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Slavnostní přestřižení pásky se před společenským střediskem Sever odehrálo v pondělí 25. září.  Foto: -zk-

Prostranství před Severkou prošlo radikální proměnou

Klášterní kostel obsadili minulý týden 
filmaři. Točil se zde Poslední útěk Jero-
nýma Pražského.     Strana 3

Šumperk uzavřel partnerství s italskou 
Sulmonou.    Strana 5

Proběhl druhý Den Architektury, 
tentokrát ve výtopně železničního de- 
pa.    Strana 4

Kytarista a držitel Grammy Jonny Lang je 
hvězdou Blues Alive 2017.    Strany 7 - 10

Radikální proměnou prošlo veřejné 
prostranství u  společenského středis-
ka Sever při Temenické ulici. Stavební 
práce odstartovaly v  druhé polovině 
dubna, v  červnu je však na  více než 
dva týdny zastavily nečekané kom-
plikace, takže slavnostní přestřižení 
pásky se odehrálo v pondělí 25. září. 
Změnu oceňují především ti, kterým 
vadil šedivý temný kout v  této loka-
litě, připomínající doby dávno minu-
lé. Některým obyvatelům se ale nově 
upravené okolí střediska příliš neza-
mlouvá. 

„Jde o docela složité místo před dvě-
ma veřejnými objekty. Navíc se nachá-
zí ve svahu a je zde několik průchodů. 
Museli jsme to vymyslet tak, aby tudy 
projeli vozíčkáři i maminky s kočárky, 
a chtěli jsme vytvořit zajímavý prostor. 
Aby nebyl jen komunikačním místem, 
jen schodištěm, ale aby schody lákaly 

k usednutí či k dalším aktivitám. I pro-
to tu jsou nové lavičky. A hodně jsme 

řešili osvětlení, aby tu po  setmění ne-
bylo temné místo.“  Pokr. na str. 2

Proměnou prošla rovněž kavárnička pro seniory, nově nazvaná Kavárnička Lalala. 
 Foto: -zk-
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Město nabízí 
pozemky za Hniličkou

Město si připomíná výročí 
vzniku samostatného státu

Sháníte stavební parcelu pro výstavbu rodinné-
ho domu v  Šumperku? Pak využijte nabídky místní 
radnice, jež „odstartovala“ prodej pozemků v lokalitě 
za  Hniličkou. Kupní cena zasíťovaného pozemku je 
950 Kč/m2, k níž je třeba přičíst sazbu DPH v platné 
výši. 

Město nabízí celkem sedmnáct stavebních parcel, 
z nichž některé jsou již rezervované. Jejich velikost se 
pohybuje od osmi set do tisíce metrů, přičemž k lo-
kalitě je vybudovaná hlavní společná přístupová ko-
munikace. Příští rok na  jaře zde proběhne výstavba 
inženýrských sítí a komunikací. Pozemky tak budou 
k prodeji připraveny kompletně zasíťované. 

Pokud máte o pozemek v lokalitě zájem, neváhejte 
a vyberte si parcelu, která vám bude vyhovovat. Přes-
né znění podmínek prodeje je možné najít na www.
sumperk.cz, v  sekci Podnikatel, podsekci Majetkové 
záměry, Prodej pozemků, kde si lze rovněž ověřit do-
stupnost parcel na mapě s  jednotlivými označenými 
pozemky. Přímo v  lokalitě je navíc umístěn banner 
s bližšími informacemi.

Dotazy, připomínky a  žádosti adresujte na  MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, majetkoprávní odbor,  
H. Répalová, tel.č. 583  388  518. Vyřizuje: D. Ver-
nerová, referent majetkoprávního odboru, tel.č. 
583 388 564, e-mail: dagmar.vernerova@sumperk.cz.
 -zk-

   Pokr. ze str. 1
„Proto je i pod zábradlím na schodišti,“ uvedl ar-

chitekt Jakub Kynčl z brněnské projekční firmy knesl 
kynčl architekti s.r.o., která s městem spolupracuje již 
několik let v oblasti řešení veřejných prostranství. 

„Pro  Šumperk jsme začali pracovat někdy v roce 
2005, dělali jsme tu víc různých studií přestaveb jed-
notlivých sídlišť, ale pořád šlo o  prostorové pláno-
vání. Zóna před Severkou je vlastně naším prvním 
projektem dotaženým do  konce,“ podotkl Kynčl 
a zdůraznil, že město se o svůj veřejný prostor stará 
nadstandardně dobře. „Během posledních dvanácti 
let spolupráce vidím, že se město v oblasti veřejných 
prostranství obrovsky posouvá. Navíc jde o dlouho-
dobou a  koncepční činnost, která by měla pozved-
nout celý Šumperk,“ dodal Kynčl.

Původně měla rekonstrukce skončit v červenci, bě-
hem stavebních a bouracích prací však byly odkryty 
duté prostory pod stávajícími betonovými povrchy. 
Bylo tedy nutné statické posouzení a  upravení pro-
jektové dokumentace, takže termín dokončení se 
prodloužil. Změnou přitom prošel přístup do  pro-
dejny potravin a vzniklo zde kaskádovité uspořádání 
se zelení. Terasa i podchod se vydláždily a schodiště 
bylo osazeno novým zábradlím se světelným podsví-
cením. To vše měla „na triku“ bruntálská společnost 
JR STaKR s.r.o., jež celé dílo zrealizovala za 4,138 mi- 
lionu korun. 

„Toto místo bylo jedním z  malých „vřídků“, který 
město hyzdil, a jsem rád, že se zdejší neutěšené temné 
zákoutí podařilo odstranit. Myslím, že se podařil vel-
mi pěkný projekt, který navazuje na část za Severkou, 
kde pokračuje pátá etapa revitalizace sídliště Prievidz-
ská. Chceme tyto dvě stavby propojit, aby celý prostor, 
včetně panelových domů v Bludovské ulici 2, 4 a 6, byl 
dořešen jako jeden komplex,“ zdůraznil šumperský 
místostarosta Tomáš Spurný, podle něhož ještě zbývá 
dokončit sedmou etapu revitalizace, jež se nyní projek-

tuje. „Sídliště Prievidzská budí tak trochu „žárlivost“ 
okolí. Chtěl bych ale občany ubezpečit, že pokračujeme 
v rekonstrukci ve Fibichově ulici a počítáme s revitali-
zací ulice Čajkovského, kde v příštím roce bude zpra-
cována projektová dokumentace,“ dodal místostarosta. 

Vlastní budova „Severky“ prošla rekonstrukcí 
v roce 2014 a zahrnovala zmenšení oken a zateplení 
pláště budovy, střechy a podlahy. V objektu má při-
tom svoji pobočku Městská knihovna Šumperk a také 
kavárnička, kterou provozuje obecně prospěšná spo-
lečnost Pontis.

„Do pobočky dochází 564 čtenářů, z nichž je 112 dě- 
tí. Průměrná návštěvnost se pohybuje kolem šedesáti 
čtenářů denně,“ uvedla ředitelka městské knihovny 
Kamila Šeligová. Vzápětí připomněla, že v  dopo-
ledních hodinách zde pravidelně probíhají akce pro 
mateřské a základní školy. „V odpoledních hodinách 
se snažíme pořádat kulturní akce, jako jsou besedy, 
výstavy, přednášky, a to hlavně ve spolupráci se spo-
lečností Pontis,“ zdůraznila Šeligová.

Společnost Pontis v  budově provozuje bývalou 
kavárničku pro seniory, nově nazvanou Kavárnička 
Lalala. „Název vzešel ze soutěže, jež proběhla mezi 
účastníky koncertu, který se zde konal. Zvítězil návrh 
Markéty Murínové. Nechceme mít ovšem jen akce 
pro seniory, ale napříč generacemi,“ prozradil Miro-
slav Adámek, ředitel společnosti Pontis, a upřesnil, že 
vnitřní prostory se podařilo zrekonstruovat ve spolu-
práci s městem. „Přemýšleli jsme, jak je zútulnit pro 
seniory, kteří zde tráví volné chvíle, a  také pro ná-
vštěvníky knihovny. Kavárnička je otevřená od  čer-
vence. Hrdý jsem i na spolupráci s  kolegy, kteří dělají 
práci srdcem a  nad rámec svých povinností. Pyšní 
jsme na Pontis žurnál, v němž se lidé dozvědí řadu in-
formací,“ podotkl ředitel Pontisu a dodal, že ve spo-
lupráci s knihovnou proběhne v kavárničce například 
čtení z  knihy Daniely Fischerové v  rámci festivalu 
Město čte knihu. -zk-

99. výročí vzniku samostatného Československého 
státu si město Šumperk připomene vzpomínkovým 
setkáním u  pamětní desky T. G. Masaryka a  slav-
nostním koncertem Moravské filharmonie Olomouc. 
Vzpomínkové setkání a  koncert proběhnou v  úterý  
24. října. Koncert pořádá Olomoucký kraj ve spolu-
práci s městem Šumperkem.

Výročí vzniku samostatného Československého 
státu připomene vzpomínkové setkání u  pamětní 
desky prvního československého prezidenta na Masa-
rykově náměstí v Šumperku. Setkání organizují město 
Šumperk, Svaz bojovníků za  svobodu a  Česká obec 
sokolská. Vzpomínková akce se uskuteční v  úterý  
24. října ve 14 hodin. O doprovod se postarají hudeb-
níci ze Základní umělecké školy Šumperk. 

U příležitosti oslav státního svátku se ve stejný den 
uskuteční od 19.30 hodin ve velkém sále Domu kul-
tury Šumperk slavnostní koncert Moravské filharmo-
nie. Pod taktovkou dirigenta Roberta Jindry nabídne 
jeden z  nejstarších symfonických ansámblů u  nás 
program nazvaný Kouzlo belcanta aneb Slavné oper-
ní árie. Jako sólistka vystoupí sopranistka Jana Šrejma 
Kačírková. Vstupenky za sto padesát korun si mohou 
zájemci koupit v pokladně domu kultury.  -oh, zk-

Prostranství před Severkou prošlo radikální proměnou

Jako sólistka vystoupí sopranistka Jana Šrejma Ka-
čírková.  Foto: archiv

Místostarosta města Šumperka Jan Přichystal předal známému šumperskému výtvarníkovi Lubomíru Bartošo-
vi u příležitosti jeho významného životního jubilea čestné uznání za celoživotní výtvarnou činnost v regionu. 
Lubomír Bartoš je známý především svými obrazy, na nichž expresivně zachycuje jesenickou krajinu a obce 
z celého regionu.  Foto: O. Hajduková
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Na film „Jan Hus - cesta bez návratu“, který vznikl 
v  šumperské společnosti Vistafilm manželů Ivy a Lu-
boše Hlavsových, navazuje snímek nazvaný Poslední 
útěk Jeronýma Pražského. Mnohé ze scén přitom točili 
minulý týden filmaři přímo v Šumperku.

Hrané pětasedmdesátiminutové dokumentární dra-
ma si klade za cíl přiblížit především mladé generaci 
myšlenky významných českých osobností, mnohdy 

nedoceněných. Tvůrcům se přitom podařilo získat 
pro spolupráci „hereckou elitu“. Vedle hlavního pro-
tagonisty Ondřeje Vetchého ve  snímku účinkují Petr 
Kostka, Alois Švehlík, Vladimír Beneš, Jan Novotný, 
Jitka Čvančarová, Radek Holub, Vladimír Kratina, 
Vladimír Beneš a další. Šumperané pak v něm pozna-
jí i ředitele divadla Matěje Kašíka a další známé tváře, 
například Petra Komínka či Petra Konupčíka.

Film vzniká v  koprodukci s  Českou televizí Brno 
za podpory Olomouckého kraje a ve  spolupráci s  Je-
seníky Film Office. Záštitu nad projektem převzal pri-
mátor statutárního města Olomouce Antonín Staněk.

Manželé Lubomír a Iva Hlavsovi spolupracují s čes-
kou televizí Brno téměř dvacet let. Vedle Křesťanských 
magazínů a Cest víry se jim podařilo prosadit v televizi 
vysílací okno pro pořad EXIT 316 a EXIT MISE, jehož 
byli autory. V posledních letech se pak zaměřili na vel-
ké hrané a  polohrané dokumenty a  filmy z  protes-
tantské historie v Čechách a na Moravě. Jejich loňský  
snímek o Janu Husovi ocenil Olomoucký kraj za pří-
nos v oblasti kultury a filmu. -zk-

Zpravodajství/Informace

Nominujte na Ceny 
města Šumperka 
za rok 2017

Rekonstrukce zimního stadionu by měla být hotova do konce října

Město Šumperk vyhlašuje Ceny měs-
ta Šumperka za  rok 2017. Od  1. října 
máte jedinečnou možnost aktivně se 
zapojit a  nominovat občany města 
Šumperka, šumperské organizace, fir-
my a  další na  toto významné ocenění. 
Zasláním nominace se automaticky za-
pojíte do slosování o vstupenky na tuto 
prestižní akci.

