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Na výměnu „řidičáku“ je nejvyšší čas
Pozornost by měli zvýšit lidé, kteří
vlastní řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993. Ty totiž
nebudou od příštího roku platit. Úředníci
z odboru dopravy šumperského Městského úřadu řidičům vzkazují: „S výměnou
neotálejte. Pokud ji necháte na konec
listopadu, čekají vás zřejmě několikahodinové fronty!“
O nové řidičské průkazy by mělo jen ve
správním obvodu šumperské radnice ještě
letos požádat více než čtyři tisíce občanů
(4284 k 19.10.). Pokud by totiž první den
roku 2008 vyjeli se starým „řidičákem“,

dopustí se dopravního přestupku, za který
hrozí pokuta. Řidiči by si proto měli zkontrolovat datum vydání dokladu, a pokud
„spadají“ do zmíněné kategorie, měli by
co nejdříve navštívit odbor dopravy. „Měsíčně zatím vyřizujeme průměrně na pět
set žádostí, přicházet by ale měl zhruba
trojnásobek řidičů,“ říká vedoucí odboru
dopravy šumperského Městského úřadu
Radek Novotný a připomíná, že žádosti
přijímá odbor dopravy v kanceláři č. 706
v přízemí přístavby městské úřadovny na
Rooseveltově ulici, nové řidičské průkazy
se pak vydávají v kanceláři č. 707.
-zk-

Příští číslo vychází 14. listopadu 2007
Distribuce od 15.11. do 16.11. 2007
Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek

Lidé si připomněli vznik
samostatného státu
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Štěpánka Ošťádalová pamatuje rakouskou monarchii, první republiku, obě světové války i období socialismu. Narodila
se totiž před sto lety. Úctyhodné kulatiny
oslavila v polovině října v šumperském
domově důchodců.
Více na straně 3

Vznik samostatného Československa si šumperští občané připomněli v pátek 26. října. K pomníku prvního prezidenta T.G. Masaryka položili kromě představitelů města
květiny také zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických
vězňů, České obce sokolské a některých politických stran.
Foto: -zk-

Devětaosmdesát let od vzniku samostatného československého státu si
v pátek 26. října připomněli Šumperané
u pomníku prvního prezidenta T.G. Masaryka, jenž se nachází na stejnojmenném náměstí u gymnázia. Vzpomínkový
akt již tradičně uspořádala místní radnice spolu s Českým svazem bojovníků za
svobodu, Konfederací politických vězňů
a Českou obcí sokolskou. Na setkání nechyběli kromě představitelů města ani
zástupci některých politických stran.
Nejvýznamnější státní svátek se
v Šumperku pojí ještě s další tradicí.
Osmadvacátý říjen si totiž veřejnost již
několik let připomíná koncertem symfonické hudby a výjimkou nebyl ani rok
letošní. Velký sál Domu kultury tak rozezněly v neděli tóny Serenády d moll Antonína Dvořáka a Oktetu s obligátním
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Třetí ročník literárního a ﬁlmového
festivalu Město čte knihu proběhne
v Šumperku od 8. do 14. listopadu a jeho pořadatelé představí tentokrát dílo
Jiřího Suchého. Číst se bude kniha Život není jenom legrace (i když většinou
ano).
Více na stranách 3 a 4

Blues Alive 2007
Podrobné informace
na stranách 7 - 9

w w w. b l u e s a l i ve . c z

kontrabasem Antonína Rejchy. Mimořádný hudební zážitek nabídlo posluchačům České noneto, jeden z nejstarších
komorních souborů na světě. Koncert
přitom uspořadala Agentura J+D Romana Janků v rámci cyklu Klasika Viva ve
spolupráci s Domem kultury a Městem
Šumperkem.
-red-
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Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo Města Šumperka na
svém zasedání ve čtvrtek 25. října 2007:
* vzalo na vědomí časový a obsahový
program schůzí Rady města v první polovině příštího roku a současně schválilo na stejné období časový a obsahový
program zasedání Zastupitelstva města.
Příští rok se tak do konce června sejdou
radní osmkrát a zastupitelé čtyřikrát.
Premiérové zasedání v roce 2008 je
přitom naplánováno na 31. ledna, kdy
je na programu mimo jiné i schválení
městského rozpočtu.
* schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory občanskému sdružení Savore ve výši 106 200 Kč. Tuto
částku použije sdružení na pokrytí
nákladů souvisejících s provozem Občanské poradny. Ta v letošním roce
zaznamenala asi dvojnásobný nárůst
klientů. Zastupitelé rovněž schválili
poskytnutí veřejné finanční podpory
z městského rozpočtu Tělovýchovné
jednotě Šumperk. Třistatisícová suma
půjde na provoz tělovýchovných zařízení, neboť vzhledem k nárůstu cen
energií a také náročnějšímu provozu
nové tribuny vzrostly celkové náklady, hospodaření TJ tak skončilo ztrátou. Zastupitelstvo současně uložilo
radním, aby oba zmíněné příspěvky

