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V místě krenišovského dvora vyrostlo ojedinělé Muzeum silnic

Vedoucího šumperského střediska správy silnic Roman Bednář (vpravo) provedl expozicí Muzea silnic olomouckého hejtmana 
Martina Tesaříka. Nejen jeho zaujal jeden z nejcennějších exponátů - kovový kololis.  Foto: -zk-

Muzeum silnic, jediné svého druhu 
v republice, otevřela minulý týden v mís-
tech někdejšího krenišovského dvora 
v dnešních Vikýřovicích Správa silnic 
Olomouckého kraje. Ojedinělý projekt, 
jenž se zrodil před osmi lety v hlavě ve-
doucího šumperského střediska Roma-
na Bednáře, se podařilo zrealizovat díky 
podpoře kraje a téměř dvanáctimiliono-
vému grantu z Norských fondů.

„Zatím otevíráme první část muzea 
věnovanou historii silnic, jež se nachází 
v nejcennější části objektu s klenbami 
v přízemí. Sál v prvním patře pak bude 
sloužit krátkodobým výstavám a nyní 
jsou v něm umístěny některé předměty, 
jež se do hlavní expozice nevešly a nám 
bylo samozřejmě líto je neukázat,“ řekl 
během slavnostního otevření muzea ve-
doucí šumperského střediska správy sil-
nic Roman Bednář. Právě on přesvědčil 
před osmi lety kraj, aby tehdy již nepo-
třebný areál hospodářského střediska, 
který se nachází v sousedství hlavní sil-
nice ze Šumperka směrem na Rapotín, 
neprodával a využil ho v budoucnu jako 
výstavní prostory a depozitář. Sám navíc 
shromáždil desítky předmětů, jež jsou 
dokladem práce silničářů v minulosti.

„Pro mě osobně je nejcennější asi 
kololis, který se mi podařilo získat od 
potomka známého kovářského rodu 
Šanovců ze Svébohova. Přesvědčil jsem 
tehdy odboráře, abychom na koupi 
použili prostředky z FKSP,“ přiznal 
s úsměvem Bednář. Kromě sto let sta-
rého kovového zařízení, v němž kováři 
zpevňovali projíždějícím formanům 
loukoťová kola, mohou návštěvníci 
v expozici obdivovat například for-

manský vůz a silniční sáně z počátku 
20. století, tzv. čubu - železnou lyži 
sloužící v minulosti vozkům jako ruční 
brzda, mostní pilotu ze Sobotína, torzo 
sněhového pluhu či ceduli k výstavbě 
silnice na Červenohorském sedle z roku 

1911. Nechybí ani nářadí a výstroj dáv-
ných cestářů, dlažební kostky či sbírka 
služebních silničních odznaků a řada 
písemných dokumentů. „Snažili jsme se 
zařadit do expozice věci, které zaujmou 
a nad jejichž využitím budou návštěvní-

ci přemýšlet,“ podotkl Bednář a dodal, 
že projekt muzea počítá v budoucnu 
s rozšířením o oddělení mostů a od-
dělení věnované fi rmě bratří Kleinů, 
úspěšných budovatelů silnic a železnic 
v Rakousku-Uhersku. -zk-
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Dny od 18. do 20. listopadu by si měli 
všichni vyznavači blues zaznamenat do 
svého kalendáře výrazným písmem. 
V tomto čase totiž Šumperk hostí na 
mezinárodním festivalu Blues Alive 
opravdovou elitu tohoto žánru. Letošní 
ročník je o to významnější, že ve svém 
záhlaví nese půlkulatou patnáctku. 
A narozeninové menu, jež nabídne do-
sud největší počet zahraničních účin-
kujících ve své dosavadní historii, bude 
opravdu vybrané.

„V patnácti začíná člověk dospívat, 
náš festival již ale dospělý bezesporu 
je. A k jubileu si nadělil několik novi-
nek,“ říká Vladimír Rybička, ředitel 
šumperského Domu kultury, jenž Blues 
Alive pořádá. V Galerii Jiřího Jílka si 
tak podle něj mohou návštěvníci pro-
hlédnout výstavu „dvorních“ fotografů 
festivalu, kteří se svými snímky vracejí 
k předchozím ročníkům. Bonusové CD 
pak nabídne hned dvě desky - první 
z loňského koncertování a druhou jako 
ohlédnutí do minulosti Blues Alive. 
Netradiční je i spojení s dalším šumper-
ským festivalem nazvaným Město čte 
knihu. Číst se totiž bude antologie textů 
blues a o blues nesoucí příznačný název 
„... a to je blues“. A v duchu „ohlížení“ 
se ponese rovněž páteční festivalový 
koncert.

„Zatímco při „běžných“ ročnících 
Blues Alive se snažíme do programu 
zařazovat zahraniční umělce neokou-
kané, tedy takové, kteří na festivalu 
- a nejlépe ani v České republice - ješ-
tě nehráli, pro jeden večer patnáctého 
ročníku jsme se rozhodli učinit výjim-
ku z tohoto pravidla, ba přímo toto 
pravidlo postavit na hlavu,“ prozrazuje 
Rybička a dodává, že během pátečního 
večera se představí pět umělců a kapel, 
kteří již na Blues Alive v minulých letech 
vystupovali a podle tehdejších reakcí 
se dalo soudit, že jejich bloky patřily 
k příjemným okamžikům toho kterého 
ročníku. „Při výběru těchto účinkují-
cích jsme nicméně přihlíželi k tomu, 
aby letošní vystoupení nekopírovalo to 
minulé. Věříme tedy, že páteční večer 
bude pro všechny sice setkáním se „sta-
rými známými“, ale ve většině případů 
ve zcela odlišném kontextu,“ podotýká 
ředitel Domu kultury.

Patnáctý ročník, nad nímž převzali 
záštitu hejtman Olomouckého kraje 
Martin Tesařík a šumperský staros-
ta Zdeněk Brož, nabídne bluesovým 
fandům menu složené z několika cho-
dů. Počínaje čtvrtečním netradičním 
večerem sestaveným z kapel ze zemí 
Visegrádské čtyřky přes páteční sólové 
odpolední vystoupení fenomenálního 
amerického kytaristy Garyho Lucase 
v klášterním kostele a zmíněný „ohlí-
žecí“ večerní koncert až po sobotní 
vystoupení letošní hvězdy - texaského 
kytaristy  Johnnyho Wintera. A ti, kte-
rým by snad šumperské bluesování ne-

K patnáctinám popřeje Blues Alive řada bluesových hvězd
stačilo, se mohou ještě v neděli 21. listo-
padu vypravit do spřízněného polského 
Chorzówa, v němž tradičně probíhá 
další z hlavních koncertů Blues Alive.

Pod hlavičkou šumperského festiva-
lu se navíc bude koncertovat nejen na 
„domácí“ scéně a v Chorzówě, ale také 
v dalších jedenácti polských městech. 
Satelitní koncerty jsou naplánovány 
rovněž v Holešově, Ústí nad Labem, 
Českých Budějovicích a Ostravě a blues 

zazní již tradičně i v mírovské věznici. 
„Letošní ročník nabízí ještě jedno zá-
sadní novum. Vůbec poprvé se program 
festivalu rozprostře ve větší míře i do 
Prahy. V tamním prestižním klubu Jazz 
Dock proběhne od 17. do 21. listopa-
du devět koncertů umělců, mezi nimiž 
kromě těch, které uvidí i návštěvníci 
Šumperka, budou další velmi zajímavá 
jména domácí i zahraniční scény,“ na-
hlíží do programu Rybička.

Součástí Blues Alive bude opět 
„výchovný“ koncert pro středoškoláky 
a sobotní dopolední fi lmová projek-
ce, jež nabídne jeden z nejvtipnějších 
hudebních snímků všech dob nazva-
ný Blues Brothers. Sobotní Tematické 
odpoledne je pak věnováno předním 
představitelkám současné vlny písnič-
kářek, která se na české scéně kolem 
poloviny minulé dekády vzedmula. 

 Pokračování na straně 6 a 7
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Radnice nabízí 
objednání 

po internetu
Chystáte se zaregistrovat vozidlo 

a obáváte se dlouhého čekání? Pak 
využijte rezervačního systému Mo-
jeRezervace, který od září „rozjel“ 
Městský úřad v Šumperku. Postupně 
si přitom budou moci lidé prostřed-
nictvím tohoto internetového rezer-
vačního systému objednat stále více 
služeb úřadu.

„Jedná se o webovou aplikaci, jež 
klientovi po zaregistrování umožňu-
je využívat nabídky rezervací fi rem 
a úřadů, které jsou do tohoto systé-
mu zapojeny, a zkrátí mu tak čekací 
dobu,“ vysvětluje vedoucí kanceláře 
tajemníka šumperského Městského 
úřadu Marie Dvořáčková. Místní 
radnice zatím nabízí možnost rezer-
vace na odboru dopravy, a to pouze 
pro registr vozidel. Zájemci naleznou 
tuto službu na internetových strán-
kách města www.sumperk.cz v sekci 
Městský úřad Šumperk kliknutím na 
Rezervační systém. Dosud přitom 
této možnosti využilo na sto padesát 
občanů a fi rem. „V nejbližší době plá-
nujeme rozšíření rezervací o cestovní 
doklady a občanské průkazy. O této 
službě budeme občany včas informo-
vat,“ dodala Dvořáčková. -zk-

Stříbrná Ivana Večeřová zavítala na radnici
Ivana Večeřová, „novopečená“ dr-

žitelka stříbrné medaile z Mistrovství 
světa v basketbalu žen, strávila druhý 
říjnový víkend v rodném Šumperku. 
Zavítala mimo jiné i na místní radnici, 
kam ji pozval starosta Zdeněk Brož. 

„Ivana je nepochybně nejúspěšnější 
hráčkou šedesátileté historie šumper-
ského basketbalu. Pokud by někdo 
hledal sportovní vzor, není nikdo lepší 
než právě ona,“ řekl Zdeněk Brož, jenž 
„stříbrnou“ reprezentantku přivítal na 
radnici spolu s Ivaniným prvním tre-
nérem Liborem Dvořáčkem. „Ivana 
je skutečně vzorem pro všechny, kteří 
v našem městě basketbal hrají. O to 
víc mě těší, že přijala spolupráci při 
zakládání nových družstev minižaček 
při oddílu basketbalu TJ Šumperk,“ 
podotkl Dvořáček.

Ivana Večeřová začínala s basketba-
lem v roce 1989 právě v Šumperku pod 
vedením Libora Dvořáčka. Tato absol-
ventka ekonomicko-správní fakulty 
brněnské Masarykovy univerzity má 
na svém kontě řadu úspěchů a mnoho 
let patří mezi stálice v české reprezen-
taci. Jedenáct let hrála za Gambrinus 
Sika Brno, s nímž vybojovala jedenáct 
titulů mistra republiky a jedenáct Čes-
kých pohárů, doma má zlato z evrop-
ského šampionátu před pěti lety a nyní 
i stříbro a titul Miss z letošního Mis-
trovství světa. To probíhalo od 23. září 

Ivanu Večeřovou, „novopečenou“ držitelku stříbrné medaile z Mistrovství světa 
v basketbalu žen, přijal na radnici starosta Zdeněk Brož (vpravo). Nechyběl ani Iva-
nin první trenér Libor Dvořáček.  Foto: archiv

do 3. října v Brně, Ostravě a v Kar-
lových Varech, kde se hrály fi nálové 
zápasy.

Již před světovým šampionátem 
ohlásila tato jednatřicetiletá sto pěta-
devadesát centimetrů vysoká pivotka 
konec reprezentační kariéry. Součas-
ně se po dvouleté přestávce, kdy hrála 

ve Španělsku a Turecku, vrátila zpět 
do Česka a v sezoně 2010/2011 hraje 
za Valosun Brno. „Letošní Mistrov-
ství světa pro mě byla poslední šance, 
pro kterou jsem se vydala ze všech sil. 
Je to ale to nejkrásnější sbohem, jaké 
jsem si mohla přát,“ řekla Ivana Veče-
řová. -red-

Povolební koaliční smlouva je podepsána

Šumperskou radnici povede v příš-
tích čtyřech letech s téměř stoprocentní 
jistotou stejný „tým“ jako v uplynulých 
dvou funkčních obdobích. Vítěz letoš-
ních komunálních voleb, sdružení Ne-
závislé volby a nezávislých kandidátů, 
nabídl zastoupení v koalici šesti stra-
nám, jež získaly křesla v místním Zastu-
pitelstvu. Komunistům koalice vzápětí 
navrhla, aby obsadili kontrolní funkce 
ve výborech fi nančním a kontrolním. 
Výsledek povolebních jednání, během 
nichž se hovořilo i o postech starosty 
a místostarostů, stvrdili jejich účastníci 
podepsáním koaliční smlouvy v pátek 
22. října o půl třetí odpoledne.