Své hlasy můžete posílat do devíti ka-
tegorií: kultura, sport, významný počin 
v  sociální a  humanitární oblasti, vzdě-
lávání, podnikání, architektura, život-
ní prostředí a  ekologie, cena mladých 
a přínos městu. 

Nominovat lze do  31. 12. prostřed-
nictvím elektronického formuláře i  tiš-
těného formuláře, který je k  dispozici  
v Informačním centru Šumperk na Hlav-
ní třídě (budova divadla). Ze zaslaných 
nominací vybere vítěze v  jednotlivých 
kategoriích Zastupitelstvo města Šum-
perka na svém lednovém zasedání. 

Slavnostní večer udílení Cen města 
se uskuteční v  sobotu 7. dubna 2018 
v  šumperském divadle. Vstupenky 
na  slavnostní udílení cen za  sto korun 
budou k dostání během března v šum-
perském divadle.  -red-

Hlavní práce druhé etapy rekon-
strukce šumperského zimního stadio-
nu by měly být hotovy do konce října. 
Tento termín garantuje Podnikům 
města Šumperka dodavatelská firma 
MORYS s.r.o.

„V  úterý 3. října proběhl kontrolní 
den, kterého se zúčastnili i  zástupci 
obou hokejových klubů. Dodavatel ga-
rantoval, že hlavní stavební a montáž-
ní práce budou hotovy na  konci října 
tak, aby se na přelomu října a  listopa-
du mohl začít vyrábět led. Musím ale 
přiznat, že aktuální stav prací nás op-
timizmem nenaplňuje, přestože firma 
lhůty jednoznačně garantuje,“ říká 
šumperský místostarosta a  předseda 
představenstva Podniků města Šum-
perka Tomáš Spurný. V  polovině mi-
nulého týdne byla podle něj krytinou 
zaklopena čtyři pole zimního stadionu 
z celkem sedmi. „Firma nás ujistila, že 
práce na střeše ještě posílí. Brzdou byly 
a  jsou samozřejmě svářečské práce, 
které se nyní už dokončují,“ podotý-
ká Spurný a dodává, že postup dalších 
prací nyní závisí na rychlosti zaklopení 
střechy, čemuž ale bohužel nenahrávají 
současné klimatické podmínky.

V  zakryté části haly se již pracuje 
na  elektroinstalaci, včetně osvětle-
ní, a  prakticky bez problémů probíhá 
montáž vzduchotechniky. Zbývá ještě 

osadit elektronickou požární signali-
zaci a  evakuační rozhlas, které ovšem 
vyžadují suché prostředí. „Během listo-
padu by měla na zimním stadionu pro-
běhnout první hokejová utkání,“ doufá 
místostarosta a zdůrazňuje, že v první 
polovině listopadu se budou na  sta-
dionu ještě odstraňovat případné vady 
a  nedodělky. Letošní investice přitom 
přijde v případě střechy na dvacet šest 
a půl milionu korun a zhruba tři další 
miliony potom bude stát protipožární 
zabezpečení objektu.

Otázkou zůstává, co s  objektem při-
lehlého bývalého hotelu Sport. Na  zá-

měr částečné rekonstrukce objektu zís-
kaly Podniky města Šumperka příslib 
dvacetimilionové dotace z  městského 
rozpočtu. Na začátku prázdnin se ovšem 
objevil zájemce, společnost MAPO Fi-
nance s.r.o., který chtěl budovu koupit 
za  odhadní cenu a  zrekonstruovat ji. 
Tento subjekt poskytl veškeré garance, 
které město požadovalo, tedy poskyto-
vání služby sportovního lékařství, zříze-
ní wellness centra, zachování ubytovací 
kapacity pro sportovce a rovněž provoz 
restaurace a  pivnice, jež obslouží ná-
vštěvníky hokejových utkání a  dalších 
veřejných akcí.  Pokr. na str. 6

V polovině minulého týdne byla krytinou zaklopena čtyři pole zimního stadionu 
z celkem sedmi.  Foto: P. Kvapil

Společnost Vistafilm točí Poslední útěk Jeronýma Pražského

V  hlavních rolích se představí Ondřej Vetchý, 
na snímku s Petrem Kostkou.  Foto: L. Pešková

Některé scény točili filmaři i v šumperském klášterním kostele.  Foto: P. Kvapil
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Pozemek o výměře více než třináct 
tisíc metrů čtverečních v  někdej-
ším areálu podniku Hedva nedaleko 
městského centra koupí místní rad-
nice. Se společností OSOH a.s, Plzeň 
se dohodla na  ceně 33,735 milionu 
korun a  tuto transakci odsouhlasili 
na svém zářijovém jednání šumperští 
zastupitelé. 

„Majitel bývalého areálu Hedvy se 
rozhodl majetek prodat jednomu zá-
jemci za minimální cenu 2500 Kč/m2 
a  oslovil právě šumperskou radnici. 
I přes tuto vcelku vysokou cenu jde o 
pro město zajímavou lokalitu, neboť 
v  centru stále chybějí místa pro par-
kování,“ říká vedoucí majetkoprávní-
ho odboru šumperské radnice Hana 
Répalová. „O šest tisíc metrů čtvereč-
ních z celkové nabízené plochy přitom 
mají zájem Lesy ČR, s.p., jež zde chtějí 
postavit objekt krajského ředitelství, 
který by měla z velké části doplnit ze-
leň. Asi dva tisíce metrů čtverečních 
pak od nás chce koupit sousední firma 
Macte, spol. s.r.o. pro svůj další roz-
voj,“ doplňuje šumperský místosta-
rosta Tomáš Spurný. Městu by tak  
zůstala asi polovina pozemku.

„Přestože je cena vyšší, zahrnuje 
nejen samotný pozemek, ale i náklad-

nou demolici a  úpravu terénu. Pokud 
bychom se místo takového řešení pus-
tili například do  stavby parkovacího 
domu v  jiné lokalitě v  centru, vyšlo 
by to město dráž,“ upozorňuje mís-
tostarosta. Koupě pozemku by přitom 

měla proběhnout ještě letos. „Musíme 
samozřejmě nechat zpracovat doprav-
ní studii. Parkoviště chceme propojit 
s knihovnou a s vysokou školou a plá-
nujeme zde osadit maximum zeleně 
a mobiliář,“ uzavírá Spurný. -zk-

Třídenní program, zasvěcený architektuře, nabídl 
předminulý víkend Šumperský okrašlovací spolek. 
Druhý Den Architektury se mimo jiné odehrával 
v prostorách výtopny železničního depa na šumper-
ském nádraží. Ta vznikla patrně v letech 1890 - 1907 
a sloužila nejen jako přístřešek pro parní lokomotivy, 
ale udržovala je v  zahřátém stavu, aby ráno mohly 
ihned vyjet na  další směnu. Podle architekta Víta 
Janků, který historii objektu přiblížil a byl jedním ze 
dvou odborných garantů akce, jde o úžasný prostor. 
„Fascinující je střecha, sestavená z  dvoutunových 
vazníků v „bezjeřábové“ době,“ podotkl Janků. 

Během Večera Architektury vystoupil rovněž ar-
chitekt Jiří Pelcl, rodák z Postřelmova, bývalý rektor 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v  Praze, kte-
rý v  letošním roce obdržel prestižní světovou cenu 
Red Dot Design Award za vermikompostér. Diváky 
ovšem zaujal hlavně tehdy, když hovořil „o sexu ne-
vtíravě zhmotnělém do porcelánu“ u své slavné lžíce 
Spermie.

V rámci akce uspořádal spolek anketu mezi laickou 
a odbornou veřejností o současném stavu architektu-
ry ve městě. Nejhezčím domem, postaveným po roce 
1989 v Šumperku, je podle veřejnosti Svět průmys-
lu, odborníci prvenství rozdělili mezi budovu České 
spořitelny a  přístavbu domu ve  Slovanské ulici 17. 
Jako nejlepší rekonstrukci vybrala veřejnost divadlo 
a profesionálové divadlo a novou budovu Prametu. 
Za  nejlepší stavbu všech dob v  Šumperku považují 
laici radnici, odborníci pak poštu. Naopak nejhorší 
dům, postavený po roce 1989, je podle obou hodno-
tících skupin objekt nacházející se naproti Kafe Tuli, 
pro který se vžil hovorový název tzv. Fiat Multipla. 

Jako největší ostudu města označili laikové Te-
menici, odborníci naopak stav historického cent-
ra, který považují za  největší urbanistický problém 

města. Veřejnost vidí jako hlavní problém celkovou 
nekoncepčnost v  oblasti urbanizmu a  architektury. 

Přítomní se v  závěru shodli, že město by mělo mít 
svého architekta.  -red-

Informace/Ohlédnutí za Dnem Architektury

Proběhl druhý Den Architektury, Šumperané vybrali nejhezčí a nejhorší dům ve městě

Město koupí pozemky v areálu někdejší Hedvy Šumperská radnice 
dražila pronájem 
vánočních stánků

Ani letos nebudou v  centru města 
chybět stánky v  rámci akce „Vánoce 
na  Točáku“. Minulé pondělí vydražila 
místní radnice jejich pronájem, o  pět 
„domečků“ se přitom „utkalo“ sedm 
zájemců.

„Za  nejvyšší cenu, tedy čtyři tisíce 
korun na  den, byly vydraženy domeč-
ky č. 1 a č. 5, za nejnižší pak domeček  
č. 4, který přijde nájemce na 2800 korun 
na den,“ uvedla tisková mluvčí šumper-
ské radnice Olga Hajduková. Vzápětí 
podotkla, že pět domečků je určeno 
k  prodeji alkoholických nápojů a  po-
chutin, v  ostatních sedmi stáncích se 
pak bude prodávat vánoční sortiment.

„Vánoce na Točáku“ letos odstartují 
v  pátek 1. prosince, kdy budou slav-
nostně zahájeny rozsvícením vánoční-
ho stromu a doprovodným programem 
na pódiu v podobě vystoupení hudeb-
ních skupin. Skončí pak na Štědrý den 
24. prosince úderem poledne. Na  ad-
ventní čas připravilo oddělení kultury 
místní radnice další bohatý program, 
o němž budeme ve zpravodaji včas in-
formovat. -red-

Hostem Večera Architektury, který se odehrál ve výtopně železničního depa, byl architekt Jiří Pelcl (na snímku 
stojící vpravo), rodák z Postřelmova, bývalý rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, jenž letos obdržel 
prestižní světovou cenu Red Dot Design Award za vermikompostér.  Foto: P. Kvapil

Pozemek v někdejším areálu podniku Hedva má výměru více než třináct tisíc me-
trů čtverečních, městu přitom zůstane asi polovina. Využít ho chce jako parkoviště 
se zelení a mobiliářem.                                                                                           Foto: -pk-
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Podepsání partnerské smlouvy/Volby

Předminulý týden se do střední Itálie 
vydala delegace města Šumperka v čele 
s  místostarostou Tomášem Spurným, 
aby se zhostila úkolu podepsat part-
nerskou smlouvu s  městem Sulmona. 
Slavnostní akt podpisu smlouvy se 
uskutečnil v  pátek 29. září. Následující 
den proběhly pietní akty u  památní-
ku československých vojáků padlých 
během první světové války za  účasti 
představitelů velvyslanectví České  
republiky, Slovenské republiky, Minis-
terstva obrany ČR, Armády ČR a Česko-
slovenské obce legionářské. Šumperské 
zastupitelstvo uzavření tohoto nového 
partnerství schválilo již na  svém loň-
ském listopadovém zasedání.

Město Sulmona se nachází ve střed-
ní Itálii v  provincii L’Aquilla, v  oblasti 
Abruzzo, asi sto padesát kilometrů 
východně od  Říma. Podobně jako 
Šumperk leží v  podhůří Jeseníků, nad 
Sulmonou se majestátně tyčí pohoří 
Majella s řadou více než dva tisíce me-
trů vysokých vrcholů. Další podobnost 
lze najít i  ve velikosti obou měst, Sul-
mona má okolo čtyřiadvaceti tisíc oby-
vatel. „Sulmona je známá především 
jako rodiště významného římského 
básníka Publia Ovidia Nasa, jenž se zde 
v  roce 43. př. n. l. narodil,“ vysvětluje 
Tomáš Spurný, místostarosta Šumper-
ka, a dodává, že po celé Itálii je Sulmo-
na proslavená také díky výrobě konfet, 
tedy pestrobarevných mandlí v cukru. 
Ty se v  Sulmoně vyrábějí od  konce  
18. století ve firmě potomků zakladate-
le Maria Pelina. 

