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Říjnové výročí připomněly setkání, křest publikace a Má vlast

Třiadevadesát let, jež uplynuly od vzni-

ku samostatného československého státu, 

si připomněli v posledním říjnovém týd-

nu Šumperané. Na tradiční vzpomínkové 

setkání u pamětní desky T.G. Masaryka na 

stejnojmenném náměstí v úterý 25. října 

navázal o den později koncert olomoucké 

Moravské fi lharmonie v místním Domě 

kultury. Jeho úvod přitom patřil křtu 

knihy Víta Lucuka nazvané „Přežili svou 

dobu“, jež pojednává o lidských osudech 

pamětníků na Šumpersku v neklidném 

dvacátém století.

„Scházíme se zde krátce před 93. výro-

čím založení samostatného státu, ale také 

téměř dvaadvacet let po Sametové revoluci 

s tím, že již sedm let jsme rovněž součástí 

Evropské unie, do které jsme vpluli střední 

cestou bez velkých turbulencí a v níž jsme 

přes mnohé euroskeptické názory pevně 

zakotvili,“ řekl během setkání u Masary-

kovy busty šumperský starosta Zdeněk 

Brož. Vstup do rodiny evropských států 

podle něj ale není konečný cíl a defi ni-

tivní řešení. „Je to příležitost, kterou buď 

využijeme se vším, co nám skýtá, nebo 

ne, a pak zůstaneme její periferií,“ podo-

tkl starosta během vzpomínkového aktu, 

který zorganizovala místní radnice spolu 

se Svazem bojovníků za svobodu a Čes-

kou obcí sokolskou a na němž nechyběli 

kromě představitelů města ani zástupci 

politických stran.

Výročí vzniku Československa v roce 

1918 si Šumperané připomněli ještě o den 

později, ve středu 26. října, a to slavnost-

ním koncertem Moravské fi lharmonie 

Olomouc, který proběhl pod záštitou 

města a Olomouckého kraje. Ještě než 

však zazněly první tóny Smetanovy Mé 

vlasti, pokřtili zástupci města a kraje kni-

hu historika Víta Lucuka „Přežili svou 

dobu“, jež popisuje dramatické osudy je-

denačtyřiceti pamětníků ze  Šumperska 

v neklidném dvacátém století. Role kmot-

rů se zhostili také autor knihy a vydavatel 

Pavel Ševčík. Slavnostnímu aktu přitom 

přihlíželo i osmnáct hrdinů nevšední pu-

blikace, kteří se před koncertem sešli v ne-

dalekém G-klubu, aby z rukou starostů 

obcí, v nichž žijí, knihu osobně převzali.

„Oněch jedenačtyřicet příběhů se 

sice odehrálo v minulém století, ale do 

kontextu nadcházejícího svátku zapa-

dají přesto, že hovoří spíše o tom, co se 

stane v zemi, když demokracie nekvete, 

když lidskou společnost přestane vést 

rozum s tolerancí a místo něj nastoupí 

demagogie a brutální prosazování zájmů 

jedné skupiny lidí, která ovládne řízení 

státu. Bohužel ne všichni jejich hrdinové 

se této chvíle dožili a mohou tu být dnes 

s námi,“ uvedl slavnostní večer ve velkém 

sále Domu kultury starosta Zdeněk Brož, 

podle něhož všechny osudy spojuje jedno 

- nikdo z jejich aktérů si takový život ne-

vybral, ale přinesla jim ho doba, v níž žili. 

 Pokračování na str. 5

Šumperský starosta Zdeněk Brož předal publikaci „Přežili svou dobu“ mimo jiné i Miroslavu Kalabusovi, který se účastnil odboje na Vsetínsku. Spolu s autorem knihy Vítem 

Lucukem, vydavatelem Pavlem Ševčíkem ze štítecké Veduty a náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Radovanem Rašťákem pokřtili o něco později knihu „za dohledu“ členů 

olomoucké Moravské fi lharmonie.  Foto: -pk-

Výročí vzniku samostatného Československa uctili položením kytice také zástupci 

České obce sokolské.  Foto: -pk-
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Letem šumperským zastupitelským světem

Zastupitelstvo města Šumperka na svém 

zasedání 3. listopadu 2011

* seznámilo se s plánem zimní údržby 

místních komunikací na území města, 

který pro zimní období 2011-2012 zpraco-

vala společnost Podniky města Šumperka. 

Stejně jako v předchozích letech také letos 

obsahuje seznam pořadí důležitosti míst-

ních komunikací a lhůty pro zajištění jejich 

sjízdnosti a schůdnosti, technologii údržby 

a následný odvoz sněhu. Bližší informace 

v příštím čísle.

* vzalo na vědomí přistoupení města 

Šumperka k Memorandu o spolupráci 

a společném postupu při přípravě Inte-

grovaného systému nakládání s odpady 

v Olomouckém kraji. Návrh memoranda 

připravilo hejtmanství koncem letošního 

srpna a zaslalo ho všem městům a větším 

obcím v Olomouckém kraji. Jejich zastupi-

telstva by se měla v těchto měsících vyjádřit, 

zda se k projektu spalovny, která by odpady 

v kraji řešila komplexně, připojí, či nikoliv. 

K podpisu Memoranda by mělo dojít na 

společném setkání signatářů v Olomouci 

do konce letošního roku. 

* schválilo uzavření smlouvy o po-

skytnutí bezúročné stopadesátitisícové 

půjčky společnosti Jeseníky – Sdružení 

cestovního ruchu. Ta je určena na spolu-

fi nancování projektu „Podpora zvyšování 

návštěvnosti a rozvoje cestovního ruchu 

turistického regionu Jeseníky“. Město 

uvolní peníze pouze v případě, že zmíněné 

sdružení prokáže, že získalo dalších více 

než pět set šedesát devět tisíc korun. Půjč-

ku přitom bude sdružení městu splácet po 

patnácti tisících v letech 2013-2022. Na 

zajímavý projekt přispěl jesenickému sdru-

žení Olomoucký kraj částkou 1,44 milionu 

korun, z evropských peněz pak na něj jde 

12,23 milionu z Regionálního operačního 

programu Střední Morava.

Město pokryje propad příjmů 

z rezerv a chce rozložit splátky 

úvěrů v čase

Na svém listopadovém jednání schválili 

zastupitelé dvanáctá rozpočtová opatření 

letošního roku s částkami -44,104 milionu 

na straně příjmů a -35,6 milionu na straně 

výdajů. Opatření přitom reagují na zatím 

sedmimilionový propad daňových příjmů 

a také na časové prodlevy v proplácení do-

tací na investiční akce. 

„Finanční výbor doporučuje využít na 

pokrytí propadu příjmů peníze ze čtyři-

cetimilionového investičního úvěru, který 

jsme si vzali v roce 2009. Musíme udělat 

všechna opatření, aby letošní rozpočet 

vyšel vyrovnaně a beze ztráty,“ řekl v úvo-

du rozpravy předseda fi nančního výboru 

František Merta. Přestože podle místosta-

rosty Petra Suchomela byly daňové příjmy 

rozpočtovány opatrně a zodpovědně podle 

ekonomických prognóz hospodářského 

růstu na letošní rok o dvě procenta, celko-

vé daňové příjmy města jsou ke konci října 

oproti loňskému roku o více než tři miliony 

nižší. Hlavní příčinou je výrazný celostátní 

propad výběru daně z příjmu právnických 

osob asi o patnáct procent, což má přímý 

dopad do daňových příjmů měst a obcí. 

Problémy navíc způsobuje i časový nesou-

lad mezi investiční výstavbou a propláce-

ním dotací od Evropské unie a z programu 

Zelená úsporám.

„Do rozpočtu jsme proto nuceni zapo-

jit všechny rezervy, které máme, a to jak 

z provozu úřadu, tak z investic, včetně de-

seti milionů ze čtyřicetimilionového inves-

tičního úvěru, které jsme v minulém roce 

v předstihu splatili a v letošním rozpočtu 

měli doposud vyčleněny jako rezervu. 