„Jsem opravdu rád, že jsme se tak 
dohodli a sestavili koalici, která bude, 
podle mého názoru, velmi dobře fun-
govat a povede město k dalšímu roz-
voji. Musím přiznat, že den po volbách 
jsem tak hladký průběh nepředpo-
kládal. Chtěl bych proto ocenit vstříc-
nost a nadhled všech vyjednávajících 
týmů,“ řekl stávající starosta Zdeněk 
Brož, jehož Nezávislé volbě dala svůj 
hlas téměř čtvrtina voličů, a nadělila 
jí tím osm zastupitelských mandátů. 
Zdeněk Brož, který již popáté v řadě 
obdržel ve volbách nejvyšší počet hla-
sů, tak opět usedne do starostenského 

křesla. A ve funkcích budou s největší 
pravděpodobností pokračovat i oba 
stávající místostarostové - křesťanský 
demokrat Petr Suchomel a občanský 
demokrat Marek Zapletal, který z kan-
didátky ODS získal nejvíc hlasů.

Po čtyřech letech se do Rady měs-
ta vrátí sociální demokraté, jež vyšli 
z voleb jako druhá nejúspěšnější strana 
a kterým po vyjednáváních připadla 
dvě křesla v Radě. Po jednom radním 
pak budou mít občanští a křesťanští de-
mokraté s postem místostarostů, sdru-
žení TOP 09 a Mladá krev Šumperka 
a Suverenita - blok Jany Bobošíkové. 
Vítězná Nezávislá volba obsadí zbylá 
tři místa.

„Volby jsme sice vyhráli, ale roz-
hodně nechceme v Šumperku uchopit 
moc. Rádi bychom rozdělili úkoly i od-
povědnost. Jde nám o projekt čtyřleté 
spolupráce, který respektuje přání ob-
čanů města vyjádřené ve volbách. Po-
važujeme to za správné a spravedlivé,“ 
podotkl Brož a dodal, že podepsaná ko-
aliční smlouva deklaruje zmíněné roz-
ložení po celé nadcházející čtyři roky. 
Konečné slovo při volbě vedení města 
bude mít samozřejmě nové Zastupi-
telstvo, které se sejde k ustavujícímu 
zasedání v pondělí 8. listopadu. -zk-

Nové zastupitele čeká premiéra 8. listopadu
Ustavující zasedání Zastupitelstva 

města Šumperka, které vzešlo z říjno-
vých komunálních voleb, je naplánová-
no na pondělí 8. listopadu v 15 hodin 
ve velkém sále místního Domu kultury. 
V třítýdenním „mezidobí“ mezi volba-
mi a listopadovým zasedáním zastupi-
telského sboru vykonávají „dosluhující“ 
starosta a místostarostové pravomoci, 
jež z jejich funkcí vyplývají, a v případě 
potřeby se mohou sejít i radní. Zastupi-
telé, členové výborů a komisí však pře-

stali pracovat prvním dnem letošních 
komunálních voleb.

V úvodu ustavujícího zasedání 
v pondělí 8. listopadu zhodnotí stávající 
starosta Zdeněk Brož uplynulé volební 
období a poté se již ujme slova nejstar-
ší člen nového zastupitelského sboru. 
Po jmenování zapisovatelek a ustavení 
mandátové komise složí noví zastupite-
lé svůj slib a zvolí starostu, místostaros-
ty, členy Rady města a předsedy výborů 
fi nančního a kontrolního. -zk-

Příručka radí o užívání internetu dětmi
Příručku nazvanou Patron bezpeč-

ného netu nedávno vydal pro rodiče 
Olomoucký kraj. Jejím cílem je zvýšit 
bezpečí dětí u domácích počítačů.

Rodiče dětí najdou v příručce prak-
tické rady, podrobné návody a infor-
mace, jak vytvářet ve své domácnosti 
přátelské a důvěrné prostředí, jak budo-
vat potřebné hranice, jak po technické 
stránce zabezpečit počítač v domác-
nosti a v neposlední řadě, kde hledat 
další informace a pomoc. Její součástí 
je i samolepka a karta, tzv. Dohoda s ro-
diči o bezpečném používání internetu, 
která rodičům poradí, jak nastavit bez-
pečné prostředí pro jejich dítě.

Příručku Patron bezpečného netu 

vydal kraj ve dvacetitisícovém nákladu. 
Jde přitom o součást širšího projektu, 
v jehož rámci se v současnosti realizu-
je odvysílání videospotů či proškolení 
pracovníků nízkoprahových zaříze-
ní pro děti a mládež, zvyšuje se také 
odborná úroveň specializované linky 
pomoci pro rodiče a do počítačů v níz-
koprahových klubech pro děti a mlá-
dež se instaluje ochranný soft ware. 
Příručku, včetně samolepky a karty, si 
lze bezplatně stáhnout na www.sum-
perk.cz/cs/mesto-sumperk/preven-
ce-kriminality/aktuality.html nebo na 
www.kr.-olomoucky.cz v sekci Sociální 
věci/Prevence kriminality/Dokumenty 
a publikace. -red-
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Listopadové téma: Spalování rostlinných materiálů
Stejně jako na jaře také na podzim 

začali lidé se spalováním listí, větví 
a zbytků ze zahrad. Podmínky pro spa-
lování rostlinných materiálů přitom 
může každá obec stanovit obecně zá-
vaznou vyhláškou, kterou lze spalování 
i úplně zakázat, pokud zajistí jiný způ-
sob pro jejich odstranění. V Šumperku 
platí vyhláška, jejímž cílem je zlepšit 
kvalitu ovzduší ve městě, již několik let. 
Naposledy prošla „novelizací“ v návaz-
nosti na legislativní změny a otevření 
nového sběrného dvora v Příčné ulici, 
kde mohou lidé rostlinný materiál uklá-
dat, loni v prosinci. Co si tedy mohou 
občané dovolit a co je zakázané? Jak 
postupovat, když se chtějí rostlinného 
materiálu zbavit? Na nejčastější dota-
zy odpovídá vedoucí oddělení odpadu 
a ovzduší odboru životního prostředí 
šumperské radnice Renata Křížová.

▶ Je možné spalovat v Šumperku v ote-

vřených ohništích rostlinné materiály 
jako  trávu, seno, slámu, listí, jehličí, 
piliny, kořeny a stonky bylin, květenství 
a plody bylin a dřevin a podobně?  

NE. Na území města Šumperka 
(k.ú.  Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, 
k.ú. Horní Temenice) je dle Obecně 
závazné vyhlášky města Šumperka 
č.8/2009 v otevřených ohništích zaká-
záno spalování rostlinných materiálů 
s výjimkou kusového dřeva, včetně 
přirostlé kůry.

▶ Platí zákaz spalování rostlinných ma-
teriálů  v otevřených ohništích na území 
města i pro občany?

ANO. Zákaz spalování rostlinných 
materiálů v otevřených ohništích se 
vztahuje na všechny fyzické osoby, 
fyzické osoby oprávněné k podnikání 
a právnické osoby při jejich nakládá-
ní s rostlinným materiálem na území 
města Šumperka.

▶ Co mají dělat fyzické osoby oprávněné 
k podnikání a právnické osoby s rostlin-
ným materiálem vzniklým při jejich čin-
nosti?  

Rostlinný materiál vzniklý při činnos-
ti fyzických osob oprávněných k podni-
kání nebo právnických osob lze:
• kompostovat na pozemcích ve vlast-
nictví těchto osob nebo na pronajatých 
pozemcích,
• předávat na náklady těchto osob do 
kompostárny - provozovna Na Střelni-
ci 633, Rapotín, SITA CZ a.s.,
• využívat nebo odstraňovat na náklady 
těchto osob jiným vhodným způsobem 
v souladu s právními předpisy.

▶ Co mám dělat s rostlinným materiá-
lem, který mi jako občanovi vznikne na-
příklad při údržbě zahrady?  

Rostlinný materiál vzniklý při čin-
nosti fyzických osob lze:
• kompostovat na pozemcích ve vlast-

nictví těchto osob nebo na pronajatých 
pozemcích,
• odkládat ve sběrných dvorech v ulicích 
Anglické 1 a Příčné 23,
• odkládat do označených nádob urče-
ných pouze pro tyto složky odpadu,*
• odkládat na jiná místa, pokud je v nich 
městem organizován  sběr pro tyto slož-
ky odpadu,
• využívat nebo odstraňovat na náklady 
těchto osob jiným vhodným způsobem 
v souladu s právními předpisy.  

* V období od 19.3. do 10.12. 2010 
jsou na území města umisťovány 
kontejnery k odložení rostlinného 
materiálu. Mapa Šumperka s konkrét-
ními údaji o místě a termínu přista-
vení těchto kontejnerů je k dispozici 
na internetových stránkách města 
www. sumperk.cz - komunální služby; 
komunální odpad; harmonogram roz-
místění velkoobjemových kontejnerů 
na biologický odpad. -red-

Šumperská autorka Vlaďka Krejčí se zaměřila na strašnou školu
Krutou pravdu o tom, kdo vymyslel školu, jak to ve 

školách před mnoha a mnoha lety chodilo, jací byli uči-
telé, uklízečky i školníci a další nejtemnější podrobnosti 
ze školního prostředí, které učitelé nikdy nepřiznají, od-
haluje nejnovější přírůstek ediční řady Děsných dějin 
nakladatelství Egmont nazvaný Strašná škola a hrozní 
učitelé. Autorkou je Šumperanka Vladimíra Krejčí, jež 
přizvala ke spolupráci při ilustrování Václava Roháče. Jde 
přitom o jejich druhé společné dílo. Ve stejné edici, která 
nese podtitul „o čem se vám učitelé neodvažují říct“ a jež 
je díky humorné formě u mladých čtenářů velmi popu-
lární, totiž vydali koncem loňského roku knihu Nebohé 
čarodějnice a boží inkvizitoři.

„Se školním „tématem“ přišly samotné děti, které 
byly na autogramiádě předchozí knížky loni v prosin-
ci. My jsme jim jen vyhověli,“ konstatovala s úsměvem 
Vladimíra Krejčí, která ještě v den loňské autogramiády 
přednesla návrh šumperských školáků nakladateli a ten 
během pěti minut souhlasil. Zatímco v případě čaroděj-
nických procesů byla autorka „jako doma“, neboť téma 
díky šumperským dějinám znala a věděla, po jaké litera-
tuře sáhnout, u Strašné školy a hrozných učitelů se pod-
le vlastních slov ocitla na „zeleném drnu“. „Jde o velmi 
rozsáhlé období i téma. A navíc je jen velmi málo lite-
ratury zaměřené speciálně na školství,“ podotkla Krejčí. 
Při psaní tak mimo jiné čerpala z vysokoškolských skript, 

která jsou, jak sama říká, bohužel nezáživná a suchá, pro-
cházela memoárovou literaturu, vzpomínky známých 
osobností na školu a mnoho dalších pramenů. Velkou 
pomocnicí jí v tomto „vyhledávacím a shromažďovacím“ 
období byla především Jitka Sopperová z místní Městské 
knihovny. „Jen bych podotkla, že nám tu občas po Vlaď-
ce zůstaly prázdné regály,“ prozradila během křtu nové 
publikace začátkem října Sopperová, která se zhostila 
kmotrovské role, a popřála Strašné škole, aby byla hodně 
čtená, oblíbená a prodávaná.

Předností publikace, jež humornou formou přibližuje 

vývoj školství, je opravdová „čtivost“ - čtenář v ní nara-
zí na různé vyprávěcí prostředky, včetně kvizů, školních 
perliček, úryvků z čtenářských deníků a vysvědčení čes-
kých velikánů, která mnohdy velmi překvapí. Přitažlivost 
pak zaručují ilustrace, pojaté často ve stylu komiksu. Je-
jich autorem je výtvarník Václav Roháč.

„Už při psaní Nebohých čarodějnic mě nadchl Vaškův 
zápal a osobní zaujetí. Jeho autorská nadsázka je skvělá, 
takže jsem ani na okamžik nepřemýšlela o tom, že by 
druhou knihu ilustroval někdo jiný,“ řekla autorka textu. 
Ten doprovází na dvě stě kreseb. „Práce byla vzhledem 
k rozsáhlému období mnohem náročnější, ale i zábav-
nější. Musel jsem studovat, jaká byla například sumerská 
škola, v níž děti seděly na rákosu a kůžích, či jak vypadali 
konkrétní lidé - třeba sedmnáctiletý Jan Ámos Komen-
ský. Vydavatel navíc požadoval, aby ilustrace vypadaly 
hodnověrně a odpovídaly té které době,“ popsal práci na 
knize Roháč a připustil, že některými kresbami se tak tro-
chu pomstil kantorům, s nimiž měl v mládí problémy.

