alive, kdy vět-
šina účinkujících v Šumperku již hrála, 
ale letos je představíme s novými kape-
lami nebo čerstvým programem,“ uvá-
dí dramaturg festivalu. Bezesporu jeden 
z objevů poslední doby na bohaté a roz-
manité polské scéně Marek Piowczyk 
Trio, jež hlavní koncert zahájí, křižuje 
v klasickém obsazení a s dynamickým 
výrazem mezi blues, rockem a funkem, 
nabídne hudbu, která je rozhodně vel-
kým příslibem pro budoucnost hudeb-
ní scény našich severních sousedů.

Do Šumperka zavítá rovněž kdyňská 
kapela Joanna Knitter Blues and Folk 
Connection, jež mezinárodní porotu 
loňského Blues Aperitivu zaujala na-
prosto profesionálním výkonem a do-
slova světovým soundem. Na pódiu 
velkého sálu domu kultury je vystřídá 
spojení nejslavnějšího maďarského 
harmonikáře Mátyáse Pribojszkého 
s vynikajícím českým kytaristou Roma-
nem Pokorným. Přední český kytarista 
Roman Pokorný se na profesionální 
hudební scéně pohybuje od samého za-
čátku devadesátých let. V první dekádě 
své dráhy proslul hlavně jako jazzový 
a fusion hráč, nasbíral řadu ocenění 
a spolupracoval s mnoha významnými 
hudebníky různých žánrů. Na začátku 
nového století jej okouzlilo blues a za-
ložil kapelu Blues Box Heroe. 

 Pokr. na str. 9 - 10

Den druhý: koncert v H-clubu, 
pocta B. B. Kingovi, průřez 

dějinami československého 
blues od raných začátků

Sobotní večer: 
Retro Blues Alive

Ondřej Havelka s Melody Makers za-
hrají staré americké bluesové a swin-
gové skladby.  Foto: archiv

Tečkou za pátečním večerem bude vystoupení nejslavnějšího českého bluesového 
kytaristy Luboše Andršta s Blues Bandem.  Foto: archiv
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   Pokr. ze str. 8
„Vedle působení v ní se i nadále vě-

noval širokému spektru dalších žánrů, 
jazzu, funky či latině,“ říká Bezr a do-
dává, že k ruce si Roman Pokorný při-
zval skutečný all stars band z domácí 
scény, který doplnil hosty ze zahraničí, 
britským saxofonistou Osianem Ro-
bertsem a fenomenálním maďarským 
harmonikářem Mátyásem Pribojszkim. 
„Jedná se o absolutní hvězdu maďarské 
bluesové scény, jakéhosi jejího leadera. 
Jeho hra na harmoniku je považována 
za plnoprávnou součást výkladní skří-
ně evropského blues,“ podotýká dra-
maturg. 

Sedmačtyřicetiletá kanadská zpěvač-
ka a kytaristka Sue Foley patří k nej-
větším jménům současného „ženského 
blues“ a na Blues Alive poprvé kon-
certovala jako sólistka se svou kapelou 
v roce 2008. Letos ji v Šumperku do-
provodí americký „trubadúr“ a světo-
běžník, multiinstrumentalista a zpěvák 
Peter Karp, s nímž natočila svá posled-
ní dvě alba.

Chicagské blues zastoupí v Šumper-
ku Studebaker John, který způsobil při 
svém prvním koncertování na Blues 
Alive v roce 2006 velkou senzaci nejen 
svým syrovým projevem, ve kterém se 
skutečně nezapře zkušenost s životem 
v drsných čtvrtích Chicaga, ale také 
dlouhou aktivní účastí na nočním jam 
sessionu, na němž rozdivočelým fa-
nouškům uštědřil pořádný nášup své 

muziky. „V jeho osobě se tak do Šum-
perka vrací nejen osobnost v pravém 
slova smyslu kultovní, ale také živou-
cí důkaz faktu, že chicagská bluesová 
scéna stále žije,“ soudí ředitel festivalu 
Vladimír Rybička.

Největším jménem sobotního kon-
certu je pak bezesporu šestašedesátiletý 
Bob Margolin, který patří k nejuzná-
vanějším kytaristům současné bluesové 
scény a jenž se v roli hlavní hvězdy Blu-
es Alive představil v roce 2006. „Za de-
vět let, co jsme jej v Šumperku neviděli, 
stihl získat nejprestižnější žánrovou 
cenu Blues Music Award v kategorii 
kytaristů, na několik dalších být nomi-
nován, získat ocenění i jako hudební 
žurnalista a spoluzaložit hudební vy-
davatelství VizzTone. Jedním z počinů  
tohoto labelu je i Margolinovo zatím 
poslední album Blues Around The 
World. Na něm jej doprovází italská ka-
pela Mike Sponza Band. S ní kytaristu 
spojuje dlouholetá koncertní spoluprá-
ce,“ připomíná Bezr, podle něhož je na 
příkladu Boba Marglina vidět, že blues 
již není pouze americká záležitost, že 
jde o globální fenomén. 