V  Sulmoně se nachází řada dalších 
významných památek, dvanáct kos-
telů, z  nichž zřejmě nejvýznamnější 
je katedrála San Panfilio, středověký 
akvadukt. Městské muzeum, které sídlí 
v historickém komplexu paláce a kos-
tela Zvěstování Panny Marie, ukrývá 
základy obytného domu z doby největší 
slávy římské říše. Rozlehlému náměstí 
G. Garibaldiho dominuje renesanční 

fontána. „Na  tomto náměstí se ode-
hrává řada akcí, které jsou se Sulmo-
nou neodmyslitelně spojeny, například 
velkolepé oslavy velikonočních svátků 
nebo letní dvoutýdenní turnaj, který 
spočívá v jízdě na koních a dovednos-
tech s dřevci,“ doplňuje Spurný.

Slavnostní podepsání partnerské 
smlouvy proběhlo v pátek 29. září v za-
sedací místnosti sulmonské radnice. 
„Přítomna byla starostka Sulmony An-

namaria Casini, prezidentka zastupitel-
stva města Sulmony Katia Di Marzio, 
i  celé zastupitelstvo Sulmony. Město 
Šumperk reprezentovali místostarosta 
Tomáš Spurný, radní Michael Kohajda 
a  pracovník úřadu odpovědný za  me-
zinárodní styky Bohuslav Vondruška,“ 
vysvětluje Spurný. Podpisu smlouvy, 
která obě města zavazuje především 
k  rozvoji přátelství a  vybízí k  hlubší 
spolupráci mezi občanskými spolky 
nebo vzdělávacími institucemi, při-
hlíželo i  početné obecenstvo z  České 
republiky: zástupce velvyslanectví ČR 
v Římě Jozef Špánik, příslušníci Armá-
dy ČR a  představitelé České obce le- 
gionářské.

Sobotní dopoledne se neslo v  du-
chu vzdání holdu československým 
vojákům padlým v  bojích v  Itálii bě-
hem první světové války. „Delegace 
ze Šumperka se zúčastnila pietního 
aktu u  památníku padlým českoslo-
venským vojákům v první světové vál-
ce na  hřbitově v  Sulmoně, následoval 
přesun do  opatství Santo Spirito Al 
Morrone, kde byla odhalena pamětní 
deska padlým československým vojá-
kům a  kde proběhla také konference 
k  této události,“ podotýká místosta-
rosta. Obě akce byly v  režii Armády 
ČR za účasti představitelů České obce 
legionářské a  zástupců velvyslanectví 
České republiky i Slovenska. Na závěr 
proběhla prohlídka nedalekého bývalé-
ho zajateckého tábora Fonte d’Amore, 
kde v průběhu první světové války byli 
českoslovenští vojáci vězněni.

„Věřím, že jsme v Itálii zanechali jen 
ty nejlepší dojmy a že spolupráce s ta-
kovým, na  šumperské poměry netra-
dičním, městem bude plodná. Již nyní 
se připravuje společný projekt výměny 
studentů šumperských středních škol 
plně hrazený z  dotačních programů 
Evropské komise,“ uzavírá Spurný 
a závěrem dodává, že by rád poděkoval 
Sulmoně za velmi vřelé přijetí a rovněž 
velvyslanectví ČR v Římě za zprostřed-
kování kontaktu. B. Vondruška

Již podeváté od roku 1989 se v druhé 
polovině října utkají politické strany 
o  křesla v  Poslanecké sněmovně Par-
lamentu ČR. V Olomouckém kraji usi-
luje o  přízeň voličů pětadvacet stran, 
hnutí a koalic.

O nástupcích dosavadních poslanců 
rozhodnou občané v pátek 20. a v so-
botu 21. října. Hlasovací lístky se jmény 
jednotlivých stran, hnutí a koalic a je-
jich kandidátů přitom najdou ve svých 
poštovních schránkách nejpozději 
v úterý 17. října.

Voliči v  Olomouckém kraji tak bu-
dou vybírat z: Občanská demokratická 
strana (1), Řád národa - Vlastenecká 
unie (2), Cesta odpovědné společnosti 
(3), Česká strana sociálně demokratická 
(4), Radostné Česko (6), STAROSTO-
VÉ A  NEZÁVISLÍ (7), Komunistická 
strana Čech a  Moravy (8), Strana ze-
lených (9), ROZUMNÍ - stop migraci 
a diktátu EU - peníze našim občanům, 
důchodcům, dětem, zdravotně postiže-
ným… (10), Strana svobodných obča-
nů (12), Blok proti islamizaci - Obrana 
domova (13), Občanská demokratická 
aliance (14), Česká pirátská strana (15), 
Referendum o Evropské unii (19), TOP 
09 (20), ANO 2011 (21), Dobrá volba 
2016 (22), Sdružení pro republiku - 
republikánská strana Československa 
Miroslava Sládka (23), Křesťanská a de-
mokratická unie - Československá stra-
na lidová (24), Česká strana národně 
sociální (25), REALISTÉ (26), SPOR-
TOVCI (27), Dělnická strana sociální 
spravedlnosti (28), Svoboda a  přímá 
demokracie - Tomio Okamura (SPD) 
(29) a Strana Práv Občanů (30).

Připomeňme, že volič může po před-
ložení platného občanského průkazu 
či cestovního pasu odevzdat hlas pou-
ze jednomu kandidujícímu subjektu 
a  na  této kandidátce bude moci dát 
tzv. preferenční hlasy čtyřem osobám. 
Na jakoukoliv jinou úpravu nebude brán 
zřetel. Neplatný bude hlas voliče v  pří-
padech, jestliže vloží do  úřední obálky, 
kterou obdrží ve volební místnosti, více 
hlasovacích lístků, jestliže hlasovací lís-
tek nevloží do  úřední obálky nebo po-
kud bude hlasovací lístek přetržený.

Informace k  volbám poskytne ve-
doucí odboru správního a  vnitřních 
věcí P.  Štefečková, tel.č. 583  388  603, 
721 444 991, e-mail: petra.stefeckova@
sumperk.cz, nebo vedoucího správ-
ního oddělení O. Breitzetolvá, tel.č. 
583 388 321, 721 115 718, e-mail: olga.
breitzetelova@sumperk.cz. -zk-

Šumperk uzavřel partnerství s italskou Sulmonou Parlamentní volby 
proběhnou 
20. a 21. října

Aktuální nabídku psů z útulku 
v Úvalnu najdete 

www.utulekosoblazsko.cz/.

Partnerskou smlouvu podepsali starostka Sulmony Annamaria Casini, prezident-
ka zastupitelstva města Sulmony Katia Di Marzio, šumperský místostarosta Tomáš 
Spurný a radní Michael Kohajda.  Foto: archiv

Delegace ze Šumperka se zúčastnila pietního aktu u památníku padlým českoslo-
venským vojákům v první světové válce na hřbitově v Sulmoně.  Foto: archiv

V opatství Santo Spirito Al Morrone 
byla odhalena pamětní deska padlým 
československým vojákům. 
 Foto: archiv
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Svou premiéru měl Kabelkový ve-
letrh v Šumperku, a to přímo v repre-
zentativních prostorách divadla. Foyer 
tak už dopoledne plnily objemné pytle 
a krabice s taškami, kabelkami, batohy 
i  svátečními psaníčky. Velká dodáv-
ka Iveco byla zarovnaná a  stěhování 
na místo dalo práci. „Odhaduji, že přes 
půl tuny to bude,“ zmínil řidič Vlasti-
mil Papuch.

Ještě ani nebyly tři hodiny a do diva-
dla začali proudit lidé, zájem byl po-
chopitelně ze strany žen jakéhokoliv 
věku. Do  foyer ale zabrousili i  muži. 
„Takových krásných kabelek, rád bych 
vzal manželce, ale nevím jakou. Radě-
ji jí zavolám, ať hned přijde,“ podotkl 
starší pán, který se přišel podívat ze 
zvědavosti.

Dobrovolnice, jež obsluhovaly ob-
ložené pulty a  vybíraly peníze, měly 
napilno. „To jsem nečekala, celou dobu 
jsem se vůbec nezastavila,“ zmínila 
ve spěchu Iva Janíčková.

Většina návštěvnic odcházela spo-
kojená a  zdaleka ne jen s  jednou ka-
belkou. „Mám jich pět, líbily se mi 
všechny. Přinejhorším je příští rok zase 
na  Kabelkový veletrh věnuji,“ řekla 
paní Jana.

Na šumperském veletrhu nechyběly 
ani exkluzivní kousky, které věnova-
ly známé osobnosti. O  ty se zájemci 
utkali v dražbě. Například luxusní ka-
belku věnovala Karla Morstein Ziero-
tin, hejtman Ladislav Okleštěk a  jeho 
manželka. Své kufříky nabídla kapela  
O5 a Radeček, dražilo se i velmi praktické 
zavazadlo šumperského starosty Zdeň-
ka Brože. Tyto dary se prodaly všechny, 
a v dobročinné akci tak rázem přibyly ti-
sícové částky. Celkový výtěžek z veletrhu 
činil téměř pětadvacet tisíc korun.

Návštěvníky čekal doprovodný pro-
gram, v němž se představily mažoretky 
KK Dance SANY Šumperk i tanečnice 
ze skupiny Angel´s Tribe. -hak-

Už od 6. října se může šumperská veřejnost opět za-
pojit do dalšího ročníku dobročinné sbírky Psí tlapka, 
kterou už pošesté pořádá Spolek Jokes&Games. Sbír-
ka, která vloni zaznamenala obrovský zájem veřejnos-
ti, potrvá až do 3. listopadu.

Během sbírky mohou děti a dospělí nejen ze Šum-
perka darovat granule, piškoty, různé psí hračky, kon-
zervy, misky a vše ostatní, co by se pejskům v útulku 
mohlo hodit.

„Sbírku pořádáme již pošesté a  každým rokem se 
více a více přesvědčujeme o tom, že veřejnost chce po-
máhat a že je velice štědrá k pejskům, kteří nemají do-
mov. Díky tomu se minulý rok podařilo nashromáždit 
přes sto osmdesát kilo granulí, piškotů a  ostatních 
krásných věcí, které udělaly pejskům v útulku ohrom-
nou radost,“ uvedl koordinátor sbírky Jakub Gloza.

Sběrným místem, kde se dary pro pejsky přijí-
mají, se i  letos stala Základní škola Jednička v  ulici  
Dr. E. Beneše 1 a Středisko volného času Doris, kde 
se dary odevzdávají na Komíně v  recepci. „Nově lze 
také dary pro pejsky odevzdávat v šumperském infor-
mačním centru na  Hlavní třídě,“ dodává Jakub. Vý-
těžek ze sbírky poputuje do psího útulku v Zábřehu 
a v Olomouci. Více informací lze najít na www.tlapka.
jokesgames.cz. -red-

Město Šumperk dokončuje instalaci nových 
odpadkových košů určených k  odhazování psích  
exkrementů. Součástí odpadových nádob jsou i zá-
sobníky s igelitovými sáčky na psí exkrementy. Sáčky 
mohou občané dle dosavadní praxe obdržet nadále 
i při platbě místního poplatku za psa. Podniky měs-

ta Šumperka zároveň žádají nejen majitele psů, ale 
všechny obyvatele města, aby tyto odpadkové koše 
využívali pouze k  uvedenému účelu a  nevhazova-
li do  těchto nádob ostatní odpad. Rozmístění košů 
na psí exkrementy je znázorněno na přiložené map-
ce města. -red-

   Pokr. ze str. 3
„V  Šumperku by tak vznikl krás-

ný hotel se zázemím pro všechny 
sportovce z  Tyršova stadionu, který 
by zafinancoval soukromý investor. 
Vstupem tohoto investora by město 
ušetřilo dvacet milionů korun, které 
by nemusely být použity na  částeč-
nou rekonstrukci objektu, a  z  jeho 
prodeje bychom získali více než deset 
milionů korun. Všechny tyto finanč-
ní prostředky bychom mohli použít 
na  stavbu nového zázemí především 
pro mladé hokejisty. Navíc bychom 
tímto mohli celou rekonstrukci areálu 
zimního stadionu, včetně vybudování 
šaten a rozcvičovny v parametrech ho-
kejového svazu a technického zázemí, 
ukončit do roku 2020,“ konstatuje To-
máš Spurný. Vzápětí dodává, že vzhle-
dem k  negativní kampani a  k  petici 
proti prodeji objektu ale společnost 
MAPO od  svého záměru odstoupila. 
Podle Spurného se tak zřejmě nebu-
de opakovat podobný případ zdařilé 
investice soukromé společnosti, jež 
zachránila původně zchátralý a  ne-
vzhledný objekt přímo v centru Šum-

perka. Tím byla bývalá jídelna dře-
vařských závodů, z  níž díky silnému 
investorovi vzniklo krásné a  užitečné 
zařízení sloužící všem občanům měs-
ta.