Letos jsme přitom měli v úmyslu naopak 

předčasně splatit dalších deset milionů, 

aby v příštím roce, kdy je splatný celý úvěr, 

zůstalo k doplacení jen zbývajících dvacet,“ 

vysvětlil Suchomel. Vzápětí připomněl, že 

se v současné době připravuje rozpočet na 

příští rok, při jehož tvorbě je třeba mít na 

zřeteli právě celkovou výši splátek úvěrů 

města.

„Ta by v příštím roce dosáhla celkem še-

desáti tří milionů, protože musíme doplatit 

zůstatek dalšího investičního úvěru, a vzá-

pětí v roce 2013 by poklesla na pouhých 

osm milionů, neboť od tohoto roku městu 

zůstanou ke splácení jen dva dlouhodobé 

hypoteční úvěry. Hledáme proto možnosti, 

jak celkovou výši splátek na příští rok snížit 

nebo jejich část přesunout do roku 2013. 

Navrhujeme tak dostát příští rok svým 

závazkům vůči bankám, přijaté úvěry včas 

splatit a na straně příjmů si pomoci konto-

korentním úvěrem ve výši dvaceti milionů. 

Ten bychom rádi poptali ještě letos, aby-

chom jej mohli zapojit do rozpočtu příští-

ho roku s tím, že bychom jej splatili v roce 

2013. To samozřejmě pouze za předpokla-

du, že se nám podaří získat na trhu výhod-

nou nabídku,“ podotkl Suchomel a ujistil 

zastupitele, že s výsledkem budou sezná-

meni na prosincovém zasedání. „Tímto 

krokem by nedošlo ke zvýšení úvěrové za-

dluženosti, ta by jen v roce 2013 neklesla 

tak rychle, jak jsme původně očekávali,“ 

doplnil místostarostu František Merta.

Ze světa 

majetkoprávních záležitostí

* ZM schválilo prodej dvou městských 

bytů. V prvním případě jde o neobsaze-

ný byt číslo 2322/16 v domě v Kmochově 

ulici 2, který je právně volný. Byt o výměře 

44,54 m2, jenž vstupoval do dražby s vyvo-

lávací cenou 244 741 Kč, koupil zájemce ze 

Šumperka za rovných šest set tisíc korun. 

O druhý byt č. 1620/7 o výměře 106,40 m2, 

který se nachází v domě na náměstí Míru 3 

a jehož vyvolávací cena byla stanovena na 

679 230 Kč, se „utkalo“ pět dražitelů. Jde 

přitom o byt s nájemním vztahem. „Byt 

na náměstí Míru se nachází v domě zařa-

zeném na seznamu domů určených k pro-

deji. Stávající nájemnice původně uzavřela 

smlouvu na koupi, ale nakonec od ní od-

stoupila. Město ovšem musí při prodeji 

respektovat právo nájemce na přednostní 

nabytí jednotky po dobu jednoho roku 

po uplynutí šestiměsíční lhůty k přijetí 

nabídky na koupi bytu,“ uvedla vedoucí 

majetkoprávního odboru šumperské rad-

nice Hana Répalová. Zmíněná šestiměsíční 

lhůta podle ní uplynula letos v únoru, takže 

předkupní právo nájemnice stále trvá. Vy-

dražitel, který nabídl za byt osm set čtyřicet 

tisíc korun, tak musí respektovat skuteč-

nost, že nyní bude nájemnici opět učiněna 

nabídka na prodej bytu, tentokrát ale již 

za cenu dosaženou ve výběrovém řízení. 

„Pokud nájemnice během tříměsíční lhů-

ty neuzavře s městem kupní smlouvu, její 

předkupní právo zanikne. I poté však musí 

vydražitel respektovat, že k bytu je vázán 

řádný nájemní vztah,“ podotkla Répalová. 

* ZM schválilo prodej pěti set kusů 

akcií na majitele společnosti ŠMR v no-

minální hodnotě tisíc korun za jednu akcii 

Rostislavu Malému z Lipníku nad Bečvou, 

jenž o ně projevil písemně zájem, a to za 

cenu dvě stě korun za jednu akcii. Držite-

lem šesti set kusů akcií společnosti ŠMR 

je město od roku 1995, kdy se podílelo na 

rekonstrukci domu v Žižkově ulici 1, na 

kterou přispěl dotačními penězi stát. Drže-

ní akcií tak nahradilo dvacetileté zástavní 

právo ke zmíněnému objektu. „Objem dr-

žených akcií se nijak neváže na hodnotu 

domu, případně dotace. Již před dvěma lety 

jsme nabídli tyto akcie, za něž jsme nikdy 

neobdrželi dividendy, společnosti ŠMR. Ta 

však o ně neměla zájem. Jde o nevýznam-

nou část akcií, u nichž se navíc obáváme, 

že v budoucnu budou neprodejné,“ uvedl 

šumperský místostarosta Petr Suchomel.

* ZM vzalo na vědomí zápis předkup-

ního práva města Šumperka do katastru 

nemovitostí k pozemkům určeným nově 

vydaným Územním plánem pro veřejně 

prospěšnou stavbu, veřejně prospěš-

né opatření nebo veřejné prostranství. 

Vlastníci těchto pozemků tak musejí v pří-

padě zamýšleného převodu nabídnout po-

zemek městu ke koupi za cenu obvyklou. 

Je-li Územním plánem vymezena veřejně 

prospěšná stavba, opatření nebo veřejné 

prostranství pouze na části pozemku, bude 

předem nabídky pouze příslušná část po-

zemku oddělená geometrickým plánem. 

 Zpracovala Z. Kvapilová

O koupi městských bytů byl velký zájem.  

  Foto: -pk-

Hlasujte pro šumperské 
projekty a vyhrajte

Seznamte se blíž s projekty, které již dnes 

ve svém okolí znáte a sami využíváte a jež 

Evropská unie prostřednictvím Regionál-

ního operačního programu Střední Mora-

va pomohla v regionu vybudovat. Případně 

jen vyberte tip na zajímavý výlet. Podpořte 

svým hlasem projekty, jež jsou zajímavé, 

nebo jejichž realizaci považujete za přínos 

pro okolí. Jde například o projekty Revita-

lizace ulice Jiřího z Poděbrad v Šumperku, 

Zavedení 21. století na ZŠ Vrchlického 

a další. Do ankety o hodnotné ceny se mů-

žete zaregistrovat na www.mujprojekt.eu. 

Na téže adrese jsou zveřejněny podrobnos-

ti o pravidlech soutěže. Konkrétní odkazy 

na šumperské projekty naleznete na www.

sumperk.cz v sekci periodický tisk a pod-

sekci tisk a tiskové zprávy. -red-

S obnošeným textilem 
do bílých kontejnerů

S novinkou v oblasti separovaného od-

padu přichází místní radnice. Na sedmi 

místech Šumperka se v těchto dnech ob-

jeví kontejnery na textil. Nádoby o objemu 

asi 1m3 rozmístí v ulicích města pražská 

společnost Revenge, jež se zabývá sběrem 

a zpracováním oděvů, obuvi a textilu.

„Tuto nabídku jsme uvítali, neboť se na 

nás občané  již delší dobu obracejí s dotazy, 

kam mohou odložit obnošené šatstvo,“ říká 

Vladimír Hošek z oddělení odpadů odboru 

životního prostředí. Bílé kontejnery s pole-

pem odkazujícím na jejich účel budou mít 

Šumperané k dispozici na sedmi místech 

v šesti lokalitách – u prodejny potravin 

v Jeremenkově ulici, v ulici Gen. Svobody 

u Finančního úřadu, u novinového stán-

ku na náměstí Republiky, před Domovem 

mládeže SZŠ v ulici Čsl. armády, u pro-

dejny potravin v Zábřežské ulici a v ulici 

Temenické naproti prodejně Mountfi eld 

a naproti restauraci Zastávka. „Nádoby 

jsou určeny vyloženě na textil, který by do 

něj měli občané vhazovat nejlépe v igelito-

vých taškách, aby se ochránil před znehod-

nocením. Igelitové pytle vhodné nejsou, 

neboť by mohly způsobit problémy při 

vyprazdňování kontejneru,“ zdůrazňuje 

Hošek a dodává, že s vyvážením nádob 

se počítá jednou týdně. Obsah poté fi rma 

roztřídí a předá k dalšímu využití. -zk-
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Mezinárodní bluesový festival 
startuje již příští týden

Pouhých sedm dnů zbývá do bezesporu největší 

události v kulturním životě Šumperka. Do místní-

ho Domu kultury se příští čtvrtek sjedou bluesoví 

hudebníci, zpěváci i skladatelé ze zámoří i Evropy. 