Zatímco loni viděli diváci v rámci 

tradiční sobotní projekce v kině Oko 
snímek bratrů Coenových V nitru 
Llewyna Davise, letos se mohou těšit 
na kultovní film Johna Landise The 
Blues Brothers z roku 1980. „Kdo by 
je neznal, Elwooda a Jakea Bluesovy,  
tohohle „Laurela a Hardyho v rytmu 
blues“, jak je označili kdysi pradávno 
v dobových recenzích. Nejen díky úspě-
chu samotného originálního Blues Bro-
thers Bandu, ale také spousty revivalů, 
se po světě do nezaměnitelné image 
filmu stylizovala řada kaváren, hospod 
a klubů, stylová trička a další ošacení 
patří k nejcennějším kusům šatníku 
pyšných majitelů, v době computerové 
vzniklo nejen několik fanouškovských 
stránek, ale i počítačové hry. Nic z toho 
samozřejmě vůbec nemusí nutně vy-
povídat o kvalitě samotného filmu. 
Nicméně The Blues Brothers v tomto 
ohledu činí výjimku. Velký kult - velká 
zábava. Pokud jste neviděli, přivstaňte 
si a nenechte si ujít,“ láká na projek-
ci, která začíná v sobotu 14. listopadu  
v 11 hodin v kině Oko, ředitel festivalu.

„V případě tematického odpoledne 
s úspěšnými formacemi z Blues Ape-
ritivu bylo z čeho vybírat. Ukazuje se, 
že soutěž není jen česká záležitost, jde 
o prestižní mezinárodní klání. Navíc 
zdejší úspěch zahraničním kapelám 
otevírá cestu k českému publiku,“ je 
přesvědčen dramaturg festivalu Ondřej 
Bezr. Když Jakub Kořínek v roce 2005 
zvítězil v Blues Aperitivu, bylo z toho 
docela pozdvižení: mladého a už tak 
bravurního kytaristu znal skutečně jen 
málokdo, hrál sice bluesové standardy 
a některé jeho autorské písně z tohoto 
směru také vycházejí, nicméně ryzím 
bluesmanem Jakub Kořínek není. Je 
prostě písničkářem se široce otevřený-

ma očima i ušima, a navíc velmi šikov-
ným multiinstrumentalistou. Nicméně 
u kulatých oslav Blues Alive nesmí se 
zpěvačkou Kateřinou Misíkovou, s níž 
tvoří duo už drahně let, chybět. 

Jack Cannon byli v roce 2008 prv-
ními maďarskými účastníky v historii 
Aperitivu a hned získali vítězství u po-
roty i návštěvníků. Trio, jehož hlavní 
hvězdou je foukačkář a zpěvák György 
Zoltai, nikdy otrocky nepřehrávalo vzo-
ry, nýbrž vždy přistupovalo ke standar-
dům tvůrčím způsobem a v neposlední 
řadě prezentovalo i vlastní autorskou 
tvorbu. 

Polská dvojice Przytula & Kruk se 
zhlédla v předválečném akustickém 
blues v roce 2008. Od té doby sklízejí 
zpěvák a harmonikář Bartosz Przytuła 
s hráčem na kytaru a dobro Tomaszem 
Krukem, posíleni o bubeníka Macieje 
Kudlu, se svým repertoárem, ve kterém 
se slévá vlastní tvorba s klasickými pře-
vzatými songy klasiků, jeden úspěch za 
druhým. „K jejich pozitivům kromě do-
konalého zvládnutí stylu a samotného 
hudebního projevu patří i zjevná vzá-
jemná propojenost protagonistů a také 
nadhled a smysl pro humor. A právě 
kombinací všech těchto kvalit přesvěd-
čili v roce 2012 i porotu šumperského 
Blues Aperitivu, která jim přiřkla jednu 
z hlavních cen,“ připomíná dramaturg 
festivalu.

Nedílnou součástí každého ročníku 
Blues Alive jsou tradiční noční jam 
sessions. 