Již během říjnového křtu knihy Strašná škola a hrozní 
učitelé oba autoři nevyloučili, že by se příští rok mohla 
ediční řada Děsných dějin jejich přičiněním opět rozrůst. 
V hlavě tentokrát nosí téma ryze rodinné. „Pracovní ná-
zev je zatím Hnusné dětství a odporní rodičové. Podle 
ohlasu dětí, kterých jsme se ptali, by mohla mít úspěch. 
Poslední slovo má ale samozřejmě nakladatel,“ dodala 
Krejčí. -zk-

Publikaci Strašná škola a hrozní učitelé si mohli nechat 
zájemci od autorky a ilustrátora podepsat.  Foto: -zk-

Nejnovější přírůstek ediční řady Děsných dějin nakla-
datelství Egmont - Strašná škola a hrozní učitelé.

Autorem dvou set ilustrací, které vtipně doplňují text, 
je místní výtvarník Václav Roháč.
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Pronájem stánků 
se vydraží

O tom, kdo bude před Vánocemi 
na takzvaném „Točáku“ prodávat nej-
různější pochutiny, rozhodne dražba. 
Místní radnice v ní již příští týden na-
bídne pronájem tří prodejních stánků 
a stejného počtu prodejních domků.

„Účelem pronájmu je výhradně pro-
dej občerstvení v rámci akce nazvané 
„Vánoce na Točáku“. Ta bude probíhat 
od 4. do 23. prosince,“ uvedla Libuše 
Harbichová z oddělení kultury a vněj-
ších vztahů šumperské radnice. Pro-
nájem celkem šesti prodejních míst 
nabídne město ve veřejném výběro-
vém řízení, které proběhne ve středu 
10. listopadu od 15 hodin v obřadní 
síni v historické budově radnice na 
náměstí Míru. Vyvolávací cena je pro 
stánek stanovena na  dvě stě korun na 
den, za domek musejí dražitelé nabíd-
nout minimálně čtyři sta korun na den. 
„Nájemné musí vydražitel zaplatit v pl-
né výši do tří dnů od podpisu nájemní 
smlouvy. Pokud tak neučiní, nabídne-
me stánek či domek druhému dražiteli 
v pořadí,“ podotkla Harbichová. -red-

Občané mohou navrhovat nominace na Ceny města
Opět v deseti kategoriích chce šumperská radnice udělit 

Cenu města za rok 2010. Uznání by se tak mělo dostat nejen 
jednotlivým osobnostem, ale také významným akcím, poči-
nům, projektům a událostem. Podmínky při udělování Cen 
města, jednotlivé kategorie i časový harmonogram schválili 
zastupitelé na svém jednání 14. října.

„Kategorie pro udílení Ceny města za uplynulý rok jsou 
stejné jako v předchozím ročníku,“ uvedl šumperský mís-
tostarosta Marek Zapletal. Občané tak podle něj mohou až 
do konce letošního prosince podle vlastního uvážení navr-
hovat  nominace v následujících kategoriích - kultura, sport, 
sociální služby, vzdělávání, podnikání, humanitární čin, 
životní prostředí, cena mladých a cena za přínos městu. 
Opět dva oceněné by pak měla mít kategorie architektura, 
v níž chce místní radnice již tradičně vybrat nejlépe zrekon-
struovaný dům roku a nejkrásnější novostavbu. 

„Ceny ve všech vyhlášených kategoriích samozřejmě ne-
musejí být uděleny, a to z důvodu nízkého počtu nominací, 
případně nízkého počtu porotou přidělených hlasů,“ podotkl 
Zapletal a dodal, že nominovaní by měli být šumperskými 
občany, případně by měli na území města provozovat svo-
ji činnost, nebo by to měli být rodáci, kteří svou činností 
Šumperk významně proslavili. Každá nominace přitom musí 
obsahovat název akce nebo jméno nominovaného, jasné zdů-
vodnění nominace, označení dané kategorie a jméno osoby 
či název organizace, jež nominaci navrhla. Návrhy na udělení 
Ceny města v jednotlivých kategoriích mohou občané zasílat 
do pátku 31. prosince 2010 poštou na adresu Tisková mluvčí, 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, případně lze 

obálku s nominací vložit do schránky umístěné před radnicí 
nebo předat na podatelnu. Nominace je možné zasílat také 
elektronickou poštou na adresu cenymesta@musumperk. cz. 
Z jednotlivých nominací poté vybere kandidáty na uděle-
ní cen odborná porota složená ze sedmadvaceti zastupite-
lů a devatenácti členů tzv. Akademie Cen města a konečné 
rozhodnutí „padne“ na březnovém zasedání Zastupitelstva 
města. Prestižní ocenění poté převezmou „vítězové“ hodno-
cených kategorií během slavnostního večera, jehož dějištěm 
se stane v sobotu 2. dubna šumperské divadlo. -zk-

Letos vstoupil do pomyslné šumperské „Síně slávy“ taneční 
mistr Jiří Hrubý, který obdržel Cenu za přínos městu za rok 
2009.  Foto: -pk-

Podniky města mají v zimní údržbě komunikací jasno
Schůdnost chodníků a sjízdnost místních komunika-

cí zajišťuje pro šumperskou radnici společnost Podniky 
města Šumperka. Ta pro nadcházející měsíce zpracova-
la plán zimní údržby 2010/2011, jenž obsahuje seznam 
pořadí důležitosti místních komunikací a lhůty pro za-
jištění jejich sjízdnosti a schůdnosti, technologii údržby 
a následný odvoz sněhu. Na zimní údržbu v příštím roce 
přitom Podniky vyčlenily 6,3 milionu korun, jež odpo-
vídají výdajům za minulou zimu. Na listopad a prosinec 
jim pak z letošního rozpočtu zbývá osm set tisíc.

„Zimní úklid v době od listopadu roku 2009 do konce 
letošního března přišel na 6,438 milionu korun. Na této 
poměrně vysoké částce se podepsala jednak tuhá zima, 
během níž jsme vyvezli z města téměř deset tisíc kubíků 
sněhu, a jednak i změna plánu údržby komunikací,“ říká 
ředitel Podniků města Šumperka Luděk Šperlich a při-
pomíná, že vzhledem k novele zákona o pozemních ko-
munikacích č. 97/2009 Sb. se již v poslední zimní sezoně 
uklízelo více chodníků. „V případě odhadu nákladů na 
zimní údržbu jde vždy tak trochu o věštění z křišťálové 
koule. Vše záleží na tom, jaká zima bude,“ zdůrazňuje 
Šperlich. Jeho slova dokládá i statistika. Zatímco před-
chozí dvě zimy „vytáhly“ z městské kasy 6,4 a 5,5 milionu, 
údržba v období 2007/2008 přišla na 2,8 milionu a o rok 
dříve dokonce jen na 1,2 milionu korun. Naopak zimní 
měsíce přelomu let 2005 a 2006 „spolkly“ šest a půl mi-
lionu.

Na některé chodníky vyjede technika, 
jiné se uklidí ručně

Chodníky v Šumperku jsou stejně jako loni také letos 
rozděleny do čtyř kategorií podle vytíženosti a přístup-
nosti s tím, že úklid prvních tří kategorií bude zajišťovat 
technika, chodníky čtvrté kategorie, jež představují délku 
kolem čtyřiceti kilometrů, se budou uklízet nepravidelně 

a pouze ručně s pomocí osob vykonávajících tzv. veřejnou 
službu. „V polovině října jsme se s těmito pracovníky sešli 
a nikdo z poměrně velkého počtu přítomných neřekl, že 
uklízet nepřijde. Upozornili jsme je, že pokud v zimě ne-
přijdou, nedostanou práce ani v létě. Z veřejné služby by 
tak byli vyřazeni a přišli by o část dávek v hmotné nouzi,“ 
upozorňuje ředitel Podniků města a dodává, že v případě 
malého zájmu se úklid provede až po odstranění sněhu 
z chodníků zařazených do prvního až třetího pořadí.

Převážná většina z osmašedesáti kilometrů chodníků 
zařazených do prvního až třetího pořadí podle důležitosti 
se bude v Šumperku v zimě sypat drtí frakce 4-8, na chod-
níky ve svahu a na ty, které mají prudký spád, se však po-
užije písek. „Asi osm kilometrů chodníků budeme udr-
žovat pouze plužením, neboť vzhledem k úzkému profi lu 
na ně nelze nasadit běžnou techniku. Jen v extrémních 
případech se budou sypat ručně z komunikace,“ podotý-
ká Šperlich. Pouze ručně se podle něj budou udržovat na-
příklad i lávky přes Temenec či schody v Sadech 1. máje, 
u hlavního hřbitova, na tzv. Hokejce  a z Hanácké ulice 
směrem k ulici Okružní. Na některé hlavní chodníky se 

pak použije chemický posyp. Nově půjde o chodník po-
dél ulice 17. listopadu směrem od Grandu k vlakovému 
nádraží, který je značně frekventovaný. 

„V našich silách ovšem není uklidit celé město. Bude-
me proto rádi, když lidé sníh před svými nemovitostmi 
odklidí, tak jako to činili v minulosti,“ říká ředitel Pod-
niků města a připomíná, že novela zákona o pozemních 
komunikacích č. 97/2009 Sb. nemluví o povinnosti obcí 
a měst uklízet chodníky, ale přenáší na ně jako na vlast-
níka chodníku odpovědnost za škody způsobené třetím 
osobám. V minulosti přitom za tyto škody odpovídal 
vlastník přiléhající nemovitosti. „Pokud je ale chodník 
znečištěn sněhem či zmrazky pocházejícími z přilehlé 
nemovitosti, odpovídá za případnou škodu její majitel, 
nikoliv město,“ vysvětluje Šperlich.

Plán zimní údržby komunikací doznal jen 
nepatrných změn

Stejně jako loni také letos obsahuje plán zimní údrž-
by místních komunikací na území města, který schválili 
radní a s nímž se seznámili zastupitelé, seznam pořadí 
důležitosti místních komunikací a lhůty pro zajištění 
jejich sjízdnosti a schůdnosti, technologii údržby a ná-
sledný odvoz sněhu. Nově jsou do něj zapracovány 
komunikace, přechody pro chodce, parkovací místa 
a autobusové zastávky, jež se zrealizovaly v souvislosti 
s investiční výstavbou. Jde především o revitalizaci uli-
ce J. z Poděbrad a přilehlého okolí, o nová parkoviště, 
zrekonstruované autobusové zastávky a zálivy a také do-
končení obytného komplexu Panorama v lokalitě u vo-
dárny. Součástí aktualizovaného plánu je rovněž seznam 
míst se zásobníky na posypový materiál, který se bude 
průběžně doplňovat. Zatímco loni byly tyto zásobníky 
na šesti místech, letos se objeví již na čtrnácti. 
 Pokračování na str. 10

Během loňské tuhé zimy se z města vyvezlo téměř deset 
tisíc kubíků sněhu.  Foto: -zk-
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K patnáctinám popřeje Blues Alive řada bluesových hvězd

Ač není Gary Lucas ryzím bluesmanem, 
nýbrž typickým hudebníkem crossovero-
vým, ke kořenům americké hudby má 
mimořádně blízko.  Foto: archiv

K narozeninám přijedou šumperskému festivalu popřát i Johnny Mars a Michael Ro-
ach.  Foto: archiv

Pokračování ze strany 2
„Myslím si, že dramaturgická po-

doba festivalu je letos opravdu pestrá, 
takže diváci snad budou spokojeni,“ 
věří ředitel Domu kultury. „V této sou-
vislosti bych chtěl poděkovat našim 
marketingovým partnerům, především 
pak Daňovému poradenství Tomáš 
Paclík, bez jehož pomoci bychom akci 
takového rozsahu nezvládli. Velmi si 
vážíme i podpory Ministerstva kultury, 
Olomouckého kraje a měst Šumperka 
a polského Chorzówa, stejně jako pří-
zně Nadace českého hudebního fondu 
a Višegradského fondu,“ zdůrazňuje 
ředitel.

Podobně jako v minulosti se i letošní 
patnáctý ročník festivalu Blues Alive těší 
velkému zájmu médií. O šumperském 
bluesování informují významné celo-
státní deníky a bude se o něm hovořit 
také v pořadu Dobré ráno s ČT v pátek 
5. listopadu. O necelý týden později, ve 
čtvrtek 11. listopadu, bude Blues Alive 
od 11 hodin dopoledne hlavním téma-
tem pořadu Větrník, který vysílá Český 
rozhlas Olomouc. „Hlavní program 
letos Česká televize natáčet nebude, 
přijede ale „Čtyřiadvacítka“, jež bude ze 
Šumperka vysílat živé vstupy. Festivalo-
vé koncerty ale zaznamená Český roz-
hlas Olomouc. V koprodukci s ním vy-
dáme opět CD, které bude bonusem ke 
vstupence příští rok,“ uzavírá Rybička.