zapracovali do rozpočtových opatření
letošního roku.
* vzalo na vědomí průběžnou zprávu o plnění plánu investiční výstavby
k 30. září letošního roku. Z plánovaných více než sto čtyřech milionů
korun se během devíti měsíců dosud
proinvestovalo necelých osmačtyřicet.
Největší částky z celkové sumy jdou
například na rekonstrukci povrchů ulic
Reissovy, Pod Vyhlídkou a Pod Lesem
(16,277 mil.), na vybudování výtahu
a s tím spojenou rekonstrukci radnice
(13,215 mil.), na čtvrtou etapu regenerace panelového sídliště na Prievidzské
ulici (13,5 mil.), na rekonstrukci západního křídla Pavlínina dvora (9,361 mil.)
či na celkovou rekonstrukci a rozšíření
hlavní temenické komunikace od mostu u restaurace U Zeleného stromu až
ke křižovatce s ulicemi Hrabenovskou
a Bohdíkovskou (7,2 mil.), z letošního
rozpočtu se pak již dofinancovala rekonstrukce Bratrušovského koupaliště
(6,631 mil.) a výstavba víceúčelového
objektu s tribunami na Tyršově stadionu (6,01 mil.).
* schválilo ukončení provozování
Ubytovny pro občany v nouzi, jež se
nachází na Zábřežské ulici, jako sociální služby podle zákona o sociálních

službách, a to k 31.12. 2007, a její provozování společností Pontis od 1.1. 2008
jako Městské ubytovny podle živnostenského zákona. Současně zastupitelé
schválili doplnění zakladatelské listiny
společnosti Pontis, o.p.s. o poskytování
ubytovacích služeb. Bližší informace
v příštím čísle.

Zimní údržba
komunikací se řídí
plánem
S plánem zimní údržby místních
komunikací na území města, který pro
zimní období 2007 - 2008 zpracovala
společnost Podniky města Šumperka, jež má tuto činnost na starosti, se
seznámili na svém říjnovém zasedání
šumperští zastupitelé. Stejně jako loni
také letos obsahuje seznam pořadí důležitosti místních komunikací a lhůty pro
zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti,
technologii údržby a následný odvoz
sněhu. Do plánu jsou zapracovány i některé změny, letos opravené schody na
Hanácké ulici tak například PMŠ udržovat nebudou, za jejich stav totiž dle
platných zákonů odpovídají vlastníci
sousedních nemovitostí. Nově se letos

Město vytipovalo lokality pro výstavbu rodinných domů
Hned tři lokality vhodné pro výstavbu rodinných domů
vytipovala letos šumperská radnice. Nacházejí se v sousedství
tzv. České čtvrti za ulicemi Štechovou a Blanickou, v lokalitě
Na vyhlídce při ulici Hrubínově a v Horní Temenici v prostoru za restaurací U Hniličků. Výstavbu chce přitom město řešit
developerským způsobem. To znamená, že nabídne nezasíťované pozemky potenciálním zájemcům. Vybraná společnost
pak rodinnou zástavbu zrealizuje z vlastních prostředků a nabídne domy k prodeji. „Zelenou“ tomuto záměru dali na svém
říjnovém zasedání zastupitelé.
„Náš odbor prověřoval vhodnost a finanční náročnost realizace dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů ve třech zmíněných částech města. Nejlépe je
přitom v současnosti připravena lokalita při Blanické ulici, pro
kterou je zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení,“ vysvětlila vedoucí odboru rozvoje města, územního plánování a investic šumperské radnice Irena Bittnerová a dodala,
že zvažované pozemky, jež jsou dnes vedeny jako orná půda,
navazují na starší zástavbu rodinných domů. Ve zpracovaném