 Pokr. na str. 10

Blues Alive 2015

Největším jménem sobotního koncertu je kytarista Bob Margolin, jenž se v roli 
hlavní hvězdy Blues Alive představil v roce 2006.  Foto: archiv

Kanadskou zpěvačku a kytaristku Sue Foley doprovodí americký „trubadúr“ a svě-
toběžník Peter Karp, s nímž natočila svá poslední dvě alba.  Foto: archiv

Filmová projekce nabídne 
The Blues Brothers Johna Landise, 
tematické odpoledne pak úspěšné 

formace Blues Aperitivu

Koncertování uzavřou 
jam sessions
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    Pokr. ze str. 9
Letos proběhne navíc afterparty po 

čtvrtečním koncertu Warrena Hayne-
se. Jejím dějištěm bude Pivnice Holba 
a hlavním účastníkem Martin Chik 
Blues Band. „Loni byl Martin Chik 
nepřehlédnutelnou postavou šumper-
ského festivalového mumraje, se svou 
kytarou obrážel všechny jamy i okol-
ní hospody a výrazně spoluvytvářel 
správnou otevřenou bluesovou atmo-
sféru. Následně se se svým Blues Ban-
dem přihlásil na soutěžní klání Blues 
Aperitiv a návštěvníci mu udělili svoji 
cenu diváků. Chikův výraz, se kterým 
se pokládá do bluesových standardů, 
je v nejlepším slova smyslu „poulič-
ní“ a svou bezprostředností umí skvěle  
zacházet s publikem. Což jsou doved-
nosti, které nikdy pro bluesmana ne-
přestanou být podstatné. Volba, koho 
pozvat na afterparty prvního festivalo-
vého večera k rozjetí jam sessionu, byla 
v tomto případě naprosto jasná,“ podo-
týká Vladimír Rybička. 

Páteční a sobotní jam sessions budou 
po skončení hlavního večerního progra-
mu hostit dvě místa, a to foyer domu kul-
tury a Pivnice Holba. Ve foyer se mohou 
posluchači v pátek těšit na slovenskou 
kapelu ZVA 12 - 28, v pivnici pak na 
čtveřici talentovaných muzikantů z oko-
lí Prahy The Kingsize Boogiemen, která 
zaujala v roce 2011 „aperitivovou“ po-
rotu především vynikajícím zvládnutím 
klasického bluesového materiálu, zahra-
ného s nebývalou energičností a v nepo-
slední řadě velkým nadhledem. V sobotu  
14. listopadu pak zahájí večerní setkání 
v pivnici Joana Knitnnerová a ve foyer 
domu kultury to rozjede polské Marek 
Piowczyk Trio. 

V Galerii Jiřího Jílka bude festi-
val doprovázet výstava snímků tří 
smluvních fotografů Blues Alive Ivana  
Prokopa, Tomáše Turka a jeho syna 
Vojtěcha Turka. Ti se představí spolu se 
šesti dalšími, porotou přizvanými foto-
grafy, vybranými ze soutěže o živé sním-
ky z minulých let - Michalem Fišerem, 
Taťánou Kurkovou, Jindřichem Opltem, 
Jaroslavem Poláškem, Milanem Ryškou 
a Zbyňkem Záchou. „Koncepci výstavy 
nechám na zúčastněných a místo svých 
slov dávám v listech, které výstavu při-
bližují, prostor snímkům samotným. 
Vystačí si i bez nich,“ zve na výstavu 
kustod Jílkovy galerie Miroslav Ko-
val. Zahájena bude vernisáží ve středu  
4. listopadu v 18 hodin a potrvá do ne-
děle 29. listopadu. Během festivalu navíc 
bude otevírací doba v galerii prodlou-
žena až do deváté večerní. V restaura-
ci domu kultury pak bude instalována 
stálá expozice fotografií Ivana Prokopa 
a Tomáše Turka, jež přibližuje předcho-
zí ročníky Blues Alive.

 Všichni, kteří si nechtějí listopadové 
bluesování nechat ujít, by si měli včas 
opatřit vstupenky. „Na festival se sjíž-
dějí fanoušci z celé republiky a také Ev-
ropy. Bohužel se stává tradicí, že právě 
oni si lístky objednají a na domácí pak 
nezbudou. Šumperané by proto neměli 
spoléhat na poslední chvíli a vstupenky 
si koupit, jinak hrozí, že se do sálu ne-
dostanou. Nyní již máme kapacitu ze tří 
čtvrtin vyprodanou,“ připomíná ředitel 
Domu kultury, podle něhož lze lístky 

rezervovat na adrese www.bluesalive.
cz. Vzápětí dodává, že permanentka na 
sobotu a neděli, jejíž součástí je i CD 
s vybranými nahrávkami z loňského 
ročníku a disk Best of, jenž je ohlédnu-
tím za uplynulými devatenácti roční-
ky, stojí stejně jako loni 790 korun. Za  
570 korun jsou v prodeji lístky na so-
botní hlavní koncert, včetně tematic-
kého odpoledne. Za vstupné na úvodní 
čtvrteční koncert Warrena Haynese 
zaplatí lidé 390 korun a páteční hlavní 
koncert přijde na 470 korun. Na páteč-
ní odpolední koncert v H-clubu je pak 
vstupné 90 korun a na Andrštovu Po-
ctu B. B. Kingovi 80 Kč. Ti, kdo zamíří 

na sobotní promítání filmu v kině Oko, 
zaplatí 50 Kč. 

