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Z OBSAHU Nebe nad letištěm ovládli draci

Draci se na obloze střídali a bylo se na co dívat. Netopýři, orlové, rogala, papoušci, 

krychle, motýli i ti praví papíroví, mnohdy vlastnoručně vyrobení.  Foto: -zk-

Stoletá Marie Kohoutová je stále plná 

optimizmu a chuti do života. K naroze-

ninám jí popřál i šumperský místosta-

rosta Marek Zapletal.  Více na straně 2

Blížící se letní londýnské olympijské 

hry připomněl Šumperanům londýnský 

doubledecker.  Více na straně 3

Město se letos v listopadu začte do Vacu-

líkovy Kozy na trati.  

 Více na str. 3, 5 a 10

Nikoliv letadla, ale desítky papírových 

draků se vznášely třetí říjnovou sobotu 

nad šumperským letištěm. Středisko 

ekologické výchovy při místním Domě 

dětí a mládeže - Vile Doris zde totiž ve 

spolupráci s Aeroklubem uspořádalo 

tzv. Drakiádu. 

A zájem veřejnosti předčil všechna 

očekávání - na akci zavítalo odhadem 

na sedm set  lidí lidí. „Šlo o třetí ročník 

a rozhodně nejúspěšnější. Bezesporu 

k tomu přispělo i krásné počasí,“ uvedl 

Jiří Kamp z Vily Doris. Kromě hromad-

ného pouštění draků, které si mohli malí 

příchozí přímo na místě vyrobit, zde děti 

vytvářely zvířátka z kaštanů a větrní-

ky a spolu se svými rodiči či prarodiči 

rovněž obdivovaly vystavená klubová 

letadla. -zk-

Rozšířené číslo: 
Blues Alive 2011

Strany sedm až deset tohoto čísla 

jsou věnovány mimořádné hudeb-

ní události, která je už šestnáct let 

součástí kulturního života Šumper-

ka. Na mezinárodní festival Blues 

Alive se letos sjedou na dvě desítky 

interpretů a skupin ze Spojených 

států amerických, Velké Británie, 

Skotska, Polska, Slovenska, Maďar-

ska a samozřejmě Česka.

Festival, který proběhne od 

17. do 19. listopadu, nabídne 

lákavé menu složené z mno-

ha chodů. Počínaje čtvrtečním 

koncertem „bílého“ Američa-

na Kennyho Wayna Shepherda 

přes páteční hlavní koncert, jenž 

se ponese v duchu evropského 

a afrického mixu, až po sobotní 

vystoupení takových hvězd jako 

jsou Maďar Mátyás Pribojszki či 

Američané Pat Smillie a Houston 

Guitar Shorty. -red-

Inzerce
tel. č. 724 521 552
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Sedminásobná prababička se dožila stovky
Hned dvakrát oslavila úctyhodné kulatiny v podobě stých 

narozenin Marie Kohoutová, jež bydlí v šumperském Do-

mově důchodců U sanatoria. Zatímco první oslava proběhla 

v šumperské nemocnici, z níž byla přesně na své narozeniny 

propuštěna, podruhé jí popřáli k nádhernému jubileu spolu-

bydlící a personál z Domova důchodců, dcera Jaroslava, syn 

Jiří a také místostarosta Marek Zapletal.

Marie Kohoutová pamatuje rakouskou monarchii, první 

republiku, obě světové války i období socialismu. Narodila 

se v roce 1911 manželům Ondráčkovým v Hrabenově jako 

nejstarší ze šesti dětí. Dnes přitom z jejích pěti bratrů žije 

pouze šestaosmdesátiletý Miloš, který bydlí v šumperské 

„dépéesce“ Markéta.

V jedenadvaceti letech se slečna Marie, která tehdy pra-

covala jako vyučená tkadlena v zábřežské Hedvě, provdala 

za o sedm let staršího Hynka, který pocházel rovněž z Hra-

benova a jenž, ačkoliv se vyučil stolařem, celý život pracoval 

v šumperské cihelně. 

Do Temenice se manželé Kohoutovi přestěhovali po vál-

ce a společně vychovali tři děti - nejstarší Marii, o osm let 

mladší Jaroslavu a nejmladšího syna Jiřího. V době mezi 

mateřskými povinnostmi pracovala paní Marie, jejímž vel-

kým koníčkem byly ruční práce a četba knih, v cihelně, kar-

tonážnictví a nakonec v „panelárně“. Když její manžel v roce 

1987 zemřel, zůstala v temenickém domku sama a později se 

přestěhovala k dceři Jaroslavě, která bydlí rovněž v Temeni-

ci. „Maminka s námi byla asi tři roky a pak se rozhodla pro 

Domov důchodců, ve kterém žije již dvanáct let,“ řekla dcera 

Jaroslava Čermáková. Paní Marie podle ní nebývala nikdy 

nemocná, po dvou mozkových příhodách v posledních le-

tech však přestala chodit a dnes je odkázaná na vozíček. Op-

timizmus, vitalita a chuť do života ji přesto neopustily. A jaký 

má recept na dlouhověkost? Na tuto otázku odpověděla de-

vítinásobná babička a sedminásobná prababička personálu 

Domova důchodců těmito slovy: „Jaký si to uděláš, takový to 

máš.“ -zk-

K narozeninám popřáli paní Marii Kohoutové nejen spolubydlící 

a personál z Domova důchodců, dcera Jaroslava a syn Jiří, ale 

také místostarosta Marek Zapletal.  Foto: -zk-

V souvislosti s obnovou centrálního 

informačního systému cestovních dokla-

dů s biometrickými prvky bude v pátek 

18. listopadu třeba tento systém odsta-

vit. Úředníci v tento den nebudou moci 

zpracovávat žádosti o vydání e-pasů a ani 

tyto pasy předávat. Další technologická 

odstávka systému bude probíhat od pát-

ku 23. prosince od 16 hodin až do kon-

ce roku s tím, že provoz bude obnoven 

2. ledna 2012. Lidé tak mohou naposledy 

v letošním roce podat žádost o vydání 

e-pasu v pondělí 19. prosince, posledním 

dnem pro vyzvednutí již hotoveného ces-

tovního dokladu je pátek 23. prosince.

Od ledna příštího roku začnou úřa-

dy vydávat nové elektronické občanské 

průkazy s čipem. Doklad o velikosti kre-

ditní karty nahradí nynější „občanky“. 

O stávající typ dokladu tak mohou lidé 

naposledy požádat ve středu 14. prosin-

ce. Občanské průkazy si přitom lze vy-

zvednout kdykoliv v úředních hodinách. 

Bližší informace poskytne Jaroslava Za-

tloukalová telefonicky na 583 388 120 

nebo na e-mailu jaroslava.zatloukalova@

sumperk.cz. -red-

Máte problémy se splácením fi nanč-

ních závazků a potřebujete pomoci? 

Pak můžete využít služeb poradny pro 

zadlužené lidi, jež v Šumperku začala 

ve spolupráci s místní radnicí fungo-

vat ve středu 12. října. Sídlí ve druhém 

patře městské úřadovny v Jesenické 

ulici a služby v ní každou lichou středu 

poskytuje ostravská pobočka obecně 

prospěšné společnosti nesoucí název 

Poradna při fi nanční tísni. Ta vznikla 

před třemi lety a dnes má již několik 

poboček v různých městech republiky, 

na něž se obracejí desítky tisíc zadlu-

žených lidí. 

„Náš typický klient by se dal cha-

rakterizovat jako neuvážený člověk, 

který si nabral úvěry na spotřební 

věci, často jde o elektroniku, vybave-

ní bytu a další věci. Pokud nemá do-

statečnou rezervu, stačí třeba i kratší 

pracovní neschopnost, aby už dluh 

nemohl splácet,“ vysvětlila vedoucí 

ostravské pobočky Poradny Lenka Li-

bišová - Svobodová. Do dluhové pasti 

se přitom podle ní nejčastěji dostávají 

lidé s čistým příjmem do patnácti tisíc 

korun a průměrná výše dluhu se pohy-

buje kolem tří set tisíc korun, z nichž 

ovšem velkou část tvoří úroky. 

Úkolem nově zřízené výjezdní kan-

celáře Poradny při fi nanční tísni v Šum-

perku bude pomáhat dlužníkům hledat 

řešení v situaci, kdy jim v důsledku 

neschopnosti splácet dluhy hrozí so-

ciální vyloučení. Současně se Poradna 

soustředí i na informační a osvětovou 

činnost mezi potenciálními dlužníky, 

zaměřenou na zodpovědné půjčování 

a úvěrování. „Naši vyškolení poradci 

tak například pomohou klientům, kteří 

se ocitli v platební neschopnosti, nebo 

jim taková situace hrozí. Poradí, jak 

postupovat při telefonické či písemné 

komunikaci s věřiteli nebo soudy nebo 

soudními exekutory. Nabízíme rov-

něž bezplatné a diskrétní konzultace 

k oddlužení, tzv. osobnímu bankrotu, 

podle insolvenčního zákona. A speci-

ální službou je přímá pomoc s vyplňo-

váním návrhu na povolení oddlužení 

k soudu,“ popsala nabízené služby 

Zdeňka Libišová - Svobodová.

Pro radu si mohou lidé přijít do 

nové dluhové poradny každou lichou 

středu od 10 do 14 hodin. Do porad-

ny, jež sídlí v zasedací místnosti číslo 

206 ve druhém nadzemním podlaží 

městské úřadovny v Jesenické ulici, 

je ale potřeba se předem objednat na 

telefonním čísle 595 532 740 nebo 

e-mailem poradna@fi nancnitisen. cz. 

„Kromě osobní schůzky mohou kli-

enti využít i telefonické konzultace, 

a to v pondělí na bezplatné zelené 

lince 800 722 722 nebo v jiné dny na 

poradenské lince 595 532 740,“ upřes-

nila vedoucí ostravské pobočky a zdů-

raznila, že Poradna při fi nanční tísni 

poskytuje své služby bezplatně. Bližší 

informace lze získat na adrese www.

fi nancnitisen.cz. -zk-

Úřad omezí v listopadu a prosinci vydávání pasů a „občanek“

S dluhy pomůže nová Poradna při fi nanční tísni

Komunální odpad 
sveze fi rma i ve svátek

Svoz směsného komunálního odpa-

du probíhá tento týden podle běžné-

ho harmonogramu - navzdory tomu, 

že státní svátek 28. října připadá letos 

na pátek. Obyvatelé severní části měs-

ta, do níž spadá i celá Temenice, by 

tak měli své popelnice nachystat před 

domy ve čtvrtek 27. října večer. Během 

následujícího dne je pracovníci fi rmy 

SITA CZ vyvezou. -red-

Telefónica ruší dva 
automaty

Hned dva veřejné telefonní automa-

ty ruší v Šumperku společnost Telefó-

nica. Jde o automaty v ulici Čsl. armády 

a v Bohdíkovské ulici u kaple. Důvo-

dem je výrazný pokles zájmu obyvatel 

o využívání sítě tzv. Veřejných telefon-

ních automatů. -red-

Výměna oken uzavřela 
centrální spisovnu

Až do pátku 4. listopadu bude uza-

vřena centrální spisovna šumperského 

Městského úřadu v ulici Bří. Čapků 35A. 

Probíhá zde totiž výměna oken. Žádos-

ti o vyhledání dokumentů tak budou 

moci občané opět podávat od pondělí 

7. listopadu. -red-

Diabetici si svůj 
den připomenou 
měřením glykemie

14. listopad se na celém světě při-

pomíná jako „Světový den diabetiků“. 

Šumperská územní organizace Svazu 

diabetiků při místní nemocnici pořádá 

při této příležitosti již tradičně bezplat-

né měření glykemie, nazvané „Bojíte se 

cukrovky? Nechejte si změřit hladinu 

cukru v krvi.“ Dějištěm akce, nad níž 

převzal záštitu starosta města Zdeněk 

Brož, bude ve středu 9. listopadu vesti-

bul místního Domu kultury.

„Diabetem trpí v naší republice 

na osm set tisíc obyvatel a každoroč-

ně jich dalších padesát tisíc přibývá. 