Na dnešním poli za Blanickou ulicí by mohly v budoucnu vyrůst rodinné domy.
Foto: -pk-

projektu jsou přitom navrženy inženýrské sítě pro devět rodinných domů stojících na ploše větší než osm tisíc metrů čtverečních s tím, že v budoucnu by při rozšíření lokality mohlo
přibýt dalších patnáct domů. Pro realizaci záměru je však nutné zrekonstruovat část ulic Blanické i Štechovy, v níž je potřeba
vyřešit otázku přeložky plynovodu. Celkové náklady na vybudování technické infrastruktury v této lokalitě se odhadují na
více než osm milionů korun, dalších šest a půl milionu pak
bude třeba na rekonstrukci ulic Blanické a Štechovy.
„Pro další lokalitu při ulici Hrubínově je vypracovaná urbanistická studie a propočet investičních nákladů, který je
však z loňského listopadu, takže dnes již neodpovídá realitě,“
podotkla vedoucí odboru a dodala, že po konzultaci se společností ŠPVS vznikl nový propočet nákladů na vedení vodovodního řadu a splaškové kanalizace a navýšila se rovněž
suma potřebná na vybudování příjezdové komunikace. „Celkové náklady na přípravu tohoto území se tak pohybují kolem
dvaadvaceti milionů korun,“ prozradila Bitnerová, podle níž
se v lokalitě o výměře téměř dvacet tisíc metrů čtverečních,
jež navazuje na stávající rodinnou zástavbu, počítá s výstavbou devatenácti rodinných domů. „Technická infrastruktura
je přitom dimenzována i pro oblast nad Vyhlídkou. Záleží na
jednání s vlastníky pozemků v této lokalitě, jakým způsobem
se do řešení nákladů na její vybudování zapojí,“ dodala vedoucí odboru.
Až jednadvacet rodinných domů by pak mohlo v budoucnu vyrůst na pozemcích o celkové výměře téměř šestnáct tisíc
metrů čtverečních, které se nacházejí za restaurací U Hniličků
v Horní Temenici a jež navazují na starší rodinnou zástavbu
venkovského typu. „Výstavba je navržena do dvou etap s tím,
že v budoucnu by se zástavba mohla rozšířit,“ uvedla Bittnerová. V první etapě se přitom počítá s výstavbou čtrnácti domů,
ve druhé pak s realizací dalších sedmi. Náklady na vybudování
technické infrastruktury pro tuto lokalitu se přitom odhadují
na téměř dvacet milionů.

Plán zimní údržby místních komunikací ve městě zpracovala pro nadcházející
zimu společnost Podniky města Šumperka.
Foto: -zkbudou uklízet parkovací místa pro postižené občany na ulici U Sanatoria a na
Prievidzské ulici, která vznikla v rámci
revitalizace tohoto sídliště. Do prvního
pořadí byla zařazena komunikace vedoucí na Vyhlídku k novému domovu
mládeže, „premiérově“ se budou Podniky starat o chodníky vedoucí podél
oplocení škol a také o nově opravenou
plochu před školou na Šumavské ulici.
Na některé hlavní chodníky se pak začne používat díky nové technice i chemický posyp. Cyklistické stezky, včetně
nového úseku vedoucího od Lidické
ulice po most přes Desnou směrem na
Nový Malín, se přitom v zimním období budou udržovat pouze jako chodníky
pro pěší.
Stejně jako loni také letos počítají
Podniky města s omezením stání vozidel
v některých problematických lokalitách.
Dočasně tak bude umístěna značka se
zákazem stání na ulicích Lužickosrbské
a Radniční a také podél náměstí Míru.
Značky se zákazem zastavení se pak
mohou v případě velké sněhové nadílky objevit na ulicích Jugoslávské, Pod
Hájovnou, Finské a Kosmonautů. Bližší
informace v některém z příštích čísel.