Text zpracovala Z. Kvapilová, 
foto: Blues Alive

Závěrečná poznámka
Bližší informace na www.bluesalive@

cz. Vstupenky na všechny koncerty lze 
koupit v pokladně DK ve všední dny od 
14 do 18 hod., tel.č. 583 214 279, pří-
padně rezervovat na tel. 583 214 276,  
e-mail: kohajdova@dksumperk.cz. Le- 
tos speciálně k 20. výročí získají ti, kte-
ří si pořídí permanentku, jako bonus  
nejen CD se záznamem z loňského roč-
níku, ale navíc CD s průřezem devate-
nácti let Blues Alive.

Festival doprovodí výstava 
fotografií z uplynulých ročníků

Na koupi vstupenky 
je nejvyšší čas

Blues Alive 2015



11 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Personální inzerce/Kulturní servis

V knihovně zazní poezie a hudba
Ve čtvrtek 22. října budou prostory 

knihovny v ulici 17. listopadu patřit 
dalšímu pořadu z cyklu Poezie a hud-
ba. Jeho hostem bude Jan Burian. Začá-
tek je naplánován na 17 hodin a vstup 
přijde na sto korun, se vstupenkou na 
Džemfest pak na padesát korun.

Jan Burian vydal tři alba zhudebněné 
poezie. Tvrdí, že neexistuje rozdíl mezi 
básní a písňovým textem, že jsou jen 
dobré a špatné básně. Svým pořadem 
o poezii se vás bude snažit přesvědčit, 
nenechte si to ujít. Bývá při tom i hod-
ně legrace… -zd-

Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Úterky motivované knihou 
Programy pro rodiče a do 6 let, 13.10 a 27.10. 
Příběhy Ferdy Mravence

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 15 hod. v „Č“  Čítárna pro veřejnost  
 Tzv. „Koloběh knih“ 
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory 
9.10. od 9 hod. ve „FS“  Duchovní obnovy pro maminky na RD 

a ženy, které jsou dopoledne doma Žena 
v Bibli jako zdroj a inspirace pro dnešní ženy

17.10. od 16 hod. ve „FS“  Pečení misijních koláčků  Zábavné pečení 
misijních koláčků a dalšího pečiva, jež se bu-
dou prodávat o Misijní neděli 18.10.

20.10. od 9 hod. v „Č“  Španělský týden v Čítárně  Program pro děti
  motivovaný španělskou dětskou literaturou
22.10. od 10 hod. v „Č“  Španělský týden v Čítárně: Předčítání ze 
 španělské barokní poezie a prózy pro seniory
23.10. od 18 hod. v „Č“  Španělský týden v Čítárně: Večerní Čítárna 
 v duchu španělské literatury 
31.10. od 15 hod.  Dobrodružný výlet se skřítkem Čítárníčkem  
 Sraz na konci Bludovské ulice, jen za příznivého  
 počasí
Bližší informace: tel.č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 
26, od 23.9. otevřena pro veřejnost každou středu 15-18 hod. 

Centrum pro rodinu

10.10. od 14 hod. na letišti  Drakiáda  Hromadné pouštění draků 
 s doprovodným programem
14.10. od 18 hod.  Koncert dětských sborů Eastern Cape 
v klášterním kostele  Childrenś Choir (JAR) a Motýli Šumperk
14.10. od 18 hod. na „K“  Řemeslná dílna pro dospělé 
 Filcování jehlou - šperk, ozdoba na kabát... 
17.10. od 9 do 14 hod.  Keramika pro každého
v keramické dílně na „K“
20.10. od 8 do 15 hod.  Den stromů  Pro třídní kolektivy 1. stupně, 
u Vily Doris kapacita omezená, nutné přihlásit se předem
Od 21.10. každé úterý, středu,  Volná herna
čtvrtek a pátek vždy od 15 hod.  
v MC na „K“ 
21.10. od 17 hod. v AT na „K“  Sedánky pro mamky 
 Výtvarné tvoření pro ženy 
23.10. od 9.30 hod. v MC na „K“  Setkání kojících maminek
23.10. od 18 hod.  Koncert dětských sborů Zpívají Barevné děti  
 a Plameňáci ŠDS a Plamínek Severáčku Liberec
24.10. od 9 do 16 hod.  Dřevořezání s Marcelem  Dlabání do dřeva 
v „SEV“ Švagrov  a výroba šperku, misky nebo sochy
24.10. od 9 do 16 hod.  Den stromů  Den pro děti a jejich rodiče, 
v „SEV“ Švagrov  stezka za moudrostí stromů na počest jejich   
 svátku
30.10. od 10 do 17 hod. na „K“  Jablečné hody  Podzimní jablečné tvoření, 
 pečení, zavařování a ochutnávání, s sebou   
 menší zavařovací sklenici i s víčkem
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, 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, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz. 