Šestnáctý ročník mezinárodního festivalu Blues Ali-

ve představí od 17. do 19. listopadu na dvě desítky 

interpretů a skupin ze Spojených států amerických, 

Velké Británie, Skotska, Polska, Slovenska, Maďar-

ska a samozřejmě Česka. A zatímco v uplynulých 

patnácti letech avizoval tento festival hvězdy, jako 

byly Holmes Brothers nebo James Cotton, tedy staré 

zkušené bluesmany tmavé pleti, letos bude největ-

ším programovým magnetem teprve čtyřiatřicetile-

tý „bílý“ Američan Kenny Wayne Shepherd.

„O možnost jeho vystoupení jsme usilovali více než 

tři roky. Ztělesňuje totiž mladou krev a moderní po-

dobu žánru, který už šestnáct let představujeme čes-

kým fanouškům.“  Pokračování na str. 6

S nabídkou vzájemné spolupráce přijeli ve středu 

19. října do Šumperka zástupci amerického města 

Henderson. Navazují tak na partnerství mezi měs-

ty Owensboro v Kentucky a moravskou Olomoucí, 

jež před čtyřmi lety přerostlo v přátelství na krajské 

úrovni. 

„Šumperk jsem navštívil v roce 2007 a velice rád 

na to vzpomínám. Přijížděli jsme tehdy jako cizinci 

a odjížděli jako přátelé. Dnes jsme zde v roli přátel 

a doufám, že se budeme loučit jako rodina,“ uvedl 

předseda představenstva tamního „kraje“ Bill Mar-

kwell, jenž spolu s vedoucí sociálních služeb Vivian 

Mc. Nuttonovou, Jitenem Shahem a senátorem státu 

Kentucky Jamesem „Dorseym“ Ridleym do Šumper-

ka zavítali. Ač každé na jiné straně polokoule mají 

obě města podle Markwella mnoho společného. 

„Díky partnerství se můžeme v budoucnu spoustu 

věcí vzájemně naučit a prospěch z toho budou mít 

obě strany,“ podotkl předseda představenstva. První 

krůčky by se podle něj mohly učinit na poli kultur-

ním. V Hendersonu, jenž leží na břehu řeky Ohio, 

totiž pravidelně pořádají bluesový festival, který by 

mohl navázat spolupráci se šumperským Blues Alive.

Pokud přijedou zástupci Šumperka do Hender-

sonu, mohou si podle slov zástupců města i regionu 

nejen užívat letního festivalu, ale budou mít jisto-

tu, že je zde nezavřou do vězení. Dostali totiž klíč 

od města a také jmenovací dekrety čestných členů 

správní rady od guvernéra státu Kentucky. 

Po setkání se šumperskými místostarosty Mar-

kem Zapletalem a Petrem Suchomelem vystoupali 

zástupci amerického Hendersonu na radniční věž, 

obdivovali interiér klášterního kostela, expozici Ča-

rodějnických procesů v Geschaderově domě a zaví-

tali rovněž do místního divadla. V podvečer odjeli 

hosté ze Spojených států zpět do Olomouce, kde jed-

nali mimo jiné o rozvoji informačních technologií 

a výměně zkušeností v sociální oblasti. -zk-

Nově pouze v devíti kategoriích chce 

šumperská radnice udělit Cenu města za 

rok 2011. Uznání by se mělo opět dostat 

nejen jednotlivým osobnostem, ale také 

významným akcím, počinům, projektům 

a událostem. Podmínky při udělování 

Cen města, jednotlivé kategorie i časový 

harmonogram schválili zastupitelé na 

svém jednání 3. listopadu.

„Pro letošní rok i léta následující jsme 

se na návrh komise školství, kultury 

a letopisecké rozhodli sloučit kategorii 

Sociální služby a Humanitární čin do 

jedné, nazvané Významný počin v so-

ciální a humanitární oblasti. Původní 

kategorii Životní prostředí jsme pak 

rozšířili na Životní prostředí a ekologie,“ 

uvedl šumperský místostarosta Marek 

Zapletal. Občané tak mohou až do konce 

letošního prosince podle vlastního uvá-

žení navrhovat nominace v následujících 

kategoriích - Kultura, Sport, Významný 

počin v sociální a humanitární oblasti, 

Vzdělávání, Podnikání, Životní pro-

středí a ekologie, Cena mladých a Cena 

za přínos městu. Opět dva oceněné by 

pak měla mít kategorie Architektura, 

v níž chce místní radnice již tradičně vy-

brat nejlépe zrekonstruovaný dům roku 

a nejkrásnější novostavbu. 

„Ceny ve všech vyhlášených katego-

riích samozřejmě nemusejí být uděleny, 

a to z důvodu nízkého počtu nominací, 

případně nízkého počtu porotou přidě-

lených hlasů,“ podotkl Zapletal a dodal, 

že nominovaní by měli být šumperskými 

občany, případně by měli na území města 

provozovat svoji činnost, nebo by to měli 

být rodáci, kteří svou činností Šumperk 

významně proslavili. Každá nominace 

přitom musí obsahovat název akce nebo 

jméno nominovaného, jednoznačné 

zdůvodnění návrhu, označení dané kate-

gorie, jméno a kontaktní údaje osoby či 

název organizace, jež nominaci navrhla.

Návrhy na udělení Ceny města v jed-

notlivých kategoriích mohou občané za-

sílat do pátku 30. prosince 2011 poštou na 

adresu Tiskový mluvčí, MěÚ Šumperk, 

nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, případně 

lze obálku s nominací vložit do schrán-

ky umístěné před radnicí nebo předat na 

podatelnu. Nominace je možné zasílat 

také elektronickou poštou na adresu ce-

nymesta@musumperk.cz či kamil.navra-

til@sumperk.cz.

A navrhovatelé ocenění nepřijdou 

zkrátka. Deset z nich bude vylosováno 

a obdrží po dvou vstupenkách na slav-

nostní večer, během něhož se budou 

ocenění předávat. Šanci dostat se na tuto 

slavnostní událost budou mít i zájemci 

z řad veřejnosti. Město dá do prodeje čty-

řiapadesát vstupenek. Prodávat se budou 

za rovnou stokorunu.

„Letošní novinkou je zrušení tzv. Aka-

demie, která spolu se zastupiteli vybíra-

la kandidáty na udělení cen. Nově bude 

porota složená pouze ze sedmadvaceti 

členů Zastupitelstva města,“ vysvětlil Za-

pletal. S výsledky hlasování se zastupitelé 

seznámí na svém jednání 26. ledna a ko-

nečné rozhodnutí „padne“ na únorovém 

zasedání Zastupitelstva města. Prestižní 

ocenění poté převezmou „vítězové“ hod-

nocených kategorií během slavnostního 

večera, jehož dějištěm se stane v sobotu 

14. dubna šumperské divadlo. -zk-

Občané mohou navrhovat nominace na Ceny města 

a vyhrát vstupenky na dubnový slavnostní večer

V sobotu večer předvede své umění také Mátyás Priboj-

szki, jenž je považován za absolutní hvězdu maďarské 

bluesové scény.  Foto: archiv

Šumperku nabídl partnerství americký Henderson 

Zástupci amerického Hendersonu zavítali během své ná-

vštěvy v Šumperku také do klášterního kostela. Foto: -zk-

Američané přivezli do Šumperka nejen nabídku vzá-

jemného partnerství, ale také klíč od Hendersonu 

a jmenovací dekrety od guvernéra státu Kentucky, jež 

předali místostarostům Petru Suchomelovi a Marku 

Zapletalovi.  Foto: -zk-

Úřad omezí vydávání 
pasů a „občanek“

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 

úřady vydávat nové elektronické ob-

čanské průkazy s čipem. Doklad o ve-

likosti kreditní karty nahradí nynější 

„občanky“. O stávající typ dokladu 

tak mohou lidé naposledy požádat ve 

středu 14. prosince. Občanské průka-

zy si přitom lze vyzvednout kdykoliv 

v úředních hodinách. Bližší informace 

poskytne Jaroslava Zatloukalová tele-

fonicky na 583 388 120 nebo na e-mai-

lu jaroslava.zatloukalova@sumperk.cz.