Ze světa
majetkoprávních
záležitostí
* schválilo prodej zahrady o výměře
889 m2 u domu na Nemocniční ulici 19
manželům Zemanovým, a to za cenu
300 Kč/m2.
* schválilo prodej části parcely o výměře asi 400 m2 v katastrálním území
Bratrušova Mileně Linhartové ze Šumperka, jež vlastní na sousedním pozemku rekreační chatku a chce zmíněnou
parcelu využívat jako zahradu.
* schválilo prodej částí pozemků při
ulicích Chodské a Revoluční manželům
Mátychovým ze Sobotína, kteří zde stavějí polyfunkční dům.
* schválilo prodej pozemku o výměře 1164 m2 v ulici Pod Hájovnou manželům Lakomým pro výstavbu rodinného
domu, a to za cenu 500 Kč/m2.
Pokračování na straně 5
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Město se začte
do Suchého
Třetí ročník literárního a filmového festivalu Město čte knihu proběhne v Šumperku od 8. do 14. listopadu
a jeho pořadatelé, místní radnice spolu
s knihovnou, DDM Vilou Doris, kinem
Oko, divadlem, muzeem, šumperskými
gymnazisty a dalšími partnery, představí tentokrát dílo Jiřího Suchého. Číst
se bude kniha Život není jenom legrace
(i když většinou ano). Výběr povídek
a próz Jiřího Suchého vydalo u této příležitosti nakladatelství Veduta Štíty.
Neobvyklý projekt, jímž se Šumperk
inspiroval u partnerského města Bad
Hersfeldu, připomene od čtvrtka 8. do
středy 14. listopadu především význam
knihy obecně. Zatímco loni tak organizátoři učinili prostřednictvím Jana Wericha, letos to budou povídky a prózy
Jiřího Suchého. „Jeho jméno snad není
třeba představovat, starší generace je
má nerozlučně spjato s divadlem Semafor, mládež se s jeho básněmi setkává
v čítankách a některé písničky doslova zlidověly,“ říká ředitelka Městské
knihovny Zdeňka Daňková a dodává,
že Suchého tvorba je navíc tak rozsáhlá
a rozmanitá, že stojí za to připomenout
tohoto žijícího klasika divadla, poezie
a intelektuálního humoru důkladněji.
Číst se přitom bude kniha Život není
jenom legrace (i když většinou ano).
Kromě textů a ilustrací samotného autora, které již tu i onde vyšly, jsou v ní
navíc zastoupeny i prózy nové, dosud
nepublikované, a také krátká povídka
věnovaná právě šumperské akci.
Pokračování na str. 4

Stovku oslavila s obdivuhodným elánem
S obdivuhodným elánem a optimismem načala druhou „stovku“ svého
života Štěpánka Ošťádalová, jež úctyhodné kulatiny oslavila v šumperském
domově důchodců v úterý 16. října,
přesně v den svého narození. Ač původem Prostějovanka, k Šumperku má silné citové pouto. Bydlí zde totiž od roku
1946 a městu zůstali „věrní“ i dva z jejích
čtyř synů.
Štěpánka Ošťádalová pamatuje rakouskou monarchii, první republiku,
obě světové války i období socialismu.
Narodila se v roce 1907 v Prostějově.
Přestože vyrůstala spolu se dvěma sestrami ve skromných poměrech, může se
pochlubit „modrou“ krví. Ve svém rodokmenu má totiž hraběcí předky, její maminka pocházela ze šlechtického rodu
Richterů ze Šumvaldu. „Babička se ale
provdala za nižšího šlechtice - zemana,
což jí rodina nedokázala odpustit a vydědila ji. Společně odešli do Prostějova,
později pak dědeček padl v první světové válce u polského Krakova,“ prozradil jeden ze synů oslavenkyně, jež život
šlechtičny rozhodně nevedla. Vyučila
se kuchařkou, pracovala v kožešnickém
závodě, poté se vdala a s manželem, jenž
byl obuvníkem, vychovala čtyři syny,
z nichž první se narodil v roce 1927
a poslední o sedmnáct let později.
Do Šumperka se Ošťádalovi přestěhovali z Vrahovic na Prostějovsku v roce
1946. Zde pracovala paní Štěpánka ve
školce v kuchyni a pomáhala i s hlídáním dětí, později se pak aktivně zapojila do práce v místním Svazu invalidů

Úctyhodné kulatiny oslavila v šumperském domově důchodců Štěpánka Ošťádalová
s obdivuhodným elánem a optimismem.
Foto: -zka vedla Klub důchodců. „Maminka byla
neobyčejně aktivní, a to i v době, kdy již
byla v domově důchodců, který nám doporučili lékaři,“ podotkl syn. Jeho slova
vzápětí potvrdil Jaroslav Paseka, ředitel
domova důchodců, do něhož Štěpánka
Ošťádalová přišla před šestnácti lety po
několika prodělaných infarktech. „Ráda
se účastnila nejrůznějších kulturních
i sportovních akcí či zájezdů a vždy nás
něčím překvapila. Na jedné z akcí pořádaných domovem se například převlékla
za Červenou karkulku. Dodnes velice
ráda recituje, některé básně dokonce

sama k různým příležitostem složila,“
zavzpomínal Paseka a dodal, že oslavenkyně se stále těší dobrému zdraví.
„Lékaře prakticky vůbec nenavštěvuje.
Po loňské zlomenině nohy pouze používá speciální chodítko,“ prozradil ředitel
na nejstarší obyvatelku domova. Ta své
sté narozeniny slavila hned nadvakrát.
Nejprve s početným příbuzenstvem, neboť je devítinásobnou babičkou, čtrnáctinásobnou prababičkou a čtyřnásobnou
praprababičkou, a poté s obyvateli šumperského domova důchodců, kam jí přišli popřát i zástupci místní radnice. -zk-