Festival odstartuje 
Visegrádský večer

Patnáctý festivalový ročník zahájí 
ve čtvrtek 18. listopadu Visegrádský 
večer, na němž vystoupí kapely z Pol-
ska, Maďarska, Slovenska a České re-
publiky. Většinu účinkujících přitom 
pravidelní návštěvníci Blues Alive již 
znají. Slovenský ZVA 12-28 Band v čele 
s kytaristou a zpěvákem Norem Čer-
venákem v Šumperku hrál několikrát. 
Harmonikář a zpěvák Ondřej Konrád, 
jenž patří k veteránům domácí scény, 
vystoupil na Blues Alive poprvé v roce 
2000 s kapelou Gumbo, kterou postavil 
z mladých jazzových hudebníků, a letos 
se společně na festival vrátí. „Polské 
Boogie Boys jsme viděli na X. ročníku 
Blues Alive v roce 2005 a řada tehdej-
ších návštěvníků na jejich divoké vy-
stoupení stále s nadšením vzpomíná,“ 
připomíná ředitel Domu kultury „staré 
tváře“ festivalu. 

Naopak nováčky budou letos v Šum-
perku maďarsko-americké seskupení 
Karen Carrol and Mississippi Grave 
Diggers. „Skupinu Th e Mississippi 
Grave Diggers založil maďarský har-
monikář Andor Oláh a angažoval do ní 
mimo jiné houslového virtuosa Fran-
kieho Látó, muzikanta, který bral ve 
Francii pět let hodiny jazzových houslí 
od fenomenálního Didiera Lockwooda. 

Poslední tři roky pak v její „přední li-
nii“ stojí americká zpěvačka a kytarist-
ka Karen Carrolová, umělkyně, o které 
se sami její kolegové neváhají obdivně 
vyjadřovat jako o „černé čarodějnici“,“ 
podotýká Rybička a dodává, že posled-
ním čtvrtečním hostem bude jeden 
z vítězů letošního ročníku vyhledávací 
soutěže Blues Aperitiv, kapela Ladě, jež 
tradiční bluesovou škatulku překračuje 
všemi směry a která se dá ve zkratce 
označit třeba jako „jam session Toma 
Waitse s Billem Frisellem“. 

Klášterní kostel rozezní 
fenomenální kytarista Lucas

V pátek 19. listopadu budou mít ná-
vštěvníci klášterního kostela mimořád-
nou příležitost vychutnat si v klášterním 
kostele sólový odpolední koncert feno-
menálního amerického kytaristy Garyho 
Lucase. Ten ve svém speciálně pro tuto 
příležitost připraveném vystoupení 

představí nejrůznější formy bluesového 
projevu od tradičního až po avantgard-
ní výboje, kterými proslul například 
po bohu slavného inovátora Captaina 
Beefh earta.

„Vystoupení Gary-
ho Lucase je jedním 
ze splacených 
dluhů festi-
valu Blues 
Alive. Ač není 
ryzím blue-
smanem, 
ný-
brž 

typickým hudebníkem crossoverovým, 
ke kořenům americké hudby má mimo-
řádně blízko. Šumperský program by 
měl potěšit jak ctitele „dřevních“ podob 
žánru, tak ty, kteří si libují v experimen-
tování s bluesovým idiomem,“ láká na 
páteční koncert ředitel Domu kultury 
a připomíná, že k Česku má Lucas velmi 
přátelský vztah. Už za totality navázal 
tvůrčí partnerství s undergroundový-
mi legendami Plastic People Of Th e 
Universe, Půlnoc a Dg 307, v 90. letech 
se podílel spolu s britským zpěvákem 
Patem Fulgonim, českou freejazzovou 
zpěvačkou Mirkou Křivánkovou a dal-
šími hudebníky na projektech studiové 
alternativní skupiny Urfaust Pražská 
strašidla a Faust And Margaret. 

Prostor dostanou 
vítězové Aperitivu

Úvod obou hlavních koncertů bude 
patřit novým tvářím Blues Alive - vítě-
zům červnové vyhledávací soutěže Blu-
es Aperitiv. Představí se tak Louisiana 
Alley, česko-americké seskupeni kolem 
amerického zpěváka a kytaristy Davida 
Gorea, bývalého frontmana známých 
Th e Cell. „Pro kapelu je příznačná směs 
energického a drsného elektrického 
blues rocku přes jižanské boogie až po 
nápadité a citlivé balady. Působivé a os-
tré vokály v jižanském stylu, kytarové 
dvojhlasy, hammondky a nekompro-
misně šlapající basa s bicími dodávají 
Louisiana Alley plný zvuk, který zvedl 
ze židlí už nejedno hlediště - a to šum-
perské jistě nebude výjimkou,“ soudí 
Rybička a dodává, že ve velkém sále se 
v pátek představí i loňský „aperitivový“ 
vítěz St.Johnny & Th e Sinners. Toto 
kvarteto českých muzikantů se zaměřu-
je na různé hudební styly Ameriky pa-
desátých let, především na blues, rock 
& roll a rockabilly.

O den později pak bude úvod hlav-
n í h o koncertu patřit slovenské 

skupině Kŕdeľ divých 
Adamov, kte-
rou vystří-
dají rakouští 

Th e Roosevelt 
Houserockers, 

jež nejen 

zvukově, ale i vizuálně působí, jako 
by je přesadil přímo z chicagské ulice. 
„Muzikanti s rozkošnými přezdívkami 
Mud, Blindfi nger a Ty už vloni ve foyer 
nabídli vrchovatý kopec zábavy. Letos 
se totéž pokusí zopakovat na hlavním 
pódiu,“ říká ředitel Domu kultury.

Páteční večer se nese 
ve znamení retra

Jak už bylo řečeno, letošní festivalo-
vá dramaturgie učinila výjimku a do 
pátečního hlavního programu zařadila 
pět umělců a kapel, které se na Blu es 
Alive v minulých letech představili. 
Do Šumperka tak již potřetí přijede 
britský zpěvák Pat Fulgoni a vystoupí 
zde s kapelou kytaristy Lukáše Martin-
ka, který je etablovaným hudebníkem, 
jedním z nejuznávanějších bluesových 
kytaristů, co česká scéna má. K naro-
zeninám popřejí festivalu také Johnny 
Mars a Michael Roach. „Pravidelný ná-
vštěvník Blues Alive nejspíš nad tímto 
spojením překvapeně kroutí hlavou. 
Johnny Mars, svého času přezdívaný 
„Jimi Hendrix foukací harmoniky“, byl 
na třetím ročníku festivalu v roce 1998 
historicky prvním známým Američa-
nem, který v Šumperku vystoupil, a je-
ho show, postavená na hypermoderním 
zvuku nástroje, proháněném elektro-
nickými exekty, do jisté míry předurčila 
jednu z dramaturgických linií festivalu 
na léta dopředu,“ připomíná Rybička 
a dodává, že kytarista Michael Roach, 
který hrál na Blues Alive poprvé o rok 
později, je Marsovým pravým opakem. 
Vyznává tzv. piedmontský bluesový 
styl, postavený na virtuózní hře na ky-
taru, v níž jsou velmi podstatné ragti-
mové prvky, a celkovým stylem svého 
projevu budí spíš iluzi 20. let minulého 
století než žhavé současnosti. Přesto se 
oba umělci už před několika lety ustavi-
li v duo, které s velkým úspěchem mí-
chá oba přístupy ve prospěch blues.

Vrcholem prvního hlavního večera 
pak bude nepochybně koncert ame-
rického kytaristy Coreyho Harrise, 
skutečné celebrity současné bluesové 
scény. Harris, který je v nejlepším slova 
smyslu „bluesovým intelektuálem“, vy-
studoval antropologii, na několika ces-
tách do Kamerunu se zabýval africkými 
jazyky, ale i tamní hudbou ve společen-
ském kontextu, a jak se zdá, životním 
posláním se mu stalo uvádění svých 
výzkumů do praxe. V posledních letech 
do svého arzenálu navíc výrazně přibral 
i nakažlivé karibské rytmy. „S kapelou 
5x5, s níž se poprvé představil na Blues 
Alive v roce 2004, začal směřovat k ek-
lekticismu, který je od té doby pro jeho 
tvorbu příznačný dodnes - již tak široce 
prezentovaný bluesový idiom je oboha-
cen o prvky karibské a africké hudby,“ 
vyjmenovává ředitel Domu kultury 
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a upozorňuje, že na letošní „vzpomín-
kový“ koncert Blues Alive ovšem Corey 
Harris nepřijede jako nový vyslanec 
jamajské hudby, nýbrž se sólovým pro-
gramem, stavícím naopak na jeho vlast-
ních kořenech. 

Závěrečnou tečku za pátečním kon-
certováním pak učiní mezinárodní 
skupina No Blues, jejíž vystoupení 
v Šumperku před třemi lety bylo pro 
mnohé naprostým šokem. Kapela tehdy 
potvrdila, že blues je ideální prvek pro 
míchání stylů, žánrů a výrazů. Soubor, 
jenž patří k nejzajímavějším představi-
telům současné world music, je platfor-
mou pro jindy neslýchané křížení blues, 
country a arabské lidové hudby.

Na fi lmovou projekci naváže 
Tematické odpoledne

Ti, kteří v sobotu dopoledne zamíří 
do kina Oko, budou moci zhlédnout 
jeden z nejvtipnějších hudebních fi lmů 
všech dob nesoucí název Blues Bro-
thers, jenž má na svědomí herecko-mu-
zikantská dvojice John Belushi a Dan 
Aykroyd spolu s režisérem Johnem 
Landisem. „Ve fi lmu ve větších či men-
ších rolích fi guruje řada velmi slavných 
osobností z oblasti bluesové a soulové 
muziky, z nichž někteří v Šumperku vy-
stupovali. V českých kinech navíc tento 
snímek nikdy neběžel, takže jeho pro-
jekce v rámci Blues Alive bude jednou 
z mála příležitostí vychutnat si tuto ab-
solutní klasiku na velkém plátně,“ láká 
do kina Rybička.

Sobotní Tematické odpoledne je le-
tos věnováno předním představitelkám 
současné vlny písničkářek, která se na 
české scéně kolem poloviny minulé 
dekády vzedmula. Do podhůří Jese-
níků tak zavítá Jana Štefl íčková, jedna 
z nejvýraznějších současných českých 
písničkářek a herečka Studia Ypsilon, 
jejíž tvorba se v posledních letech stále 
patrněji oprošťuje od klasických žánro-
vých vymezení a zcela volně se dotýká 

i blues, jazzu, šansonu a rocku. Do 
Šumperka přijede i Žofi e Kabelková, je-
jíž loňská autorská deska Peřiny z vody 
byla v rámci žánrových cen 
nominována na cenu 
Anděl 2009. Mezi 
nejoriginálněj-
ší tváře pís-
ničkářské 
scény, jejíž 
vlna se 
po roce 
2 0 0 0 
v z e d -
m u l a , 
p a t ř í 
n e p o -
c h y b n ě 
T e r e z i e 
Palková, je-
jíž projev má 
hodně blízko 
k šansonovému „di-
vadlu světa ve třech mi-
nutách“ a je výrazně pozname-
nán bohatou hereckou, ale i klaunskou 
zkušeností. Posledním hostem Tema-
tického odpoledne pak bude Martina 
Trchová, kterou doprovázejí kytarista 
Patrik Henel a kontrabasista Radek Po-
lívka. 

Sobota nabídne hlavní 
festivalovou hvězdu 

Hlavní koncert v sobotu večer nabíd-
ne velmi nabitý program. Po úvodním 
vystoupení loňských a letošních vítězů 
soutěže Blues Aperitiv dostane prostor 
nový, speciálně pro Blues Alive při-
pravený projekt v Praze žijící zpěvačky 
Juwany Jenkinsové a českého předního 
harmonikáře Charlieho Slavíka, který 
přiveze do Šumperka  novou dvouge-
nerační „old school bluesovou“ kapelu 
Th e Mojo Band.

Neokoukanou tváří bude v rámci 
druhého hlavního koncertování nepo-
c h y b n ě pětičlenná kapela zpěváka, 

kytaristy a trumpetis-
t y Lecha 

Wierzynskiho Th e California Ho-
neydrops, jež vznikla před třemi lety. 
Zatím největšího úspěchu se jí dostalo 

koncem loňského roku, 
kdy byla nominována 

v kategorii Debut 
roku v nejpres-

tižnější světo-
vé žánrové 

a n k e t ě 
B l u e s 
M u s i c 
Awards. 
„Po ně-
j a k é m 
čase tedy 
na Blu-

es Alive 
b u d e m e 

svědky vy-
stoupení zatím 

relativně neznámé kapely, o níž možná 
za pár let budeme slýchat superlativy,“ 
soudí ředitel Domu kultury.

Britský kytarista, zpěvák a písničkář 
Justin Lavash, který žije v Česku, je 
v posledních zhruba dvou letech oz-
dobou mnoha festivalů různých žánrů 
i programové nabídky prestižních klu-
bových pódií. Svoji pověst nepochybně 
potvrdí i v rámci Blues Alive, jehož ná-
vštěvníci budou moci obdivovat nejen 
Lavashovu písničkářskou osobitost, ale 
i jeho bravurní hru na kytaru a zpěv.