Záludné je, že tato choroba nebolí, 

ale může mít velmi závažné pozděj-

ší komplikace, při nichž hrozí ztráta 

zraku, postižení ledvin či amputace 

dolních končetin,“ uvedla předsed-

kyně šumperské organizace Alena 

Sucháčková. Vzápětí připomněla, 

že bezplatné měření hladiny cukru 

v krvi pořádá Svaz diabetiků ve spo-

lupráci s fi rmou Roche již potřinác-

té. Kromě glykemie si budou moci 

zájemci nechat změřit krevní tlak 

a s dietní sestrou se mohou poradit 

o správném stravování a výživě, na 

dotazy bude odpovídat rovněž lékař-

ka Blanka Plesníková, zástupci fi rmy 

Roche a zkušení diabetici. Akce bude 

probíhat od 10 do 17 hodin. -zk-
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Zastupitelé 

se sejdou příští týden

První podzimní zasedání Zastupitel-

stva města Šumperka je naplánováno 

na čtvrtek 3. listopadu. Jeho členové 

se seznámí s plánem zimní údržby ko-

munikací ve městě a schválit by měli 

podmínky při udělování Cen města za 

rok 2011, jednotlivé kategorie a časový 

harmonogram vztahující se k tomuto 

prestižnímu ocenění. Chybět nebude 

ani řada fi nančních a majetkopráv-

ních záležitostí, mezi nimi rozpočtová 

opatření města. Listopadové zasedání 

šumperského zastupitelského sboru 

odstartuje příští čtvrtek v 15 hodin 

v zasedací místnosti městské úřadovny 

v Rooseveltově ulici. -red-

Broumovská 
Diakonie organizuje 

sbírku ošacení

 Máte doma nepotřebné oblečení, obuv, 

hračky, ale i funkční menší spotřebiče či 

cokoliv vyřazeného z kuchyně a je vám 

líto to vyhodit? Pak můžete využít sbír-

ky, kterou v sobotu 5. listopadu pořádá 

v Šumperku občanské sdružení Diakonie 

Broumov. Na šumperském nákladovém 

nádraží, jež se nachází za objektem ně-

kdejšího skladu Zemědělského zásobování 

a nákupu, bude od 9 do 17 hodin přistaven 

vagon, u něhož bude zaměstnanec Diako-

nie darované věci přebírat. Věci by měly 

být zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se transportem nepoškodily. Bližší 

informace mohou zájemci získat na tel.č. 

224 316 800, 224 317 203 nebo na adrese 

www.diakoniebroumov.org. -zk-

Blížící se letní londýnské olympijské 

hry, jež proběhnou příští rok na přelomu 

července a srpna, připomněl Šumpera-

nům červený dvoupatrový autobus ty-

pický pro ulice Londýna. Ten zaparkoval 

ve čtvrtek 6. října na tzv. „Točáku“. Olym-

pijské ideály si v ten den připomněli i na 

místní radnici. Starosta města Zdeněk 

Brož se zde sešel s úspěšnými sportovci, 

kteří mají s olympijskými disciplínami své 

zkušenosti.

Akci na „Točáku“ připravil pro Šumpe-

rany Český olympijský výbor. V červeném 

autobuse přitom mohli zájemci zhléd-

nout na velkoplošné obrazovce sestřihy 

největších úspěchů československých 

sportovců v celé historii a na počítačích si 

děti i dospělí mohli vyzkoušet své znalosti 

ve sportovním kvizu. Nechyběly ani tré-

ninkové trenažéry cyklistů a veslařů a kdo 

chtěl, mohl napsat sportovcům vzkaz do 

kroniky, jež bude vystavena v olympijské 

vesničce.

Olympijské ideály si první říjnový čtvr-

tek připomněli také na místní radnici. 

Starosta města Zdeněk Brož se zde sešel 

se šumperskými úspěšnými sportovci. 

Mezi nimi nechyběla česká oštěpařská 

„dvojka“ Jarmila Klimešová, jež bude 

s velkou pravděpodobností příští rok re-

prezentovat republiku, a tím i Šumperk, 

na letní olympiádě v Londýně. Svěřenky-

ně olympijského šampiona Jana Železné-

ho se letos v září probojovala na světovém 

mistrovství v jihokorejském Tegu výko-

nem 59, 65 metru do fi nále, v němž pak 

obsadila osmé místo. Tím si řekla o zařa-

zení do výběru sportovců pro přípravu na 

olympijské hry.  Oprávněnost nominace 

však bude muset potvrdit příští rok splně-

ním výkonnostního limitu. 

K největším úspěchům šumperské 

oštěpařky, která dnes závodí za PSK 

Olymp Praha, patří titul juniorské mistry-

ně světa z roku 2000 z chilského Santiaga 

de Chile a titul mistryně Evropy do 23 let 

z roku 2003 z polské Bydhošti. V roce 

2004 se kvalifi kovala na olympiádu v Até-

nách a o čtyři roky později na olympijské 

hry v Pekingu. 

Na setkání na radnici „dorazili“ také 

úspěšní šumperští atleti - veteráni. Jarmi-

la Klimešová starší letos hodem dlouhým 

33,90 metru vybojovala v kalifornském 

Sacramentu na Mistrovství světa atletů 

veteránů v hodu oštěpem v kategorii W60 

zlatou medaili. A skvělou formu potvr-

dila i na II. evropských hrách v italském 

Lignanu letos v září. V hodu oštěpem, jež 

dopadl na hranici 35,73 metru, ve své ka-

tegorii zvítězila, stejně jako ve vrhačském 

pětiboji, v němž získala 3723 body.

V Itálii bodoval také pětasedmdesátile-

tý Květoslav Vykydal, který si v kategorii 

M75 doběhl na 80 metrech překážek ča-

sem 16:26 sec. pro zlato a prvenství zís-

kal díky 130 centimetrům také ve skoku 

vysokém, ve skoku o tyči pak výkonem 

230 cm dosáhl na třetí místo.

Další úspěšná členka „italské“ výpravy 

Blanka Vykydalová, jež závodila v kate-

gorii W55, přivezla do Šumperka díky 

skvělým 4300 bodům zlato ze sedmiboje 

a také stříbro ve skoku vysokém, když 

zdolala 122 cm. František Vykydal pak 

v kategorii M65 získal ve skoku vysokém 

po napínavém boji za výkon 145 centime-

trů třetí příčku. -zk-

Londýnský doubledecker a setkání na radnici připomněly olympijské ideály

Starosta města Zdeněk Brož se první říjnový čtvrtek sešel se šumperskými úspěšnými 

sportovci- Jarmilou Klimešovou starší i mladší a s Františkem, Blankou a Květosla-

vem Vykydalovými.  Foto: A. Sidorová

Podzimní čas je v Šumperku již sedmým 

rokem spojen s literárním a fi lmovým fes-

tivalem Město čte knihu. Zajímavá akce, 

která se zapsala do povědomí veřejností, 

letos proběhne od čtvrtku 10. do úterý 

15. listopadu a její pořadatelé, místní rad-

nice spolu s Městskou knihovnou, DDM 

Vilou Doris, kinem Oko, místním diva-

dlem, Vlastivědným muzeem, Gymnázi-

em, Obchodní akademií, „průmyslovkou“, 

Domem kultury a Základní uměleckou 

školou, představí tentokrát dílo autora 

řady knih a uznávaného fejetonisty Lud-

víka Vaculíka. 

Neobvyklý projekt, jímž se Šumperk 

inspiroval u partnerského města Bad Her-

sfeldu, připomene v listopadu především 

význam knihy obecně. Zatímco loni tak 

organizátoři učinili poněkud neobvykle 

v „bluesovém“ duchu a nabídli poslucha-

čům texty blues a o blues, letos zaměřili 

svou pozornost na výraznou osobnost 

světa literárního i společenského - dnes 

pětaosmdesátiletého Ludvíka Vaculíka. 

„Literární, společenské i politické dění 

ovlivňuje tato legendární osobnost již de-

sítky let. Z mladého levicového publicisty 

let padesátých se v šedesátých letech stal 

jedním z představitelů reformátorské inte-

ligence,“ říká ředitelka Městské knihovny 

Zdeňka Daňková. Vzápětí připomíná, že 

Vaculík je autorem textu Dva tisíce slov 

z roku 1968, zakladatelem samizdatové 

edice Petlice, autorem řady knih i uznáva-

ným fejetonistou, který po svém navázal 

na českou tradici fejetonu a přetvořil ji na 

útvar o poznání kritičtější. 

Přímo pro šumperský festival sestavil 

Ludvík Vaculík knihu nazvanou Koza na 

trati, do níž zařadil dříve publikované i zce-

la nové texty. Publikaci, kterou ilustroval 

Jan Vaculík, vydalo nakladatelství Veduta 

Štíty a zájemci si ji budou moci opět kou-

pit na podvečerních čteních. „Knihu slav-

nostně pokřtíme za účasti autora během 

sobotního úvodního večera v sále divadla,“ 

upřesňuje ředitelka.

Novinkou letošního ročníku je akce na-

zvaná „Čtení v bačkorách“, jež bude jakým-

si prologem festivalu. Odehrávat se bude 

již v úterý 8. listopadu na místní „průmys-

lovce“ v ulici Gen. Krátkého, jejíž studenti 

budou od 17 hodin číst z Vaculíkovy knihy 

Jak se dělá chlapec a ze Smolné knihy Len-

ky Procházkové. 

Nejen studenti, ale také žáci šumperských 

základních škol se do dění zapojí o dva dny 

později. Ve čtvrtek 10. listopadu totiž za-

hájí festival již tradiční Čtenářská štafeta. 

Odstartuje úderem osmé ranní z knihovny 

Sever v Temenické ulici a postupně navštíví 

místní základní a střední školy a doputuje 

až do knihovny v ulici 17. listopadu. „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 ško-

lách ozvláštní,“ popisuje Daňková.  

Čtení knihy na pokračování bude mít 

letos opět charakter setkání, zastavení, za-

myšlení nad obecnými lidskými hodnota-

mi.  Pokračování na str. 5

Město se v listopadu začte do Vaculíkovy Kozy na trati

Do své knihy Koza na trati zařadil Lud-

vík Vaculík dříve publikované i zcela 

nové texty.
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„Pětka“ hostila krajskou 

konferenci vzdělávání 

na interaktivních tabulích

Možná ani netušíte, že nejlépe vy-

bavenou školou v Olomouckém kraji 

z hlediska informačních technologií je 

„základka“ ve Vrchlického ulici. Může 

totiž využívat osmnáct interaktivních 

tabulí a navíc je členem tzv. Smart klu-

bu. Díky tomu letos v polovině října 

hostila již druhý ročník krajské kon-

ference vzdělávání na interaktivních 

tabulích.

„Přijelo asi pětašedesát hostů a ohlas 

byl mimořádný. To nás samozřejmě 

těší,“ uvedl ředitel školy Petr Málek. 

Konference se podle něj zaměřila na 

využívání inovativních vyučovacích 

metod a forem práce a její organizátoři 

nabídli zájemcům pestrý program plný 

praktických ukázek ve výuce a také od-

poledních odborně zaměřených work-

shopů. Bližší informace přineseme 

v příštím čísle. -red-

O bezplatné vyšetření zraku 

byl velký zájem

Více než pět desítek lidí dorazilo 

v pátek 14. října do Šumperské ne-

mocnice, aby si nechalo zdarma zkon-

trolovat svůj zrak. Špitál se tak připojil 

ke Světovému dni zraku a nabídl řadu 

bezplatných vyšetření i odborné kon-

zultace.

O bezplatné vyšetření zraku byl vel-

ký zájem. Lékaři v tento den vyšetřili 

pětapadesát lidí. U dvou naměřili vyš-

ší nitrooční tlak a pozvali si je na dal-

ší potřebná vyšetření. Objevili se také 

pacienti, kteří využili možnost prokon-

zultovat s odborníky své potíže se zra-

kem, aniž by se předem museli k lékaři 

objednávat.

„Lidé často zanedbávají prvotní pří-

znaky očních onemocnění a k lékařům 

se vydávají až ve chvíli, kdy už je zapo-

třebí výraznější korekce,“ říká primář 

očního oddělení šumperské nemocnice 

Ivan Schlemmer. Vzápětí zdůrazňuje, 

že podceňovat důležitost pravidelných 

kontrol by neměli ani lidé, kteří si ne-

jsou vědomi nějaké vady zraku, neboť 

ten se během života mění.

Světový den zraku každoročně vy-

hlašuje Světová zdravotnická organi-

zace. Cílem kampaně je poukázat na 

skutečnost, že v boji proti ztrátě zraku 

je nejúčinnější prevence, včasná dia-

gnostika a dostupná léčba. -red-

Nový taneční klub trénuje 

třikrát týdně, nabízí 

i jednorázové lekce

Nový taneční klub funguje od začát-

ku září v Šumperku. Nese název Klub 

sportovního tance Next a docházet do 

něj mohou jak děti, tak mládež i do-

spělí.