SVČ Doris

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona  
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa 

referenta oddělení stavebního řízení a stavebních přestupků 
odboru výstavby Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků  
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou * splnění kvalifikačních 
požadavků podle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona (kvalifikační požadavky splňuje úředník obecného stavebního úřadu uvedeného v § 13 odst. 1 
písm. b) až e), který činnost vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a má příslušné osvědčení 
zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu nebo je získá do 18 měsíců od 
nabytí účinnosti tohoto zákona nebo má osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části, 
v souladu s nímž může tuto činnost vykonávat, nebo získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských 
studijních programech stanovených zvláštním právním předpisem, v důsledku čehož může tuto činnost 
vykonávat. Kvalifikační požadavky splňuje také fyzická osoba, která má příslušné osvědčení zvláštní 

odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu).

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná 
způsobilost na úseku stavebního řádu vítána * zkušenosti ve státní správě vítány * občanská a morální 

bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“   

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

číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: agenda stavebního úřadu MěÚ Šumperk 

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády  
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup 
od 1.1. 2016 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 16.10. 2015. Informace k pozici podá Luděk Felkl, vedoucí 
odboru výstavby, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 332.

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona  
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pozice  

referenta oddělení územního rozhodování odboru výstavby
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství ČR (u cizích státních příslušníků  trvalý 
pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním 
oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru (dle § 13a, odst. 2, písmena a) zákona  
č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění)

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná 
způsobilost na úseku stavebního řádu vítána * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce 

na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“  

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

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

K přihlášce doložte: : životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: agenda stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veř. službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým 
se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1.1. 2016 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 26.10. 2015. Informace k pozici podá  Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby, 
Jesenická 31, tel.583 388 332.
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Městská knihovna

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

Pontis Šumperk - Univerzita volného času
13.10. od 16 do 17.30 hod. v „S“  Klub filatelistů 
15.10. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
24.10. od 16 hod. v „KS“  Přednáškový cyklus: Karel Kocůrek 
 (Jeseníky v proměnách času) 
27.10. od 16 do 17.30 hod. v „S“  Klub filatelistů
Každý čtvrtek vždy od 8 hod. v „P“ Počítačový kurz
Každé pondělí od 13 hod.,  Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod. v DPS - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
v DPS Alžběta
Každý pátek od 12.30  Konverzace v angličtině 
a od 14 hod. v „P“ - pokročilí; začátečníci; mírně pokročilí
Každé pondělí od 17 hod. v „S“  Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé pondělí od 19 hod. v „S“,  Cvičení s flexi-barem
každou středu od 9.30 hod. v „P“ 
a každý čtvrtek od 10 hod. v „P“  
Každé úterý od 9.30 hod.    Cvičení pro seniory na židlích
a každý čtvrtek od 11 hod. v „P“
Každé úterý a každou středu  Cvičení s flexibary
od 8.30 hod., každý čtvrtek 
od 10 hod. v „P“
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“,  Cvičení pro seniory
každou středu od 8.30 
a od 9.30 hod. v „S“
Každé úterý (sudý týden) Výtvarná dílna
od 9 hod. v „P“
Každé úterý od 14 hod. v „S“  Zdravotní cvičení
Každou středu od 10 hod. a každý Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každé úterý od 15.30, 17.00  Jóga I.-III. 
a 18.30 hod. v „S“
Každou středu od 10 hod. v „P“  Trénování paměti
a každý čtvrtek od 9 hod. 
v DPS Alžběta
Každou středu od 17 hod. v „S“  Cvičení pro ženy
Každou středu od 18.15 hod. v „S“  Jóga IV.
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek (lichý týden)  Kroužek ručních prací
od 14 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 17 hod. v „S“   Flexi-bary pro ženy
Každý čtvrtek od 18.30 hod. v „S“   Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Weingartová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, weingar-
tova.tereza@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička nejen pro seniory, „S“ = středisko Sever, „P“ 
= sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních programech získáte 
na www.pontis.cz.