„V  našem záměru dokončit re-
konstrukci areálu zimního stadio-
nu budeme samozřejmě pokračovat. 
Netroufám si ovšem odhadnout, kdy 
k  dokončení dojde s  ohledem na  ná-
ročné investiční akce ve  městě, jako 
jsou krytý bazén, dům kultury, autobu-
sové nádraží a přednádraží, manufak-
tura a  další, které nás v  následujících 
letech čekají. Nabídka společnosti 
MAPO tedy byla velkou příležitostí ne-
jen pro město, ale zejména pro všechny 
sportovce z  Tyršova stadionu, včetně 
hokejistů. Získat jiného takto kvalit-
ního investora, který nám bude ga-
rantovat zajištění služeb pro sportovce 
a jejich fanoušky, je aktuálně nereálné,“ 
domnívá se místostarosta a prozrazuje, 
že příští rok by Podniky města chtěly 
zateplit obvodový plášť zimního sta-
dionu, a  pokud od  města Šumperka 
obdrží dostatek financí, zrekonstruovat 
i jednu tribunu.  -zk-

Divadlo ovládla kabelkománie

Lidé mohou opět naplnit 
psí misky v útulcích

Ve městě se objeví odpadkové koše na psí exkrementy

Rekonstrukce zimního stadionu 
by měla být hotova do konce října

Luxusní kabelku věnovala Karla 
Morstein Zierotin.  Foto: -pk-

Zpravodajství/Informace

Oslava 70. výročí házené v Šumperku
Sobota 21. října ve sportovní hale gymnázia

Program: 14.00 TJ Šumperk „A“ - Šumperk „B“ 
* 15.00 Dětské odpoledne s házenou * 16.00 Slav-

nostní zahájení oslav, přivítání pamětníků, bývalých 
hráčů, hráček, trenérů, zasloužilých členů, přízniv-
ců * 17.00 TJ Šumperk - TJ Šumperk „stará garda“
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Držitel Grammy, americký kytari-
sta Jonny Lang, trojice legendárních 
harmonikářů Blues Harp Explosion, 
čerstvý držitel Blues Award Eric Bibb, 
syrová dívčí kapela Jane Lee Hooker 
a rodinný muzikantský klan Mišíků. To 
jsou jména, která se objevují na 22. roč-
níku mezinárodního hudebního fes-
tivalu Blues Alive, který proběhne od   
16. do  18. listopadu v  šumperském 
domě kultury a  na  dalších již tradič-
ních místech ve městě. 

„Díky státnímu svátku 17. listopadu, 
který letos připadá na pátek, jsme moh-
li rozšířit dobu konání o jeden celý pl-
nohodnotný festivalový koncert, který 
se odehraje už ve čtvrtek. V jeho finále 
zahraje největší hvězda letošního roč-
níku, americký kytarista Jonny Lang,“ 
říká ředitel festivalu Blues Alive Vladi-
mír Rybička a prozrazuje, že o Langovo 
vystoupení usilovali řadu let, teprve 
letos se ovšem podařilo sladit jeho ev-
ropské turné s termínem šumperského 
festivalu.

Jonnymu Langovi je sice teprve 
šestatřicet, na  hudební scéně se ale 
pohybuje už od čtrnácti, kdy coby „zá-
zračné dítě“ zaujal bluesový svět svým 
debutem Smokin´ a naděje do něj vklá-
dané potvrdil světovým trhákem Lie 
To Me. Poslední z jeho zatím sedmi alb 
Fight For My Soul okamžitě vystřelilo 
na první příčku prodeje mezi bluesový-
mi deskami a vedlo si nebývale dobře 
i  v  nadžánrových žebříčcích. Langovu 
pozici podporuje množství jeho spo-
luprací s  řadou dalších umělců, účast 
na  kytarovém summitu Crossroads, 
pořádaném Erikem Claptonem, nebo 
účinkování v  kultovním filmu Blues 
Brothers 2000.

Výjimečnou osobností současné 
scény je také  bluesový písničkář Eric 

Bibb. Ten nadchl publikum Blues Alive 
v roce 2012 ve dvojici s malijským zpě-
vákem Habibem Koitém. Nyní přijíždí 
tento bravurní kytarista a zpěvák mno-
ha zájmů se svým vysloveně bluesovým 
programem, jaký známe z většiny jeho 
desek. „Bibbova činorodost je nezměr-
ná. Zatímco například právě v  těchto 
dnech obdržel nejvyšší bluesové oceně-
ní, Blues Music Award, za  album The 
Happiest Man In The World, čerstvá 
novinka Migration Blues už sklízí jed-
nu nadšenou recenzi za  druhou,“ po-
dotýká dramaturg Blues Alive Ondřej 
Bezr.

Bluesová muzika samozřejmě nejsou 
jen kytary. Stejně ikonickým nástrojem 
žánru je foukací harmonika. V projek-
tu Blues Harp Explosion se sešli hned 
tři legendární zástupci první ligy ame-
rických bluesových harmonikářů. Billy 
Branch v 70. letech založil spolu s Lur- 
riem Bellem velmi populární kape-
lu Sons of Blues, působil ale také jako 
studiový host řady dalších hvězd. Ma-
gic Dick je kromě sólových nahrávek  
spojen především s dlouholetým půso-
bením v kapele J. Geils Band, v obmě-
ňovaném projektu Legendary Rhythm 
& Blues Revue se setkal třeba s  Bud-
dym Guyem, Irmou Thomasovou nebo 
Tommym Castrem. A James Harman si 
od bohaté sólové kariéry, čítající na dvě 
desítky nahrávek, často odskakoval 
na  pódia a  do  studií podpořit slavné 
kolegy Johna Lee Hookera, Alberta 
Kinga, Lowella Fulsoma nebo ZZ Top. 
„Na Blues Alive rádi zveme jednorázo-
vé projekty, v nichž se jen krátkodobě, 
často na  jediné turné, spojují hudeb-
níci, které obvykle nemáme možnost 
slyšet pohromadě. Letošní Blues Harp  
Explosion je projektem podobného 
typu,“ zdůrazňuje Rybička.

Festival Blues Alive dlouhodobě dbá 
také na  představování mladých tváří 
světové bluesové scény. Jedním z tako-
vých nových jmen je Jane Lee Hooker, 
pětičlenná dívčí kapela z  New Yor-
ku, jež vloni debutovala albem No B!. 
„Na  téhle kapele mě nejprve zaujal 
vtipný název. Pak jsem si poslechl je-
jich album a nadchl jsem se. Myslím, že 
takhle nějak by blues hrály syrové roc-
kové kapely typu L7, Hole nebo Babes 
In Toyland - kdyby to uměly,“ domnívá 
se dramaturg Bezr.

Tradiční sobotní tematické odpole-
dne bude letos věnováno „rodinným“ 
kapelám. Tedy souborům, ve kterých se 

ať už v stabilní sestavě anebo výjimečně 
za  účelem vystoupení na  Blues Alive, 
sejde několik pokrevně spřízněných 
hudebníků. Bezesporu největší pozor-
nost na sebe upoutá Vladimír Mišík se 
svou ženou Evou a svými dětmi Marti-
nem, Bárou a Adamem. Bude to vůbec 
poprvé, kdy spolu tato hudebně nada-
ná rodina vystoupí na  jednom místě. 
„Povedlo se něco, v co jsme vzhledem 
k  vytížení všech zúčastněných vůbec 
nedoufali,“ glosuje vystoupení Mišíko-
vých Vladimír Rybička.

Uspořádat akci takového rozsahu by 
samozřejmě nebylo možné bez spon-
zorů. „V  této souvislosti bych chtěl 
poděkovat našim marketingovým 
partnerům, především pak Daňové-
mu poradenství Tomáš Paclík, které je 
generálním partnerem už dvacátý rok. 

Bez pomoci všech bychom akci takové-
ho rozsahu nezvládli. Poděkování patří 
rovněž hanušovické Holbě a  šumper-
ským firmám Dormer Pramet a SHM. 
Velmi si vážíme i podpory Ministerstva 
kultury ČR, Olomouckého kraje a měs-
ta Šumperka,“ zdůrazňuje Rybička.

Podobně jako v minulosti se i letošní 
ročník festivalu Blues Alive těší zájmu 
médií. O šumperském bluesování pra-
videlně informují významné celostátní 
deníky a  hudebně zaměřené časopisy. 
„Český rozhlas Olomouc opět zazna-
mená všechny festivalové koncerty 
a v koprodukci s ním již tradičně vydá-
me CD, které bude bonusem ke vstu-
pence příští rok,“ konstatuje ředitel 
festivalu. Přesný program a více infor-
mací na www.bluesalive.cz. 
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Kytarista a držitel Grammy Jonny Lang je hvězdou 
Blues Alive 2017, vůbec poprvé vystoupí celá rodina Mišíků

VSTUPENKY A UBYTOVÁNÍ:
Blues Alive, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk 
Monika Kohajdová, tel.: 583 363 034, fax: 583 214 287 
e-mail: kohajdova@bluesalive.cz 
www.bluesalive.cz
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Penzion G***
Fialova 3, 787 01 Šumperk 
tel: 583 363 050, 777 193 190 
e-mail: info@penziong.eu
www.penziong.eu
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PRODEJ 
ORIGINÁLNÍCH 
TRIČEK A CD

VINCE AGWADA TOUR:
06. 11. / KOLÍN 
07. 11. / BRNO
08. 11. / OSTRAVA-KLUB PARNÍK
09. 11. / OLOMOUC-BOUNTY
10. 11. / ÚSTÍ NAD LABEM
11. 11. / VARNSDORF
12. 11. / PRAHA
13. 11. / MOST
14. 11. / ŽATEC
15. 11. / KARLOVY VARY
16. 11. / RÝMAŘOV
18. 11. / ČESKÝ TĚŠÍN
19. 11. / VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
20. 11. / PŘEROV

BEX MARSHALL TOUR:
14. 11. / VYŠKOV
15. 11. / NOVÝ JIČÍN
16. 11. / PRAHA
18. 11. / BRNO
19. 11. / UNIČOV
20. 11. / RÝMAŘOV
21. 11. / BOSKOVICE  
27. 11. / KARLOVY VARY
28. 11. / ÚSTÍ NAD LABEM
29. 11. / OLOMOUC
30. 11. / OSTRAVA
01. 12. / NOVÉ MESTO NAD VÁHOM (SK)
02. 12. / BREZNO (SK)
03. 12. / VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ
04. 12. / VARNSDORF
05. 12. / MOST
06. 12. / RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
07. 12. / ŽATEC
08. 12. / MILEVSKO
09. 12. / HRADEC KRÁLOVÉ
10. 12. / PRAHA
11. 12. / KOLÍN-DIVADLO
12. 12. / CHOMUTOV
13. 12. / ZLÍN
14. 12. / BRUNTÁL

XXII

POŘÁDÁ BLUES ALIVE S.R.O. POD ZÁŠTITOU MINISTRA KULTURY ČR MGR. DANIELA HERMANA, HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE LADISLAVA OKLEŠŤKA A SENÁTORA 
A STAROSTY MĚSTA ŠUMPERKA MGR. ZDEŇKA BROŽE. AKCE SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY ČR, OLOMOUCKÉHO KRAJE, MĚSTA ŠUMPERKA

Čtvrtek  18:00   1. hlavní koncert  490 Kč
Pátek  14:00   H-Club 90 Kč
Pátek  18:00  2. hlavní koncert   470 Kč
Sobota  11:00  Kino Oko  50 Kč
Sobota  18:00 3. hlavní koncert + tem. odpoledne  570 Kč

Permanentka (2. hlavní koncert, 3. hlavní koncert + 
tematické odpoledne + bonus CD)  790 Kč

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER

PARTNEŘI

Čtvrtek 16.11. / 12:00 / Velký sál Domu kultury Šumperk / koncert pro školy 
PHIL SHOENFELT AND SOUTHERN CROSS (GB/CZ)