„Tančí se latinskoamerické a stan-

dardní tance, tedy samba, rumba, 

chacha jive, paso doble a waltz, valčík, 

tango, slowfox, quickstep. Pro oživení 

nechybějí ani merengue, salsa, polka 

a podobně,“ říká asistentka vedoucího 

Klubu sportovního tance Next Vendu-

la Fricová a dodává, že tanec učí zku-

šený a zároveň jediný trenér taneční 

třídy A v Šumperku Jiří Burda. Tré-

ninky přitom probíhají třikrát týdně, 

konkrétně v úterý od 17 do 20 hodin, 

ve čtvrtek od 17 do 19 hodin a v pátek 

od 15 do 18 hodin, ve škole ve Sluneční 

ulici. „Zájemci mohou přijít také bě-

hem roku, a to i na jednorázové lekce. 

Za tříhodinový trénink zaplatí padesá-

tikorunu,“ podotýká Fricová. Půlroční 

kurzovné stojí rovnou tisícovku pro 

jednotlivce, pokud přijde pár, zaplatí 

1800 korun. Bližší informace lze získat 

na www.kstnext.eu nebo na telefonech 

731 521 168 a 732 186 607, případně na 

e-mailu kstnext@seznam.cz. -zk-

Studenti zlikvidovali černou 

skládku na Vřesové studánce

Studenti Střední odborné školy 

v Zemědělské ulici v Šumperku, kteří 

studují obor Ekologie a životní pro-

středí a Agropodnikání, pokračovali 

v likvidaci černé skládky na hřebenu 

Jeseníků. Ta zde „vyrostla“ po provozu 

bývalé turistické chaty na Vřesové stu-

dánce. Studenti tak navázali na první 

část, jež proběhla v  červnu. Likvida-

ce se uskutečnila pod vedením Správy 

CHKO Jeseníky a Lesní správy Loučná 

nad Desnou. R. Zajíc

V Aquacentru se plavala prsa

„Je nás skoro sedmdesát tisíc a přežily 

jsme zhoubné onemocnění - rakovinu 

prsu. Žijeme mezi vámi a stejně jako vy 

se chceme bavit, sportovat, radovat, milo-

vat, chceme se cítit dobře a žít jako dřív. 

Některé z nás se tím, co je postihlo, tají 

a možná by jim pomohlo povzbuzení, 

jiné se snaží naopak povzbudit druhé 

ženy - třeba k tomu, aby využily možnosti 

preventivních prohlídek. Každý rok totiž 

diagnózu karcinom prsu uslyší přes sedm 

tisíc dalších. Proto chceme, aby se o tomto 

civilizačním onemocnění mluvilo.“ Tyto 

věty uváděly v polovině října pozvání na 

celostátní plaveckou štafetu, kterou v řadě 

českých a moravských měst pořádala Ali-

ance žen s rakovinou prsu, jež zastupuje 

organizace onkologicky nemocných žen 

v republice. Akce nesla název Plaveme 

prsa a v sobotu 15. října ji kromě jiných 

hostilo i šumperské Aquacentrum na Be-

nátkách.

Zajímavou akci odstartovali úderem 

druhé odpolední členové místního pla-

veckého oddílu TJ, z nichž někteří patří 

mezi úspěšné juniory v rámci republiky. 

„Plavat s námi mohl opravdu každý a nás 

velice těší, že této možnosti využily často 

celé rodiny ze Šumperka i vzdáleného 

okolí,“ uvedla Jiřina Koutná,  předsed-

kyně šumperské Ligy proti rakovině. 

Kromě šestnácti členek této organizace 

vyzkoušelo vodu v krytém bazénu dalších 

pětatřicet příchozích. Ty vítaly ještě před 

vchodem do bazénu členky místní Ligy 

proti rakovině, které jim předaly zdra-

votně výchovné letáčky o nádorech prsu 

a prevenci. 

„Vstup do bazénu byl na hodinu plavá-

ní zdarma. Mnozí nám ale dobrovolným 

startovným přispěli na naši činnost. Za to 

jim patří, stejně jako předsedkyni plavec-

kého oddílu TJ Šumperk Dagmar Hejlové 

a našim členkám, poděkování,“ zdůrazni-

la Jiřina Koutná a podotkla, že cílem akce 

bylo nejen podpořit ženy, které s rakovi-

nou prsu bojovaly, ale především upozor-

nit zdravé ženy na nutnost a prospěšnost 

prevence tohoto nádoru.  -zk-

97. svazek Severní Moravy 

je na světě

Sborník Severní Morava sice vychá-

zí jednou ročně, zato nabyl na objemu 

i na zajímavosti. V 97. svazku najdeme 

téměř vše, co by měl vlastivědný sbor-

ník čtenáři nabídnout.

Kromě článků, z nichž jako příklad 

uveďme Kavalírské cesty za vzděláním 

Bukůvků z Bukůvky a jejich vrstevníků 

v předbělohorském období od Zdeňka 

Doubravského či příspěvek Aleny Turko-

vé, věnovaný historii Pavlínina dvora a ro-

dině Chiari, která ho vlastnila, nechybějí 

tradiční Zajímavosti, Společenská rubrika 

a také Zprávy. V nich autoři sborníku 

připomínají edici Knihovnička Severní 

Moravy, která dosáhla již třiceti titulů, ale 

mezi čtenáři je málo známá. Posledním je 

slovník Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na 

Šumpersku. Přehled jednotlivých titulů je 

k dispozici na webových stránkách mu-

zea www.muzeum-sumperk.cz. Sborník 

Severní Morava stojí 50 Kč a lze ho zakou-

pit ve foyer Muzea v Šumperku a na jeho 

detašovaných pracovištích.       -mb-

V rámci Světového dne zraku vyšetřili 

v šumperské nemocnici zdarma pětapa-

desát lidí.  Foto: archiv

Studenti zlikvidovali černou skládku na 

hřebenu Jeseníků.  Foto: -rz-

Akci Plaveme prsa podpořilo v Šumper-

ku na pět desítek dospělých i dětí.  

 Foto: -zk-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zve-

řejňuje informaci (v rámci zákona 

o posuzování vlivu na životní pro-

středí) o vydání závěru zjišťovací-

ho řízení ke koncepci „Regionální 

inovační strategie Olomouckého 

kraje“. Do závěru zjišťovacího řízení 

je možné nahlížet na úřední desce 

MěÚ Šumperk a na odboru ŽP MěÚ 

Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, kan-

celář č. 316 v úřední dny - pondělí 

a středa v 8.00 - 12.00 hod. a 12.30 

-17.00 hod. a v ostatních dnech po 

předchozí telefonické domluvě na 

tel. čísle 583 388 316. Do závěru 

zjišťovacího řízení je také možno 

nahlédnout v Informačním systému 

SEA (http://eia.cenia.cz/sea/kon-

cepce/prehled.php), kód koncepce 

MZP119K. M. Smyčková, 

 MěÚ Šumperk
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Radnice prodává dva byty
Hned dva městské byty nabídne v dražbě šumperská 

radnice. Neobsazený byt číslo 2322/16 v domě v Kmo-

chově ulici 2, který je právně volný, má výměru 44,54 m2 

a vyvolávací cena je 244 741 Kč. Druhý byt č. 1620/7 o vý-

měře 106,40 m2 se nachází v domě na náměstí Míru 3. 

Jde přitom o byt s nájemním vztahem. Vyvolávací cena je 

stanovena na 679 230 Kč.

„Byt na náměstí Míru se nachází v domě zařazeném 

na seznamu domů určených k prodeji. Stávající nájemni-

ce původně uzavřela smlouvu na koupi, ale nakonec od 

ní odstoupila,“ uvedla vedoucí majetkoprávního odboru 

šumperské radnice Hana Répalová a dodala, že vydražitel 

současně musí respektovat, že k bytu je vázán řádný ná-

jemní vztah. Současně dodala, že v ceně obou bytů jsou 

zahrnuty také ceny za příslušné spoluvlastnické podíly na 

společných částech domu a na pozemku pod domy. Byt 

v Kmochově ulici 2 si přitom mohou zájemci prohlédnout 

v pondělí 31. října v 16 hodin, u bytu na náměstí Míru 

prohlídka možná není. 

Dějištěm vlastního veřejného výběrového řízení bude 

ve středu 2. listopadu od 15.30 hodin obřadní síň v budově 

radnice na náměstí Míru 1. Každý účastník dražby musí 

složit dvacetitisícovou kauci, která se prvnímu z pořadí 

započte do kupní ceny a ostatním zájemcům, s výjimkou 

dražitele, který skončí na druhém místě, se vrátí.  -zk-

Město Šumperk a Římskokatolická farnost Šumperk srdečně 

zvou na

Dušičkovou bohoslužbu

za všechny zemřelé odpočívající na šumperském hřbitově

středa 2. listopadu v 17 hodin u hlavního kříže 

městského hřbitova

K dokumentu o cestovním ruchu 
se mohou lidé vyjádřit do poloviny listopadu
Může být Šumperk místem atraktivním pro turisty? 

Na tuto otázku odpovídá „čerstvě upečený“ dokument, 

jenž vypracovala komise cestovního ruchu šumperské 

radnice ve spolupráci se Sdružením cestovního ruchu 

Jeseníky. Svými podněty a připomínkami přitom do něj 

mohou až do poloviny listopadu přispět i samotní oby-

vatelé města.

„Cestovní ruch představuje dynamické prostředí, které 

prochází v poslední době výrazným rozvojem. Bohužel 

ale stále není co do kvality a rozsahu vnímán jako pl-

nohodnotné odvětví samospráv,“ uvedla předsedkyně 

komise cestovního ruchu Tereza Schreiberová. Z toho-

to důvodu zpracovala komise analýzu slabých a silných 

stránek fi rem podnikajících v této oblasti, jež se opírá 

především o dotazníkové průzkumy u turistů i obyvatel 

města. „Ukázalo se, že rezervy jsou především v nabídce 

služeb ubytovacích zařízení, často se jedná o nedosta-

tečnou jazykovou vybavenost personálu. Problémem je 

také malá informovanost návštěvníků o společenských 

a kulturních akcích ve městě a také absence využívání 

moderních komunikačních kanálů, zejména internetu,“ 

shrnula hlavní problémy předsedkyně komise cestovní-

ho ruchu. Naopak nepochybným kladem podle ní je, že 

Šumperk je vnímán jako kulturní centrum s velmi solid-

ní nabídkou akcí.

Praktickým výstupem dokumentu je akční plán v po-

době seznamu nápadů a projektových záměrů, kterých 

je na sedm desítek, jenž by se měl stát součástí „velkého“ 

akčního plánu investičních akcí města. „V komisi jsme 

dospěli k závěru, že Šumperk není cílovou turistickou 

destinací, takže si neklademe za cíl, aby zde návštěvníci 

trávili více než tři dny. Město by se ale mohlo stát kultur-

ním a volnočasovým centrem pro ty, kteří zamíří do jeho 

okolí,“ zdůraznila Schreiberová. 

Komise cestovního ruchu se podle její předsedkyně 

nyní bude snažit upřednostnit fi nančně nenáročné pro-

jekty, neboť doba snadného získání dotací již skončila. Za 

všechny lze jmenovat například zmapování běžeckých 

a turistických tras na území města a okolí, následovat by 

mělo vydání map a dalších materiálů. „Ne každý návštěv-

ník, ale i obyvatel města například ví, že na rozhlednu Háj 

lze dojít třemi možnými cestami. Podobně mnozí ani ne-

tuší, že okolo nádrže Krásné jsou ideální zimní běžecké 

trasy,“ vyjmenovala předsedkyně komise cestovního ru-

chu. Šanci podle ní mají i vybudování stezky na Městské 

skály, přetvoření Kotle na volnočasovou zónu či označe-

ní významných a zajímavých objektů ve městě zvaném 

Malá Vídeň tabulkou s populárně historickým textem, 

upozorňujícím na zajímavé „špeky“, akce významné pro 

turistiku by pak měly mít grantové zvýhodnění.

Mezi fi nančně náročnější projekty pak například patří 

vybudování krytého dětského hřiště, které by se dalo vy-

užívat i v zimě, vytvoření herní expozice o umělých dia-

mantech, realizace lesní dětské stezky s dřevěnými prvky 

či vodního dětského hřiště. „Jde samozřejmě o pracov-

ní verzi. Realizačně jsme tyto záměry rozdělili do tří let 

a samozřejmě uvítáme připomínky veřejnosti,“ zdůraz-

nila Schreiberová, podle níž je důležité, že nyní existuje 

koncepce cestovního ruchu na území města, která v mi-

nulosti chyběla.

Jednou z nejvíce diskutovaných změn by se podle před-

sedkyně komise cestovního ruchu mohlo stát opětovné 

zavedení ubytovacího poplatku v řádu několika korun. 

„Tento poplatek je běžný ve většině měst. My bychom ale 

nabídli ubytovatelům službu navíc. Dostali by zvýhodně-

né vstupenky do expozice v Geschaderově domě, které 

by jako bonus dávali svým klientům. Získali bychom tak 

i statistická data, potřebná pro zpětnou vazbu,“ podotkla 

Schreiberová a dodala, že komise cestovního ruchu má 

za sebou velký kus práce. „Současně před sebou máme 

i velký kus koláče, který je třeba naplnit. S tím chceme 

začít příští rok,“ uzavřela Schreiberová.