Každé pondělí a každý  Tvořivá dílna „Maminky šijí pro děti“
čtvrtek od 9 hod.
Každé pondělí a každý  Kreativní tvoření pro žáky ZŠ
čtvrtek od 13 hod.
Každé úterý od 9 hod.  „Tvořílek“  Tvořivá dílna pro předškolní děti
Každé úterý od 17 hod.  Šití pro radost  
 Kurz šití pro začátečníky, opravy oděvů a prádla
Každou středu od 9 hod.  Tvořivá dílna „Vyrábíme a tvoříme z bylinek“
Každý pátek od 9 hod.  Kroužek ručních prací pro seniory
Každou sobotu Turistická skupina Batůžkáři Šumperk 
 Dle dohody sdělíme trasu
Bližší informace: Bulharská 8 (Zámeček), 1. patro (učebna/dílna) vždy 9-12 hod. 
a 13.30-15 hod., www.scholapraktica.webnone.cz, I. Kovaříková, tel. č. 733 518 880,  
L. Kovaříková, tel. č. 736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - zde lze získat 
inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předsti-
hem na uvedený e-mail.

Schola Praktica
Centrum praktických dovedností 

14.10.  Sbírka Bílá pastelka
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde lze 
získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy a podobně, 
SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klubovna SONS.

Každé pondělí od 16.30 hod.  Biblická hodina pro hledající 
Setkávání pro ty, kteří hledají smysl života  
v kontextu křesťanské víry

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné
 v domácím prostředí zaměřené na vzájemné  
 sdílení
Bližší informace: Jeremenkova 7, M. Vychopeňová, 583 216 747 nebo na www.sum-
perk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.

SONS Šumperk

Charita Šumperk

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing. Mgr. J. Havlíček, Mgr. J. Ondráček, Mgr. O. Hajduková, Mgr. P. Cepek, PhDr. Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing. V. Krejčí, Ing. M. Reinerová, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Centrum sociálně orientovaných inovací
Pondělí - pátek  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
vždy od 8 do 12 hod.   místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE  
a od 13 do 16 hod. JINAK A SVOBODNĚJI!
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Šte-
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumino-
vaci.cz, www.cpkp.cz. 

Půjčovní doba od září

Knihovna v ul. 17. listopadu 6
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
Temenická 5

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

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
„Cesta mezi himálajskými vrcholy pohledem (ne) horolezce“

ve středu 21. října od 18.30 hodin v sále Vily Doris v ulici 17. listopadu
Host večera - Jiří Žák

V roce 2014 Jiří Žák se skupinou svých kamarádů uspořádal expedici do 
Himaláje s cílem vylézt trekový vrchol Imja Tse - Island Peak. Jak to vše 

proběhlo a dopadlo, se můžete dozvědět na setkání spojeném s promítáním 
fotografií a videí.

Vstupenky v 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris,  
P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Křesťanské společenství žen Aglow zve k setkání s 
Vlastou Khabibullin na téma Situace v Izraeli a práce v Ebenezeru

v sobotu 10. října v 15 hod. v sídle BJB v ul. M.R. Štefánika 10 (vchod naproti 
prodejně Albert)
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již 24 let jsme s Vámi 
objednávky a info na 
email: dacosumperk@seznam.cz

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

ČIŠTĚNÍ  ÚKLID  ÚDRŽBA
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění a impregnace pro školy,
  hotely, lázeňské objekty a domácnosti
VOSKOVÁNÍ PARKET, PVC, DLAŽEB
- mytí a nanášení ochranných vosků, leštění
- kompletní systém péče o podlahy Bona
PŮJČOVNA - čisticích strojů s dovozem
PRODEJ - čisticích prostředků a mopů
ÚDRŽBA VENKOVNÍCH PROSTOR, ZAHRAD
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE         AKCE ČISTÁ ŠKOLA

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 583 283 212

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 9.10. 2015 do 29.10. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice s kostí ................................................................... 79,90 Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Chléb sedlácký 500 g ...........................................................................................................21,90 Kč
Koláč s náplní tvarohovou a meruňkou 80 g .................................................................6,90 Kč
Slezská pekárna Opava 
Mu�  n světlý 100 g - NOVINKA ....................................................................................11,50,- Kč   
mu�  n tmavý 100 g - NOVINKA  ..................................................................................11,50,- Kč   
Bageta šestizrnná 150 g .......................................................................................................5,90  Kč
UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.
Tlačenka ........................................................................................................................................................139,- Kč
Uzená kýta hájecká ..................................................................................................................................125,- Kč
Lisované koleno  ........................................................................................................................................137,- Kč

!!!!!!!!