Z vojenské správy vznikne čtyřhvězdičkový hotel
Osm milionů sto jedenáct tisíc a sto jedenáct korun.
Takovou částku nabídla šumperské radnici společnost
Hotel Praha - Babylon, s.r.o. za areál někdejší okresní vojenské správy v centru města. Objekt chce přestavět na
čtyřhvězdičkový hotel s restaurací a barem. Prodej schválili na svém zasedání 25. října šumperští zastupitelé.
Osudem budovy někdejší Okresní vojenské správy na

Budovu někdejší vojenské správy chce budoucí kupující
přestavět na čtyřhvězdičkový hotel s restaurací a barem.
Foto: -zk-

Hlavní třídě se šumperští zastupitelé zabývali v letošním
roce hned několikrát. O tom, že objekt patří městu jako
jeho historický majetek, rozhodl v únoru Krajský soud
v Olomouci. O čtyři měsíce později pak zastupitelé vybírali ze dvou předložených koncepcí budoucího využití
budovy. Cíl byl přitom v obou případech totožný - nabídnout dům investorovi, který jej opraví a promění v hotel
nebo penzion s restaurací, lišila se pouze forma prodeje.
Zastupitelé tehdy schválili variantu příslibu prodeje, které dali přednost před prodejem přímým. V červenci pak
schválili podmínky, za nichž měla být vybraná koncepce
realizována. O nemovitost však neprojevil nikdo zájem,
takže v září schválili zastupitelé podmínky jejího přímého prodeje.
„Obdrželi jsme jedinou nabídku, která splňovala
všechny naše podmínky,“ uvedla vedoucí majetkoprávního odboru šumperské radnice Hana Répalová. Společnost Hotel Praha - Babylon, jež působí na stavebním
trhu již šestnáct let, chce areál v lukrativní části města
přestavět na čtyřhvězdičkový hotel s apartmá, jež se budou nacházet v prvním a druhém nadzemním podlaží.
V přízemí vyroste kromě recepce Lobby bar a restaurace
a v areálu by nemělo chybět ani relaxační centrum se saunou a salonek. „Nedivím se městu, že chce mít ve svém
centru alespoň jeden hotel vyšší kategorie. Rekonstrukci
předběžně odhadujeme na dvacet milionů korun,“ uvedl
v nabídce jednatel společnosti Jan Krejsa, který pochází
ze Šumperka.
-zk-

Město Šumperk zveřejňuje záměr
PRODEJE nebytového prostoru č. 2083/45
o výměře 104,2 m2 (v současné době Květinka)
a spoluvlastnického podílu o velikosti 321/10000
na společných částech domu č.p. 2082, 2083
a 2084 na stavební parcele č. 4309 v k.ú. Šumperk,
včetně spoluvlastnického podílu o velikosti
321/10000 na pozemku pod domem stavební
parcela č. 4309 o výměře 685 m2 v k. ú. Šumperk,
or. ozn. Čajkovského 2, 4, 6 Šumperk,
za těchto podmínek:
- kupní cena nebytového prostoru a podílu na
společných částech domu: 10 000 Kč/m2,
tj. 1 042 000 Kč
- kupní cena podílu na pozemku pod domem:
105 Kč/m2, tj. 2 309 Kč
- kupující spolu s kupní cenou uhradí městu
Šumperku zůstatek ve fondu oprav, který bude
přesně vyčíslen ke dni uzavření kupní smlouvy
Vyřizuje:
Martina Švestková,
majetkoprávní odbor, budova radnice, 1. poschodí,
dveře č. 26, tel. 583 388 577,
e-mail: martina.svestkova@musumperk.cz
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Město se příští týden začte do Suchého
Pokračování ze strany 3
„Jak ostatně napovídá název, nejsou
všechny texty veselé, rozhodně ale
svědčí o autorově poetickém naturelu, o smyslu pro humor a ironickém
nadhledu. Dárkem pro posluchače je,
s laskavým svolením Jiřího Suchého,
městem a gymnáziem samostatně vydaná poema Černá vzducholoď, a to
s ilustracemi šumperského výtvarníka
Aleše Kauera,“ prozrazuje Daňková.
Čtení knihy na pokračování bude
mít letos opět charakter setkání, zastavení, zamyšlení nad obecnými lidskými hodnotami. Suchého texty se budou
číst vždy od páté odpolední postupně
v kulturních a společenských institucích města za účasti osobností kultury
a společenského života, šumperských
studentů a také hudebníků, kteří čtené
slovo doplní hudbou a zpěvem. Úvodní slavnostní setkání ve čtvrtek 8. listopadu se přitom odehraje tam, kde
loňský ročník literárního a filmového
festivalu Město čte knihu vyvrcholil
- v místním divadle. Jeho součástí
bude i křest publikace Život není jenom legrace (i když většinou ano),
kterou vydalo u příležitosti šumperské
akce nakladatelství Veduta Štíty. Další dny se pak bude číst vzpomínkový
text Jak vznikaly písničky a jiné prózy,
obsažený v knize, a to vždy od 17 hodin v prostorách divadelního Hrádku,
v kině Oko, knihovně, klášterním kostele, G-klubu, na „Komíně“ a v muzeu. Podvečerní čtení doplní stejně
jako v minulých letech hudba a zpěv
a v 18.30 hodin na ně naváží filmová představení v kině Oko. Milovníci