Strategickým dokumentem se budou ještě letos zabý-

vat radní a zastupitelé, teprve poté lze jednotlivé projekty 

zapracovat do rozpočtu města. K plánům se navíc může 

vyjádřit i veřejnost - dokumenty jsou přístupné na we-

bových stránkách města www.sumperk.cz. „V případě 

jakýchkoliv připomínek, poznámek či komentářů se lidé 

mohou obrátit na mluvčího šumperské radnice Kamila 

Navrátila, tel.č. 583 388 606, e-mail kamil.navratil@sum-

perk.cz. -zk-

Pokračování ze str. 3

Vaculíkovy texty se budou číst vždy 

od páté odpolední postupně v kulturních 

a společenských zařízeních města za účasti 

osobností kultury a společenského života, 

šumperských studentů a také hudebníků, 

kteří čtené slovo doplní hudbou a zpěvem. 

Na podvečerní čtení naváže v kině Oko 

přehlídka vynikajících fi lmů šedesátých 

let, jejichž cestě do trezoru napomohl prá-

vě manifest Dva tisíce slov. „Lidé se tak 

mohou těšit na Markétu Lazarovou, Pět 

holek na krku, Bílou paní, Jirešův Žert, 

Ikarii XB 1 z režijní dílny Jindřicha Poláka 

a Farářův konec, který v roce 1969 natočil 

Evald Schorm, “ vypočítává Daňková. 

První podvečer s knihou Koza na trati 

s herci Petrem Králem a Olgou Kaštickou, 

které doprovodí Miroslav Novotný, se 

odehraje ve čtvrtek 10. listopadu v Hol-

larově galerii šumperského muzea, v níž 

bude mimo jiné k vidění i výstava nazva-

ná Neměli jsme je vidět a číst. „Přivítáme 

zde jednoho z prvních hostů, kterým bude 

fi lmový historik Pavel Taussig. Ten uvede 

nejen výstavu, ale posléze také první fi lm 

přehlídky, kterým je nedávno restaurova-

ná kopie fi lmu Markéta Lazarová,“ prozra-

zuje ředitelka knihovny.

O den později, v pátek 11. listopadu, 

budou od 17 hodin ve „čtecím“ marato-

nu pokračovat v G-klubu Domu kultury 

členové studia D123 Alexandr Stankuš, 

Hana Vonzino, Svatava Němcová 

a Zuzana Stejskalová, které doprovodí 

Tomáš Wurst. Úderem deváté večerní 

pak nabídnou pořadatelé v divadelním 

Hrádku Nokturno lidové písně a poe-

zie, jež připravují šumperský rodák 

David Rotter spolu se Zdeňkem Kor-

čiánem a Antonínem Bukovským.

A do divadla zamíří lidé i v sobotu 

12. listopadu. V první části večera se bude 

od páté odpolední především číst, ve druhé 

části, nazvané Valašský snář, pak Břetislav 

Rychlík uvede pořady z cyklu České televi-

ze Brno. „Účast na tomto večeru, jehož sou-

částí bude i křest knihy, přislíbil samotný 

autor Ludvík Vaculík,“ podotýká Daňková.

Ludvík Vaculík se se svými přízniv-

ci setká rovněž v neděli 13. listopadu od 

16 hodin v G-klubu při lidové písni, jež je 

jeho celoživotním láskou. V rámci pořa-

du Polepšené pěsničky jej na cimbál do-

provodí Jan Rokyta. 

Pondělní podvečer bude patřit v knihov-

ně studentům Gymnázia pod vedením Evy 

Pálkové, o hudební doprovod se postará 

Flower Power. Závěrečnou tečku za festi-

valem pak učiní v úterý 15. listopadu pá-

ter Milan Palkovič a Motýli v klášterním 

kostele.

Pravidelnou součástí festivalu Město 

čte knihu se již staly výstavy. První z nich 

nazvaná Neměli jsme je vidět a číst bude 

zahájena ve čtvrtek 10. listopadu v 17 ho-

din v muzeu, druhá nesoucí název Co se 

stalo, jež představí práce žáků a studentů 

šumperských škol, bude k vidění v knihov-

ně a poslední výstava odstartuje v sobotu 

12. listopadu v divadle. Ponese název „Jose-

fa Zemana a Ludvíka Vaculíka cesta někam 

aneb Předliterární skutečnost“ a potrvá do 

30. listopadu. „Věříme, že nabídka veřejnost 

osloví a že se nám podaří získat poslucha-

če a návštěvníky, které setkání nad knihou 

potěší,“ uzavírá Daňková a připomíná, že  

program festivalu je zveřejněn na adrese 

www.mestocteknihu. cz.  -zk-      

 Podrobný program na str. 10

Město se v listopadu začte do Vaculíkovy Kozy na trati

Škola bruslení otevře 1. listopadu

Od letošního 1. listopadu až do 30. března příštího 

roku bude na zimním stadionu v Šumperku každé úterý 

od 17 hodin otevřena Škola bruslení, kterou pořádá Ho-

kejový klub mladí draci o.s. ve spolupráci se šumperskou 

fi rmou Pars. Určena je dětem od 4 do 10 let, které čeká 

dvacet lekcí výuky. Více informací lze získat na e-mailu 

info@hkmdsumperk.cz, www.hkmdsumperk.cz nebo 

telefonicky na 583 224 636 a 777 824 790. -red-

Dokumenty zaměřené na cestovní ruch naleznete na

http://www.sumperk.cz/cs/periodicky-tisk/tisk-a-tiskove-

-zpravy/cestovni-ruch-ma-v-sumperku-zelenou.html.
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Kulturní okénko
Výstavní síň patří člověku 
tvůrci a hlíně

Ve výstavní síni šumperského muzea je k vidění výsta-

va z cyklu Člověk tvůrce. Po kameni a dřevu následuje 

logicky hlína, jako jeden z nejstarších materiálů k výrobě 

předmětů denní potřeby. 

První část výstavy představuje hlínu z geologického 

pohledu, druhá pak mapuje lidskou činnost související 

s hlínou a jejím zpracováním. V sobotu 5. listopadu pro-

běhne od 9 do 14 hodin v rámci výstavy Hrnčířský den 

- malý hrnčířský jarmark místních výrobců s ukázkami 

výroby. Děti, které mají vstup zdarma, si budou moci na 

výstavě i v přilehlých místnostech Rytířského sálu vy-

zkoušet práci na hrnčířském kruhu i volné modelování 

z hlíny. -red-

Hudební cyklus 
uvede Mši za zemřelé

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Cír-

kevní rok v hudbě pokračuje v listopadu svou třetí částí. 

Tentokrát nabídne Verdiho Mši za zemřelé - Messa da 

Requiem.

„Není příhodnějšího dne pro poslech Zádušní mše Gi-

useppe Verdiho, než je Památka všech zemřelých, lidově 

označovaná „Dušičky“. Modlitba za zemřelé patří k nej-

starší křesťanské tradici, i když vzpomínka na mrtvé je 

součástí každé mše,“ říká zakladatel cyklu Vít Rozehnal. 

Zádušní mše byla poprvé provedena v kostele San Marco 

v Miláně 22. května 1874 pod vedením samotného Ver-

diho, reprízy pak proběhly 27. a 29. května v milánské 

Scale. „V díle jsou použity velmi silné hudební emoce, 

rytmy a dramatické kontrasty, které nezapřou styl vyjá-

dření skladatele oper. Dílo sleduje latinský obřad pohřbu 

a sjednocuje pocity ztráty a smutku, stejně jako lidskou 

touhu po odpuštění a milosrdenství,“ popisuje  Rozehnal 

a připomíná, že třetí setkání hudebního cyklu proběhne 

ve středu 2. listopadu. Jeho dějištěm bude od 19 hodin 

zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku 

na Kostelním náměstí 4.  -zk- 

Muzeum zve na přednášku

Nedávné kulaté výročí šumperské radnice připomenul 

Den otevřených radničních dveří a výstavy ve Vlastivěd-

ném muzeu a na radnici. Pro ty, kteří neměli možnost 

si 10. září vyslechnout přednášky Drahomíra Polácha 

o historii šumperské radnice, připravilo muzeum před-

nášku Zdeňka Doubravského s názvem „Z historie šum-

perských radničních budov a městské správy“, která 

se uskuteční v úterý 8. listopadu v 17.30 hodin v před-

náškovém sále muzea. V jejím rámci budou návštěvníci 

seznámeni s písemnými dokumenty a plány na výstavě 

„100 let šumperské radnice“. Vstupné je 20 korun. -mb-

Výstava rovněž mapuje lidskou činnost související s hlí-

nou a jejím zpracováním.  Foto: -ms-

Již sedmým rokem slouží studentům a šumperské 

veřejnosti víceúčelová sportovní hala místního Gym-

názia. Vznikla sice pro potřeby školy, ovšem v od-

poledních hodinách a o víkendech nabízí zájemcům 

z řad veřejnosti dostatek prostoru pro nejrůznější 

sportovní vyžití - fl orbal, futsal, házenou, badminton, 

volejbal, basketbal, ale i taneční tréninky nebo přátel-

ské turnaje.

Moderní tělocvična se může pyšnit největší herní 

plochou v Šumperku. Její rozměry jsou 44 m x 25 m. 

Halu, vybavenou světelnou tabulí, lze navíc rozdělit 

pohyblivými oponami na tři plochy velikosti volej-

balového hřiště, které je možné pronajmout i jed-

notlivě. 

O víkendech se zde konají prvoligová utkání v há-

zené a futsalu, sportovci přitom mají k dispozici šatny, 

sociální zařízení a sprchy, diváci se pak mohou občer-

stvit v přilehlém bufetu. Takové zázemí umožňuje také 

konání podnikových sportovních a společenských akcí, 

případně rodinných oslav či spontánních turnajů.

Milovníci jiných sportovních aktivit, jako jsou 

P-c lass, bodystyling, step aerobic, kickbox, kalanetika, 

jóga či cvičení pro děti, si mohou pronajmout malý 

gymnastický sál (15 m x 8 m) s pěnovým kobercem.

Případní zájemci o pronájem haly (nebo jejích čás-

tí) nebo gymnastického sálu mohou volat na tel.č. 

583 313 528 (Leona Šinkovská), nebo psát na e-mail: 

leona2@seznam.cz. L. Šinkovská

Gymnázium nabízí pronájem své víceúčelové sportovní haly

Šumperská ZUŠ je průkopníkem koncertního melodramu

Šumperský dětský sbor: Padesátka v poklusu

Na půdě Základní umělecké školy v Šumperku se 

připravuje velmi netradiční projekt oslovující nebo-

jácné pedagogy a žáky literárně dramatického oboru 

základních uměleckých škol. Jde o 1. ročník soutěže 

v interpretaci koncertního melodramu pro žáky LDO 

s klavírní spoluprací pedagogů ZUŠ, jenž se uskuteč-

ní 12. a 13. listopadu v prostorách ZUŠ v Žerotínově 

ulici 11.

Soutěž je veřejně přístupná a organizátoři srdečně 

zvou všechny zájemce k nahlédnutí do kulinářské-

ho umění koncertního melodramu. Tuto soutěž lze 

považovat za vskutku novátorský počin, neboť se 

jedná o první významný pokus poodkrýt tajemství 

koncertního melodramu žákům ZUŠ prostřednic-

tvím ofi ciálního celostátního soutěžního klání. Ptáte 

se, proč právě melodram? V čem tkví jeho tajemství 

a jaký může být jeho přínos pro samotné žáky? Pře-

devším pro jeho specifi čnost a jedinečnost při umě-

leckém ztvárnění. Tento žánr představuje unikátní 

propojení textové (tedy recitované) a hudební složky, 

které plynou souběžně, a společně tak sdělují obsah 

směřující k vyšší kvalitě uměleckého projevu. Prová-

zanost hudby a mluveného slova tedy umocňuje cel-

kový dojem z produkce. Pro žáky recitátory skýtá ten-

to hudebně dramatický žánr nové možnosti přístupu 

k přednášenému textu, neboť jsou nuceni respektovat 

hudební průběh celku coby nedílnou součást jejich 

pojetí dané předlohy. 

Soutěže se zúčastní nejvyšší možný počet 25 sou-

těžních dvojic, které se sjedou ze sedmnácti škol 

v republice. Výkony bude posuzovat odborná pěti-

členná porota a v letošním roce máme tu čest přivítat 

na těchto postech: Irenu Konývkovou, Olgu Kaštic-

kou, Blanku Rozehnalovou, Vladimíra Jopka a Jiřího 

Knotteho. 