 -red-
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Do města dorazilo 

Auto plné knih, bude je číst 

celý Šumperk

Čtení dětem denně nejméně dva-

cet minut je základní myšlenkou 

projektu nazvaného Celé Česko čte 

dětem. V jeho rámci dorazilo letos 

na podzim do Šumperka „Auto plné 

knih“, jež objelo ordinace a čekárny 

některých  místních dětských lékařů, 

aby zde nechalo čtyři soubory knih 

a časopisů. Na zajímavou akci navá-

že v závěru listopadu projekt místní 

Pedagogicko-psychologické poradny 

nesoucí název Celý Šumperk čte dě-

tem. Adventní čtení přitom budou 

probíhat pod záštitou starosty Zdeň-

ka Brože na různých místech až do 

20. prosince.

V Šumperku zajelo „Auto plné knih“ 

do ordinace dětské lékařky Dany Po-

láchové, jež považuje myšlenku „čte-

ní dětem každý den“ za klíčovou pro 

duševní a citový rozvoj dětí. Právě 

ony se mohou spolu se svými rodiči 

v čekárně do darovaných knih začíst, 

a zkrátit si tak chvíle čekání. Do pro-

jektu Celé Česko čte dětem se zapojilo 

i dětské oddělení místní nemocnice, 

kde nyní mají darované knížky a ča-

sopisy k dispozici maminky s nemoc-

nými dětmi na pokojích, v nichž jim 

mohou večer číst.

„Je vidět, že myšlenka čtení dětem 

padla také v Šumperku na úrodnou 

půdu a věříme, že se bude dále šířit. 

Za darované knihy je třeba poděkovat 

sponzorům i projektu Celé Česko čte 

dětem,“ uvedla šumperská koordi-

nátorka projektu Pavla Kánská. Sou-

časně prozradila, že pro šíření celého 

projektu na Šumpersku je klíčová 

místní Pedagogicko-psychologická 

poradna, která knihy a časopisy rov-

něž obdržela. Její vedoucí Drahomíra 

Jansová navíc přišla s nápadem uspo-

řádat akci nazvanou „Celý Šumperk 

čte dětem aneb věnujme advent našim 

dětem“, během níž budou mít rodiče 

příležitost prožít si spolu se svými 

potomky klidné okamžiky při četbě 

knihy. Probíhat bude od 29. listopadu 

do 20. prosince pod záštitou staros-

ty města Zdeňka Brože a kromě dětí 

z místních mateřských a základních 

škol se do ní zapojí i jejich ředitelé, 

kteří budou knihy předčítat. Zajíma-

vý projekt bude slavnostně zahájen 

v úterý 29. listopadu v 15.30 hodin ve 

Vlastivědném muzeu za přítomnosti 

starosty Zdeňka Brože. -zk-

Poznámka na závěr: Bližší infor-

mace k projektu „Celý Šumperk čte 

dětem aneb věnujme advent našim 

dětem“ přineseme v příštím čísle.

Děti z „Klubíku“ se při 

„výtvarničení“ opravdu bavily

Pohodové odpoledne zaplněné 

především „výtvarničením“ proži-

lo v úterý 11. října patnáct převážně 

romských dětí v tzv. Kozím krámku, 

jenž se nachází v centru města v Úzké 

ulici. Výtvarnou dílnu zde uspořádal 

klub „Klubík“ v rámci volnočasových 

aktivit pro děti ohrožené sociálním 

vyloučením.

„Ti, kteří přišli, se mohli nejen na-

učit novým výtvarným technikám, ale 

také zde zažít opravdovou pohodu. 

A musím říci, že děti si to skutečně  

užívaly a vytvořily úžasné věci,“ uved-

la Helena Vitásková, která má jako 

terénní sociální pracovnice místní 

radnice „Klubík“ na starosti. Zaměřu-

je se přitom hlavně na děti od čtyř do 

dvanácti let, které náležejí převážně 

k romské komunitě a jež jsou ohrože-

né sociálním vyloučením a volný čas 

tráví rizikovým způsobem. „Tyto děti 

mají omezený přístup k některým for-

mám trávení volného času, navíc často 

pocházejí z nepodnětného rodinného 

prostředí,“ podotkla Vitásková a do-

dala, že cílem služby je motivovat děti 

prostřednictvím činností, které jsou 

pro ně z důvodu nepříznivého so-

ciálního prostředí těžko dostupné a jež 

rozvíjejí jejich schopnosti, ke vzdělá-

vání. V „Klubíku“ přitom mohou trávit 

volný čas třikrát týdně, mohou se v něm 

věnovat sportovním aktivitám, pořáda-

jí tu sportovní turnaje a výtvarné dílny, 

v nichž děti realizují své vlastní projek-

ty. „Kromě těchto běžných činností 

chceme ještě realizovat víkendový 

pobyt a poznávací výlet a počítáme 

i s nakoupením dalšího materiálu pro 

výtvarnou dílnu,“ podotkla závěrem 

terénní sociální pracovnice. -red-

Dárci krve obdrželi 

Janského plakety

Předposlední říjnový pondělní 

podvečer se do šumperského divadla 

sjeli dárci krve, aby zde převzali zlaté 

a stříbrné plakety profesora Jana Jan-

ského. Slavnostní akci zorganizovaly 

místní Transfuzní služba, oblastní spo-

lek Českého červeného kříže a město 

Šumperk.

Zlatou plaketu za čtyřicet bezpříspěv-

kových odběrů krve letos obdrželo sto 

devětatřicet dárců, na stříbrnou plake-

tu, jež představuje dvacet bezplatných 

odběrů, „dosáhlo“ ještě o dvaadvacet 

lidí více. „Plakety jsou symbolickým 

poděkováním. Velmi si vážíme humán-

ního přístupu dárců, kterým pomáhají 

navracet pacientům zdraví a zachra-

ňují jejich životy,“ uvedla Marie Ur-

bánková, ředitelka Transfuzní služby. 

Mezi oceněnými přitom nechyběl ani 

šumperský starosta Zdeněk Brož, který 

obdržel  stříbrnou plaketu a jenž spolu 

s ředitelkou Transfuzní služby a Janou 

Hanušovou z oblastního spolku Čes-

kého červeného kříže plakety a dárky 

oceněným předával.

Bezpříspěvkovými dárci krve se mo-

hou stát lidé ve věku od osmnácti do 

šedesáti let, kteří jsou naprosto zdraví. 

To, zda lze dárci odebrat krev, posou-

dí individuálně odborný zdravotnický 

pracovník přímo na Transfuzní službě. 

„Den před odběrem by měl dárce hod-

ně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol 

a ráno může lehce posnídat,“ připo-

mněla hlavní zásady Marie Urbánková 

a dodala, že každý dárce krve a plazmy 

získá pracovní volno s náhradou mzdy, 

proplacené jízdné, lékařské vyšetření, 

vitamíny od své zdravotní pojišťovny, 

občerstvení a nárok na odpočet ze zá-

kladu daně z příjmu ve výši dvou tisíc 

korun za každý odběr. Zájemci o dár-

covství se mohou objednávat telefo-

nicky na čísle 724 612 674 nebo elektro-

nickou poštou na adrese evidence.spk@

tslspk.cz.        -zk, hs-

Škola se evakuovala za tři 

a půl minuty

Je čtvrtek 20. října, třicet sedm minut 

po osmé ranní. Na lince šumperských 

profesionálních hasičů je ohlášen požár 

ve škole ve Sluneční ulici. Ve stejném 

okamžiku vyhlašuje ředitel školy roz-

hlasem evakuaci. Za tři a půl minuty 

se děti i všechen personál shromáždí 

před hlavním vchodem do budovy, kde 

jim nehrozí žádné nebezpečí. Přesně 

tak probíhalo námětové cvičení, jež 

škola uspořádala v rámci prevence ve 

spolupráci se šumperským Hasičským 

záchranným sborem a Ivo Keprtem, 

jenž se specializuje na oblast požární 

ochrany.