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

8. května 20, Šumperk

ZHUBNĚTE 
VYVÁŽENÝM A PESTRÝM 

JÍDELNÍČKEM

 

SMAŽTE HANDICAP 
NA VOZÍČKU

NECHTE SE ODVÉZT, 
KAM POTŘEBUJETE

 

NONSTOP LINKA
602 682 875,  spirostrans@seznam.cz

www.spirostrans.cz

SPIROS ILIOS
Kouty nad Desnou 20

 SPIROSTRANS.CZ

VARILUX 
Multifokální 

brýlové čočky

JEDNY BRÝLE 
NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

    =  

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o.
Gen.Svobody 19a  Hlavní Třída 10, Šumperk
Tel: 774 959 531 Tel: 724 479 800

Více informací na
www.optomedic.cz

 Využijte skvělé 
AKCE 1+1 
ZDARMA
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delfortgroup je předním světovým výrobcem 
speciálních papírů. Jsme mezinárodní firmou 
orientovanou na zákazníky, inovace a kvalitu. 
Naši zaměstnanci oceňují převzetí odpověd-
nosti, práci v týmu a možnost podstatnou měrou 
přispívat k našemu úspěchu. Jako vedoucí hráč 
v rámci papírenského průmyslu žijeme 
PERFORMANCE BY UNDERSTANDING. 
 

OP papírna, člen skupiny delfortgroup, hledá vhodného kandidáta/ku na pozici: 
 

Odborný asistent/ka jednatele společnosti 
 

 
Náplň práce: 

 Každodenní podpora jednatele 
společnosti, podílení se na interních a 
externích projektech 

 Optimalizace interních procesů spolu s 
ostatními členy společnosti 

 Tvorba procesních a cenových analýz 
(podklady pro manažerská rozhodnutí) 

 Vytváření prezentací a materiálů pro 
různá publika (procesní zlepšení, 
optimalizace nákladů aj.) 

 Plánování schůzek a workshopů 
 Identifikace, návrhy a implementace 

různých vylepšení v rozličných 
oblastech a na různá témata 

 
 

Profil kandidáta/ky: 
 VŠ (ekonomického/technického 

směru) + 3 roky praxe podmínkou 
(výroba/prodej aj.) 

 Výborné komunikační schopnosti, 
analytické myšlení na vysoké úrovni 

 Pokročilá znalost anglického jazyka 
podmínkou; znalost německého jazyka 
výhodou 

 Nutná pokročilá znalost MS Office, 
znalost SAP je výhodou 

 ŘB sk. B 
 

            
             Kontakt: Mgr. et Mgr. Simona Bojková 

                        Tel.: 583 384 571 
 
             Máte zájem stát se součástí našeho týmu  
              delfortgroup? Pokud ano, pak zašlete svůj  
              životopis v českém i v anglickém jazyce  
              e-mailem na adresu:  
 
                             myjob.opp@delfortgroup.com  

 
           Jako předmět e-mailu uveďte, prosím, název  
          pozice: odborný asistent/ka 

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 
19. 10. – 22. 10. 2015 od 9,00 do 17,00 hodin

                
pro umělecké  82-41-M/04    Průmyslový design
obory: 82-41-M/05    Gra� cký design

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

Přihláška k talentové zkoušce do 30. 11. 2015. Pro zájemce o studium uměleckých oborů 
pořádáme přípravný výtvarný kurz na talentové zkoušky. Podrobné informace o jednotlivých 

oborech a přípravném kurzu na www stránkách školy.

Zájemci si vytvoří 3 výrobky s podzimní tématikou:  

podzimní věnec na dveře, případně dušičkový věnec 

*  podzimní kytičku do interiéru *  ježka v přírodním stylu

Místo konání:  Střední odborná škola, 
 Šumperk, Zemědělská 3
Čas:   od 14 hod. do 18 hod.
Lektorka:  Mgr. Bc. Jana Talandová
Cena kurzu:  750 Kč (v ceně kurzu je zajištěn materiál)

Bližší informace a přihlášky na tel.č.  583 301 057 nebo 583 301 030  a e-mail: milenamuronova@seznam.cz

pořádá

Floristické dílny pro veřejnost
Podzimní �oristická dílna - 22.10.2015 

V pondělí 26. října 2015 ZAHAJUJEME rekvali�kační kurz

osobního asistenta „PEČOVATELKA - ASISTENT HANDICAPOVANÝCH OSOB“ 
RK bude probíhat 3x týdně - pondělí, středa, pátek - od 14.30 do 17.50 hod.

Cena RK je 10.479,- Kč (včetně studijních materiálů)
RK splňuje požadavky vzdělávacího programu § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů.
Využijte možnosti úhrady rekvali�kačního kurzu úřadem práce v rámci tzv. zvolené rekvali�kace. 

Nově dle §109a zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Bližšší informace je možné získat na adrese
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvali�kace a na Kontaktních pracovištích ÚP

V úterý 13. října 2015 ZAHAJUJEME rekvali�kační kurz

„PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ“ pro začátečníky
RK bude probíhat 2x týdně - úterý, čtvrtek - od 14.30 do 17.50 hod.