První ročník soutěže slibuje pestré zastoupení, 

množství nových zážitků pro všechny přítomné 

a tvůrčí prožitek během jedinečného setkání žáků 

s pedagogy a členy odborné poroty. Veřejnost je zvá-

na nejen na soutěžní klání samotné, ale i na vystoupe-

ní dětského pěveckého sboru Motýli (12.11. v 19:00 

v evangelickém kostele), které představuje kultur-

ní obohacení celého melodramatického víkendu. 

 P. Vočka, T. Karlíková, ZUŠ Šumperk

Padesátý rok šumperských zpěváčků započal věru 

velmi zostra. Na přelomu září a října se do Šumper-

ka sjely spřátelené sbory z Českého Krumlova, Dačic 

i Nového Jičína a užily si rušné tři dny. Jesenické babí 

léto se předvedlo ve své nejlepší róbě, a tak se hos-

té při výletě na Dlouhé Stráně mohli dohadovat, zda 

v dáli vidí skutečně Sněžku, či je-li to jiný kopec. So-

botní dopoledne oživilo šumperský ruch pobíhajícími 

účastníky napínavé hry „Vítejte v Šumperku“. Stejno-

barevná trička i žluté čepičky křižovaly město ve snaze 

vytěžit co nejvíce z informačních zdrojů - „vzdělaných 

domorodců“, jejichž roli zastávaly naše děti. 

Páteční koncert v klášterním kostele i jeho blíženec 

v sobotu odpoledne v Domě kultury přinesly opět 

milovníkům sborového zpívání nevšední zážitky. 

Velké poděkování všem sborovým rodinám, které se 

dokázaly postarat o téměř sto padesát hostů. 

Brána Komína ještě nezapadla za třemi autobu-

sy hostů a jiné ruchové centrum již nabývalo na 

síle v klášterním kostele. V neděli 2. října se zde na 

první zkoušce bývalých členů sboru sešly dvě stov-

ky někdejších pěvců, aby zpočátku s obavami, poz-

ději s nadšením započaly nácvik deseti zpěvů, které 

připravují na své vystoupení v průběhu květnového 

jubilejního koncertu. Začátek velmi slibný, a tak tři 

zbývající zkoušky dávají naději, že se unikátní sboro-

vé těleso v květnu představí v plném lesku. 

V prvním říjnovém týdnu sborové dění rovněž 

neutichalo. Třídenní zájezd Motýlů do Prahy přinesl 

trojici vydařených koncertů. Benefi ční v gesci Rádia 

Proglas u kapucínů na Loretánském náměstí, druhý 

pro studenty Keplerova gymnázia a náš vlastní v Čes-

kém muzeu hudby uspořádaný z iniciativy a přiči-

něním někdejší sborové zpěvačky, skvěle připravený 

a po všech stránkách vydařený. Krásy staré Prahy 

zalité podzimním sluncem i večerní půvaby Hradčan 

byly dobrým bonusem k podařenému zpívání.

V době, kdy tento text vzniká, se již ve svých třídách 

netrpělivě ošívají sborové děti v představě blížícího se 

víkendového soustředění. Hodiny perných zkoušek 

kupodivu neděsí, ale přitahují. Chystáme První kon-

cert Růžových dětí (sobota 5. listopadu v 16 hodin, 

předprodej vstupenek od 31. října na recepci Komína 

vždy od 14 do 18 hodin), koncert pro účastníky celo-

státní soutěže základních uměleckých škol v evange-

lickém kostele (sobota 12. listopadu v 19 hodin) a pak 

také soutěžní vystoupení pro mezinárodní festival 

v Bratislavě v prvních prosincových dnech.

Ke společným zážitkům zveme všechny, kteří již 

sborovému kouzlu propadli, ale také ty, kteří dosud 

netuší... Malé obrazové zpravodajství z našeho sbo-

rového života postupně zveřejňujeme ve výloze oční 

optiky paní Blanky Petříkové na Hlavní třídě naproti 

divadlu. T. Motýl, sbormistr
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Špičkový festival nabídne světové i evropské blues
Bluesoví hudebníci, zpěváci i skla-

datelé ze zámoří i Evropy se za tři 

týdny sjedou do šumperského Domu 

kultury. Ten bude od 17. do 19. listo-

padu již pošestnácté hostit meziná-

rodní festival Blues Alive, na němž 

se představí na dvě desítky interpretů 

a skupin ze Spojených států americ-

kých, Velké Británie, Skotska, Polska, 

Slovenska, Maďarska a samozřejmě 

Česka. A zatímco v uplynulých pat-

nácti letech avizoval šumperský festi-

val hvězdy, jako byly Holmes Brothers 

nebo James Cotton, tedy staré zkuše-

né bluesmany tmavé pleti, letos bude 

největším programovým magnetem 

teprve čtyřiatřicetiletý „bílý“ Ameri-

čan Kenny Wayne Shepherd.

„O možnost jeho vystoupení jsme 

usilovali více než tři roky. Ztělesňuje 

totiž mladou krev a moderní podobu 

žánru, který už šestnáct let předsta-

vujeme českým fanouškům. Víme, že 

Shepherd má i u nás širokou fanouš-

kovskou základnu. Vždy, když jsme 

si dělali průzkum, o kterého inter-

preta by měli návštěvníci Blues Alive 

největší zájem, patřilo jeho jméno 

k nejčastěji skloňovaným,“ říká ředitel 

festivalu Blues Alive Vladimír Rybička 

a dodává, že podmínkou Shepherdovy 

účasti byly alespoň tři odehrané kon-

certy. Kromě toho šumperského ve 

čtvrtek 17. listopadu se tak mohou na 

„zázračné dítě“ těšit i posluchači v pol-

ském Chorzówě a v pražském Lucerna 

Music Baru. A právě čtvrteční koncert 

je ve festivalovém modelu výjimečný. 

Díky státnímu svátku jej pořadatelé 

pojali na úrovni těch „hlavních“, takže 

z hlediska návštěvnosti spoléhají ne-

jen na domácí „skalní“ fanoušky, ale 

také na ty „zvenčí“.

Vyjednávání se zástupci americ-

ké bluesové scény představuje podle 

Rybičky základní pilíř Blues Alive. 

„Máme dlouhodobý seznam jmen, 

která bychom chtěli do Šumperka do-

stat. Mnohá z nich jsou samozřejmě 

„z říše snů“, některá ale, jak ukázal 

letošní ročník, nejsou nereálná. A sa-

mozřejmě platí, že čím větší hvězda, 

tím větší nároky na techniku,“ po-

dotýká Rybička a jako příklad uvádí 

třia sedmdesátiletého texaského rodá-

ka Guitara Shortyho, jenž přiletí do 

Evropy pouze na šumperský festival.

Pořadatelé Blues Alive se nechávají 

při tvorbě programu inspirovat i fes-

tivalem ve švýcarském Luzernu, jenž 

probíhá týden před tím šumperským, 

a také „přítomností“ bluesových 

hvězd v Evropě v měsíci listopadu. 

„Je to práce na rok i více. V případě 

Blues Alive navíc mluvíme o konfron-

taci amerického blues s Evropou a zde 

se snažíme obsazovat kapely české 

i z blízkého zahraničí,“ zdůrazňuje 

ředitel. Alfou a omegou festivalu jsou 

podle něj samozřejmě fi nance. O tom, 

zda dosáhnou na granty, se pořadatelé 

dozvídají až během roku, spoléhat tak 

musejí na podporu města a kraje a na 

tradičního generálního partnera. Tím 

je společnost Daňové poradenství To-

máše Paclíka. „V této souvislosti bych 

chtěl poděkovat všem našim marketin-

govým partnerům, bez jejichž pomoci 

bychom akci takového rozsahu ne-

zvládli. Velmi si vážíme i podpory Mi-

nisterstva kultury, Olomouckého kraje 

a města Šumperka a polského Chor-

zówa, stejně jako přízně Visegradské-

ho fondu,“ vyjmenovává Rybička.

Šestnáctý ročník, nad nímž převza-

li záštitu hejtman Olomouckého kraje 

Martin Tesařík a šumperský starosta 

Zdeněk Brož, nabídne bluesovým fan-

dům menu složené z několika chodů. 

Počínaje čtvrtečním koncertem Ken-

nyho Wayna Shepherda přes páteční 

odpolední vystoupení skotského Mac-

Master and Hay v klášterním kostele 

a večerní hlavní koncert až po sobotní 

vystoupení letošní další hvězdy - třia-

sedmdesátiletého rodáka z texaského 

Houstonu Guitara Shortyho, vlastním 

jménem Davida Williama Kearneyho. 

Tato nefalšovaná hvězda současného 

řádně „vyšťaveného“ a energeticky vy-

sokooktanového kytarového blues je 

známa obrovskou show, během níž čas-

to z nástrojů doslova létají třísky.
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Ti, kterým by snad šumperské blue-

sování nestačilo, se mohou ještě v nedě-

li 20. listopadu vypravit do spřízněného 

polského Chorzówa, v němž tradičně 

probíhá další z hlavních koncertů Blues 

Alive. A pod hlavičkou šumperského 

festivalu se bude koncertovat nejen 

na „domácí“ scéně a v Chorzówě, ale 

také v dalších polských městech. Sate-

litní koncerty jsou naplánovány rovněž 

v Prostějově, Mikulově, Českých Bu-

dějovicích, slovenské Bratislavě a blues 

zazní již tradičně i v mírovské vězni-

ci. „Struktura satelitních koncertů se 

mění, neboť pořadatelé si příliš netrou-

fají nabízet blues v době, kdy probíhá 

náš festival,“ říká Rybička. 

Součástí Blues Alive bude opět stře-

deční „výchovný“ koncert pro středo-

školáky, výstava fotografi í a sobotní 

dopolední fi lmová projekce, jež nabídne 

americký snímek Martina Scorseseho 

Feel Like Going Home s Coreym Har-

risem, Taj Mahalem a Farkou Tourem. 

Chybět samozřejmě nebude ani Tema-

tické odpoledne, letos opět tak trochu 

„úletové“, neboť svede dohromady tři 

kapely, jež spíše než na čistě bluesových 

akcích hrávají v klubech či na festiva-

lech tak či onak „alternativních“. „Blu-

esová alternativa získává ve světovém 

kontextu stále silnější pozici, pod její 

nálepku se vejdou často umělci či ka-

pely, které s bluesovými kořeny jejich 

fanoušci vůbec nespojují. Přesto jasné 

spodní proudy, ale v některých přípa-

dech i konkrétní hudební vlivy svědčí 

o tom, že stoletý žánr stále nachází nové 

cestičky, kterými se může drát na po-

vrch,“ soudí ředitel Domu kultury. 

Podobně jako v minulosti se i letošní 

ročník festivalu Blues Alive těší zájmu 

médií. O šumperském bluesování in-

formují významné celostátní deníky 

a bude se o něm hovořit také v pořa-

du Dobré ráno s Jedničkou, a to buď 

v pondělí 7. nebo v úterý 8. listopadu. 

V pondělí 7. listopadu pak bude Blues 

Alive od 11 hodin dopoledne hlavním 

tématem hodinového pořadu Větrník, 

který vysílá Český rozhlas Olomouc. 

„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,“ uzavírá Rybička.

Festival odstartuje „zázračné 

dítě“ Kenny Wayne Shepherd

Šestnáctý festivalový ročník zahájí 

ve čtvrtek 17. listopadu čtyřiatřicetile-

tý rodák z americké Louisiany Kenny 

Wayne Shepherd, který se jako samouk 

věnoval hře na kytaru už od sedmi let 

a jako třináctiletý stál poprvé na pódiu 

coby „zázračné dítě“ a host neworlean-

ského bluesmana Bryana Leeho. Senzací 

v amerických a posléze celosvětových 

kruzích se stalo už jeho debutové al-

bum Ledbetter Heights, které se stejně 

jako všechna další ocitlo dlouhodobě na 

prvním místě amerického prodejního 

žebříčku ve své kategorii. Album vydal 

Shepherd jako osmnáctiletý a podnítil,  

v době nadvlády elektronické hudby, zá-

jem tisíců svých vrstevníků o „rukoděl-

nou“ bluesovou a rockovou hudbu. Mi-

mořádně zajímavým projektem pak je 

CD/DVD 10 Days Out: Blues From Th e 

Backroads, v jehož rámci si Shepherd 

zahrál se svými starými idoly B.B. Kin-

gem, Hubertem Sumlinem, Pinetopem 

Perkinsem a dalšími bluesovými kla-

siky. Titul byl nominován na dvě ceny 

Grammy. Stejnou nominaci si vyslouži-

la i loňská vynikající živá nahrávka Live! 