Přestože v sobotu zazní spousta 
skvělé muziky, bude večerní program 
plně podřízen největší hvězdě celé-
ho festivalu. Tou je texaský kytarista 
Johnny Winter, jedna z nejzásadněj-
ších osobností bluesové scény vůbec. 
„Vidina toho, že jednou na Blues Alive 
vystoupí Johnny Winter, kterého ob-
divuji už od svých „puberťáckých“ let, 
byla jedním z hlavních důvodů, proč 
jsem nabídku stát se členem týmu to-
hoto festivalu před dvanácti lety přijal,“ 
přiznal v jednom z rozhovorů drama-
turg Blues Alive Ondřej Bezr. Johnny 
Winter je totiž jedním z těch, kteří 
defi novali moderní bluesovou kytaro-
vou hru, na jeho jméno přísahají tisíce 
následovníků po celém světě - ale žád-
nému z nich se nepodařilo dosáhnout 
takového věhlasu. Už proto, že Winte-
rův hráčský styl je naprosto originální, 
nenapodobitelný a snadno rozpozna-
telný po prvních tónech. A nejde jen 
o obdivuhodnou techniku a rychlost 
jeho pověstných „okovaných prstů“, ale 
především o stoprocentní prožitek žán-
ru, přímé spojení s jeho kořeny a sou-
lad mezi stylem hry, zpěvu a výběrem 
repertoáru. „V posledních dvou letech 
Winter doslova překopal od základu 
svůj osobní i profesní život, na pódiích 

celého světa je jako vyměněný a hod-
nocení jeho výkonů v odborném tisku 
často hovoří v superlativech. Nepochy-
bujeme o tom, že i o jeho vystoupení na 
závěr patnáctého Blues Alive se bude 
ještě dlouho hovořit u bluesových „tá-
borových ohňů“,“ podotýká Vladimír 
Rybička.

Koncertování uzavřou 
jam sessions

Nedílnou součástí každého ročníku 
Blues Alive jsou tradiční noční jam 
sessions. Jejich dějištěm budou v pátek 
a v sobotu po skončení hlavního večer-
ního programu dvě místa, a to foyer 
Domu kultury a pivnice Holba.

Na koupi vstupenky 
je nejvyšší čas

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 
Evropy. Bohužel se pomalu stává tradi-
cí, že právě oni si lístky objednají a na 
domácí pak nezbudou. Šumperané 
by proto neměli spoléhat na poslední 
chvíli a vstupenky si koupit, jinak hro-
zí, že se do sálu nedostanou,“ připomí-
ná ředitel Domu kultury, podle něhož 
lze lístky rezervovat rovněž na adrese 
www.bluesalive.cz. Čtvrteční Vise-
gradský večer přitom přijde na 190 Kč, 
vstupné na páteční koncert Garyho 
Lucase v klášterním kostele je 140 Kč 
a vstupenka na páteční hlavní koncert 
stojí 420 Kč. Ti, kdo zamíří na sobot-
ní promítání fi lmu Cadillac Records 
v kině Oko, zaplatí 50 Kč. Vstupné na 
Tematické odpoledne a druhý hlavní 
koncert pak stojí 570 Kč. Zájemci si 
ale mohou koupit za 790 Kč zvýhodně-
nou permanentku na páteční a sobotní 
hlavní koncerty a Tematické odpoled-
ne, k níž dostanou jako dárek „dvoj-
cédéčko“. „Půjde nejen o tradiční CD 
se záznamem loňských koncertů, ale 
letos navíc návštěvníci získají unikátní 
neprodejnou kompilaci nahrávek vy-
stoupení zahraničních hvězd z celých 
patnácti let konání,“ upozorňuje na 
zajímavou nabídku Rybička. 

 Text zpracovala 
 Z. Kvapilová, foto: archiv DK

Závěrečná poznámka

Podrobné informace k patnácté-
mu ročníku Blues Alive naleznete na 
internetové adrese www.bluesalive@
cz. Vstupenky na všechny festivalo-
vé koncerty si lze zakoupit v poklad-
ně Domu kultury, jež je otevřena ve 
všední dny od 14 do 18 hodin, tel. č. 
583 214 279, případně rezervovat na 
čísle 583 214 276, fax: 583 214 287, 
e- mail:  kohajdova@dksumperk.cz.

Blues Alive 2010

Největší hvězdou celého festivalu bude jedna z nejzásadnějších osobností bluesové scé-
ny vůbec - texaský kytarista Johnny Winter.  Foto: archiv

◀ K permanentce do-
stanou návštěvníci jako 

dárek bonusové CD, tentokrát 
v podobě dvou desek - první z loňského 
koncertování a druhou jako ohlédnutí 
do minulosti Blues Alive.
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Měsíc listopad se v Šumperku nese již 
tradičně ve znamení knihy. Místní radni-
ce spolu s Městskou knihovnou, DDM 
Vilou Doris, kinem Oko, místním diva-
dlem, Vlastivědným 
muzeem, Gymnázi-
em, Domem kultury 
a Základní uměleckou 
školou nabídnou od 
čtvrtka 11. do úterý 
16. listopadu již šes-
tý ročník literárního 
a fi lmového festivalu 
příznačně nazvaného 
Město čte knihu. A za-
tímco loni se četly pró-
zy Oty Pavla, letos se 
tato akce propojí s dalším listopadovým 
festivalem, jehož věhlas již dávno překro-
čil hranice republiky. Řeč je samozřejmě 
o Blues Alive, který letos slaví patnáctiny.

„Festivaly  Město čte knihu a Blues Ali-
ve, které na sebe již šestým rokem časově 
navazují, se v letošním ročníku vzájemně 
propojí, a to prostřednictvím knihy, kte-
rá se během akce Město čte knihu bude 
číst,“ říká ředitelka Městské knihovny 
Zdeňka Daňková. Impulzem bylo podle 
ní patnácté výročí tohoto hudebního fes-
tivalu, spolupráci během letošního roč-
níku přitom pořadatelé dohodli již před 
dvěma lety. Výsledkem je kniha nazvaná 

„…a to je blues“, nesoucí podtitul Antolo-
gie textů blues a o blues. Publikace je dí-
lem dlouholetého dramaturga Blues Ali-
ve Ondřeje Bezra a spisovatele Michala 

Šandy. A není jistě bez 
zajímavosti, že kromě 
klasických světových 
i domácích blues obsa-
huje texty, které dosud 
nebyly nikde publiko-
vány a většinou byly 
napsány přímo pro ni 
- autory příspěvků jsou 
například Petr Šabach, 
Vladimír Mišík, Ond-
řej Konrád a řada dal-
ších osobností. „Téma 

knihy, kterou čteme, vždy ovlivní celou 
atmosféru festivalu. Doufáme tedy, že 
tomu tak bude i tentokrát, přestože 
struktura celého týdenního dění bude 
podobná jako minulé ročníky,“ podo-
týká Daňková. 

Projekt Město čte knihu má své koře-
ny v partnerském městě Bad Hersfeldu, 
během šesti let si ovšem šumperská akce 
našla vlastní osobitou tvář. Loni se tak 
například pokusila zapojit do festivalové-
ho čtení co nejvíce děti a ohlas byl mimo-
řádný. Letos se proto pořadatelé rozhodli 
netradiční začátek akce zopakovat. Ve 
čtvrtek 11. listopadu, tedy první den fes-

tivalu, tak odstartuje úderem osmé ranní 
z knihovny Sever v Temenické ulici opět 
Čtenářská štafeta, která postupně navštíví 
šumperské základní a střední školy a do-
putuje až do knihovny v ulici 17. listopa-
du. „Místo štafetového kolíku ponesou 
členové štafety knihu, ze které budou číst 
nejen děti, ale i hosté, a chybět nebudou 
ani muzikanti, kteří čtení a mnohdy další 
aktivity ve školách ozvláštní,“ popisuje 
ředitelka knihovny.

Jak již bylo řečeno, číst se letos bude 
kniha „…a to je blues“, kterou dopro-
vázejí snímky „dvorních“ fotografů 
festivalu Blues Alive Ivana Prokopa, 
Tomáše Turka a Martina Sieberta a kte-
rou si budou moci zájemci koupit na 
podvečerních čteních. „Publikaci slav-
nostně pokřtíme za přítomnosti obou 
autorů během sobotního večera v sále 
divadla, jehož součástí bude i hudební 
happening v prostorách okolí Hrádku,“ 
prozrazuje Daňková a dodává, že vstu-
penky si mohou zájemci koupit za pa-
desát korun v pokladně divadla.

Čtení knihy na pokračování bude 
mít letos opět charakter setkání, zasta-
vení, zamyšlení nad obecnými lidskými 
hodnotami. Texty se budou číst vždy 
od páté odpolední postupně v kultur-
ních a společenských zařízeních města 
za účasti herců, šumperských studentů 

a také hudebníků, kteří čtené slovo do-
plní hudbou a zpěvem. Na podvečerní 
čtení naváží fi lmová představení v kině 
Oko, které připravilo tradiční fi lmovou 
přehlídku, zaměřenou tentokrát na hu-
dební snímky, jež nejsou v běžné distri-
buční síti.  Pokračování na str. 10

Již příští týden se město začte a zaposlouchá do blues

Letos se bude v Šumperku číst kniha 
nazvaná „…a to je blues“, kterou při této 
příležitosti vydalo opět nakladatelství 
Veduta Štíty.

▶ Čtvrtek 11. listopadu od 8 hodin
Prolog Město čte knihu - Čtenářská šta-
feta
8:00 Knihovna Sever, Temenická, 8:30 
SŠ, ZŠ a MŠ Hanácká, 9:00 ZŠ Sluneční, 
9:30 ZŠ Dr.E. Beneše, 10:30 ZŠ Šumav-
ská, 11:00 Gymnázium, 11:30 ZŠ Vrch-
lického, 12:00 ZŠ 8. května, 12:30 SPŠ 
a VOŠ Gen. Krátkého. Čtou herci Divadla 
Šumperk, děti základních škol a studenti 
středních škol.
▶ Čtvrtek 11. listopadu od 15.30 hodin 
v Rytířském sále muzea
Vernisáž výstavy Jiřího Šlitra - Kreslící 
hudebník
Recitace a zpěv blues: Olga Kaštická, Petr 
Král. Hudba: Vítězslav Plášek. 
 Vstup volný
▶ Čtvrtek 11. listopadu od 17 hodin v kině 
Oko
It´s Trad Dad – Jazzová revue
Velká Británie, 1962, 78 minut. Filmová 
lahůdka pro milovníky jazzové hudby, 
v níž se na pozadí jednoduchého příběhu, 
jehož protagonistou je starosta města, kte-
rý je vášnivým odpůrcem jazzu, představí 
nejpopulárnější jazzoví zpěváci a skupiny 
60. let. Režie Richard Lester.  Vstup volný
Po skončení fi lmu hraje jazz a blues 
Dixieland Loučná ve vestibulu kina 
Oko.
▶ Pátek 12. listopadu od 17 hodin v Galerii 
J. Jílka

Ivan Hlas: Stačí na chvíli zavřít oči, 
Pepa Streichl: Na poslední cestu, Vla-
dimír Mišík: Když ještě nad Špejcha-
rem svítalo
Čtou studenti Gymnázia. Hudba: 
Flower Power. 
▶ Pátek 12. listopadu od 18.30 hodin 
v kině Oko
Hallo Satchmo - Louis Armstrong 
v Praze
Režie Jan Špáta, 26 minut.
Slavíci v kleci
Francie, Švýcarsko, Německo, 2004, 96 
minut. Nevšední příběh z chlapecké 
internátní školy, ve které se laskavý vy-
chovatel pokusí prostřednictvím magic-
kého světa hudby změnit životy svých 
svěřenců. Režie Christopher Barratier. 
 Vstupné 50 Kč
▶ Pátek 12. listopadu od 21 hodin na 
Hrádku
Blues nepromlčeným láskám
Miroslav Kovářík - večer poezie od K.H. 
Máchy po V. Hraběte.  Vstup volný
▶ Sobota 13. listopadu od 17 hodin 
v divadle
L. Wood: Lepší je bejt naživu, Dejte 
mi všichni pokoj, Úplně jiný, než si 
myslíte 
Čtou: Markéta Kalužíková, Vendula 
Nováková, Ondřej Brett, Jan Kroneisl, 
Jiří Bartoň. Hudba: Karel Cvrk, Petr 
Juřička. Křest knihy „…a to je blues“. 