„Nácvik evakuace školy v případě 

požáru provádíme každoročně. Letoš-

ní cvičný poplach byl ale výjimečný 

tím, že jsme ho díky vstřícnosti velitele 

šumperské stanice profesionálních ha-

sičů Karla Ondrucha spojili s ostrým 

výjezdem jednotky,“ uvedl ředitel školy 

Hynek Pálka. Hlavním smyslem podle 

něj bylo ověřit, jak dlouho trvá eva-

kuace školy, v jakém stavu jsou únikové 

cesty a jaké jsou možnosti příjezdu ha-

sičské techniky ke školní budově. „Za 

tři a půl minuty po vyhlášení cvičného 

požárního poplachu bylo všech dvě 

stě devadesát žáků, dvacet vyučujících 

a dalších osm zaměstnanců školy mimo 

nebezpečí,“ popsal Pálka. Ten v 8:45, 

kdy na místo dorazila výjezdové jed-

notka šumperských profesionálů v čele 

s velitelem zásahu Ondřejem Strykem, 

evakuaci ukončil. „S výsledkem jsme 

spokojeni my i hasiči, kteří si kromě ji-

ného vyzkoušeli, kam až dosáhnou žeb-

říky, neboť příjezd ke škole není zrovna 

ideální. Kamil Heiser z Hasičského zá-

chranného sboru pak žákům vysvětlil, 

proč je cvičná evakuace důležitá a proč 

se během ní musejí řídit pokyny vyu-

čujících,“ uzavřel ředitel školy. -zk-

Armáda spásy Šumperk pořádá

Výtvarné odpoledne pro 

ženy: Adventní věnec 

slané těsto

ve čtvrtek 24. listopadu 

od 15 do 17.30 hodin 

v prostorách Armády spásy, M.R. 

Štefánika 1 

(bývalé Osapo), vchod 

z průjezdu, 1. patro

Bližší informace: J. Coufalová, 

tel. 737 215 436, sbor_

sumperk@armadaspasy.cz

Kurzovné 30 Kč + použitý 

materiál
V tzv. Kozím krámku prožily děti po-

hodové odpoledne zaplněné především 

„výtvarničením“.  Foto: -hv-

Oceněným dárcům blahopřál také šum-

perský starosta Zdeněk Brož, který sám 

obdržel stříbrnou plaketu.  Foto: archiv

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

„Auto plné knih“ zajelo také do ordinace 

dětské lékařky Dany Poláchové.  

 Foto: archiv
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Pokračování z titulní strany

„Prožili život na zcela odvráceném 

pólu demokracie v té nejhorší možné 

podobě. Přesto přežili a po mnoha le-

tech byli ochotni vyprávět svůj příběh 

a podělit se o něj s námi všemi s odka-

zem, abychom nedopustili návrat ta-

kové doby, kterou oni prožili a přežili. 

Proto také knížka nese přesně stejný 

název - Přežili svou dobu,“ vysvětlil 

Brož. Vzápětí přiznal, že knihu doslova 

„přejel“ na jeden zátah. „Dlouho jsem 

přemýšlel, co bych vám dnes o knize 

sdělil. Měl jsem několik nápadů, ale 

všechna slova se mi zdála příliš plytká 

v porovnání s tím, co hrdinové příběhů 

museli ve skutečnosti prožít,“ přiznal 

starosta a vzápětí ocitoval tři krátké pa-

sáže, jež na něj silně zapůsobily. „Závě-

rem chci vyjádřit hlubokou úctu k těm, 

kteří prožili velkou část svého života 

s pocitem, že přežili svou dobu, k těm, 

kteří jsou tu dnes s námi, i k těm, jež 

neznáme, ale kteří byli nuceni projít 

podobnými osudy, jež si sami nevybra-

li,“ dodal Zdeněk Brož. -zk-

Seminář se zaměří 
na společnou prevenci 

proti drogám
Společnou prevencí proti drogám je název semináře, 

který pořádají DDM Vila Doris, Národní protidrogo-

vá centrála Policie ČR a občanské sdružení Bezpečný 

Šumperk. Naplánován je na úterý 29. listopadu na 

„Komíně“ v Komenského ulici.

Seminář, který se koná pod záštitou šumperského 

starosty Zdeňka Brože, je určen školním preventis-

tům, zájemcům z řad pedagogické veřejnosti, lidem 

ze státní správy a samosprávy - především ze sociální 

oblasti, složkám Integrovaného záchranného systému 

a neziskovým organizacím zabývajícím se drogovou 

problematikou. Hovořit se bude o vztahu složek Inte-

grovaného záchranného systému a drogové problema-

tiky, o drogové scéně v republice a v okrese Šumperk, 

o přestupcích a trestných činech na úseku drog a také 

o tom, jak komunikovat s toxikomanem. Účastníci 

semináře, který začíná v 9 hodin a jenž je kapacitně 

omezen, obdrží osvědčení o jeho absolvování. Zájem-

ci mohou zasílat přihlášky do pondělí 21. listopadu na 

e-mail ondracek@doris.cz, případně se přihlásit telefo-

nicky na čísle 602 766 411. Na tomto čísle a také na 

čísle 602 794 666 lze získat i bližší informace. -red-

Gymnázium nabízí svou víceúčelovou halu 

pro nejrůznější sportovní a společenské vyžití

Moderní tělocvična má herní plochu 44 m x 25 m, kterou 

lze rozdělit pohyblivými oponami na tři plochy velikosti 

volejbalového hřiště, jež je možné pronajmout i jednotlivě. 

Součástí jsou bufet, šatny, sociální zařízení a sprchy. Vhod-

né i pro podnikové sportovní a společenské akce, případ-

ně rodinné oslavy či spontánní turnaje. Pronajmout lze 

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

Zájemci o pronájem haly (nebo jejích částí) nebo gym-

nastického sálu mohou kontaktovat L. Šinkovskou, 

tel.č. 583 313 528, e-mail: leona2@seznam.cz.

Každý člověk má v sobě recept 
na trvalý vztah, říkají manželé Šíblovi

Poprvé se potkali na šumperské Obchodní aka-

demii, podruhé pak v účtárně někdejšího Hos-

podářského družstva. A byla z toho láska na celý 

život, kterou letos v říjnu oslavili diamantovou 

svatbou. Společné šedesátileté soužití považují 

manželé Šíblovi za to nejkrásnější, jaké kdy může 

člověka potkat.

Narodili se ve stejném roce, v roce 1930 - pan 

Antonín v Ivanovicích na Hané a paní Květoslava 

v Hrabové u Zábřeha. Během studia na šumperské 

Obchodní akademii se potkávali na brigádách při 

sázení stromků kolem vrchu Háj či u školy v Sa-

dech 1. máje, které se v roce 1945 upravovaly. Po 

absolvování školy byli oba shodou okolností při-

děleni „na umístěnku“ do účtárny tehdejšího Hos-

podářského družstva. Zde se začali více poznávat 

a všímat si svých vlastností, z nichž si asi oba nejví-

ce cenili vstřícnosti, pravdomluvnosti a ohledupl-

nosti. A pojila je i společná láska k lesům a horám, 

která jejich vztah ještě více prohloubila. Vzájemné 

ano si tak řekli 13. října roku 1951, ještě před ná-

stupem pana Antonína na vojnu.

V manželství, během něhož stihnul pan Antonín 

maturitu i studium Právnické fakulty na Karlově 

univerzitě, se jim narodili syn Antonín a dcera Len-

ka. Spolu s její rodinou v domě ve Školní ulici dnes 

manželé Šíblovi bydlí. Řadu let už jsou samozřej-

mě v důchodu, radují se ze tří vnoučat, a přestože 

jim jejich zdravotní stav již řadu věcí neumožňuje, 

považují svůj život i dnes za ten nejkrásnější. Při-

spívá k tomu nepochybně i „vášeň“ pana Antonína, 

který desítky let sbírá propisovací tužky. Do sbír-

ky, jež čítá na šestnáct tisíc kousků, mu přispívají 

příbuzní, známí, bývalí kolegové i neznámí lidé. 

„Když vidím manželovy rozzářené oči nad každým 

takovým novým přírůstkem, je i mně hned veselo. 