In Chicago. Začátkem letošního srpna 

vydal Kenny Wayne Shepherd nové al-

bum How I Go, na němž ho doprovází 

kapela, s níž přijíždí i na koncerty do 

České republiky. 

„Jde o výjimečné jméno, takže jsme 

zvolili i výjimečný model čtvrteční-

ho koncertu, který není určen přede-

vším regionálním vyznavačům blues, 

jak tomu bývalo v minulých letech, 

ale širokému publiku z celé republiky 

i zahraničí. Určitým způsobem nám 

nahrává také státní svátek, po němž si 

mnozí berou v pátek dovolenou,“ říká 

ředitel festivalu. Vzápětí prozrazuje, 

že Shepherdovými „předskokany“ bu-

dou Marcel Flemr a Lukáš Martinek. 

„Shepherdův vliv do jisté míry pozna-

menal i českou hudební scénu, na níž 

se nečekaně objevilo několik „českých 

Shepherdů“, tedy velmi mladých kyta-

ristů s bluesovými kořeny. Bezesporu 

nejznámějšími z nich jsou právě Mar-

cel Flemr a Lukáš Martinek, kteří od-

startovali svoje muzikantské dráhy na 

velkých pódiích v podobně mladém 

věku. Pro šumperské čtvrteční vystou-

pení připravují vůbec poprvé ve své 

kariéře společný projekt, s nímž kon-

certu hlavní hvězdy večera „předskočí“ 

a posléze vystoupí i na aft erparty,“ láká 

na čtvrteční koncertování dramaturg 

festivalu Ondřej Bezr.

Klášterní kostel rozezní 

vynikající skotské duo 

MacMaster and Hay

V pátek 18. listopadu budou mít ná-

vštěvníci klášterního kostela mimořád-

nou příležitost vychutnat si v klášterním 

kostele originální duo, jež bez pochyby 

patří ke špičce skotské hudební scény. 

Repertoár Mary MacMasterové a Do-

nalda Haye tvoří nejen tradiční skotské 

písně a melodie, ale také vlastní nové 

skladby, zasazené do emotivních zvu-

kových kreací, tvořených pomocí neob-

vyklého spojení zdánlivě nesourodých 

hudebních nástrojů - několika druhů 

harf, bicích nástrojů, marimby a sam-

pleru. Při zpěvu přitom používá Mary 

Macmasterová vedle angličtiny také 

starou gaelštinu. „Mary MacMastero-

vá získala světový věhlas svou hrou na 

clarsach, což je skotská podoba tradiční 

„keltské“ harfy, a elektrifi kovanou har-

fu Camac a díky novátorské tvůrčí práci 

s těmito nástroji,“ upřesňuje Bezr. 

Donald Hay, doma přezdívaný 

Drummy, je zas podle něj v hudebním 

světě uznávaný pro svou vnímavost 

a nápaditost, které uplatňuje při hře na 

bicí nástroje. Hudba obou umělců tak 

evokuje dojmy nádherné, ale také ne-

bezpečné skotské krajiny, jejich společ-

né živé vystoupení funguje jako nová 

magická formule pro tradiční hudbu, 

jako soundtrack k povznášejícímu fi l-

movému zážitku. Přesvědčit se o tom 

mohou všichni, kteří na šumperský 

koncert, jež začíná v 16 hodin, přijdou.

Prostor opět dostanou 

vítězové Aperitivu

Úvod obou hlavních koncertů bude 

patřit novým tvářím Blues Alive - ví-

tězům červnové vyhledávací soutěže 

Blues Aperitiv. Představí se tak slezská 

kapela Juicy Band, jež patří k nejčers-

tvějším reprezentantům silné polské 

bluesové líhně. „Kapela je zajímavá 

hned z několika důvodů. Klade důraz 

na vlastní tvorbu, která se vymezuje 

žánry blues, funku a soulu. Její hutný 

a bohatý sound jistí prvotřídní hráči, 

mezi nimiž bezesporu kraluje pianista 

a hammondkář Jacek Zajac, a v nepo-

slední řadě má ve svém středu vynikají-

cí zpěvačku „joplinovského“ charakteru 

Annu Pawlus,“ přibližuje polské hosty 

Bezr a dodává, že ve velkém sále se 

v pátek představí i loňský „aperitivový“ 

vítěz Louisiana Alley, tedy seskupeni 

kolem amerického zpěváka a kytaris-

ty Davida Gorea, bývalého frontmana 

známých Th e Cell. 

O den později pak bude úvod hlav-

ního koncertu patřit českým Th e 

Kingsize Boogiemen, kteří zaujali po-

rotu letošního Aperitivu především 

vynikajícím zvládnutím klasického 

bluesového materiálu, zahraného 

s nebývalou energičností a v nepo-

slední řadě velkým nadhledem. „Při 

jejich koncertech ožívá to nejlepší 

z odkazu starých mistrů a vystoupení 

kapely ve foyer Domu kultury bezpo-

chyby velmi dobře navodí atmosféru 

na celý večer,“ soudí dramaturg fes-

tivalu. Sobotní večer ve velkém sále 

pak rozjede mladá slovenská skupina 

Kŕdeľ divých Adamov, jež loni coby 

vítěz Aperitivu vystoupila ve foyer.

Th e Kingsize Boogiemen pak vy-

stoupí ještě v polském Chorzówě 

v rámci hlavního programu Blues 

Alive, další „aperitivová tvář“ český 

Žalman Brothers Band bude hrát na 

koncertu Blues Alive v Piekary a Petr 

Karas Band se představí na scéně Blu-

es Alive na festivalu v Boskovicích.

Páteční večer: evropský 

a africký mix

Páteční hlavní program letošního 

Blues Alive nabídne různorodou pě-

tici umělců a kapel z Čech, Sloven-

ska, Polska, Anglie a Gambie. Kromě 

již zmíněné česko-americké formace 

Louisiana Alley se představí polská 

kapela Around Th e Blues se zpěvačkou 

Asiou Mrozekovou, jejichž hudba se 

sice přísně nedrží stylových škatulek 

a přesahuje k soulu i rocku, ale vždy 

Šestnáctý ročník Blues Alive zahájí čtyřiatřicetiletý rodák z americké Louisiany Ken-

ny Wayne Shepherd.  Foto: archiv

Na výjimečný zážitek se mohou poslu-

chači těšit v pátek odpoledne. V klášter-

ním kostele vystoupí Mary MacMastero-

vá a Donald Hay.  Foto: archiv

Úvod sobotního hlavního koncertu bude 

ve foyer Domu kultury patřit českým 

Th e Kingsize Boogiemen.  Foto: archiv
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se obtáčí, jak název kapely napovídá, 

„okolo blues“. Polské hosty poté vy-

střídá na pódiu bratislavská zpěvačka 

a kytaristka Zuzka Suchánková, vyni-

kající interpretka soulově, gospelově 

a spirituálově laděné muziky, která se 

v poslední době začala více věnovat 

kytaře a výrazně se zaměřila také na 

autorskou tvorbu. 

Bláznivá stylizace britské kapely 

Hokie Joint vyvolává v novinářích 

odkazy k Tomu Waitsovi, její kon-

certní nasazení zase bývá srovnáváno 

s White Stripes nebo Th e Black Keys. 

Opravdová síla Hokie Joint ovšem 

tkví v absolutní a nelíčené syrovosti, 

kterou navazují na velikány poslední 

elektrické fáze mississippského blues, 

ale i na chicagskou klasiku z 50. let. 

A právě tuto velkou čistokrevnou 

nadčasovou emoci, vytaženou až od-

kudsi z pekla, nabídnou pořadatelé 

Blues Alive šumperskému publiku.

Závěrečnou tečkou za pátečním 

koncertováním bude projekt JuJu ne-

boli Justin Adams & Juldeh Camara. 

„O tom, jestli blues skutečně vzniklo 

v Africe, se dodnes někteří muzikolo-

gové snaží vést spory, ale tenhle cros-

sover je jasným důkazem. A i z druhé 

strany: přesně dokládá, že to, co se 

už někdy od 60. let psalo o Johnu 

Lee Hookerovi, totiž že je ze všech 

amerických bluesmanů nejafričtější, 

je čirá pravda. Právě v jeho hudbě je 

onen oslí můstek, po kterém se tahle 

kapela prochází, jako by se nechume-

lilo. Jenže ono se chumelí!“ Tolik re-

cenzent českého bluesového časopisu 

Crossroads o albu In Trance nového 

projektu JuJu. 

„Dramaturgie Blues Alive už několik 

let uvažuje o představení některého ze 

zajímavých představitelů afrického, tzv. 

pouštního blues. Projekt JuJu, který 

stojí kdesi na pomezí tohoto stylu se 

spoustou dalších odboček, tedy jako-

by spadl v pravý čas z nebe,“ říká Bezr 

a dodává, že projekt slučuje (blues)

rockový přístup dobře známého brit-

ského muzikanta Justina Adamse, jed-

noho z nejoriginálnějších a mimořádně 

inovativních kytaristů Anglie s bohatý-

mi zkušenostmi napříč žánry, s etnic-

kým vkladem gambijského zpěváka, 

instrumentalisty a příslušníka elitní 

muzikantské kasty označované slovem 

griot Juldeha Camary, to vše navíc v lá-

kavém psychedelickém oparu.

Na fi lmovou projekci naváže 

Tematické odpoledne

Ti, kteří v sobotu dopoledne zamíří 

do kina Oko, budou moci zhlédnout 

snímek oscarového režiséra Martina 

Scorseseho Feel Like Going Home, 

který vytvořil před osmi lety ve spo-

lupráci s hudebním odborníkem Pe-

terem Guralnickem. „Snímek pátrá 

po kořenech blues jak v povodí řeky 

Mississippi, tak v oblasti Západní Af-

riky. Ta je totiž podle převládajících 

teorií skutečnou pravlastí afroame-

rické hudby. Průvodcem fi lmu je ky-

tarista a zpěvák Corey Harris, dobře 

známý šumperskému publiku z hned 

dvou vystoupení na Blues Alive a jed-

na z nejvýznamnějších osobností 

současné scény,“ láká do kina ředitel 

Domu kultury a dodává, že ve fi lmu 

hovoří a hrají nejen američtí hudeb-

níci, ale také hvězdy africké world 

music, včetně již zesnulé největší 

hvězdy tzv. „pouštního blues“ Aliho 

Farky Toureho.

Letošní sobotní Tematické odpo-

ledne nazvané Blues jinak svede do-

hromady tři kapely, které spíše než 

na čistě bluesových akcích hrávají 

v klubech či na festivalech tak či onak 

„alternativních“. Osmičlenné meziná-

rodní sdružení United Cans Unlimi-

ted, jehož „prvkem s pasem“ je geni-

ální slovenský kytarista Ivan Tomovič, 

jež se cítí být ovlivněno nu-bluesový-

mi celebritami kalibru Chrise Th o-

mase Kinga, Little Axe, Huga Race či 

Jamese Blood Ulmera, hodlá na Blues 

Alive vytáhnout své nejsilnější zbraně 

a předvést je právě v rámci sobotního 

odpoledního programu. 

Vystřídá je patrně nejdivočejší usku-

pení, které letos v Šumperku vystoupí. 

Th e Spermbankers dali nedávno do-

hromady v Praze žijící muzikanti tří 

národností: zkušený český kytarista 

Martin Růžička, velmi respektovaný 

holandský zvukař Bert Neven, zde 

fi gurující na postu bubeníka, a fi nský 

zpěvák a kytarista Pasi Mäkelä. Oni 

sami svou hudbu označují jako „dirty 

gospel“, jejím základem jsou ovšem 

kořenné fi gury, hrané s na kost ohlo-

danou syrovostí a drivem garážového 

rocku. Jako poslední se pak „ke zpě-

vu“ dostane kapela Please Th e Trees, 

jež vznikla před několika lety jako 

spojení táborských postrockerů Some 

Other Place s nu-folkovým jedno-

členným projektem písničkáře Václa-

va Havelky selFbrush. Please Th e Tre-

es hrají sice moderní, ale v hlubokých 

kořenech tkvící rock, dobře si vědo-

mý, odkud vzešel - především z černé-

ho blues a bílé country.