Hosté: Ondřej Bezr a Michal Šanda. 
 Vstupné 50 Kč v předprodeji divadla
▶ Sobota 13. listopadu od 19.30 hodin 
v divadle před Hrádkem
Zkus si blues
Přijď si zahrát známá i méně známá 
blues. Od 21:00 v Suteren longue - jam 
session.  Vstup volný
▶ Neděle 14. listopadu od 17 hodin ve 
zkušebně ŠDS na „Komíně“ ve 3. patře
Michal Šanda: Bluesmeni, Jakub 
Šofar: No tak to vycpeme nějakým 
blues
Čtou: Petr Král,  Tomáš Krejčí. Klavír: 
Jiří Šlupka Svěrák - Písně a blues.
▶ Neděle 14. listopadu od 19 hodin v kině 
Oko
Film. zpravodaj: Ray Charles na podzim 
1989 v Praze, 12 minut
RAY
USA, 2004, 152 minuty. Dramatický 
životní příběh hudebního génia Raye 
Charlese, který světu dal možnost zce-
la nového způsobu vnímání hudby. 
V hlavní roli Jamie Foxx, režie Taylor 
Hackford.  Vstupné 50 Kč
▶ Pondělí 15. listopadu od 17 hodin 
v Městské knihovně
Zbyněk Vlasák: Prasklá struna, Al-
Kooper: A támhle to je zatracenej Bob 
Dylan, Jan Nejedlý: Až bude Miloš 
Jakeš viset na větvi (utajená blues čes-
kého lidu)

Čtou: Alexandr Stankuš, Hana Vonzino. 
Hudební doprovod: Jan Horníček.
▶ Pondělí 15. listopadu od 18.30 hodin 
v kině Oko
Serge Geinsbourg: JE T´AIME
Francie, USA, 2010, 130 minut. Portrét 
skvělého hudebníka, mj. autora duetu 
„Je t´aime… moi non plus“, provokaté-
ra a skandalisty, který byl jedním z nej-
uznávanějších umělců Francie druhé 
poloviny 20. století. Režie Joann Sfar. 
 Vstupné 60 Kč
▶ Úterý 16. listopadu od 17 hodin v kláš-
terním kostele
Ondřej Konrád: Podbrdská inspira-
ce, Jack Kerouac: Mag, Petr Šabach: 
Robertu Johnsonovi a všem ostatním
Čtou a zpívají Motýli Šumperk.
▶ Úterý 16. listopadu od 19.30 hodin 
v kině Oko
Film. zpravodaj: Paul Robeson černoš-
ský zpěvák a bojovník za rovnopráv-
nost, 12 minut
Koncert
Francie, Itálie, 2009, 119 minut. Vážná 
komedie o falešném orchestru, jehož 
členové byli v roce 1980 Brežněvem 
vyhozeni  z moskevského Velkého di-
vadla kvůli svému židovskému původu. 
Po třiceti letech se rozhodnou dát svůj 
orchestr zase dohromady a vystupovat 
místo toho pravého… Režie Radu Mi-
haileanu.  Vstupné 60 Kč 

Program festivalu Město čte knihu
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Knihovna pokračuje 
v Klubu podvečerního čtení

Druhé setkání již pátého ročníku Klubu podve-
černího čtení Leporelo chystá na listopad Měst-
ská knihovna Šumperk. Setkání dětí, rodičů nebo 
prarodičů s dětskou literaturou nazvané Beskyde, 
Beskyde, kdo po tobě ide... proběhne ve čtvrtek 
4. listopadu v 17 hodin v prostorách knihovny Se-
ver v Temenické ulici 5. Řeč bude o přírodě a životě 
v chráněné oblasti Beskydy. Účinkují členové klubu 
Leporelo. Více informací na www.knihovnaspk.cz/
sever/.  -red-

Irena Slavíková vystaví 
„textilně“ pojaté obrazy 

APTÁK, to jsou dvě sestry Slavíkovy, původem 
ze Šumperka, v němž obě bydlely a vystudovaly zá-
kladní školu i Gymnázium. Mladší Hana zde bydlí 
stále, starší Irena vystudovala oděvní návrhářství 
a odstěhovala se do Hořic u Hradce Králové. Název 
AP TÁK má dokreslit pohodový a zábavný styl, o kte-
rý se obě sestry snaží ve své tvorbě. Pod tímto ná-
zvem se účastní výstav, řemeslných trhů i módních 
přehlídek. 

Šumperská 
výstava na-
zvaná  „Apták 
- Snaž se, ať 
nás najdou!“

p ř e d s t a v í 
tvorbu Ireny 
Slavíkové - ob-
razy a obrázky 
v textilním 
pojetí, malý 
e x p e r i m e n t 
s technikami. 
Půjde o mal-
bu na plátno, 
přírodní hed-
vábí a o foto-
tisk na plát-
ně. Výstava, 
která potrvá 
do 5. ledna, bude zahájena ve čtvrtek 4. listopadu 
v 17 hodin v Městské knihovně v ulici 17. listopadu. 
 -zd-

Koncert pro Charitu 
podpoří sociální projekty

Kostel Sv. Jana Křtitele v Šumperku bude v ne-
děli 21. listopadu dějištěm Koncertu pro Charitu. 
Výtěžek z něj půjde na sociální projekty této orga-
nizace.

Na akci, kterou pořádá místní Charita, vystoupí 
Smyčcový orchestr šumperské Základní umělecké 
školy pod vedením Radka Sekyry. Průvodního slo-
va se ujmou studenti místního Gymnázia. Koncert 
je na programu předposlední listopadovou neděli 
od 16 hodin. Výtěžek pomůže fi nancovat sociální 
projekty Charity, jejíž hlavní náplní je poskytování 
domácí terénní péče - ošetřovatelské, pečovatelské 
a osobní asistence. Mezi další aktivity patří přede-
vším humanitární pomoc a pomoc lidem v nouzi. 
Více informací na www.sumperk.charita.cz. -red-

„ZUŠce“ popřejí k narozeninám Black Ladies
Základní umělecká škola v Šumperku v rámci 

oslav 65. založení školy organizuje podzimní hudeb-
ní festival. Na dalším z řady koncertů, který uspořádá 
16. listopadu v 18 hodin v koncertním sále školy, se 
představí posluchačům Black Ladies z Olomouce.

Black Ladies je ojedinělé fl étnové komorní těleso, 
které začalo vznikat kolem roku 1991 pod vedením 
učitele hry na fl étnu Víta Janečky v Základní umělecké 
škole Žerotín v Olomouci. Postupně se ustálilo složení 
souboru, jehož základ tvoří Janečkovi žáci. Black Ladies 
jsou zářným příkladem tělesa, které vzniklo ve škole 
jako žákovský soubor a i nadále s ní úzce spolupracuje. 
Tím je toto těleso specifi cké: muzicírování žáků školy 
přerostlo v dlouhodobou hudební spolupráci.  

V širokém repertoáru tělesa najdeme skladby 
z období baroka, současná díla 20. století, jazzové 
evergreeny, ale také úpravy známých skladeb a me-
lodií. Výjimkou nejsou ani originální skladby kom-
ponované přímo pro Black Ladies. 

Na koncertu v Šumperku uslyšíme fl étnisty Petru 
Zsigraiovou, Helenu Macháčkovou, Zuzanu Hra-
bovskou, Petru Janečkovou, Lucii Hausknechtovou, 
Marii Šmídovou a Dušana Navaříka. Na klavír hraje 
Alžběta Kvapilová, kontrabas Jan Žůrek a bicí La-
dislav Bilan mladší. Posluchači se mohou těšit na 
skladby Vadima Petrova, Paula Desmonda, Jaroslava 
Ježka, George Gershwina, Paula McCartneyho a řa-
dy dalších. -haf-

Autisté mohou využívat tréninkový byt
Další jiskřička naděje svitla v Šumperku rodinám, 

které pečují o své blízké trpící poruchou autistické-
ho spektra. Od letošního července mohou využívat 
takzvané tréninkové bydlení, jež pomáhá takto po-
stiženým lidem zvykat si alespoň na chvíli na život 
bez rodiny. Zařízení, ojedinělé v celém Olomouc-
kém kraji, otevřela v budově mateřské školy v Jere-
menkově ulici obecně prospěšná společnost Dětský 
klíč, která vznikla před deseti lety z podnětu rodičů 
dnes již dospělého autisty Davida Nedomy.

Autismus je jednou z vrozených nejzávažnějších 
celoživotních poruch, která se vyznačuje poškoze-
ním některých mozkových funkcí. To způsobí, že dítě 
dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Jeho 
duševní vývoj je díky zmíněnému handicapu naru-
šen hlavně v oblasti komunikace, sociálního chová-
ní, vnímání a představivosti. Proto také nedokáže 
přiměřeně reagovat v běžných situacích. Rodina, jež 
se o dítě či dospělého autistu stará, tak musí svůj ži-
vot podřídit jeho potřebám a často se ocitá v sociál-
ní izolaci. „Většina autistů není v dospělosti schopna 
samostatného života, takže se rodina připravuje i na 
to, že se o ně bude starat déle než prvních osmnáct 
nebo dvacet let jejich života,“ vysvětlila předsedkyně 
správní rady Dětského klíče Věra Nedomová.

Právě krátkodobý pobyt v tzv. tréninkovém bytě 
umožní lidem s poruchou autistického spektra po-
stupně si zvykat na odloučení od rodiny a osvojit si 
životně důležité dovednosti. „Pro autisty je důleži-
tý stereotyp, nevybočení z denního režimu. Tím, že 
stráví pravidelně například jednu noc v týdnu mimo 
domov, si vytvoří návyk a v budoucnu je určité od-
loučení od rodiny ve známém prostředí nerozhodí,“ 
podotkla předsedkyně správní rady.

Tréninkový byt, který Dětský klíč otevřel i díky 
vstřícnosti města, jež poskytlo potřebné prostory, 
a pomoci několika místních fi rem, se nijak neliší 
od běžného bydlení. Autista v něm tráví volný čas 
společně s osobní asistentkou. Ta klienta většinou 
vyzvedne odpoledne ze školy, doprovodí ho do pří-
padných kroužků Dětského klíče a pak s ním do veče-
ra tráví volný čas. Následuje večeře, hygiena a spánek. 
„Chceme, aby měl autista v bytě stejné podmínky 
jako doma. Každému klientovi vedeme osobní deník 
a na úplném začátku probereme s rodiči podrobně 
průběh dne v rodině a zajímáme se o jejich priori-
ty. Někdo chápe pobyt v tréninkovém bytě jako re-
laxaci a terapii, jiný chce čas v něm strávený využít 
k nácviku nejrůznějších dovedností. Jedna klientka 
například velmi ráda peče, takže plánujeme, že zde 
spolu s asistentkou upeče moučník,“ prozradila Ne-
domová a dodala, že v současné době je tato služba 

nabízena patnácti klientům Dětského klíče ve věku 
od pěti do devatenácti let.

Přestože tréninkové bydlení usnadní život lidem 
trpícím autismem i jejich rodinám, neřeší nejpalči-
vější problém. Péče o autisty totiž neustále vyžaduje 
výhradně individuální přístup. Do šestadvaceti let 
mohou navštěvovat předškolní a školní zařízení - 
v Šumperku konkrétně třídu s programem pro děti 
s autismem ve speciální škole v Třebízského ulici 
s využitím navazujících sociálních služeb Dětského 
klíče či další „speciálku“ Pomněnka. Poté ovšem 
možnost dalšího vzdělávání a výchovy končí a veš-
kerá péče leží výhradně na bedrech rodiny. Běžná 
zařízení pro handicapované osoby totiž autisty jako 
„problémové“ klienty odmítají. Za pět let přitom 
bude na Šumpersku zmíněný problém řešit hned pět 
rodin, které se tak ocitnou prakticky opět na úplném 
začátku.

„Ačkoliv v celém Olomouckém kraji žije přibliž-
ně tisíc lidí s poruchou autistického spektra, není 
zde bohužel jakékoliv pobytové zařízení se specia-
lizovanou péčí,“ zdůraznila předsedkyně správní 
rady Dětského klíče. Řešením jsou podle ní chrá-
něné dílny, denní centra či stacionáře, zaměřené 
na další vzdělávání, a také možnost chráněného 
bydlení. „Největším problémem není chráněné 
bydlení postavit, ale financovat jeho další provoz. 
Náklady na jednoho klienta v zařízení spolu s po-
třebnou péčí se pohybují kolem čtyřiceti tisíc mě-
síčně a kraj se brání k takovému kroku zavázat. Bez 
jeho podpory však do projektu chráněného bydlení 
nezisková organizace sama jít nemůže,“ posteskla 
si na závěr Věra Nedomová. Z. Kvapilová

Tréninkový byt se nijak neliší od běžného bydlení. Au-
tista v něm tráví volný čas společně s osobní asistent-
kou.                                                                    Foto: -zk-

Malba na hedvábí.
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Pokračování ze str. 8
„Ráda bych upozornila hned na první 

den festivalu. Ve čtvrtek 11. listopadu 
v 17 hodin budou moci diváci nejprve 
zhlédnout snímek  It´s Trad Dad, tedy 
Jazzová revue, což je kultovní fi lm ze 60. 
let, který ve své době zásadně ovlivnil 
hudební profi l spousty kapel. A šlágry 
z fi lmu, ale také klasická blues posléze 
zahraje Dixieland Loučná živě přímo 
v areálu kina,“ nahlíží do programu ře-
ditelka knihovny.