filmového plátna se tak mohou těšit
například na dnes již archivní snímky Bylo nás deset, Konkurs, Zločin
v šantánu či hudební film Kdyby tisíc
klarinetů.

Třetí ročník literárního a filmového festivalu Město čte knihu představí v listopadu dílo Jiřího Suchého. Číst se bude kniha
Život není jenom legrace (i když většinou
ano), kterou u této příležitosti vydalo nakladatelství Veduta Štíty.
Součástí festivalu jsou rovněž speciální bonusy. V pátek večer tak zazní
v divadle na Hrádku v podání Aleše
Kauera epická báseň Černá vzducholoď. „Při této příležitosti se lidé budou moci přesvědčit, že Jiří Suchý je
autorem mnoha podob. Jeho humor
je ironický, sarkastický i poetický,“

soudí ředitelka knihovny a dodává,
že v neděli večer nabídnou pořadatelé zájemcům klubové setkání při čaji
s poslechem audionahrávek Semaforu.
Součástí filmové přehlídky bude rovněž
videoprojekce televizní inscenace Dobře placená procházka a záznam z divadelního představení Noc v synagoze,
který představí novější tvář Semaforu.
V Rytířském sále muzea bude navíc od
8. listopadu k vidění výstava kreseb Jiřího Suchého. Ten do těchto prostor
zavítá i osobně. Poslední festivalový
den, ve středu 14. listopadu, tu během
podvečerního čtení zazpívá některé své
písničky. O půl osmé večer pak festival
uzavře v místním stánku Thálie pohostinské představení divadla Semafor
s inscenací Život je náhoda v obnošený
vestě.
Suchého kniha se bude číst nejen na
zmíněných podvečerních akcích, ale
také ve školách, v kulturních organizacích, kavárnách, klubech… Výlučně na
podvečerních čteních pak bude k dostání výtisk publikace Život není jenom legrace (i když většinou ano) s vloženým
číslovaným grafickým listem autora.
Novinkou letošního ročníku je Ex
post Město čte knihu, což je určité
ohlédnutí za celou akcí. Ve čtvrtek
15. listopadu totiž zazní na koncertě
Michala Prokopa a Vladimíra Mišíka,
který zahájí festival Blues Alive, Suchého prózy v podání členů šumperského
divadla. „Věříme, že letošní nabídka je
lákavá a že se nám podaří získat posluchače a návštěvníky, které nabídka
setkání nad knihou osloví a potěší,“
uzavírá Daňková.
-zk-