Sobota slibuje 

velmi nabitý program

Hlavní koncert v sobotu večer na-

bídne velmi nabitý program. Po úvod-

ním vystoupení loňských a letošních 

vítězů soutěže Blues Aperitiv dostane 

prostor Mátyás Pribojszki, jenž je po-

važován za absolutní hvězdu maďar-

ské bluesové scény. Šumperskému pu-

bliku přitom není neznámý, na Blues 

Alive totiž koncertoval již v roce 2003 

se svou první kapelu Blues Fools. Tu 

současnou, „napsanou“ na jeho jmé-

no, sestavil o rok později s předsta-

vou poněkud rozšířit svůj záběr ve 

vlastních kompozicích mimo striktní 

„dvanáctkové“ hranice směrem k jaz-

zu a dalším stylům. „Pribojszkého 

hra na harmoniku je považována za 

plnoprávnou součást výkladní skříně 

evropského blues. Dobře to ví řada 

světových muzikantů, jako například 

Duke Robillard, Tino Gonzales či 

Paul Lamb, kteří ho přizvali ke spolu-

práci. A přesvědčit se o tom budeme 

moci opět i u nás,“ podotýká drama-

turg festivalu.

V Šumperku „neokoukanou“ tvá-

ří bude v rámci druhého hlavního 

koncertování nepochybně zpěvák Pat 

Smillie, rodák z Detroitu, který přesíd-

lil za studiem do Chicaga, kde potkal 

kytaristu Vance Kellyho. S ním založil 

kapelu, která se zakrátko stala jednou 

z nejpopulárnějších ve městě, a do-

movskou scénou se jim stal proslulý 

klub Checkerboard Lounge. „Obě do-

posud vydaná sólová alba Pata Smil-

lieho sklidila velmi pozitivní ohlas 

v žánrových médiích a sám zpěvák se 

svou kapelou patří ke koncertně nej-

Během pátečního večerního koncertu se 

představí i bratislavská zpěvačka a kyta-

ristka Zuzka Suchánková.  Foto: archiv

Polská kapela Around Th e Blues přijede 

do Šumperka se zpěvačkou Asiou Mro-

zekovou.  Foto: archiv

Bláznivá stylizace britské kapely Hokie Joint vyvolává v novinářích odkazy k Tomu 

Waitsovi.  Foto: archiv

Během sobotního Tematického odpoled-

ne zahrají také Please Th e Trees.

  Foto: archiv

V Šumperku „neokoukanou“ tváří bude 

v rámci druhého hlavního koncertování 

nepochybně americký zpěvák Pat Smil-

lie.  Foto: archiv



 strana 10Blues Alive 2011/Město čte knihu

vytíženějším představitelům současné 

chicagské scény. Jeho prostřednictvím 

máme nyní šanci poznat, jak si stojí 

současná úroveň bluesové muziky ve 

městě, které je kolébkou jedné z jeho 

nejvýznamnějších větví,“ domnívá se 

Bezr.

O vyvrcholení sobotního progra-

mu se pak postará třiasedmdesátiletý 

rodák z texaského Houstonu Guitar 

Shorty, vlastním jménem David Wil-

liam Kearney, který je nefalšovanou 

hvězdou současného řádně „vyšťave-

ného“ a energeticky vysokooktanové-

ho kytarového blues. „Jeho koncerty 

jsou pověstné nejen samotnou explo-

zivní hrou a vynikajícím zpěvem, ale 

také obrovskou show, při které často 

doslova létají z nástrojů třísky,“ dodá-

vá s úsměvem dramaturg.

Koncertování uzavřou 

 jam sessions

Nedílnou součástí každého ročníku 

Blues Alive jsou tradiční noční jam 

sessions. Jejich dějištěm budou v pá-

tek a v sobotu po skončení hlavního 

večerního programu dvě místa, a to 

foyer Domu kultury a pivnice Holba. 

Ve foyer se mohou posluchači v pátek 

těšit na polský Juicy Band, v sobotu pak 

na Th e Kingsize Boogiemen. V pivnici 

to v pátek rozjedou stylově čistí Boogie 

Chilli z Polska, kteří na letošním Ape-

ritivu získali Cenu diváků, a v sobotu tu 

bude jamovat mladá slovenská skupina 

Kŕdeľ divých Adamov.

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 Ev-

ropy. Bohužel se pomalu stává 

tradicí, že právě oni 

si lístky objednají 

a na domácí pak 

n e z b u d o u . 

Šumperané 

by proto 

n e m ě l i 

spoléhat 

na po-

s l e d n í 

c h v í l i 

a vstu-

penky si 

k o u p i t , 

jinak hrozí, 

že se do sálu 

nedostanou,“ 

zdůrazňuje ředitel 

Domu kultury, podle 

něhož lze lístky rezervovat 

rovněž na adrese www.bluesalive.cz. 

Čtvrteční koncert Kennyho Wayna She-

pherda přitom přijde na 490 Kč, vstup-

né na páteční koncert dua Macmaster 

and Hay 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 tradiční 

CD se záznamem loňských koncertů.

 Text zpracovala Z. Kvapilová, 

 foto: archiv DK

Závěrečná poznámka

Podrobné informace 

k šestnáctému ročníku 

Blues Alive nalez-

nete na inter-

netové adrese 

w w w. b l u e -

s a l i v e @ c z . 

Vstup enky 

na všechny 

festivalové 

koncerty si 

lze zakoupit 

v pokladně 

Domu kultu-

ry, jež je otevře-

na ve všední dny 

od 14 do 18 hodin, 

tel.č.  583 214 279, pří-

padně rezervovat na čísle 

583 214 276, fax: 583 214 287, 

e- mail: kohajdova@dksumperk.cz.

Mátyás Pribojszki je považován za absolutní hvězdu maďarské bluesové scény. 

 Foto: archiv

▲ K permanentce dostanou návštěvní-

ci jako dárek bonusové CD z loňského 

koncertování.

► Úterý 8. listopadu od 17 hodin v budově SPŠ 

a VOŠ v ulici Gen. Krátkého

Prolog Město čte knihu 

- Čtení v bačkorách 

Z knih Lenky Procházkové Smolná kniha 

a Ludvíka Vaculíka Jak se dělá chlapec čtou 

studenti SPŠ a VOŠ Šumperk.  Vstup volný 

► Čtvrtek 10. listopadu od 8 hodin

Prolog Město čte knihu 

- Čtenářská štafeta

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 Šumavská, 11:00 

Gymnázium, 11:30 ZŠ Vrchlického, 12:00 ZŠ 

8. května, 12:30 SPŠ a VOŠ Gen. Krátkého. 

► Čtvrtek 10. listopadu od 17 hodin v Hollarově 

galerii v muzeu

Čtení v muzeu, výstava Neměli jsme je 

vidět a číst

Čtou Petr Král a Olga Kaštická. Hudba Miroslav 

Novotný. Zahájení výstavy Neměli jsme je 

vidět a číst. Úvodní slovo Pavel Taussig.  

 Vstup volný

► Čtvrtek 10. listopadu od 18.30 hodin v kině 

Oko

Markéta Lazarová

Československo 1967, 162 min., režie 

František Vláčil.  Nejvýznamnější fi lm v historii 

české kinematografi e, který byl letos digitálně 

restaurován a dočkal se tak obnovené 

premiéry, je sugestivním pohledem do doby 

temného středověku. V hlavní roli Magda 

Vašáryová. Lektorský úvod Pavel Taussig.

  Vstupné 50 Kč

► Pátek 11. listopadu od 10.30 hodin v kině 

Oko

Pět holek na krku

Československo 1967, 88 min., režie Evald 

Schorm. Jen zdánlivě dětský příběh, který se 

vyznačuje hlubokou znalostí lidských povah, 

vypráví příběh dospívající školačky, která 

„nezapadá“ do třídního kolektivu, protože 

je dcerou důležitého funkcionáře… V hlavní 

roli Andrea Čunderlíková.  Vstupné 30 Kč

► Pátek 11. listopadu od 17 hodin v G-klubu

Čtení v G-klubu

Čtou členové studia D123 Alexandr Stankuš, 

Hana Vonzino, Svatava Němcová, Zuzana 

Stejskalová, hudba Tomáš Wurst.  Vstup volný

► Pátek 11. listopadu od 18.30 hodin v kině 

Oko

Bílá paní

Československo 1965, 93 min., režie Zdeněk 

Podskalský. Duchařská komedie si vystřelila 

z politiků malého městečka, kteří svá zbožná 

přání vydávají za budovatelské úspěchy… 

Hrají Irena Kačírková, Vlastimil Brodský, 

Vlasta Chramostová, Miloš Kopecký, Vladimír 

Menšík a další.  Vstupné 50 Kč

► Pátek 11. listopadu od 21 hodin na Hrádku

Lidová poezie žije! 

Večer české a slovenské lidové poezie. 

Účinkují David Rotter, Zdeněk Korčián, 

Antonín Bukovský.  Vstup volný

► Sobota 12. listopadu od 17 hodin v divadle

Křest knihy KOZA NA TRATI za účasti 

autora Ludvíka Vaculíka

Čtou členové Divadla Šumperk. 

 Vstupné 50 Kč v předprodeji divadla

► Sobota 12. listopadu od 19 hodin v divadle 

na Hrádku

Břetislav Rychlík uvádí: Valašský snář

Projekce pořadů z cyklu České televize Brno. 

 Vstup volný

► Neděle 13. listopadu od 16 hodin v G-klubu

Polepšené pěsničky

Zpěv a vyprávění Ludvíka Vaculíka doprovodí 

na cimbál Jan Rokyta.  Vstup volný 

► Neděle 13. listopadu od 18.30 hodin v kině 

Oko

Žert

Československo 1968, 80 min., režie Jaromil 

Jireš. Film podle románu Milana Kundery se 

dotýká éry stalinismu a komunismu. Hlavní 

hrdina se díky nevinnému žertu v mládí ocitá 

na okraji společnosti a po letech strávených  

v pracovním táboře se chce pomstít.…  Hrají 

Josef Somr, Jana Dítětová, Luděk Munzar 

a další.  Vstupné 50 Kč

► Pondělí 14. listopadu od 17 hodin v Městské 

knihovně

Čtení v knihovně

Čtou studenti Gymnázia. Hudba Flower 

Power.  Vstup volný

► Pondělí 14. listopadu od 18.30 hodin v kině 

Oko

Ikarie XB 1

Československo 1963, 82 min., režie Jindřich 

Polák. Dobrodružná cesta vesmírem 

v nejslavnějším českém sci-fi  fi lmu. Hrají 

Zdeněk Štěpánek, Radovan Lukavský, Dana 

Medřická, František Smolík, Irena Kačírková, 

Miroslav Macháček a další.  Vstupné 50 Kč

► Úterý 15. listopadu od 16.30 hodin 

v klášterním kostele

Čtení v klášterním kostele Zvěstování 

Panny Marie

Čte P. Milan Palkovič, zpívají Motýli.  

 Vstup volný

► Úterý 15. listopadu od 19.30 hodin v kině 

Oko

Farářův konec

Československo, 1968, 96 min., režie Evald 

Schorm. Půvabný příběh kostelníka, kterému 

se shodou okolností podaří v zapadnuté 

horské dědině splnit si svůj dávný sen, byl 

natočen podle námětu Josefa Škvoreckého. 

Hrají Vlastimil Brodský, Jan Libíček, Jana 

Brejchová a další.  Vstupné 50 Kč 

Program festivalu Město čte knihu
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Člověk tvůrce: Hlína 

 Výstava z cyklu Člověk tvůrce trvá do 29.1. 2012.

Rytířský sál Robert Vano - Výběr z Platinové kolekce - fotografi e 

 Výstava trvá do 30.11.

Hollarova galerie Město čte knihu: Neměli jsme je vidět a číst 

 Výstava bude zahájena 10.11. v 17 hodin 

Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 

Galerie Šumperska  Starý Šumperk - městská památková zóna v Šumperku 

 Výstava trvá do 15.1. 2012. 

Galerie mladých 100 let šumperské radnice (1911-2011) 

 Výstava trvá do 15.1. 2012. 

 Přednáška k výstavě - 8.11. v 17.30 hodin přednáška Zdeňka 

 Doubravského Z historie šumperských radničních budov 

 a městské správy k výstavě 100 let šumperské radnice

Akce v klášterním kostele: 12.11. v 17 hod. - Dechový orchestr Zábřeh, 15.11. v 19 hod. 