Čtvrtek 16.11. / 19:00 / Velký sál Domu kultury Šumperk / 1. hlavní koncert
Foyer: BAND OF HEYSEK (CZ)
PHIL SHOENFELT AND SOUTHERN CROSS (GB/CZ)
SLAWEK WIERZCHOLSKI I NOCNA ZMIANA BLUESA (PL)
NICK SCHNEBELEN BAND (USA)

JONNY LANG (USA)
Jam session – 24:00 Pivnice Holba: zahájí PHIL SHOENFELT AND SOUTHERN CROSS (GB/CZ)
         
Pátek 17.11. / 14:00 / H – Club Šumperk 
HOT TAMALES TRIO (PL)
VINCE AGWADA TRIO (USA/CZ)
                
Pátek 17.11. / 18:00 / Velký sál Domu kultury Šumperk / 2. hlavní koncert
Foyer: KING BEE (GB/CZ)
SLOVAK BLUES PROJECT (SK)
BEX MARSHALL BLUES BAND (GB/CZ)
JOHN MEDESKI’S MAD SKILLET (USA)
ZAC HARMON (USA)
BLUES HARP EXPLOSION FEAT. BILLY BRANCH, 
JAMES HARMAN AND MAGIC DICK (USA/GB)
Jam session – 24:00 Foyer Domu kultury: zahájí KING BEE (GB/CZ)
Pivnice Holba: zahájí SLOVAK BLUES PROJECT (SK)
              
Sobota 18.11. / 11:00 / Kino Oko Šumperk 
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA  
(ČT 2017, námět, scénář a režie Jitka Němcová, hrají: Vladimír Mišík, Adam Mišík, 
Radim Hladík a další)                  

Sobota 18.11. / 13:00 / Velký sál Domu kultury Šumperk / Tematické odpoledne
Rodinné kapely:
PETRA BÖRNEROVÁ TRIO (CZ/SK)
JAN MARTINEK, LUKÁŠ MARTINEK A JAN MARTINEK JR. (CZ)
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKY (CZ)

Sobota 18.11. / 18:00 / Velký sál Domu kultury Šumperk / 3. hlavní koncert
Foyer: MISSISSIPPI MIXTAPE (SK)
CHEAP TOBACCO (PL)
HUGO RACE AND MICHELANGELO RUSSO (AUS/IT)
JANE LEE HOOKER (USA)
ERIC BIBB (USA)
MR. SIPP (USA)
Jam session – 24:00 Foyer Domu kultury: zahájí MISSISSIPPI MIXTAPE (SK)
Pivnice Holba: zahájí CHEAP TOBACCO (PL)

KONCERTY V ŠUMPERKU 

MODERUJE MAREK HLAVICA

RESTAURACE DOMU KULTURY:

STÁLÁ EXPOZICE FOTOGRAFIÍ Z BLUES ALIVE

ŠUMPERK 16.–18.11.2017 
WWW.BLUESALIVE.CZ

JONNY LANG

NICK SCHNEBELEN TOUR:
08.11. / ELBLĄG (PL)
09.11. / TORUŃ (PL)
10.11. / HOLEŠOV
11.11. / SKALICA (SK)
14.11. / ČESKÉ BUDĚJOVICE
15.11. / BRATISLAVA (SK) 
17.11. / ŁÓDŹ (PL)
18.11. / DOBROMIERZ (PL)
19.11. / CHORZÓW (PL)
21.11. / MIKOŁÓW (PL)
22.11. / SOSNOWIEC (PL)
23.11. / PUŁAWY (PL)
24.11. / SUWAŁKI (PL) 
25.11. / BIAŁYSTOK (PL)
26.11. / OLSZTYN (PL)

19.11. /18:00  
BLUES ALIVE V POLSKU
MDK BATORY, CHORZÓW   
MISSISSIPPI MIXTAPE (SK) 
NICK SCHNEBELEN (USA)
MR. SIPP (USA)

Tematické odpoledne bude věnováno „rodinným“ kapelám. Bezesporu největší po-
zornost na sebe upoutá Vladimír Mišík se svou ženou Evou a dětmi.  Foto: archiv

Během prvního večera vystoupí držitel Grammy, americký kytarista Jonny Lang. 
 Foto: archiv

Blues Alive 2017

Výjimečnou osobností současné scé-
ny je bluesový písničkář Eric Bibb. 
 Foto: archiv
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V Praze už léta žijícího britského roc-
kera Phila Shoenfelta samozřejmě zná 
každý, kdo se jen trochu zajímá, co se 
na domácí scéně děje. V kontextu Blues 
Alive připomeňme, že zde vystupuje 
už počtvrté. Letos přijíždí v  sestavě, 
jež je pro něj nejtypičtější: s kompletní 
vlastní kapelou Southern Cross, kterou 
založil v roce 1995. Přesto půjde o vý-
jimečný program, který Phil Shoenfelt 
sestaví výhradně pro letošní vystoupení 
na Blues Alive. Půjde o písně, jež mají 
podle jeho názoru z jeho tvorby nejblí-
že k blues a  jsou vybrány z repertoáru 
tří kapel: vedle Southern Cross také Fa-
tal Shore a Dim Locator. Vystoupením 
ve  čtvrtek 16. listopadu Shoenfelt uctí 
památku svého parťáka z  Fatal Shore, 
australského hudebníka Bruna Adam-
se, který zemřel v roce 2009.

Ještě před tím „rozjedou“ letošní 
bluesování Band Of Heysek. Parta hejs-
ků, kteří skládají a hrají vlastní živočiš-
né, syrově špinavé bluesové písně, jež 
vydali v září na debutovém albu.

Poté se dostane ke slovu kapela Noc-
na zmiana bluesa s  charismatickým 
Slawkem Wierzcholskim, fenomenál-
ním harmonikářem a zpěvákem, který 

je dnes jedním z  těch, kteří polskému 
blues udávají směr a  „prodávají“ ho 
do  zahraničí. Zároveň působí i  jako 
festivalový dramaturg a  příležitostný 
publicista v časopise Twój blues.

Hostem pátečního bluesování bude 
i americký Nick Schnebelen Band. Trio 
tvoří kvalitní hráči - vedle něj samot-
ného to jsou basista Cliff Moore a bu-
beník Adam Hagerman.

Závěr pátečního večera pak bude pa-
třit Jonnymu Langovi, který byl na se-
znamu kandidátů na  hlavní hvězdu 
Blues Alive pěknou řádku let. „Je to 
možná paradox, protože Langovi je te-
prve šestatřicet - a co to je za věk pro 
bluesmana? A  přitom se nám zdá, že 
je jaksi „s námi“ už dlouhá, předlouhá 
léta. Je to jednoduché: na  nezávislém 
labelu Jonny debutoval ve čtrnácti coby 
„zázračné“ bluesrockové dítě a  hned 
druhé album Lie To Me, které vydal 
v šestnácti, vyšlo u velkého vydavatel-
ského koncernu a dosáhlo platinového 
prodeje,“ připomíná Bezr a dodává, že 
z Langa se poté stala kytarová hvězda. 
„Koncert Jonnyho Langa je další ze 
splněných snů nejen dramaturgie Blues 
Alive, ale věříme, že i řady jeho letitých 
českých fanoušků,“ dodává dramaturg 
festivalu.

Letos popáté se dalším oficiálním 
šumperským dějištěm festivalu stane 
místní H-club. V  pátek 17. listopadu 
se zde od  14 hodin představí polské 
Hot Tamales Trio, které obdrželo Cenu 
diváků Blues Aperitivu. Tato mladá 
polská trojice už stačila získat řadu 
ocenění na festivalech našich severních 
sousedů. Mezi svými vlivy jmenují Del-
ta blues a  westernovou hudbu Ennia 
Morriconeho a  své písničky docela 
vtipně označují za  „manželství Bessie 
Smith a Edgara Allana Poea“. 

O hodinu později bude H-club patřit 
Vince Agwada Triu. Osmapadesátiletý 
kytarista, zpěvák, skladatel a  produ-
cent Vince pochází z  Chicaga. Jeho 
otec byl hluboce zakořeněn v  tradiční 
africké hudbě a matka milovala blues, 

jazz a  gospel. Jako kytarista se podí-
lel na  mnoha albech různých umělců. 
Na festivalovém koncertě jej doprovodí 
česká rytmika Matěj Černý na baskyta-
ru a Tomáš Hobzek na bicí.

Foyer domu kultury v pátek od šes-
té podvečerní a  poté od  20.50 hodin 
„rozjede“ anglicko-česká formace King 
Bee. Skupina, která zaujala odbornou 
porotu na  letošním Blues Aperitivu, 
sice přijíždí z Prostějova, ale jejím nej-
větším pozitivem je frontman - velšský 
zpěvák a  kytarista Daley B. Williams, 
jenž je rodilým mluvčím v angličtině. 

Za  Slovak Blues Project, který byl 
jedním z  vítězů letošního Blues Ape-
ritivu, stojí starý známý, slovenský ky-
tarista a  zpěvák Ľuboš Beňa. V  tomto  
seskupení ovšem svoje tradiční zamě-
ření poněkud rozšiřuje. Jinak to ani 
nejde, ke spolupráci si vybral Paľa Hrn-
čiríka a  Mira Buzrlu, zástupce mladé 
muzikantské generace. Naopak dotyk 
s  hlubokými bluesovými kořeny zajiš-
ťuje veterán slovenské scény Peter Bon-
zo Radványi. Vystoupí od 18.30 hodin 
ve foyer domu kultury.

Bex Marshallová, nositelka ocenění 
British Blues Award Bex Marshall, vy-
niká nejen jedinečným stylem své hry 
na resofonickou kytaru, ale i dokonale 
stylovým zpěvem. „Bex posouvá hra-
nice blues, její písně byly opakovaně 
označovány britskou hudební kritikou 
jako „nadčasové, s  občasnými doteky 
geniality“. V roce 2015 byla nominová-
na v kategorii „nejlepší sólový akustic-
ký umělec“ na Evropských bluesových 
cenách. Na Bexině posledním albu na-
jdete louisianské blues potřísněné go-
spelem, obarvené bluegrassem, to vše 
navíc v  tempu vzrušujícího britského 

twistu,“ popisuje dramaturg festivalu. 
„Britské tornádo“ doprovodí v  pátek 
od 19.20 hodin česká rytmika ve slože-
ní Lukáš Kytnar - baskytara a  Roman 
Vícha - bicí. 

Deset minut po  osmé večerní se 
v hlavním sále představí američtí John 
Medeski´s Mad Skillet. Klávesista, 
pianista a  varhaník John Medeski je 
jednou z  největších jazzových hvězd 
současnosti a  skupina Mad Skillet se 
z  přehršle jeho aktivit vymyká jedno-
značným obrácením k  hlubokým ko-
řenům bluesové a funkové hudby New 
Orleans. 

Večerní hlavní koncert v  pátek  
17. listopadu odstartuje dvacet minut 
po deváté večerní dlouholetý kytarista, 
skladatel a producent s mississippský-
mi kořeny Zac Harmon. „Věnoval se 
různým druhům hudby, vždy ale toužil 
postavit se „na bluesové nohy“, což se 
mu povedlo v roce 2002, kdy debutoval 
živým albem Live At Babe & Ricky´s 
Inn. Na  Blues Alive se vrací po  osmi 
letech,“ připomíná Bezr.

Projekt Blues Harp Explosion, který 
žádného bluesového fanouška nenechá 
chladným, představí pořadatelé půl-
druhé hodiny před půlnocí. Společně 
s doprovodnou kapelou se totiž na jed-
nom pódiu sejdou skutečné žijící le-
gendy foukací harmoniky. Billy Branch 
je v  tuto chvíli možná vůbec nejvý-
znamnějším harmonikářem ve  stylu 
chicagského blues. Magic Dick vedle 
harmoniky ovládá i  trubku a  saxofon 
a  se všemi těmito nástroji se proslavil 
především v  rámci v  USA populární 
kapely J. Geils Band, kterou v roce 1965 
spoluzaložil. James Harman je pak mi-
mořádně zkušeným muzikantem už 
od svého raného mládí. 

Následovat budou jam sessions ve fo-
yer domu kultury a v pivnici Holba.