Vlastní čtecí „maraton“ zahájí v pátek 
12. listopadu v 17 hodin v Galerii J.  Jílka 
studenti místního Gymnázia pod vedením 
Evy Pálkové, úderem deváté večerní pak 
nabídnou pořadatelé poetické nokturno 
Miroslava Kováříka Blues nepromlčeným 
láskám, jež bude hostit divadelní Hrádek. 
A do divadla zamíří lidé i v sobotu 13. lis-
topadu. V první části večera se bude od 
páté odpolední především číst, ve druhé 
části, nazvané Zkus si blues, především 
hrát. „Účast muzikantů, jež si chtějí zahrát 
na hudebním happeningu, který chceme 
„vyprovokovat“ v prostorách okolí Hrád-
ku, bude velice vítána. Během večera také 
pokřtíme knihu „…a to je blues“,“ říká 
Daňková. 

O den později, v neděli 14. listo-
padu, se festivalové čtení odehraje ve 
zkušebně sboru Motýli na „Komíně“. 
Čtení dialogu Bluesmeni přitom okoře-
ní vystoupení bluesmana na slovo vza-
tého, klavíristy Jiřího Šlupky Svěráka. 
Pondělní podvečer je pak naplánován 

v prostorách knihovny a závěrečnou 
tečku za festivalem učiní Motýli v kláš-
terním kostele v úterý 16. listopadu. 

Pravidelnou součástí akce Město čte 
knihu se již staly výstavy. První z nich, 
nazvaná podle knihy „...a to je blues“, je 
již v divadle instalována a představuje 
nejlepší výtvarné práce mladých tvůr-
ců, kteří se zapojili do literární a výtvar-
né soutěže. Dnes večer, tedy ve středu 
3.  listopadu, se odehraje  v Galerii J. Jíl-
ka vernisáž výstavy „Ohlédnutí za Blues 
Alive“, na níž budou k vidění fotografi e 
Ivana Prokopa, Martina Sieberta a To-
máše Turka. „Výstavu zahájí dramaturg 
festivalu Ondřej Bezr, zahraje a zazpívá 
Míra Kašpar a zazní zde poezie a texty 
nejen z knihy „…a to je blues“, ale také 
z již zmíněné literární soutěže mladých 
tvůrců,“ vypočítává ředitelka knihovny 
a dodává, že sborník vybraných prací 
ze soutěže vyjde právě v rámci festivalu 
Město čte knihu a bude pokřtěn během 
Čtenářské štafety.

V pořadí třetí výstava, nazvaná 
„Kreslící hudebník“, pak bude zaháje-
na ve čtvrtek 11. listopadu o půl čtvr-
té odpoledne v Rytířském sále muzea 
a nabídne kresby Jiřího Šlitra. „Věříme, 
že letošní program veřejnost osloví a že 
se nám podaří získat posluchače a ná-
vštěvníky, které setkání nad knihou 
a také s blues potěší,“ uzavírá Daňková 
a připomíná, že podrobný program fes-
tivalu je zveřejněn na adrese www. mes-
tocteknihu. cz. -zk-

Již příští týden se město 
začte a zaposlouchá do blues

Podniky města Šumperka mají 
v zimní údržbě komunikací jasno

Město čte knihu/Informace

Atletky z Gymnázia opět bodovaly
Úterý 12. října 2010 se pro deset dívek z Gymná-

zia v Šumperku stalo doslova pohádkou. Družstvo 
ve složení Kateřina Skopalová, Lucie Domská, Irena 
Skokanová, Adéla Dubová, Petra Opekarová, Pavlí-
na Březinová, Markéta Chlandová, Monika Brandej-
ská, Bára Chytilová a Renata Kohoutová vybojovalo 
ve fi nále Corny středoškolského poháru v atletice 
na stadionu v Břeclavi již druhé vítězství v řadě 
a navíc v novém rekordu soutěže, který nyní činní 
9 404 body. K tomu si ještě Lucka Domská doběhla 
pro dvě individuální vítězství na 60 m a 200 m, Petra 
Opekarová zvítězila ve skoku dalekém a Pavlína Bře-
zinová ve skoku vysokém.

Klíčem k úspěchu byla nejen vynikající atmosféra 
v týmu a stoprocentní nasazení všech závodnic, ale 
také vůdčí osobnost kapitánky týmu Kateřiny Sko-
palové, která dokáže děvčata skvěle motivovat. Za to 
jí patří velký dík, stejně tak všem dalším atletkám. 
Za vítězstvím dívek je ale také výborná práce ve-
doucí týmu - Heleny Brožové, vyučující na Gymná-
ziu tělocvik, a samozřejmě trenérů - zejména Jarky 
Hynkové, Jiřího Hynka a Květoše Vykydala.

 Vítězství nominovalo družstvo Gymnázia na svě-
tové atletické hry Jean Humbert Cup, které proběh-
nou v červnu 2011 v polské Bydhošti. Doufejme, že 
si závodnice udrží formu a předvedou na meziná-
rodní scéně ještě lepší výkony, a proslaví tak nejen 
šumperské Gymnázium, ale i město Šumperk! 

Výsledky jednotlivců: 60 m - 1. Domská (8.00), 

3.  Dubová (8.24); 200 m - 1. Domská (25.64), 
4.  Dubová (26.66); 800 m - 7. Brandejská (2:31.57), 
9. Kohoutová (2:33.24); skok daleký - 1. Opekaro-
vá (554 cm), 5. Březinová (511cm); skok vysoký - 
1. Březinová (160 cm), 2. Skopalová (156 cm); vrh 
koulí - 6. Skokanová (10.87), 10. Skopalová (10.25); 
štafeta 100-200-300-400 m - 3. Opekarová, Dubová, 
Domská, Skopalová (2:26.78), 14. Chlandová, Březi-
nová, Chytilová, Brandejská (2:37.64). T. Vykydal

Zleva: A. Dubová, B. Chytilová, M. Chlandová, 
L.  Domská, I. Skokanová, P. Březinová, R. Kohoutová, 
B. Špotáková (ambasadorka soutěže), P. Opekarová, 
M.  Brandejská, K. Skopalová.  Foto: archiv

Do „kulturáku“ 
se slétnou bubeníci

Také v roce 2010 se Šumperk zapojí do ojedinělého 
projektu putovní přehlídky hráčů na bicí nástroje, která 
nese název Mezinárodní slet bubeníků. Ti se do místního 
Domu kultury slétnou v sobotu 13. listopadu.

Oslava rytmů v Šumperku probíhá s letitou tradicí 
a patří k nejvýznamnějším hudebním událostem podzi-
mu. Popularita akce každým rokem stoupá, což potvrdili 
fanoušci i v loňském roce, kdy přišli v zatím největším 
počtu. Energickou rytmickou show si nenechalo ujít bez-
mála šest stovek posluchačů!

První ročník Sletů bubeníků proběhl v roce 2002 z ini-
ciativy Pavla Fajta a Romka Hanzlíka. Na počátku byla 
jednoduchá idea: pozvat na jedné straně přední české in-
venční bubeníky, na straně druhé renomované zahranič-
ní hudebníky z různých žánrů, kultur a různého vnímání 
hudby na týdenní tvůrčí dílnu, a iniciovat tak vytvoření 
unikátního uměleckého díla - společné kompozice, jejíž 
výsledkem je živý koncert rytmických nástrojů. 

Slet Bubeníků v roce 2010 bude zaměřen na setkání 
několika hudebních oblastí. Základ tvoří jako vždy hrá-
či na klasické západní bicí nástroje používané v rockové 
i ethno hudbě (Kenny Grohowski, Pavel Fajt), ty podpoří 
latinsko-americká rytmika Miloše Vacíka a Alexe Papase, 
africký styl Ephraima Goldina, atmosféru dotvoří hudeb-
níci z Manily, hlavního města Filipín, s ethno kořeny, kte-
ré přesahují až do jazzu (Bob Aves, Grace Nono). V šum-
perském Domě kultury v sobotu 13. listopadu vystoupí: 
Pavel Fajt, Miloš Vacík, Ephraim Goldin, Bob Aves, Grace 
Nono, Kenny Grohowski a Alex Papavergos. -op-

Pokračování ze str. 5

Cyklistické stezky se udržují 
jako chodníky

Cyklistické stezky umístěné mimo 
těleso komunikace, včetně úseku vedou-
cího od Lidické ulice po most přes Des-
nou směrem na Nový Malín, se budou 
v zimním období udržovat pouze jako 
chodníky pro pěší. „Nebudou tedy ve 
sjízdném stavu, ale pouze schůdné pro 
pěší. Na jaře na ně však technika nastou-
pí jako první tak, aby byly vyčištěné v co 
nejkratším termínu a mohlo se po nich 
jezdit,“ ujišťuje ředitel Podniků města. 
Pro bezpečný pohyb cyklistů se podle 
něj nebude udržovat ani pruh podél ulice 
J. z Poděbrad.

V kritických lokalitách 
se objeví zákazy stání 

Již pátým rokem přistoupily Podniky 
města v zimním období k omezení stání 
vozidel v některých problematických lo-
kalitách. Bez ohledu na počasí tak bude 
po celou zimu umístěna značka se záka-
zem stání v ulicích Lužickosrbské a Rad-
niční a také podél části náměstí Míru. 
„V některých lokalitách je situace oprav-
du kritická. Řidiči zimní údržby musí jet 
určitou rychlostí, aby tlak na radlici byl 
optimální. Odstavená vozidla v některých 
ulicích však v mnoha případech vozovku 

zúží a dochází ke kolizním situacím,“ 
vysvětluje Šperlich. V kritických částech 
města se proto dočasně umístí přenosné 
dopravní značky se zákazem stání, které 
je nutné respektovat. „Chtěl bych řidiče 
upozornit, že pokud bude jejich vůz brá-
nit čištění, nechá ho správce komunikace 
ve spolupráci s Městskou policií přemístit 
a jeho majitel zaplatí nejen pokutu, ale 
přijde i o body,“ zdůrazňuje ředitel. Znač-
ky se zákazem zastavení se pak podle něj 
mohou v případě velké sněhové nadílky 
na určitou dobu objevit zejména v ulicích 
Jugoslávské, Pod Hájovnou, v oblouku 
ulice Finské, v ulici Kosmonautů a Brat-
rušovské. 

Problémy je třeba
nahlásit dispečerovi

Úklidová fi rma bude letos opět za-
jišťovat nepřetržitou čtyřiadvacetiho-
dinovou dispečerskou službu na svém 
pracovišti v Hybešově ulici 10. Všechny 
podněty, které budou na telefonním 
čísle 583 214 534 nahlášeny, pak musí 
odpovědný pracovník zaznamenat do 
dispečerské knihy s poznámkou o způ-
sobu řešení. „Může se stát, že se lidem po 
vytočení čísla ozve záznamník, neboť dis-
pečer v daném okamžiku kontroluje stav 
komunikací a chodníků. Na záznamníku 
mohou nechat vzkaz a dispečer ho po 
svém návratu z výjezdu vyřídí,“ uzavírá 
Šperlich.   Zuzana Kvapilová
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Chléb náš vezdejší - od zrnka k bochníku 
 Výstava trvá do 31.1. 2011. 
Hollarova  galerie Nechte na hlavě Výstava trvá do 28.11.
Rytířský sál Kreslící hudebník Vernisáž výstavy obrázků J. Šlitra, 
 která potrvá do 12.12., proběhne 11.11.v 15.30 hodin. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Vánoční příběh Vernisáž výstavy, která potrvá do 16.1., 
 proběhne 10.11. v 18 hodin. 
Galerie mladých Dobrou chuť Vernisáž výstavy fotografi í P. Kobylky, 
 která potrvá do 19.12, proběhne 19.11. v 17 hodin. 
Akce v klášterním kostele: 10.11. v 18 hodin - Žákovský koncert k 65. výročí založení 
ZUŠ, 16.11. v 17 hodin - Město čte knihu, 19.11. v 16 hodin - Blues Alive, 20.11. 
v 18 hodin - koncert Scholy od sv. J. Křtitele 
Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@
muzeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. Klášterní kostel je v listopadu uzavřen, 
nebude přístupný ani 17.11. v Den boje za svobodu a demokracii. Otevírací doba Galerie 
Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. V so-
botu 6. 11. bude Vlastivědné muzeum v Šumperku, včetně RMIC, uzavřeno z důvodu 
přerušení dodávky elektrického proudu.