- Koncert z cyklu Klasika Viva

Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-

zeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 

12.30- 17 hod., so 9-13 hod., ne 13-17 hod. Klášterní kostel je v říjnu a listopadu přístupný 

jen při slavnostních příležitostech a kulturních akcích. Otevírací doba Galerie Šumper-
ska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Otevírací doba v Den vzniku samostatného československého státu 

pátek 28. října 

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hodin * klášterní kostel 10-14 hodin 

Vstup zdarma

KINO OKO
Digitální 3D kino podle standardu DCI 

25.-26.10. jen v 18 hodin  Rodina je základ státu, ČR, drama

25.-26.10. jen ve 20 hodin  Nákaza, USA, Spojené arabské emiráty, akční, sci-fi  

 thriller 

27.10. jen v 18 hodin  Tři mušketýři 3D, Francie, USA, Velká Británie, 

 Německo, akční, dobrodružný, ČZ  3D

27.10. jen ve 20 hodin  Lůno, Německo, Maďarsko, Francie  Artvečer - FK

28.10. v 17.30 a ve 20 hodin  Tři mušketýři 3D, Francie, USA, Velká Británie, 

 Německo, akční, dobrodružný, ČZ  3D

29.-30.10. jen v 15.30 hodin  Ošetřovatel, USA, rodinná komedie, ČZ  

 Hrajeme pro děti

29.-30.10. v 17.30 a ve 20 hodin  Tři mušketýři 3D, Francie, USA, Velká Británie, 

 Německo, akční, dobrodružný, ČZ  3D

31.10.-2.11. jen v 18 hodin  Tři mušketýři 3D, Francie, USA, Velká Británie, 

 Německo, akční, dobrodružný, ČZ  3D

31.10.-2.11. jen ve 20 hodin  Paranormal Activity 3, USA, horor

3.11. jen v 18 hodin  Perfect Days - I ženy mají své dny, ČR, komedie

3.11. jen ve 20 hodin  Happy, happy, Norsko, komedie  Artvečer -FK

4.11. jen v 17 hodin  Tintinova dobrodružství 3D, USA, Nový Zéland,

 Belgie, animovaný, rodinný, ČZ Hrajeme pro děti  3D

4.11. jen v 19.30 hodin  Perfect Days - I ženy mají své dny, ČR, komedie

5.-6.11. jen v 16 hodin  Tintinova dobrodružství 3D, USA, Nový Zéland, 

 Belgie, animovaný, rodinný, ČZ Hrajeme pro děti  3D

5.-6.11. v 18.15 a ve 20.15 hodin Perfect Days - I ženy mají své dny, ČR, komedie

7.-9.11. jen v 17 hodin  Tintinova dobrodružství 3D, USA, Nový Zéland, 

 Belgie, animovaný, rodinný, ČZ Hrajeme pro děti  3D

7.-9.11. jen v 19.30 hodin  Perfect Days - I ženy mají své dny, ČR, komedie

10.11. jen v 18.30 hodin  Markéta Lazarová, ČR, drama  Město čte knihu

11.11. jen v 10.30 hodin  Pět holek na krku, ČR, psychologický  

  Město čte knihu

11.11. jen v 18.30 hodin  Bílá paní, ČR, komedie  Město čte knihu

11.11. jen ve 20.15 hodin  Bastardi 2, ČR, drama

12.11. jen v 17 hodin  Tintinova dobrodružství, USA, Nový Zéland, 

 Belgie, animovaný, rodinný, ČZ Hrajeme pro děti  2D

12.11. jen v 19.30 hodin  Bastardi 2, ČR, drama

13.11. jen v 16.30 hodin  Tintinova dobrodružství, USA, Nový Zéland, 

 Belgie, animovaný, rodinný, ČZ Hrajeme pro děti  2D

13.11. jen v 18.30 hodin  Žert, ČR, psychologické drama  Město čte knihu

13.11. jen ve 20.15 hodin  Bastardi 2, ČR, drama

Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosum-
perk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce. Pozor: rezer-
vace vstupenek přes internet na webových stránkách kina.

DIVADLO ŠUMPERK
29.10. v 19.30 hodin  Voda není víno a Priessnitz není Schrott!  P, VK

5.11. v 19.30 hodin  Voda není víno a Priessnitz není Schrott!  B, VK, X  

11.11. ve 21 hodin  Město čte knihu: Lidová poezie žije!  Vstup volný

 Večer české a slovenské lidové poezie na Hrádku  

12.11. v 17 hodin  Město čte knihu: Křest knihy Koza na trati  VK 

12.11. v 19 hodin  Město čte knihu: Břetislav Rychlík uvádí: Valašský snář  Hrádek 

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Ze-

tochová. Další informace na internetových stránkách na adrese 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 Josef Černý, „Ohlédnutí“, malba, kresba a grafi ka 

 Výstava trvá do 30.10.

 Jan Slovák, „Nejistá chůze“, tisky, papírové koláže a kresby

 Vernisáž výstavy, která potrvá do 4.12., proběhne 2.11. v 18 hodin.

Městská knihovna Co se stalo Výstava prací žáků a studentů v rámci akce Město čte knihu 

Divadlo Putování po historických stavbách v Jeseníkách ze sedla Skřítek

 až na vrchol Králického Sněžníku - Historické pohlednice ze 

 sbírky šumperského sběratele Petra Možného 

 Výstava ve spolupráci s Klubem českých turistů trvá do 5.11.

 Město čte knihu: „Josefa Zemana a Ludvíka Vaculíka cesta 

 někam aneb Předliterární skutečnost“ 

 Výstava potrvá od 12. do 30. listopadu.

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.knihov-

naspk.cz. V sobotu 29.10. bude zavřeno.   

ZUŠ ŠUMPERK

7.11. v 18 hodin v sále ZUŠ  Hudební podvečer

11.-13.11. v sále ZUŠ  I. ročník soutěže v interpretaci 

 koncertního melodramu

12.11. v 19 hodin v evangelickém kostele  Vystoupení ŠDS v rámci soutěže 

 v interpretaci koncertního melodramu

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. http://www.zus-

sumperk.cz.

DŮM KULTURY
26.10. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  KLASIKA VIVA: Moravská fi lharmonie 

 Olomouc - Má vlast

2.11. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Screamers v proudu času

4.11. od 19 hodin ve velkém sále DK  Rytmus

5.11. od 16 hodin ve velkém sále DK  První koncert Růžových dětí

6.11. od 10 hodin ve velkém sále DK  O perníkovém dědkovi 

  Divadlo Andromeda Praha

11.11. od 20 hodin ve velkém sále DK Turbo: 30 let

12.11. od 15 hodin ve zkušebně DK  Sobotní odpoledne s jógou 

 aneb přijďte si zacvičit s Mirkem Petrem

13.11. od 15 hodin ve velkém sále DK  Nedělní zumba  Lektorka Šárka Elsnerová

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.
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DDM U RADNICE

KLUB SUTEREN LOUNGE, H-CLUB

CENTRUM PRO RODINU

ČAJOVNA ČAROVNA

27.10. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici!

2.11. od 15.45 hodin v herně v Erbenově ulici 14  Pojď si pinknout!  Od 8 let 

2.11. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 

 - Tiff any Skleněné vitráže, s sebou 

 barevné střepy, kamínky, mušličky

3.11. od 15 hodin v dílně  Železniční modelaření od A do Z

3.11. od 15.30 hodin v klubovně v 1. patře  Deskové hry   Od 8 let

7.11. od 16 hodin v učebně PC  PC - učím se!  Od 8 let

7.11. od 17 hodin v herně v Erbenově ulici 14  Pojď si pinknout!  Od 8 let,

8.11. od 15 hodin v dílně  Modelářství pro tatínky a kluky

9.11. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel

  - Drátování S sebou drátky, láhev, 

 kamínek

10.11. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici!

12.11. od 9 do 14 hodin v keram. dílně ve 2. patře  Keramika pro každého

12.11. od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 3. patře   Šperkování  

 Výroba šperků z korálků

Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 

583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

27.10. v 19.30 hodin v SL  Swing Q Šumperk

29.10. ve 20 hodin v HC  Laco Deczi - Celula New York

3.11. v 19.30 hodin v SL  V Band Velké Losiny

4.11. ve 20 hodin v HC  Dejchánek vol16

5.11. ve 20 hodin v HC  Camera 237 (IT) + Distance Paradise

10.11. v 19.30 hodin v SL  Teens Jazz Band Velké Losiny

11.11. v 19.30 hodin v SL  Martinská husa Hraje Cimbálovka Zbyňka Bradličky

12.11. ve 20 hodin v HC  Dne ska party

Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz, 

HC = H-club, SL = Suteren lounge, letní scéna za divadlem.

V učebně fi rmy Uvax  Psychologické doprovázení na cestách

 života - poradenství s Pavlínou Vaculkovou

 Zdarma, objednávky na tel. 777 988 864.

Každý čtvrtek od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek  Program pro předškolní děti

Každou středu od 16.30 hodin ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky

25.10. od 9.30 do 18 hodin v „U“  Poradenství v obtížných situacích 

 M. Řezníčková, objednávky 

 na tel.č. 731 402 395.

31.10. a 7.11. od 18.30 hodin  Kurz Manželské večery

v Čajovně RYA u radnice  Přihlášky na tel. 731 402 395.

11.-13.11. v Loučce u Litovle  Víkendový pobyt pro ženy 

 Přihlášky mailem na cprsumperk@seznam.cz.

Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, „FS“ = Farní středisko, 

Kostelní nám. 4, „U“ = učebna fi rmy Uvax, 1. patro, ul. M.R. Štefánika 28.

27.10. od 17 hodin  Zelené potraviny a zdraví  Přednáška D. Nováčkové

28.10. od 20 hodin  Koncert skupiny Shamaniamania

2.11. od 18.30 hodin  Zdeněk Kotvan 

 - Práce se zvukem, ukázka hry na tibetské mísy

8.11. od 19 hodin Domácí výroba vína z květů, plodů a ovoce 

 Beseda s D. Zapletalovou

10.11. od 18 hodin  Indický večer Večer s indickou kulturou a fi lozofi í, 

 na závěr tradiční ochutnávka pravé indické kuchyně

Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carovna.

com, www.carovna.com.

VILA DORIS
Každé pondělí, středu a pátek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna

Od listopadu každé pondělí od 16.30 hodin v AT na „K“  Kreativní 

 keramicko-výtvarný kurz 

Každé úterý od 17 hodin v MC Komínkov  Cvičení pro nastávající 

 maminky

Každou středu od 17 hodin v MC Komínkov  Laktační poradna

Od listopadu každou středu od 14.15 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 

 (volná tvorba)

Od listopadu každou středu od 17.15 hodin v AD na „K“  Keramická dílna pro

  veřejnost

Od 25.10. vždy v úterý a čtvrtek od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz pro 

 začátečníky 

 8 lekcí po 2 hod., 

 inf. B. Vavruša, 

 tel. 731 610 031

26.10. od 10 hodin v AT na „K“  Keramika pro rodiče a děti

3. a 10.11. v MC na „K“ Předporodní kurz

2.11. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 

 Tvoření, vyrábění pro ženy

11. listopadu na „K“  Martinské slavnosti 

 Tvořivá dílna, pečení, 

 vyrábění pro děti i rodiče

12.11. od 14 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 

 (volná tvorba)

Bližší informace k akcím: 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: AT), recepce 583 283 481, e-mail: vila@

doris.cz, http://www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
25.10. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů

27.10.  od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory  Hraje Mirox

4.11. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 

 Hrají Staří kamarádi

10.11. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 

 Hraje Albatros

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek  Mateřské centrum

vždy od 9 do 12 hodin

Každé pondělí od 10 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Cvičení SM systém

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: 

 Konverzace v němčině - začátečníci

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: 

 Konverzace v němčině - pokročilí

Každé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: 

 Výtvarná dílna  1.11. šití pelíšků pro kočky

Každou středu od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti

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, „KS“ = Kavárnička 

pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

Odborný seminář se zaměří
 na společnou prevenci proti drogám

Společnou prevencí proti drogám je 

název semináře, který pořádají DDM 

Vila Doris, Národní protidrogová 

centrála Policie ČR a občanské sdru-

žení Bezpečný domov. Naplánován je 

na úterý 29. listopadu na „Komíně“ 

v Komenského ulici.

Seminář, který se koná pod záštitou 

šumperského starosty Zdeňka Bro-

že, je určen školním preventistům, 

zájemcům z řad pedagogické veřej-

nosti, lidem ze státní správy a samo-

správy - především ze sociální oblasti, 

složkám Integrovaného záchranného 

systému a neziskovým organizacím 

zabývajícím se drogovou problemati-

kou. Hovořit se bude o vztahu složek 

Integrovaného záchranného systému 

a drogové problematiky, o drogové 

scéně v republice a v okrese Šumperk, 

o přestupcích a trestných činech na 

úseku drog a také o tom, jak komuni-

kovat s toxikomanem. Účastníci semi-

náře, který začíná v 9 hodin a jenž je 

kapacitně omezen, obdrží osvědčení 

o jeho absolvování. Zájemci mohou 

zasílat přihlášky do pondělí 21. listo-

padu na e-mail ondracek@doris.cz, 

případně se přihlásit telefonicky na 

čísle 602 766 411. Na tomto čísle a také 

na čísle 602 794 666 lze získat i bližší 

informace. -red-
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Ztratil se vám pes?

Podívejte se na www.sumperk.cz!

Informace o odchycených psech lze nalézt na adrese www.sumperk.cz 

v odkazu Úřední deska v sekci „aktuální oznámení“. 