 Pokr. na str. 9

Den druhý: koncerty 
v H-clubu, Slovak Blues 
Project a Zac Harmon

Blues Alive odstartují 
Phil Shoenfelt 

& Southern Cross

Projekt Blues Harp Explosion představí pořadatelé půldruhé hodiny před půlnocí. 
 Foto: archiv

Bex Marshallová vyniká nejen je-
dinečným stylem své kytarové hry 
na resofonickou kytaru, ale i dokona-
le stylovým zpěvem.  Foto: archiv

Britský rocker Phil Shoenfelt přijede 
s kompletní vlastní kapelou Southern 
Cross, kterou založil v  roce 1995. 
 Foto: archiv

V pátek nebudou chybět Slovak Blues 
Project.  Foto: archiv

Ve čtvrtek se dostane ke slovu kapela Nocna zmiana bluesa s charismatickým Sla-
wkem Wierzcholskim.  Foto: archiv

Blues Alive 2017
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Festival Blues Alive připravuje pro 
své návštěvníky výjimečný hudební 
zážitek v podobě tematického odpole-
dne věnovaného rodinným kapelám. 
Na  jednom pódiu se sejde a  zahraje 
celá rodina Vladimíra Mišíka - jeho 
manželka Eva, synové Martin a Adam, 
a dcera Bára. Jak se hudební talent dědí 
mezi generacemi, navíc ukáží trio Petry 
Börnerové s manželem a osmiletým sy-
nem a společný koncert „tří Martinků“: 
Jana a jeho synů Lukáše a Jana jr.

Sobotní program festivalu odstar-
tuje film Nechte zpívat Mišíka, kte-
rý natočila režisérka Jitka Němcová. 
Složen je z mozaiky jeho vzpomínání, 
písní, dobových i  osobních archivů, 
z  rozhovorů s  kolegy, blízkými přáteli 
a rodinou. Na něj pak naváže tematické  
odpoledne zaměřené na rodinné kape-
ly. Tři zajímavé muzikantské rody po-
zvali pořadatelé Blues Alive právě letos.

„Ve  světě je to vcelku běžné, že se 
hudební talent dědí mezi generacemi. 
Rodiče asistují u  prvních hudebních 
krůčků svých ratolestí, ale v pozdějších 
letech se už s nástroji či mikrofony se-
tkávají spíše výjimečně. Podobné to je 
i na české hudební scéně, která se může 
pochlubit několika takovými zajíma-
vými muzikantskými rody. Tři z  nich 
jsme pozvali na  letošní tematické od-
poledne,” vysvětluje Ondřej Bezr. 

Petru Börnerovou a  jejího manžela 
Tomáše „Bobka“ Bobrovniczkého ná-
vštěvníci Blues Alive dobře znají, oba 
tu koncertovali v  rámci různých pro-
jektů. Nyní přijíždějí s rodinným triem, 
kde Petřin zpěv a akordeon a Bobkovu 
kytaru doplňuje jejich osmiletý syn 
Tomáš Jr., který s rodiči stabilně hraje 
v kapele už dva roky. 

Jan Martinek patří k  absolutním 

legendám české bluesrockové kyta-
ry a  jeho syn Lukáš k  jejím největším 
současným hvězdám. „Málokdo ale asi 
ví, že „muzikantský Martinek“ je ještě 
jeden: Lukášův starší bratr Jan jr. Ten je 
sice profesí novinářem, ale celý život se 
intenzivně věnuje hudbě, převážně té 
tvrdší, jako bubeník,“ podotýká Bezr. 
Rodinné setkání na šumperském pódiu 
bude unikátní příležitostí slyšet všech-
ny tři Martinky pohromadě.

„Když vznikl nápad pozvat na  te-
matické odpoledne rodinné kapely, 
měl jsem sen, že by bylo hezké, kdyby 
se povedlo do Šumperka dostat i Vla-
dimíra Mišíka s  jeho syny Martinem 
a Adamem, kteří se hudbě profesionál-
ně věnují. V pozitivní výsledek jsem ale 
při vědomí vytíženosti všech tří moc 
nedoufal,“ přiznává dramaturg Bezr. 
O to větší a příjemnější překvapení pro 
něj bylo, že Mišíkův manažer po  ně-
jakém čase poslal kladnou odpověď. 
A navíc nabídl, že s pánskou částí Mi-
šíkovy muzikantské rodiny přijede i ta 
dámská. Tedy Vladimírova manželka 
Eva a dcera Bára. 

22. ročník Blues Alive uzavřou dal-
ší hvězdy, jako jsou psychedelický 
„temnař“ Hugo Race, uskupení Jane 
Lee Hooker, písničkář Eric Bibb nebo  
Mr. Sipp, čerstvý objev americké blueso-
vé scény, nazývaný také The Mississip- 
pi Blues Child.

Pokud bude pravidelným návštěvní-
kům festivalu tahle kapela něčím po-
vědomá, budou jistě na správné stopě: 
vznikla totiž personálním a zčásti i sty-
lovým převratem v  souboru Bluesrai-
ders, který už v  Šumperku účinkoval 
v letech 2013 a 2014. Kapela je dítětem 
Jána Liteckého-Švédy jr.  Mississippi 
Mixtape vystoupí od  šesté podvečerní 
ve foye domu kultury.

Na pódiu ji poté vystřídá polská mla-
dá čtveřice Cheap Tobacco, která si po-
rotu loňského Blues Aperitivu získala 
osobitým přístupem a naprosto profe-
sionálním výkonem. Ozdobou kapely 
je vynikající zpěvačka Natalia Kwiat-
kowska, která tvoří vynikající tým s ky-
taristou Robertem Kapkowskim.

Člověk nemusí vládnout bůhvíjakým 

fištrónem, aby mu došlo, že Hugo Race, 
známý psychedelický „temnař“, má 
v oblibě bluesmana Johna Lee Hooke-
ra. Spousta Raceovy hudby totiž s Ho-
okerem úzce souvisí. Což samozřejmě 
neznamená, že Race z  Hookera bez-
ostyšně krade. Je to prostě jakési vzá-
jemné vyladění. A tak to, že Race nyní 
natočil v duu s dlouholetým parťákem 
z  The True Spirit, harmonikářem Mi-
chelangelem Russem, celou hookerov-
skou desku, vlastně není až tak velké 
překvapení. Zvuková špína se tu kříží 
s  krystalickou čistotou. Přesně takový 
„Hookerův dnešní svět“, alespoň podle 
Race a Russa, je. Naživo to bude nepo-
chybně mimořádný zážitek.

Dana „Danger“ Athens, Hail Mary Z, 
Tracy Hightop, Melissa „Cool Whip“ 
Houston a Tina „T-Bone“ Gorin. Ne, to 
nejsou jména z drsného komiksu, nýbrž 
sestava kapely, která si „přechylovací“ 
přesmyčkou vetkla do  názvu jméno 
jednoho z  největších bluesových klasi-
ků, jehož sté výročí narození si shodou 
okolností letos připomínáme. „Jako 
první mě zaujal ten vtipný název, tepr-
ve pak jsem si poslechl jejich debutové 
album No B.! - a byla to láska na první 
poslech,“ říká Berz. Pokr. na str. 10

Večerní hlavní koncert v pátek 17. listopadu odstartuje dlouholetý kytarista, skla-
datel a producent s mississippskými kořeny Zac Harmon.  Foto: archiv

V sobotu se mohou bluesoví fanoušci těšit na Huga Race, známého psychedelické-
ho „temnaře“.  Foto: archiv

Jedenačtyřicetiletý Mr. Sipp bývá také 
nazýván The Mississippi Blues Child. 
 Foto: archiv

Ozdobou kapely Cheap Tobacco je 
vynikající zpěvačka Natalia Kwiat-
kowska.  Foto: archiv

Petra Börnerová vystoupí v rámci te-
matického odpoledne.  Foto: archiv

Sobota se nese 
ve znamení rodinných 

kapel, ty budou vévodit 
tematickému odpoledni

Festival uzavřou Hugo Race, 
Cheap Tobacco, Eric Bibb 

a Castro Coleman

Blues Alive 2017
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   Pokr. ze str. 9
„Ty holky hrají blues s  podobným 

feelingem, jaký mívaly mé oblíbené 
holčičí rockové kapely z první poloviny  
90. let typu Babes In Toyland nebo L7,“ 
domnívá se dramaturg, podle něhož jsou 
to „černé kobyly“ letošního ročníku.  

Když v  roce 2012 odehrál Eric Bibb 
na  Blues Alive svoje společné vystou-
pení s  malijským kytaristou Habibem 
Koitém v  projektu Brothers In Bama-
ko, byl natolik spokojen s festivalovým 
servisem a s reakcemi šumperského pu-
blika, že projevil přání zahrát si zde při 
nejbližší příležitosti znovu, tentokrát 
mimo své vedlejší projekty, a prezento-
vat hudbu, která je pro něj nejtypičtější, 
tedy akustickou podobu blues. Ladění 
termínů trvalo dlouhých pět let, než 
obě zúčastněné strany dosáhly možnos-
ti naplnění svého přání.

Eric Bibb (1951) se nemohl narodit 
lépe. Jeho otcem byl Leon Bibb, jeden 
z  písničkářů, kteří působili v  60. le-
tech na  rozvíjející se newyorské scé-
ně. Za strýčka měl slavného jazzového 
pianistu a  skladatele Johna Lewise ze 
stylotvorného Modern Jazzz Quartetu. 
Kmotrem mu byl slavný černý zpěvák 
Paul Robeson a  domů k  Bibbovým 
chodila spousta dalších „strejdů“ z hu-
dební branže. Přestože první desky na-
točil už v 70. letech a na hudební scéně 
se pohyboval nepřetržitě, hlavní etapa 
Bibbovy kariéry začala až v deváté de-
kádě. Tehdy se zdvihl zájem o hudeb-
níky, kteří revitalizovali meziválečné 
akustické blues a  vystavěli na  něm  
každý svůj svébytný rukopis. 

Jedenačtyřicetiletý Castro Coleman, 
jak zní občanské jméno Mr. Sippa, bývá 
také nazýván The Mississippi Blues 
Child, podle bluesové pravlasti, v  níž 
se narodil a  zahájil svoji muzikant-
skou dráhu. Patří k čerstvým objevům 
americké bluesové scény, do povědomí 
veřejnosti jej doslova vystřelilo vítěz-
ství v kategorii nejlepšího alba nového 
umělce v  nejprestižnějších žánrových 
cenách Blues Music Awards, jehož  
vloni dosáhl za druhé album The Missis- 
sippi Blues Child. Skvělý instrumen-
talista, zpěvák a  zkušený showman,  
jehož styl tvaroval odkaz starých mi-
strů z  Mississippi a  B.B. Kinga, stejně 
jako americký gospel, si zahrál menší 
roli kytaristy ve velmi zdařilém biogra-
fickém filmu o  Jamesi Brownovi Get 
On Up v produkci Micka Jaggera.

Nedílnou součástí každého ročníku 
Blues Alive jsou tradiční noční jam  
sessions. Letos proběhne opět afterpar-
ty po  čtvrtečním koncertování. Jejím 
dějištěm bude Pivnice Holba a hlavním 
účastníkem bude Phil Shoenfelt and 
Southern Cross. 

Páteční a  sobotní jam sessions bu-
dou po  skončení hlavního večerního 
programu hostit dvě místa, a  to foyer 
domu kultury a Pivnice Holba. V piv-
nici se mohou posluchači v  pátek tě-
šit na  Slovak Blues Project a  v  sobotu 
na Cheap Tobacco. Ve foyer pak v pá-
tek na na King Bee a v sobotu 18. listo-
padu na Mississippi Mixtape. 

Pro Blues Alive už několik let platí, 
že všichni, kteří si nechtějí listopado-
vé bluesování nechat ujít, by si měli 
včas opatřit vstupenky. „Na  festival 

se sjíždějí fanoušci z  celé republiky 
a  také Evropy. Bohužel se stává tra-
dicí, že právě oni si lístky objednají 
a  na  domácí pak nezbudou. A  to je 
i  případ letošního ročníku. Již nyní 
jsou vstupenky na  páteční a  sobotní 
koncertování vyprodané a  zbývá jen 
několik málo na čtvrteční koncert. Je 
ale možné, že v době, kdy vyjde tato 
příloha zpravodaje, nebudou už ani ty 
k dostání,“ připouští ředitel festivalu. 
Šest týdnů před letošním ročníkem 
tak podle něj pořadatelé hlásí, že je již 

devětadevadesát procent vstupenek 
vyprodaných.  Text zpracovala 

Z. Kvapilová, foto: Blues Alive

Závěrečná poznámka
Bližší informace na  www.bluesa-

live@cz. Vstupenky lze koupit v  po-
kladně DK ve  všední dny od  14 do   
18 hod., tel.č. 583 214 279. 

Vstupenky na Blues Alive 2017 jsou 
v  prodeji na  festivalovém webu www.
bluesalive.cz a  v  pokladně Domu kul-
tury Šumperk.