Vždyť dělat druhému takto radost, je přece krásný 

projev citu,“ soudí paní Květa. 

A jaký mají manželé Šíblovi recept na dlouhotr-

vající vztah? Každý člověk ho má podle nich v sobě, 

jen ho musí objevit, pochopit a pak udržovat a pe-

čovat o něj. To potvrzuje i dcera Lenka. „Rodiče se 

celý život drží nejen za ruce, ale také vzájemně svý-

mi dušemi. Neznají vážnou hádku, neznají křik je-

den na druhého a nepříjemnostem se vyhýbají tím, 

že se na sebe podívají a usmějí. Jsou přesvědčeni, 

že je spojil jak společný náhled na život, tak i zájmy 

a práce. A to jim vydrželo až do stáří,“ podotýká 

s úsměvem dcera. -zk-

Společné šedesátileté soužití považují manželé Šíblovi 

za to nejkrásnější, jaké kdy může člověka potkat.  

 Foto: archiv

Říjnové výročí připomněly 
setkání, křest publikace 
a Smetanova Má vlast

Město se zítra začte do Vaculíkovy Kozy na trati
Čtení v bačkorách odstartovalo včera 

podzimní literární a fi lmový festival Měs-

to čte knihu. Studenti místní „průmys-

lovky“ se začetli do Smolné kniha Lenky 

Procházkové a do knihy Ludvíka Vaculíka 

Jak se dělá chlapec. Právě s touto výraznou 

osobností světa literárního i společenské-

ho je letošní sedmý ročník úzce spjat. Pří-

mo pro šumperský festival sestavil Ludvík 

Vaculík knihu nazvanou Koza na trati, do 

níž zařadil dříve publikované i zcela nové 

texty. Publikaci, kterou ilustroval Jan Va-

culík, vydalo nakladatelství Veduta Štíty 

a zájemci si ji opět budou moci koupit na 

podvečerních čteních. Ta budou probíhat 

od zítřka, tedy čtvrtku 10. listopadu, až do 

úterý 15. listopadu.

Čtení knihy na pokračování bude mít 

letos opět charakter setkání, zastavení, 

zamyšlení nad obecnými lidskými hod-

notami. A stejně jako v předchozích roč-

nících na něj naváže v kině Oko přehlídka 

vynikajících fi lmů šedesátých let, jejichž 

cestě do trezoru napomohl právě ma-

nifest 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. 

Festival zahájí ve čtvrtek 10. listopadu 

již tradiční dopolední Čtenářská štafeta, 

na niž naváže první podvečer s knihou 

Koza na trati s herci Petrem Králem a Ol-

gou Kaštickou, které doprovodí Miroslav 

Novotný. Odehraje se od 17 hodin v Hol-

larově galerii šumperského muzea, v níž 

bude mimo jiné k vidění i výstava nazvaná 

Neměli jsme je vidět a číst. O den později, 

v pátek 11. listopadu, budou od 17 ho-

din ve „čtecím“ maratonu pokračovat 

v G-klubu Domu kultury členové studia 

D123 Alexandr Stankuš, Hana Vonzino, 

Svatava Niečová a Zuzana Stejskalová, 

které doprovodí Tomáš Wurst. Úderem 

deváté večerní pak nabídnou pořadatelé 

v divadelním Hrádku Nokturno lidové 

písně a poezie, jež připravuje šumperský 

rodák David Rotter spolu se Zdeňkem 

Korčiánem a Antonínem Bukovským.

A do divadla zamíří lidé i v sobotu 

12. listopadu. V první části večera se 

bude od páté odpolední nejprve za pří-

tomnosti Ludvíka Vaculíka křtít jeho 

kniha Koza na trati a poté samozřejmě 

číst. Ve druhé části, nazvané Valašský 

snář, pak Břetislav Rychlík uvede po-

řady z cyklu České televize Brno. 

Ludvík Vaculík se se svými příznivci se-

tká rovněž v neděli 13. listopadu od 16 ho-

din v G-klubu při lidové písni, jež je jeho 

láskou. V rámci pořadu Polepšené pěsnič-

ky jej na cimbál doprovodí Jan Rokyta. 

Pondělní podvečer bude od 17 hodin 

patřit v knihovně studentům Gymnázia 

pod vedením Evy Pálkové, o hudební do-

provod se postará Flower Power. Závěreč-

nou tečku za festivalem pak učiní v úterý 

15. listopadu v 16.30 hodin páter 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 stu-

dentů šumperských škol, bude k vidění 

v knihovně a poslední výstava odstartuje 

v sobotu 12. listopadu v divadle. Ponese 

název „Josefa Zemana a Ludvíka Vaculíka 

cesta někam aneb Předliterární skuteč-

nost“ a potrvá do 30. listopadu. Podrobný 

program festivalu je zveřejněn na adrese 

www.mestocteknihu.cz. -zk-
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Klasika Viva nabídne koncert Petra 
Nouzovského a Ladislava Horáka

Třetí koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, kte-

rý v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků, 

naplánovali organizátoři na úterý 15. listopadu. V tento 

den bude od 19 hodin patřit klášterní kostel Petru Nou-

zovskému a Ladi-

slavu Horákovi. 

Tito přední čeští 

hráči na violon-

cello a akordeon 

připravili pro šum-

perské publikum 

program s názvem 

Vivat Piazzol-

la. Vstupenky za 

osmdesát a šedesát 

korun si mohou 

zájemci koupit 

v pokladně Domu 

kultury Šumperk 

a v Regionálním 

a městském infor-

mačním centru. 

 -red-

„ZUŠka“ podpoří Charitu

Koncert duchovní hudby pořádá v neděli 20. listopadu 

šumperská Charita. Vystoupí na něm smyčcový orchestr 

místní Základní umělecké školy pod vedením dirigenta 

Radka Sekyry. Dějištěm bude od 16 hodin kostel sv. Jana 

Křtitele na Kostelním náměstí. Výtěžek ze vstupného, 

které je dobrovolné, bude věnován na podporu sociál-

ních projektů Charity Šumperk. -red-

Muzeum zve na přednášku

Výstavou Starý Šumperk v Galerii Šumperska provede 

zájemce o toto téma Milena Filipová, jež na úterý 22. lis-

topadu připravila přednášku s názvem „20 let městské 

památkové zóny v Šumperku“. Začíná v 18.30 hodin 

a zájemcům bude promítnut fi lm o opravách šumper-

ských památek v devadesátých letech 20. století. Vstupné 

je dvacet korun. -red-

Adventní koncerty startují 
27. listopadu

Předvánoční čas je v Šumperku neodmyslitelně spojen 

s cyklem čtyř adventních koncertů, které již dvanáctým 

rokem podporují zajímavé charitativní projekty. První 

z koncertů, jež pořádají místní Dům kultury ve spolu-

práci s římskokatolickou farností, sborem Českobratrské 

církve evangelické a Vlastivědným muzeem, je naplá-

nován na neděli 27. listopadu v kostele sv. Jana Křtitele. 

Od 16 hodin zde budou zpívat Jan Firla, Františka Hav-

líčková, Gabriela Horníčková, Helena Hřebíčková, Lud-

mila Pospíšilová a Avonotaj.

„Tento koncert zahájí netradiční úprava adventních 

písní, která je dílem Jana Horníčka, jenž účinkující do-

provodí na klavír,“ uvedla organizátorka adventních 

koncertů Hana Havlíčková a dodala, že výtěžek z kon-

certování půjde v duchu dvanáctileté tradice na podporu 

Základní speciální škole Pomněnka o.p.s. Na koncertu se 

budou opět prodávat adventní pohlednice, jejichž autor-

kou je letos výtvarnice Jindřiška Báťková. K dostání bu-

dou rovněž během několika předvánočních akcí Domu 

kultury a v knihkupectví Duha v ulici Čsl. armády. -zk-

Violoncellista Petr Nouzovský.  