Cena RK je 8.860,- Kč (včetně studijních materiálů)
Využijte možnosti úhrady rekvali�kačního kurzu úřadem práce v rámci tzv. zvolené rekvali�kace.

Nově dle §109a zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Bližšší informace je možné získat na adrese
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvali�kace a na Kontaktních pracovištích ÚP

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, 731 571 586, www.ajak-sumperk.cz

www.ajak-sumperk.cz

KVĚTINOVÝ KLUB „ŠUMPERK“
Husitská 1418/6, 787 01 Šumperk
Tel.: 774 44 66 16  |  sumperk@kvetinovyklub.cz

WWW.KVETINOVYKLUB.CZ

Čerstvé květiny, originální kytice
Barevný podzim - dekorace
Venkovní rostliny, vřesy,
chryzantémy 

k
KLUB ŠUMPERK“K

H
Te

WWWW
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Autorizovaný prodejce Volkswagen FORTEX-AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, tel.: 583 301 511, fax: 583 301 518,
e-mail: autosalon@fortex-ags.cz

Nešetřete 
na kvalitě.

Pořiďte si nový vůz z limitované edice Volkswagen Maraton se 
zvýhodněním až 97 000 Kč. Modely Polo, Golf, Golf Variant, Golf 
Sportsvan, Tiguan, Beetle nebo Beetle Cabriolet s komfortní výbavou 
s prodlouženou zárukou na 5 let. S financováním Volkswagen Financial 
Services zaplatíte pouze 1 % z jeho ceny měsíčně. Při výkupu starého 
vozu na protiúčet ještě ušetříte až 35 000 Kč.

Navštivte nás  a seznamte se 
s nekompromisní nabídkou  
Volkswagen Maraton Edition.

Volkswagen Golf  
jen za 4 659 Kč měsíčně.
Šetřete na ceně.

Celkové zvýhodnění 

88 700 Kč.

Akční nabídka platí do 31. 12. 2015. Produktová výhoda oproti Comfortline pro model Golf je v celkovém zvýhodnění 
88 700 Kč. Financování: Golf Maraton Edition 1.2 TSI, cena 465 900 Kč, akontace: 186 360 Kč (40 %), zůst. hodnota: 
137 150 Kč (12 %), 36x měs. splátka za vůz vč. pojištění: 4 659 Kč (1 %), RPSN vč. poj.: 4,07 %, celkové platby úvěru  
vč. poj.: 304 884 Kč, úroková sazba: 0 % p. a. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,4–5,2 l/100 km, 89–120 g/km. 
Vyobrazení vozů je ilustrativní a vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Věci, které umíme

Nabízí superprémiové, prémiové a základní 
granule FIRSTMATE, ARDEN GRANGE, 

BELCANDO

+ kvalitní a za rozumnou cenu
+ vysoký obsah masa
+ hypoalergenní
+ bez dochucovadel a konzervant

+ bez sóji, pšenice a kuku ice
+ likvidují kožní onemocn ní a alergii
+ nízké krmné dávky, vysoká stravitelnost
+ všechny suroviny jsou jasn  deklarované

Pro  naše granule?

 

V rnostní program
+ 10+1 ZDARMA
+ prase í ucho ke granulím ZDARMA
+ ROZVOZ granulí po ŠPK a okolí ZDARMA 

AKVAZOO RATAJ    Šumperk, Sadová 13    tel. 583 215 047

Reference našich spokojených zákazník  najdete na: 
akvazoo-rataj.com   

Akvazoo Rataj

.....děkujeme, že kupujete český nábytek. TĚŠÍ SE NA VÁS NEJVĚTŠÍ PRODEJCE 
A JEDINÉ ZNAČKOVÉ ZASTOUPENÍ TOHOTO VÝROBCE NÁBYTKU V REGIONU

OKNA, DVEŘE
ZDARMA
podklady pro 
Zelená úsporám.

Slevy až 69%

Nábytek, 
Kuchyně, Ložnice
Zdarma návrhy ve 3D
pojezdy a panty BLUM, 
záruka až 25 let, tovární výroba. 
Garance nejlepší ceny 
v regionu.

Kuchyně, nábytek, okna - Olomouc: Wellnerova 3B, 779 00 Olomouc - naproti ušatému domu
(tel: 777 575 870, mail: info@interiery-centrum.cz, olomouc@oknostyl.cz)

Kuchyně, nábytek, okna - Šumperk: Slovanská 13, 787 01 Šumperk - naproti bývalému kinu Svět
(tel: 775 575 820, mail info@interiery-centrum.cz, sumperk@oknostyl.cz)

WWW.INTERIERY-CENTRUM.CZ, www.oknostyl.cz

Nejlepší 
ceny kuchyní 

a nábytku 
v regionu.