Koncertování doprovodí 
jam sessions, vstupenky 
jsou již téměř vyprodané

VSTUPENKY A UBYTOVÁNÍ:
Blues Alive, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk 
Monika Kohajdová, tel.: 583 363 034, fax: 583 214 287 
e-mail: kohajdova@bluesalive.cz 
www.bluesalive.cz
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Penzion G***
Fialova 3, 787 01 Šumperk 
tel: 583 363 050, 777 193 190 
e-mail: info@penziong.eu
www.penziong.eu

PO
DP

OŘ
ILI

G
EN

ER
Á

LN
Í 

PA
R

TN
ER

H
LA

VN
Í 

PA
R

TN
EŘ

I

WWW.BLUESALIVE.CZ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PRODEJ 
ORIGINÁLNÍCH 
TRIČEK A CD

VINCE AGWADA TOUR:
06. 11. / KOLÍN 
07. 11. / BRNO
08. 11. / OSTRAVA-KLUB PARNÍK
09. 11. / OLOMOUC-BOUNTY
10. 11. / ÚSTÍ NAD LABEM
11. 11. / VARNSDORF
12. 11. / PRAHA
13. 11. / MOST
14. 11. / ŽATEC
15. 11. / KARLOVY VARY
16. 11. / RÝMAŘOV
18. 11. / ČESKÝ TĚŠÍN
19. 11. / VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
20. 11. / PŘEROV

BEX MARSHALL TOUR:
14. 11. / VYŠKOV
15. 11. / NOVÝ JIČÍN
16. 11. / PRAHA
18. 11. / BRNO
19. 11. / UNIČOV
20. 11. / RÝMAŘOV
21. 11. / BOSKOVICE  
27. 11. / KARLOVY VARY
28. 11. / ÚSTÍ NAD LABEM
29. 11. / OLOMOUC
30. 11. / OSTRAVA
01. 12. / NOVÉ MESTO NAD VÁHOM (SK)
02. 12. / BREZNO (SK)
03. 12. / VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ
04. 12. / VARNSDORF
05. 12. / MOST
06. 12. / RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
07. 12. / ŽATEC
08. 12. / MILEVSKO
09. 12. / HRADEC KRÁLOVÉ
10. 12. / PRAHA
11. 12. / KOLÍN-DIVADLO
12. 12. / CHOMUTOV
13. 12. / ZLÍN
14. 12. / BRUNTÁL

XXII

POŘÁDÁ BLUES ALIVE S.R.O. POD ZÁŠTITOU MINISTRA KULTURY ČR MGR. DANIELA HERMANA, HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE LADISLAVA OKLEŠŤKA A SENÁTORA 
A STAROSTY MĚSTA ŠUMPERKA MGR. ZDEŇKA BROŽE. AKCE SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY ČR, OLOMOUCKÉHO KRAJE, MĚSTA ŠUMPERKA

Čtvrtek  18:00   1. hlavní koncert  490 Kč
Pátek  14:00   H-Club 90 Kč
Pátek  18:00  2. hlavní koncert   470 Kč
Sobota  11:00  Kino Oko  50 Kč
Sobota  18:00 3. hlavní koncert + tem. odpoledne  570 Kč

Permanentka (2. hlavní koncert, 3. hlavní koncert + 
tematické odpoledne + bonus CD)  790 Kč

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER

PARTNEŘI

Čtvrtek 16.11. / 12:00 / Velký sál Domu kultury Šumperk / koncert pro školy 
PHIL SHOENFELT AND SOUTHERN CROSS (GB/CZ)

Čtvrtek 16.11. / 19:00 / Velký sál Domu kultury Šumperk / 1. hlavní koncert
Foyer: BAND OF HEYSEK (CZ)
PHIL SHOENFELT AND SOUTHERN CROSS (GB/CZ)
SLAWEK WIERZCHOLSKI I NOCNA ZMIANA BLUESA (PL)
NICK SCHNEBELEN BAND (USA)

JONNY LANG (USA)
Jam session – 24:00 Pivnice Holba: zahájí PHIL SHOENFELT AND SOUTHERN CROSS (GB/CZ)
         
Pátek 17.11. / 14:00 / H – Club Šumperk 
HOT TAMALES TRIO (PL)
VINCE AGWADA TRIO (USA/CZ)
                
Pátek 17.11. / 18:00 / Velký sál Domu kultury Šumperk / 2. hlavní koncert
Foyer: KING BEE (GB/CZ)
SLOVAK BLUES PROJECT (SK)
BEX MARSHALL BLUES BAND (GB/CZ)
JOHN MEDESKI’S MAD SKILLET (USA)
ZAC HARMON (USA)
BLUES HARP EXPLOSION FEAT. BILLY BRANCH, 
JAMES HARMAN AND MAGIC DICK (USA/GB)
Jam session – 24:00 Foyer Domu kultury: zahájí KING BEE (GB/CZ)
Pivnice Holba: zahájí SLOVAK BLUES PROJECT (SK)
              
Sobota 18.11. / 11:00 / Kino Oko Šumperk 
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA  
(ČT 2017, námět, scénář a režie Jitka Němcová, hrají: Vladimír Mišík, Adam Mišík, 
Radim Hladík a další)                  

Sobota 18.11. / 13:00 / Velký sál Domu kultury Šumperk / Tematické odpoledne
Rodinné kapely:
PETRA BÖRNEROVÁ TRIO (CZ/SK)
JAN MARTINEK, LUKÁŠ MARTINEK A JAN MARTINEK JR. (CZ)
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKY (CZ)

Sobota 18.11. / 18:00 / Velký sál Domu kultury Šumperk / 3. hlavní koncert
Foyer: MISSISSIPPI MIXTAPE (SK)
CHEAP TOBACCO (PL)
HUGO RACE AND MICHELANGELO RUSSO (AUS/IT)
JANE LEE HOOKER (USA)
ERIC BIBB (USA)
MR. SIPP (USA)
Jam session – 24:00 Foyer Domu kultury: zahájí MISSISSIPPI MIXTAPE (SK)
Pivnice Holba: zahájí CHEAP TOBACCO (PL)

KONCERTY V ŠUMPERKU 

MODERUJE MAREK HLAVICA

RESTAURACE DOMU KULTURY:

STÁLÁ EXPOZICE FOTOGRAFIÍ Z BLUES ALIVE

ŠUMPERK 16.–18.11.2017 
WWW.BLUESALIVE.CZ

JONNY LANG

NICK SCHNEBELEN TOUR:
08.11. / ELBLĄG (PL)
09.11. / TORUŃ (PL)
10.11. / HOLEŠOV
11.11. / SKALICA (SK)
14.11. / ČESKÉ BUDĚJOVICE
15.11. / BRATISLAVA (SK) 
17.11. / ŁÓDŹ (PL)
18.11. / DOBROMIERZ (PL)
19.11. / CHORZÓW (PL)
21.11. / MIKOŁÓW (PL)
22.11. / SOSNOWIEC (PL)
23.11. / PUŁAWY (PL)
24.11. / SUWAŁKI (PL) 
25.11. / BIAŁYSTOK (PL)
26.11. / OLSZTYN (PL)

19.11. /18:00  
BLUES ALIVE V POLSKU
MDK BATORY, CHORZÓW   
MISSISSIPPI MIXTAPE (SK) 
NICK SCHNEBELEN (USA)
MR. SIPP (USA)

Blues Alive 2017
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Kulturní kaleidoskop

Pestrý kaleidoskop šumperských kulturních událostí a akcí

Oblíbený festival Džemfest se letos 
uskuteční v pátek 22. října v Domě kul-
tury Šumperk. Letos program ovládnou 
písničkáři, v  programu vystoupí hned 
čtyři - Tomáš Klus a  jeho Cílová sku-
pina, Peter Aristone s  kapelou, Voxel 
a Pokáč. Z kapel budou na Džemfestu 
řádit Rybičky 48 a Leon.

„Věřte nebo ne, ale o vystoupení To-
máše Kluse jsme jednali celých šest let. 
Na Šumpersku zahraje poprvé od doby, 
kdy začal být slavný,“ uvedl za pořada-
tele Ondřej Polák. Další výjimečnou 
událostí má být podle pořadatelů vy-
stoupení slovenského hitmakera Petera 
Aristoneho, který na  Džemfest dorazí 
přímo z  turné po  Spojených státech. 
Tahákem letošního programu bude 
také show kapely Rybičky 48, která vy-
prodává „kulturáky“ po  celé republice 
a její hity v poslední době zaplnily český 
éter. Hudební fajnšmekři se pak mohou 
těšit na speciální společný recitál dvou 
nejvýraznějších osobností mladé pís-
ničkářské scény Voxela a Pokáče. 

Line up šumperského festivalu do-
plní mladá talentovaná kapela Leon, 
která s  aktuálním hitem Volný pád už 
třikrát vyhrála hitparádu hudební tele-
vize Óčko.

Úvod Džemfestu patří již tradičně 
nejkrásnějším českým horám. V  rám-
ci celovečerního programu Džem up 
večírek ve  spolupráci s  Jeseníky - SCR 
vás čekají v pátek 13. října od 18 hodin 
v hotelu Červenohorské sedlo výstava, 
koncert a degustace originálních pokr-
mů i nápojů v  rámci iniciativy Ochut-
nejte Jeseníky. 

Ve  středu 18. října se od  18 hodin 
odehraje v  kavárně Pikola Kavárenské 
džemování s  řízenou degustací pále-
nek z  Maršíkova a  vernisáží výtvarné-
ho umění. O  den později, ve  čtvrtek 
19. října, pak bude šumperská městská 
knihovna hostit pořad Poezie a  hud-
ba s  českou kytaristkou, skladatelkou 
a zpěvačkou Dagmar Voňkovou.

Ve čtvrtek večer pak bude kino Oko 
od  osmé večerní patřit Matrixu. Kul-
tovní „kultovka“, legendární legenda, 
ikonická ikona! Vychutnejte si Matrix 

po dvaceti letech znovu ve filmové kva-
litě na  plátně kina a  znovu se zeptejte 
sami sebe, jestli byste si vybrali mod-
rou, nebo červenou pilulku:). -red-

Necelý měsíc zbývá do  vyvrcholení 
oslav desátých narozenin spolku Jokes 
&Games, který pořádá pro děti zába-
vu a  akce v  šumperském regionu. Vel-
ká oslava, jež se bude odehrávat v kině 
Oko, vypukne symbolicky 10. listopadu.

„Letošní rok jsme měli pro všechny 
naše fanoušky nachystanou spoustu 
překvapení, právě kvůli našim kulati-
nám. Tím posledním bude premiéra 
filmu Továrna na  zábavu,“ říká Jakub 
Gloza, zakladatel spolku Jokes&Ga-
mes. Film, který vypráví příběh malého  
kluka, jenž za  počátečních nesympa-
tií učitelů a  svých vrstevníků budoval 
„Továrnu na  zábavu“, se natáčel více 
než rok. „Ukousli jsme si hodně velké 
sousto, když jsme se rozhodli natočit 
hodinový film, který by měl mít spád, 
akčnost a  emoce. Myslím si však, že 
jsme na cestě k tomu, abychom to do-
táhli do konce,“ uzavírá Jakub. 

Neprofesionální film si Jakub reží-
roval sám, kamery se ujal mohelnický 
kameraman Ivo Zatloukal. Před kame-
ru si pak stoupli přímo učitelé a  žáci 
Základní školy Jednička, kde se teh-
dy všechno odehrávalo, nebo členové 
spolku. „Všichni na place odvedli skvě-
lou práci, šli do toho naplno a nebáli se. 
Za  to jim rozhodně patří velký obdiv 
a dík, protože ne každý má tu odvahu,“ 
hodnotí Jakub. Na  film, který mapuje 
dějiny šumperského spolku, se může 
podívat každý z vás. Vstupenku za sto 
korun a více informací najdou zájemci 
na www.kinosumperk.cz. -red-

Knihovnice v  půjčovně Sever v  Te-
menické ulici chystají výstavu nazvanou 
Len, jak ho neznáme. Zdeňka Přikry-
lová, autorka řady expozic podniku 
AGRITEC, na ní představí, co všechno 
se dá ze lnu vyrobit. 

Expozice AGRITEC získala na  letní 
etapě Flory Olomouc ocenění - první 
místo spolku PELERO (sdružení pěstite-
lů a zpracovatelů léčivých, aromatických 
a kořenových rostlin). Výstava bude za-
hájena v  úterý 17. října v  17.15 hodin 
v  knihovně a  potrvá do  30. listopadu. 
Během výstavy představí v  doprovod-
ném programu zástupci firmy AGRITEC 
75 let výzkumu lnu v Šumperku. -zd-

Folklorní pěvecký soubor Seniorky 
pořádá ve  středu 18. října v  18 hodin 
benefiční koncert, jehož výtěžek bude 
věnován Dětskému klíči Šumperk. Ode-
hraje se v klášterním kostele v Kladské 
ulici.