Otevírací doba v Den boje za svobodu a demokracii (1939, 1989) - 17. listopadu
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hodin, vstup zdarma

KINO OKO
3.11. jen v 18 hodin  Wall Street 2: Peníze nikdy nespí, USA, drama, thriller, DP
3.11. jen ve 20.15 hodin  Muzika, Slovensko, Německo, retro fi lm  Artvečer - FK
4.-5.11. v 17.30 a ve 20 hodin  Občanský průkaz, ČR, hořká komedie, DP
6.-7.11. jen v 15.45 hodin  Alfa a Omega 3D, USA, animovaný 3D  Hrajeme pro děti
6.-10.11. v 17.30 a ve 20 hod.  Občanský průkaz, ČR, hořká komedie, DP
11.11. jen v 17 hodin  Jazzová revue, Velká Británie, komedie  Město čte knihu
11.11. jen ve 20 hodin  Občanský průkaz, ČR, hořká komedie, DP
12.11. jen v 16.30 hodin  Já, padouch 3D, USA, animovaná komedie,  ČZ  3D 
 Hrajeme pro děti 
12.11. jen v 18.30 hodin  Slavíci v kleci, Francie, drama  Město čte knihu
12.11. jen ve 20.15 hodin  Občanský průkaz, ČR, hořká komedie, DP
13.11. jen v 16.30 hodin Já, padouch 3D, USA, animovaná komedie, ČZ  3D 
 Hrajeme pro děti 
13.11. jen v 18.30 hodin  Muži, kteří nenávidí ženy, Švédsko, 2009, thriller    
14.11. jen v 17 hodin  Já, padouch 3D, USA, animovaná komedie,  ČZ  3D 
 Hrajeme pro děti 
14.11. jen v 19 hodin  Ray Charles, USA, životopisné drama  Město čte knihu
15.11. jen v 16.30 hodin Sammyho dobrodružství 3D, Belgie, rodinný fi lm v ČZ 
 3D Hrajeme pro děti 
15.11. jen v 18.30 hodin  Serge Geinsbourg: Je t´aime, Francie, USA, životopisný
  Město čte knihu
16.11. jen v 17 hodin  Občanský průkaz, ČR, hořká komedie, DP
16.11. jen v 19.30 hodin  Koncert, Francie, Itálie, hořká komedie  Město čte knihu
17.11. jen v 16 hodin  Sammyho dobrodružství 3D, Belgie, rodinný fi lm v ČZ
  3D Hrajeme pro děti 
17.11. jen v 17.45 hodin  Občanský průkaz, ČR, hořká komedie, DP
17.11. jen ve 20.15 hodin  Kajínek, ČR, krimithriller, DP
18.-19.11. v 17 a ve 20 hodin  Harry Potter a relikvie smrti, USA, fantasy, ČZ, DP
20.11. jen v 11.00 hodin  Blues Brothers, USA, hudební  Blues Alive 2010
20.-24.11. v 17 a ve 20 hodin  Harry Potter a relikvie smrti, USA, fantasy, ČZ, DP
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D= 3D projekce, DP = digi-
tální projekce. Novinka: rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách kina.

DŮM KULTURY
3.11. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Screamers v šapitó
6.11. od 16 hodin ve velkém sále DK  První koncert Růžových dětí
7.11. od 10 hodin ve velkém sále DK  Příhody včelích medvídků 
  Divadlo Krapet Praha
7.11. od 15 hodin ve velkém sále DK  Nedělní zumba  Cvičení se Š. Elsnerovou
13.11. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Slet bubeníků 2010
Čtvrtek 18. - sobota 20. listopadu  BLUES ALIVE XV.
18.11.v 19 hodin ve velkém sále DK  Visegrádský večer: ZVA 12-28 Band (SK),
 Ondřej Konrád  & Gumbo (CZ), Boogie 
 Boys (PL), Karen Carrol and Mississippi 
 Grave Diggers (HU, USA), Ladě (CZ)
19.11. v 16 hodin v klášterním kostele  Gary Lucas (USA) 
19.11. od 18 hodin ve velkém sále DK  1. hlavní koncert - Retro XV.: 
 Louisiana Alley (USA, CZ), St. Johnny & Th e 
 Sinners (CZ), Pat Fulgoni & Lukáš Martinek 
 Band  (GB, CZ), Johnny Mars and Michael 
 Roach (USA), Corey Harris (USA), 
 No Blues (ISR, NL, USA). Jam sessions 
 (24.00 hodin): foyer DK, Pivnice Holba.
20.11. od 11 hodin v kině Oko  Blues Brothers, USA, 1980
20.11. od 13 hodin ve velkém sále DK  Tématické odpoledne - Písničkářky: 
 Jana Štefl íčková, Žofi e Kabelková, 
 Terezie Palková, Martina Trchová Trio
20.11. od 18 hodin ve velkém sále DK  2. hlavní koncert: Kŕdeľ divých 
 Adamov (SK), Th e Roosevelt Houserockers
 (AT), Juwana Jenkins & Th e Mojo Band 
 (USA, CZ), Th e California Honeydrops 
 (USA), Justin Lavash (GB), Johnny Winter 
 (USA). Jam sessions (24.00 hodin): foyer DK, 
 Pivnice Holba. 
D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek 
tel. č. 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

DIVADLO ŠUMPERK
6.11. v 19.30 hodin  Revizor  B, VK, X 
11.11. v 17 hodin  Eskymo je Welzl!   S2, X, VK 
13.11. v 17 hodin  Město čte knihu  VK 
13.11. v 19.30 hodin  Město čte knihu - Zkus si blues
18.11. v 17 hodin  Revizor  S, X, VK 
20.11. v 15 hodin  Tučňáci na arše Hrádek  R+D, VK 
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová, www.divadlosumperk.cz, 
předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 
začátkem představení. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Ivan Prokop, Martin Siebert, Tomáš Turek/„Ohlédnutí za
 Blues Alive“ Výstava fotografi í u příležitosti XV. ročníku 
 festivalu Blues Alive bude zahájena 3.11. v 18 hodin a potrvá 
 do 28.11.
Městská knihovna „Apták - Snaž se, ať nás najdou!“ Výstava Ireny Slavíkové 
 - obrazy a obrázky v textilním pojetí, malý experiment  
 s technikami, bude zahájena 4.11. v 17 hodin a potrvá do 5.1.
Divadlo Šumperk „..a to je blues” Výstava dětských prací ze soutěže k festivalu 
 Město čte knihu.
Vila Doris - „Komín“ „Afghánistán a Gruzie“ Výstava probíhá do 30.11. 
 od pondělí do pátku vždy od 8 do 12 hodin na „K“. 
Kavárnička pro seniory Miroslav Axmann - Obrazy Výstava trvá do 31.12.

Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.

KNIHOVNA

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

Schola od sv. Jana Křtitele srdečně zve na koncert
SCHOLA SANCTI JOANNIS BAPTISTAE - AD DEI GLORIAM

v sobotu 20. listopadu v 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Koncert sboru k poděkování za 25 let rozdávaných i přijatých radostí. 
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DDM U RADNICE
3.11. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! Stolní tenis od 8 let
3.11. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Mozaika Zdobení skleněnou
 mozaikou, s sebou rám nebo 
 krabičku na zdobení, kamínky, 
 mušličky
6.11. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
6.11. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Šperkování 
 Výroba šperků z korálků
9.11. od 15 hodin v dílně  Rady a nápady pro mladé modeláře 
10.11. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Pedig Košíčky a drobné dekorativní 
 předměty z pedigu
11.11. od 14.15 hodin v zasedací místnosti  Stolní hry pro děti - Klub
v 1. patře   
15.11. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC - Internet  Od 8 let
16.11. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství od „A“ do „Z“
 Rady a nápady pro kluky a tatínky
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 
583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

VILA DORIS
Každé pondělí od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 10 do 11 hodin v MC na „K“  Cvičení pro ženy - bodybuilding
Každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
3.11. od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
6.11. od 14 hodin AD na „K“  Keramika pro veřejnost
10.11. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 
 Krakelování rámečku
12.11. od 15 hodin v MC na „K“  Škapulíř - Martinské slavnosti 
 Pečení rohlíčků, vyrábění dekorací 
 a lampičky, cesta za pokladem
Sobota 13. listopadu  Šumperský geocaching 
 Sledujte www.doris.cz/itecko.htm
16.11. od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz multimédia 
 8 lekcí po 2 hod., inf. B. Vavruša, 
 tel.č. 731 610 031, vavrusa@doris.cz
19.11. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi 
20.11. od 14 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost
Bližší informace: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 
583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
4.11. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hrají Petr a Vašek
9.11. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
12.11. od 14 hodin v Kavárničce pro seniory  Martinská zábava  Hrají Staří kamarádi
18.11. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
  Hraje Albatros
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin  
Každé pondělí od 9 hodin v Klubu důchodců  Aktivity pro seniory: 
 Angličtina pro seniory
Každé pondělí od 15 hodin  Aktivity pro seniory: 
v Kavárničce pro seniory Konverzace v němčině
  8.11. konverzace začátečníci, 
 15.11. pokročilí
Každé pondělí od 9 hodin  Aktivity pro seniory:
v Kavárničce pro seniory  Cvičení pro seniory
Každé sudé úterý od 9 hodin  Aktivity pro seniory: 
v Klubu důchodců  Výtvarná dílna 16.11. - keramika 
Každou středu od 10 hodin  Aktivity pro seniory:
v Klubu důchodců  Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin  Aktivity pro seniory:
v Kavárničce pro seniory  Trénování paměti
Každý druhý čtvrtek (4.11., 18.11.) od 15 hodin  Aktivity pro seniory: 
v Kavárničce pro seniory  Aranžování rostlin
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061. 

ZUŠ ŠUMPERK
4.11. v 18 hod. v koncertním sále školy  Koncert Stupkova kvarteta
8.11. v 18 hod. v sále ZUŠ  Hudební podvečer
10.11. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert žáků ZUŠ Šumperk 
11.11.  Město čte knihu - kulturní program
 pedagogů hudebního oboru
16.11. v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ  Koncert fl étnového souboru 
 Black Ladies a Víta Janečky
21.11. v 16 hodin v Kostele sv. Jana Křtitele  Koncert pro Charitu
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

CENTRUM PRO RODINU
Každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek  Program pro předškolní děti
Každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky
Každý čtvrtek ve FS  Divadelní kroužek pro děti 1. stupně ZŠ
Každý čtvrtek od 16.15  Angličtina pro začátečníky I., II.
a od 17.30 hodin ve FS  
Každý čtvrtek od 16.15 hodin ve FS  Výtvarný kroužek pro děti ZŠ 
5.11. v 19 hodin v přízemí FS  MSKA: Lékařem na misiích 
 Beseda s MUDr. J. Maradou
10.11. od 16 hodin v prostorách  Klub osamělých (nejen) rodičů:
poblíž obchůdku Rozmanitosti  M. Řezníčková: Život Noemi a Rút
(průchod k tržnici Botax)  Přednáška
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = farní středisko, 
Kostelní nám. 4.

DIVADELNÍ KLUB SUTEREN LOUNGE
4.11. v 19.30 hodin  Head Ache  Bluesová kapela ze Šumperka  
11.11. v 19.30 hodin  Martinská husa  Hraje Richard Pogoda
12.11. v 19.30 hodin  Multivitamin 
  Unikátní fúze klubů Suteren Lounge a Music Machine
13.11. v 19.30 hodin  Aft er party Město čte knihu
18.11. v 19.30 hodin  V Band Velké Losiny
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz.

V Galerii Šumperska ožije vánoční příběh
Výstava Vánoční příběh, jež bude za-

hájena v Galerii Šumperska vernisáží ve 
středu 10. listopadu v 18 hodin, je kon-
cipovaná jako drama o pěti dějstvích, 
které přiblíží příběhy tří manželských 
párů spojených tajemným početím dětí 
„z Boží vůle“. A všechny tyto „vymodle-
né“ děti, Marie, Jan a Ježíš, jsou hlavními 
hrdiny našeho příběhu, příběhu, který 
si dodnes o Vánocích připomínáme.

Na výstavě budou nádherné exponá-
ty zapůjčené například z Muzea umění 

v Olomouci, Muzea hlavního města 
Prahy nebo Arcibiskupství olomouc-
kého. K vidění budou deskové malby 
z 15. a 16. století, ale i ruské ikony nebo 
dřevěný betlém z přelomu 17. a 18. sto-
letí z kláštera karmelitek na Malé Straně. 
Výstava je vhodná i pro žáky základních 
a středních škol, je možné objednat si 
komentované prohlídky. Pro děti budou 
nachystané omalovánky, vystřihovánky, 
výroba různých vánočních předmětů 
a skládání betlému.  -mg-

ČAJOVNA ČAROVNA
5.11. od 19 hodin  Vernisáž výstavy kreseb Katky Burgertové
6.11. od 20 hodin  Lážoplážo večírek  DJ‘s: Jayex, Neurosponge, Makovec
8.11. od 19 hodin  Kdo jsem?  Přednáška Z. Kotvana
18.11. od 17 hodin  Zelené potraviny a zdraví  Přednáška D. Nováčkové
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris – ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carovna.
com, www.carovna.com.

Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice a Město Šumperk,  
Bezpečnostní rada, zvou na

Besedu zahraniční mise Armády ČR
v pátek 12. listopadu od 17 hodin ve sportovním a kulturním centru (hřiště) 

Vikýřovice - klubovna hasičů
Hostem besedy je válečný veterán Jaroslav Kulíšek. 

Vstup zdarma
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