 Foto: archiv

Pokračování ze str. 3

 „Víme, že Shepherd má i u nás širokou fanouš-

kovskou základnu,“ říká ředitel festivalu Blues Alive 

Vladimír Rybička a dodává, že Shepherdův koncert 

ve čtvrtek 17. listopadu je ve festivalovém modelu 

výjimečný. Díky státnímu svátku jej pořadatelé pojali 

na úrovni těch „hlavních“, takže z hlediska návštěv-

nosti spoléhají nejen na domácí „skalní“ fanoušky, 

ale také na ty „zvenčí“. Shepherdovými „předskoka-

ny“ přitom budou Marcel Flemr a Lukáš Martinek, 

kteří pro šumperské čtvrteční vystoupení připravují 

vůbec poprvé ve své kariéře společný projekt.

Šestnáctý ročník Blues Alive připravuje pro blueso-

vé fandy vybrané menu složené z několika chodů. Po-

čínaje již zmíněným čtvrtečním koncertem Kennyho 

Wayna Shepherda přes páteční odpolední vystoupení 

skotského MacMaster and Hay v klášterním kostele 

a večerní hlavní koncert, který nabídne polskou ka-

pelu Around Th e Blues se zpěvačkou Asiou Mrozek, 

bratislavskou zpěvačku a kytaristku Zuzku Suchán-

kovou, britskou kapelu Hokie Joint a projekt JuJu 

britského muzikanta Justina Adamse a gambijského 

zpěváka Juldeha Camary, až po sobotní vystoupení 

letošní další hvězdy - třiasedmdesátiletého rodáka 

z texaského Houstonu Guitara Shortyho, vlastním 

jménem Davida Williama Kearneyho. Tato nefal-

šovaná hvězda současného řádně „vyšťaveného“ 

a energeticky vysokooktanového kytarového blues je 

známa obrovskou show, během níž často z nástrojů 

doslova létají třísky. Kromě něj předvedou v sobo-

tu večer své umění také Mátyás Pribojszki, jenž je 

považován za absolutní hvězdu maďarské bluesové 

scény, a také zpěvák Pat Smillie, rodák z Detroitu.

Součástí Blues Alive bude opět vystoupení nových 

tváří festivalu - vítězů červnové vyhledávací soutě-

že Blues Aperitiv v úvodu obou hlavních koncertů, 

výstava fotografi í a sobotní dopolední fi lmová pro-

jekce, jež nabídne americký snímek Martina Scor-

seseho Feel Like Going Home. Chybět samozřejmě 

nebude ani Tematické odpoledne nazvané Blues ji-

nak, letos opět tak trochu „úletové“, neboť svede do-

hromady tři kapely, jež spíše než na čistě bluesových 

akcích hrávají v klubech či na festivalech tak či onak 

„alternativních“. Nedílnou součástí každého ročníku 

Blues Alive jsou pak tradiční noční jam sessions. Je-

jich dějištěm budou v pátek a v sobotu po skončení 

hlavního večerního programu foyer Domu kultury 

a pivnice Holba. Podrobné informace k festivalu 

Blues Alive naleznete na www.bluesalive@cz. 

 Z. Kvapilová

Bluesový festival startuje příští týden

Zvláštní shody okolností přinášejí občas příjemná 

překvapení a zážitky. Iniciativa Klubu rodičů a přá-

tel Hlucháku - KRAS otevřela žákům a učitelům 

Základní školy v ulici 8. května cestu k mezinárod-

ní spolupráci v rámci zemí Visegradské čtyřky. Nit 

fi nanční podpory Visegradského fondu k ní spoji-

la čtyři základní školy ve městech Nysa, Šumperk, 

Rožňava a Miskolc. 

V projektu nazvaném „Most k poznání kultury 

a historie sousedních národů“ se děti pokusily pře-

konat bariéru čtyř různých jazyků a čtyř různých 

měn, aby se seznámily s dřívějším i současným živo-

tem sousedních národů. Projekt byl orientován na 

děti ve věku 9-12 let a jeho realizace proběhla pro-

střednictvím výměnných návštěv. Nejprve cestova-

lo dvacet slovenských a dvacet maďarských dětí do 

Šumperka (18.-21.9.) a do Nysy (21.-24.9.), dva týd-

ny poté pak vyrazilo dvacet polských a jedenadvacet 

českých dětí do Rožňavy (9.-12.10.) a do Miskolce 

(12.-15.10.). Při svých pobytech v partnerských ze-

mích bydlely děti v hostitelských rodinách svých 

projektových kamarádů, kde mohly nejlépe nasát 

tu správnou atmosféru života v doposud neznámé 

cizině. 

Základním mottem projektu bylo poznání starých 

řemeslných tradic jednotlivých národů. Proto si děti 

vyzkoušely výrobu ručního papíru v Ruční papírně 

ve Velkých Losinách, v polských lázních Kudowa 

vyráběly keramiku a ochutnávaly chléb, v Krásno-

horkej Dlhej Lúke u Rožňavy absolvovaly workshop, 

při němž si upletly košík z proutí, utkaly malou taš-

ku, vyrobily na hrnčířském kruhu keramiku, upekly 

perníčky a ochutnaly langoše přímo ze staré pece. 

V Miskolci se pak v prostorách hradního příkopu 

učily zacházet se středověkými zbraněmi a pod ote-

vřeným nebem poobědvaly pravý maďarský guláš 

připravený v kotlíku.

Samozřejmou součástí všech návštěv bylo při-

jetí dětí na radnicích jednotlivých měst, prohlídka 

městských památek a poznání nejbližšího okolí. 

Při pobytu v Šumperku navštívily děti přečerpávací 

elektrárnu Dlouhé Stráně, v Polsku lázně Duszni-

ky, Stolové hory, muzeum vesnice v Opoli a nyskou 

pevnost. Poblíž Rožňavy vystoupaly Zejmarskou 

dolinou na Geravy a ponořily se do jeskyně Barad-

la, v Miskolci měly zase příležitost prohlédnout si 

hrad v Diosgyoru a vykoupat se v jeskynních láz-

ních v Tapolci. 

Nechyběl ani čas na hry a soutěže, na projížďku 

turistickým vláčkem po Velkých Losinách, na jízdu 

na toboganu a na bobové dráze, na diskotéku, na 

návštěvu zoologické zahrady a na výlet vláčkem do 

lázní Lillafüred blízko Miskolce.

Obavy se rozplynuly, bariéry byly překonány 

a před námi leží nová výzva podpořená i osobní ná-

vštěvou ředitele Visegradského fondu v Šumperku: 

vymyslet pokračování!

(Fotodokumentaci z výměnných návštěv si lze 

prohlédnout na www.hluchak.cz v sekci Nástěnka). 

 Radovan Pavelka, ředitel ZŠ 

Hluchák se stal součástí Visegradské čtyřky

Děti z Hlucháku vyrazily v říjnu v rámci projektu 

„Most k poznání kultury a historie sousedních národů“ 

na tři dny do slovenské Rožňavy.  Foto: archiv



strana 7 Kulturní servis

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. 

 Přednáška k výstavě - 22.11. v 17.30 hodin přednáška 

 M. Filipové 20 let městské památkové zóny v Šumperku 

Galerie mladých 100 let šumperské radnice (1911-2011) 

 Výstava trvá do 15.1. 2012.

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

- Koncert z cyklu Klasika Viva, 16.11. v 19 hod. - koncert pedagogů ZUŠ Šumperk, 

18.11. v 16 hod. - koncert Blues Alive

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

um-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 listopadu přístupný jen při 

slavnostních příležitostech a kulturních akcích. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 

9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Otevírací doba v Den boje za svobodu a demokracii - čtvrtek 17. listopadu

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hodin * Památník A. Kašpara v Lošticích, 

Muzeum Zábřeh, Muzeum Mohelnice 9-12 hodin. 