Poruchy
omezily dodávku
vody v části města
Koncem předminulého týdne došlo
shodou okolností ke dvěma závažným
poruchám na vodovodních řadech
v Šumperku, jež omezily zásobování vodou v oblasti ulic Šumavské, Erbenovy,
Fibichovy a jejich okolí. Přestože vodovodní síť umožňuje přepojování mezi
jednotlivými tlakovými pásmy a v případě běžných oprav či poruch potrubí
je dodávka vody odběratelům zajištěna
díky vhodné manipulaci se sítí tak, že
běžný odběratel nepocítí žádná omezení, v tomto případě nebylo přes veškerou
snahu technicky možné zajistit plynulou
dodávku.
Po havárii vodovodního přivaděče
na křižovatce ulic Šumavské a Erbenovy v neděli 21.10. došlo v pondělí 22.10.
k další havárii na zásobovacím potrubí
u křižovatky ulic Šumavské a Temenické.
I po přepojení vodovodních tlakových
pásem bohužel zůstaly některé objekty
bez dodávky vody a ta musela být zajištěna jednak stacionárními voznicemi,
jednak pojízdnou cisternou. Po ukončení
prací byla dodávka ve večerních hodinách
obnovena a přerušena opět až po nástupu
montérů na staveniště druhý den ráno.
Snahou bylo omezit odběratele v míře co
možná nejmenší a zajistit běžnou dodávku alespoň ve večerních hodinách.
Poruchu se podařilo odstranit během úterního odpoledne 23. října a ve
14.30 hodin byla obnovena plná standardní dodávka vody. Za nepříjemnosti spojené s přerušením dodávky vody
se všem odběratelům omlouváme.
Alois Mazák, ředitel ŠPVS, a.s.

Město čte knihu 2007 – program:
Čtvrtek 8. listopadu v 17 hodin v divadle
Nepokradeš, Příběh avantgardního herce Knoblocha, Jak vznikaly písničky I.
Čtou Bohdana Pavlíková, František Čachotský,
Vladimír T. Gottwald, Petr Komínek, Alexandr
Stankuš. Hraje Zdeněk Dočekal a Tomáš Wurst.
Křest knihy Jiří Suchý: Život není jenom legrace
(i když většinou ano). Rezervace místenek: Městská knihovna - 17. listopadu 6, tel. 583 214 588,
e-mail: knihovna@knihovna.cz.
Vstup volný
Čtvrtek 8. listopadu v 19 hodin v divadle – Hrádek
Dobře placená procházka
Videoprojekce televizní inscenace. Vstup volný
Pátek 9. listopadu v 17 hodin ve vestibulu kina
Oko
Jak vznikaly písničky II., Dopis, Ideální člověk,
Pravda o existenci Járy Cimrmana
Čtou studenti gymnázia. Hraje Swing kvartet.
Vstup volný
Pátek 9. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
Bylo nás deset
Filmová komedie z roku 1963, režie Antonín
Kachlík. Vojnu lze přežít jen s písničkami Suchého a Šlitra…
Vstupné 30 Kč
Pátek 9. listopadu ve 20.30 hodin v divadle - Hrádek
Černá vzducholoď
Poetické nocturno. Čte Aleš Kauer. Vstup volný

Sobota 10. listopadu v 17 hodin v knihovně
Jak vznikaly písničky III., Neobyčejný příběh
Čtou Zdeněk Doubravský, Kateřina Temňáková. Hraje For another day.
Vstup volný
Sobota 10. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
Filmový týdeník z r. 1986 Jiří Šlitr: Medailon
Konkurs
Film z roku 1963, režie Miloš Forman. Povídky
Kdyby ty muziky nebyly a Konkurs pojí hudba
a lidé kolem ní…
Vstupné 30 Kč
Neděle 11. listopadu v 17 hodin v klášterním
kostele
Jak vznikaly písničky IV., Píseň Dr. Smitha,
Proč mají v zoologické zahradě klokana
Čtou a zpívají Motýli Šumperského dětského
sboru.
Vstup volný
Neděle 11. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
Zločin v šantánu
Film z roku 1968, režie Jiří Menzel. Komedie
s detektivní zápletkou zachycující hravě a poeticky nástrahy zdánlivě jednoduchého případu.
Vstupné 30 Kč
Neděle 11. listopadu ve 20.20 hodin na „Komíně“
Na Komíně NEJen s Faustem
Poslechové nocturno - večerní šálek čaje + výběr audiozáznamů z kultovních představení divadla Semafor uvede Petr Konupčík.
Vstup volný