Tématem koncertu bude Procház-
ka pěveckým rokem od  jara do  zimy. 
Jako host vystoupí Ženský pěvecký sbor 
Slavice ze Zábřehu. Průvodního slova 
se ujme Jindřich Solovský. Vstupné je 
dobrovolné. -red-

V rámci projektu Poezie a hudba vy-
stoupí ve  čtvrtek 19. října v  knihovně 
česká kytaristka, skladatelka a zpěvač-
ka Dagmar Voňková. Setkání začíná 
v 18 hodin a vstupné je osmdesát ko-
run, se vstupenkou na  Džemfest pak 
padesát korun.

Dagmar Voňková veřejně vystupu-
je od  roku 1971, později jako členka 
volného sdružení písničkářů Šafrán. 
Proslavila se skvělou technikou hry 
na  kytaru plnou experimentů. Jazyk 
jejích textů, způsob zpěvu, tvorba me-
lodií a celkový přístup k písním v sobě 
spojuje divošské kořeny českého lido-
vého umění a  autorčinu nespoutanou 
hravost a hledačství. Nejstarší z českých 
písničkářek po devíti letech letos vydala 
nové album. Koncert probíhá jako do-
provodná akce festivalu Džemfest. -kš-

 

Festival pohádek chystá na říjen šum-

perské divadlo. Odehraje se od  pátku 
20. do neděle 22. října. Na děti přitom 
čeká po každém představení hodinová 
diskotéka s  pohádkovými melodiemi 
a  tvůrčí dílna ve spolupráci se Středis-
kem volného času Doris. Představení 
začínají vždy v  16 hodin a  vstupné je 
sedmdesát korun, na  dvě představení 
a více pak padesát korun.

V  pátek 19. října přiveze do  Šum-
perka zlínské Divadlo Scéna Pohádku 
z  březové chaloupky Křemílka a  Vo-
chomůrky. V  sobotu 20. října zavítá 
do  šumperského divadla Slezské diva-
dlo Opava s pohádkou O vlku a kůzlát-
kách a festival uzavře v neděli 21. října 
pohádka Matěje Mužíka Terezka a kou-
zelné autíčko v  podání olomouckého 
Divadla Tramtarie.  -red-

V  pátek 27. října od  19 hodin se na   
jevišti velkého sálu domu kultury před-
staví Buckshot Gala. Jde o jazzovou sku-
pinu z jižní Francie, jejíž muzikanti spolu 
hrají už několik let především vlastní 
skladby ve  stylu moderního jazzu, ale 
čerpá inspiraci také z klasické a součas-
né hudby. Soubor má za  sebou stovky 
klubových koncertů po celé Francii, byl 
vybrán jako finalista několika soutěží 
a hrál i na prestižních jazzových festiva-
lech v Nice a Antibes. -red-

Slezské divadlo Opava přiveze po-
hádku O vlku a kůzlátkách. 
 Foto: archiv

Centrum pro rodinu

Džemfest ovládnou 
písničkáři

V Šumperku se bude 
promítat Továrna na zábavu

Folklorní pěvecký 
soubor Seniorky pořádá 

benefiční koncert

Cyklus Poezie a hudba 
přivítá Dagmar Voňkovou

V domě kultury vystoupí 
Buckshot Gala

Děti potěší Festival pohádek

Letos program ovládnou písničkáři, 
mimo jin i kapela Voxel.  Foto: archiv

Knihovna Sever představí 
len, jak ho neznáme

Každou St od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každou St od 15 hod. ve „FS“   Odpolední herna pro děti  Hraní 
pro   děti bez organizovaného programu 
Každou St od 15 hod. v „Č“   Čítárna pro veřejnost 
Každý Čt od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory 
  Předčítání z knih, vzájemné sdílení
Každý Čt od 16.30 hod. ve „FS“   Cvičení s rehabilitačními prvky
20. 10. od 15.30 hod. ve „FS“   Duchovní obnova pro maminky na RD  
   Téma „Žena v Bibli jako zdroj a inspirace 
  pro dnešní ženy“, nutné přihlásit se na   
  tel.č. 731 402 395.
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, otevřena pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 
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Kulturní servis

Městská knihovna

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A  SVOBODNĚJI! Pro-
stor je otevřen každý den podle zájmu 
našich klientů.

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Šance pro mladé lidi do 25 let - možnost získat práci dle vlastních 
představ díky poradenství, vzdělávání, podpoře pracovních míst, Šance na podni-
kání nejen pro nezaměstnané - možnost otestovat si své podnikání v podnikatel-
sko-zaměstnaneckém družstvu. Inf. E. Škrabalová, tel: 777 606 368.
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: sumperk@cpkp.cz, M.R. 
Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

13. 10. od 14 hod. v „S“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hraje skupina Staří kamarádi. 
14. 10. v 17 hod.   Jen tak  Vystoupí M. Pospíšil (jazzový 
v kavárničce Lalala v „S“   klavír), Maki (zpěv a kytara), J. Novák   
  (kouzelník) + vernisáž Š. Coufalové 
  (olejomalby).
19. 10. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje skupina Albatros.
26. 10. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hrají Pepa a Vašek.
Bližší informace: P.D. Simonová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.tereza@
pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
Informace o dalších aktivizačních programech na www.pontis.cz. 

Pontis Šumperk 
- Univerzita volného času

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika 
 Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo 
 na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com. Zde lze získat inf. k pravidelným pro-
gramům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB 
stránky - skupina Batůžkáři Šumperk. Hledáme do naší skupiny Batůžkářů dobrovol-
níka, který by se střídal jednou za 14 dnů a vedl zájemce na turistiku.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

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

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující  Setkávání
v měsíci od 15 hod.  pro dlouhodobě pečující o  nemocné v  dom. 
 prostředí zaměřené na vzájemné sdílení.
Každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz. Možnost požádat o Modlitby za umíra-
jící v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel.č. 703 176 291.

Charita Šumperk

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
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Do 30. 11. ve Vile Doris  Výkup kaštanů a žaludů 
 Vždy v Út, St a Čt od 15 do 17 hod. na recepci 
14. 10. od 9 hod. v „AD“ na K  Keramika pro každého  Volná tvorba 
 z keramické hlíny pro děti i dospělé
18. 10. od 17.15 hod. na „K“  Sedánky pro mamky 
 Tvoření všeho druhu pro ženy každého věku 
26. 10. a 27. 10. vždy  Kam nás cesty zavedou…  Prázdninové 
 výtvarné dílny v ateliéru na téma cestování 
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. 
725 072 335, http://www.doris.cz.

SVČ Doris

12. 10. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - šperky z korálků 
13. 10. od 12 hod. v „K“   Technika a my
20. 10. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na „Komíně“
26. 10. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou - pletení 
  z pediku
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“ = klu-
bovna SONS

SONS Šumperk

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každé úterý od 15 hod v „T“   Sportovní klub pro mládež 
  Pro děti 4. - 9. třída
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace v angličtině pro mírně 
  pokročilé
Bližší informace: A. Malach, tel.č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvatio-
narmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, „DS“, „T“ = divadelní sál, 
tělocvična ZŠ Vrchlického. „KC“ dále nabízí kluby pro seniory, keramický kroužek 
pro ženy, poradenství Filemon pro propuštěné vězně. Více na www.armadaspasy.cz/
pobocky/sumperk.

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy



13 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

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

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

 

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

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

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

www.ajak-sumperk.cz

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, e-mail: info@ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium angličtiny 
a němčiny ve školním roce 2017/2018

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity 
v Praze - Konzultační středisko Šumperk přijímá přihlášky do 
BAKALÁŘSKÉHO (Bc.) a navazujícího magisterského
(Ing.) studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj 
s výukou pouze o víkendech a probíhající pouze v Šumperku.

www.ajak-sumperk.cz

PŘÍJEM 

PŘIHLÁŠEK

zve všechny zájemce o studium na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
16. 10. – 19.10.2017  od 9,00 do 17,00 hodin

pro umělecké obory:

82-41-M/04 Průmyslový design
82-41-M/05 Gra� cký design

Přihláška k talentové zkoušce do 30. 11. 2017
Pro zájemce o studium uměleckých oborů pořádáme přípravný 
výtvarný kurz na talentové zkoušky. Podrobné informace o jed-
notlivých oborech a přípravném kurzu na www stránkách školy.

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

Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola Šumperk,
Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk
http:// www.vsps-su.cz , 
telefon 583 326 240

ZHUBNĚTE 
S RADOSTÍ 
NATRVALO

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnu� srados� .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

již 27 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění pro hotely, domácnosti
MYTÍ, VOSKOVÁNÍ PVC, DLAŽEB 
- nanášení ochranných vosků, leštění
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE 
- kompletní úklidy a Bona systém
PŮJČOVNA ČISTICÍCH STROJŮ 
! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !
PRODEJ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 

 PŮJČOVNA S DOVOZEM !

NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

Úklid a čištění

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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

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 českého výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 13. 10. 2017 do 26. 10. 2017

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna Hanušovice
Buchta s makovou náplní 175 g ...............................13,50 Kč
Pekárna Opava
Chléb křupák 350 g .......................................................14,90 Kč

!!!!!!
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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

Nově nabízíme čištění teras, chodníků, zámkové dlažby, 

vstupů u domů a fasád tlakovým mytím!

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

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika v ruce, polička je pořád na skříni, kape 
kohoutek a manžel nemá čas? Nevadí, je tu pro Vás

NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny  v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

Výhodou areálu je soukromí a nerušený pobyt v příjemném, uzavřeném prostředí.

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

Kapely na Džemfest přepravuje

TOMÁŠ KLUS
RYBIČKY 48
PETER ARISTONE
VOXEL / POKÁČ / LEON
a vy !

pá 20. října / DK šumperk

Pá 13.10. Zahajovací večírek / ČHS
St 18.10. Kavárenské Džemování / Pikola
Čt 19.10. Dagmar Voňková / knihovna
Čt 19.10. Matrix / kino Oko

Cena Olomouckého kraje
 za přínos v oblasti kultury 

2014

Cena Města Šumperk 
v kategorii kultura 

2013

Džemfest se koná pod osobní záštitou hejtmana 
Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka.

generální partner

www.dzemfest.cz  /džemfest

AZ EKOTHERM s.r.o., výrobní závod Šumperk
Zábřežská 68, tel: 583224801, 583215309, email: sumperk@azeko.cz

www.azeko.cz

okna     
zimní 

zahrady  

!!! AKCE !!!
Dřevěné 
brikety 50 kg

139,-
Zimní zahrada 

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

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.optomedic.cz       
www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

*akce se vztahuje na skla:
na DÁLKU / BLÍZKO-Multifokální skla VARILUX/Dálka-Práce s PC-Blízko=VŠE V JEDNOM/

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

DVA páry brýlových skel 
za cenu JEDNOHO

   1+1 ZDARMA
Úspěšná akce pokračuje

* Více informací v optice

KONTAKT:

Denní forma zakončená maturitní  zkouškou:
Agropodnikání 
– tradiční obor v novém pojetí,  řidičský průkaz skupiny B a T zdarma
Cestovní ruCh 
– prestižní a dynamický obor, možnost zaměření na hotelový provoz   
s rozšířenou výukou cizího jazyka, certifikát průvodce cestovního ruchu
ekologie A životní prostředí 
– široké zázemí pro  obor - školní arboretum, botanická zahrada, sad původ-
ních ovocných odrůd, učebna v přírodě, praxe u Lesů  ČR a ve veřejné  správě
Dálková forma  zakončená maturitní zkouškou:
veřejnosprávní  činnost 
– možnost  studia při zaměstnání, uplatnění ve státní správě a samosprávě

Možnost ubytování na  domově mládeže s celodenním stravováním.

DNy OTevřeNých Dveří 
pátek 1. 12. 2017  a pátek 9. 2. 2018 od 13.00 do 17.00 hodin
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Více informací na 800 777 000

Hledáte práci?
Hledáme posilu týmu na pozici:

Seřizovač
Výdělek až 
33.000 Kč
v závislosti na praxi, výkonu a odpracovaném časovém fondu.

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

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

Sedací souprava OSHO
novinka na našem studiu 
v Šumperku s 20% slevou

více informací na 
www.hevos.cz 29.229 Kč