KINO OKO

Digitální 3D kino podle standardu DCI  

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

 animovaný, rodinný, ČZ    Hrajeme pro děti  3D

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, Československo, drama 

 Město čte knihu

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

 Město čte knihu

11.11. jen v 18.30 hodin  Bílá paní, Československo, 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, Československo, psychologické drama 

 Město čte knihu

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

14.11. jen v 18.30 hodin Ikarie XB 1, Československo, sci-fi   Město čte knihu

14.11. jen ve 20.15 hodin  Alois Nebel, ČR, drama, černobílý

15.11. jen v 17.30 hodin  Alois Nebel, ČR, drama, černobílý

15.11. jen v 19.30 hodin  Farářův konec, Československo, hořká komedie 

 Město čte knihu

16.11. jen v 18 hodin  Alois Nebel, ČR, drama, černobílý 

16.11. jen ve 20 hodin  U2 3D, USA, hudební fi lm  Záznam koncertu 3D

17.11. jen v 18 hodin  U2 3D, USA, hudební fi lm  Záznam koncertu 3D

17.11. jen ve 20 hodin  Post mortem, Chile, Německo, Mexiko  Artvečer - FK

18..11. v 17.45 a ve 20 hodin  Twilight Sága: Rozbřesk - 1. část, USA, 

 fantasy romance

19.-20.11. jen v 15.30 hodin  Arthur a souboj dvou světů, Francie, rodinný fi lm v ČZ 

 Hrajeme pro děti  

18.-23.11. v 17.45 a ve 20 hodin  Twilight Sága: Rozbřesk - 1. část, USA, 

 fantasy romance

24.-27.11. v 17 a v 19.30 hodin  Twilight Sága: Rozbřesk - 1. část, USA, fantasy 

 romance

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

 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 

19.11. v 19.30 hodin  Voda není víno a Priessnitz není Schrott!  F, VK, X  

24.11. v 17 hodin  Voda není víno a Priessnitz není Schrott!  S1, VK  

25.11. v 19.30 hodin  Hrádek pro krále: „Pocta Nick LaRoccovi 

 a Jimmy McPartlandovi“ 

 - Hrádek, hraje Teens Jazzband Velké Losiny   VK  

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. 
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. 

DŮM KULTURY

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

15.11. od 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: 

 Petr Nouzovský, Ladislav Horák

Čtvrtek 17. - sobota 19. listopadu BLUES ALIVE 

XVI. ročník největší středoevropské přehlídky bluesové muziky. 

Bližší informace a online rezervace na www.bluesalive.cz.

►17.11. v 19.30 hodin ve velkém sále DK  Kenny Wayne Shepherd (USA), 

 Marcel Flemr & Lukáš Martinek (CZ)

►17.11. ve 22.30 hodin v Pivnici Holba  Aft erparty 

 Marcel Flemr & Lukáš Martinek (CZ)

►18.11. v 16 hodin v klášterním kostele  MacMaster and Hay (Skotsko)

►18.11. od 18 hodin ve velkém sále a foyer DK  1. HLAVNÍ KONCERT: 

Juicy Band (PL), Louisiana Alley (USA, CZ), Around Th e Blues  (PL), Zuzka Su-

chánková (SK), Hokie Joint (GB), JUJU Band & Justin Adams & Juldeh Camara 

(GB/Gambie) Jam sessions (24.00 hodin): foyer DK, Pivnice Holba

►19.11. od 11 hodin v kině Oko  Feel Like Going Home, USA, 2003

►19.11. od 13 hodin ve velkém sále DK  Tematické odpoledne - Blues jinak: 

United Cans Unlimited (CZ), Th e Spermbankers (NL, FIN, CZ), Please Th e Trees (CZ)

►19.11. od 18 hodin ve velkém sále a foyer DK  2. HLAVNÍ KONCERT: 

Th e Kingsize Boogiemen (CZ), Kŕdeľ divých Adamov (SK), Mátyás Pribojszki Band 

(HU), Pat Smillie Band (USA), Guitar Shorty (USA) Jam sessions (24.00 hodin): foyer 

DK, Pivnice Holba 

26.11. od 16 hodin ve velkém sále DK  Horování Setkání horolezců, 

 dobrodruhů, turistů a milovníků 

 extrémních sportů i přírody

27.11. od 10 hodin ve velkém sále DK  Pat a Mat  Hraje Martin Hruška z Brna

27.11. od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele I. ADVENTNÍ KONCERT: 

 Avonotaj a další

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

 - Drátování Výroba drobných dekorací 

 z drátu a korálků, s sebou drátky, láhev, 

 kamínek

10.11. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici!

12.11. od 9 do 14 hodin v keramické dílně  Keramika pro každého

ve 2. patře  

12.11. od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 3. patře   Šperkování   Výroba šperků z korálků

14.11. od 15.45 hodin v herně v Erbenově ulici 14  Pojď si pinknout! 

 Od 8 let, nutná sálová obuv

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

 - Pedig Košíčky a drobné dekorativní

  předměty, s sebou pedig, polotovar 

 - dno tácu, šídlo, ručník

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

22.11. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do Z

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

 - Filcování Výroba drobného šperku 

 nebo taštičky metodou mokrého 

 fi lcování, s sebou mýdlo (nové, velké)

24.11. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici!

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

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

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

VILA DORIS
Každé pondělí, středu a pátek od 15 hodin  Volná herna

v MC na „K“  

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

Každou středu od 14.15 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost (volná tvorba)

Každou středu od 17.15 hodin v AD na „K“  Keramická dílna pro veřejnost

10., 18. a 24.11. v MC na „K“  Předporodní kurz

10.-15. listopadu  Město čte knihu 

 Inf. P. Konupčík, tel.č. 731 610 037

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)

25.11. od 15 hodin v sále Vily Doris  Adventní dílna Výroba adventních 

 věnců, svícnů a jiných vánočních dekorací

27.11. od 9.30 hodin na bazénu Aquatoll  Odyssea - plavání Podrobnosti na: 

 www.odyssea-spk.cz

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

15.11. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů

18.11. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory  Hraje Pepa Frnka

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

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 15.11. ketlování, náušnice, 

 náhrdelníky

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“ = Kavár-

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

VÝSTAVY

ČAJOVNA ČAROVNA

CENTRUM PRO RODINU
Galerie J. Jílka Jan Slovák, „Nejistá chůze“, tisky, papírové koláže a kresby

 Výstava trvá do 4.12.

Městská knihovna Výstava dětských prací Co se stalo 

 - výstava prací žáků a studentů v rámci akce Město čte knihu

Divadlo Město čte knihu: 

 „Josefa Zemana a Ludvíka Vaculíka cesta někam

 aneb Předliterární skutečnost“ 

 Výstava potrvá od 12. do 30. listopadu.

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

15.10. od 19 hodin  Irán  Cestopisná přednáška

16.11. od 18.30 hodin  Práce se zvukem, ukázka hry na tibetské mísy 

 Přednáška Z. Kotvana

21.11. od 19 hodin  Ušní, tělové a čakrální svíce 

 Předvede Ervin English

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

na.com, www.carovna.com.

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 10 hodin v „U“  Diva(delní) klub

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

 Přihlášky mailem na cprsumperk@seznam.cz

14.11. a 21.11. od 18.30 hodin  Kurz Manželské večery

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

14.11. od 17 hodin v zahradě srdce,  Obnova lásky v rodině dle metody

Hl. třída 20  J. Prekopové  Lektoři manželé Doležalovi

16.11. v 18 hodin ve „FS“  Zamyšlení o smyslu života 

 Přednáška P. Vaculkové

19.11. od 9 hodin ve „FS“  Hudebně dramatická dílna v souvislosti 

 s lidovými a křesťanskými svátky a tradicemi

 Pro děti od 5 let a jejich rodiče

25.11. od 19 hodin ve „FS“  Výroba adventních věnců

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.

ZUŠ ŠUMPERK
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

16.11. v 19 hodin v klášterním kostele  Učitelský koncert ZUŠ Šumperk

20.11. v 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele  Koncert Komorního smyčcového 

 orchestru pro Charitu Šumperk

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

sumperk.cz.

KLUB SUTEREN LOUNGE, H-CLUB
10.11. v 19.30 hodin v SL  Teens Jazz Band Velké Losiny

11.11. v 19.30 hodin v SL  Martinská husa Hraje Cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky

12.11. ve 20 hodin v HC  Dne ska party

17.11. v 19.30 hodin v SL  Head Ache Šumperk - „pivní“ blues

19.11. ve 20 hodin v HC  Dying Passion, Split Bearing, Six Degres of Separation

24.11. v 19.30 hodin v SL  Swing Q Šumperk

26.11. ve 20 hodin v HC  Swordfi shtrombones

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

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

Šumperský zpravodaj naleznete na www.sumperk.cz