Pondělí 12. listopadu v 17 hodin v G-klubu
Jak vznikaly písničky V., Střela, Mravenci,
Nahá
Čtou Vladimír T. Gottwald, Petr Král, Olga
Kaštická, Lucie Réblová. Hraje Vítězslav Plášek.
Vstup volný
Pondělí 12. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
Noc v synagoze aneb Tajemství Brunhildiny
punčochy
DVD projekce záznamu představení divadla Semafor.
Vstup volný
Úterý 13. listopadu v 17 hodin na „Komíně“ (3.
patro)
Úsměvy, Jak vznikaly písničky VI., Jen tři slabiky
Čte Divadelní studio D 123 při Divadle
Šumperk. Hraje Gracioso kvintet. Vstup volný
Úterý 13. listopadu v 18.30 hodin v kině Oko
Filmový týdeník z r. 1990: Semafor Jiřího Suchého, Ohlédnutí za 30 sezonami divadla
Kdyby tisíc klarinetů
Hudební film z roku 1964, režie Ján Roháč, Vladimír Svitáček. Jednoduchý příběh vojenského
zběha vytváří rámec pro písničkovou estrádu
většiny tehdy známých českých zpěváků a zpěvaček.
Vstupné 30 Kč
Středa 14. listopadu v 17 hodin v Rytířském sále
muzea
Setkání na výstavě Jiří Suchý OBRÁZKY: Jak

vznikaly písničky VII.
Čte Petr Král. Zpívá Jiří Suchý. Hraje Iva Chomiszaková.
Vstup volný
Středa 14. listopadu v 19.30 hodin v divadle
Život je náhoda v obnošený vestě
Pohostinské představení divadla SEMAFOR.
V hlavních rolích Jiří Suchý a Jitka Molavcová.
Rezervace a předprodej vstupenek: předprodej
divadla, tel. 583 214 061-2/ kl. 27, 28.
Vstupné 250 Kč
Čtvrtek 15. listopadu ve velkém sále DK
EX-post Město čte knihu na Blues Alive
Na koncertě Vladimíra Mišíka a Michala Prokopa čtou povídky Jiřího Suchého Petr Král
a Olga Kaštická.

Na všech večerech čtení bude v prodeji omezený
počet výtisků knihy Život není jenom legrace
(VEDUTA Štíty 2007) s grafickým listem Jiřího
Suchého. Volné vstupenky + místenka na úvodní večer festivalu budou k dostání v Městské
knihovně, 17. listopadu; možná je rezervace na
tel. 583 214 588. Permanentky na všechny filmy
za 100 Kč je možno zakoupit v pokladně kina
OKO od 1. listopadu. Permanentky jsou slosovatelné. Výstava Jiří Suchý OBRÁZKY bude
k vidění ve Vlastivědném muzeu Šumperk od
8.11. do 13.12. Akce Město čte knihu na www.
knihovnaspk.cz/mck.
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Letem šumperským zastupitelským světem
Ze světa majetkoprávních
záležitostí
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Cannibals
baseball Šumperk ve výši jednoho milionu korun
na spolufinancování dostavby tribuny na baseballovém hřišti v Temenici. Potřebnou částku město
uvolní ve chvíli, kdy šumperští „Kanibalové“ obdrží
dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jde přitom již o druhou etapu výstavby, jež
přijde na 4,915 milionu korun. V první etapě postavili baseballisté vlastní tribunu, na kterou loni
přispěl dvěma miliony stát a milionem a dvěma sty
tisíci místní radnice. Příští rok pak chtějí sportovci
dokončit sociální zázemí a přivést k tribuně inženýrské sítě. Celé dílo poté darují městu.

Ceny města mají opět deset
kategorií
Opět v deseti kategoriích chce letos udělit šumperská radnice Cenu města za předchozí rok. Uznání by
se tak mělo 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 25. října.
„Kategorie pro udílení Ceny města za uplynulý rok
jsou prakticky stejné jako v předchozím ročníku,“

O držitelých Cen města za rok 2007 bude rozhodovat
porota, v níž kromě jiných usednou i ocenění z roku
předchozího.
Foto: -pkuvedl šumperský místostarosta Marek Zapletal. Občané tak podle něj mohou až do začátku ledna podle
vlastního uvážení navrhovat nominace v následujících
kategoriích - kultura (konkrétní akce, výsledek práce
v daném roce, apod.), sport (jedinečný sportovní výkon, ocenění pro trenéra - pouze za aktivní činnost,
v případě dlouhodobé činnosti se nominace přesune
do kategorie „Přínos městu“), sociální služby (práce
organizace, jednotlivce, jednotlivá akce, apod.), vzdělávání (práce s dětmi, mládeží, semináře, školení,
apod.), podnikání (významný podnikatelský úspěch,
realizovaný záměr, apod.), humanitární čin (mimořádný čin), životní prostředí (realizace projektu, zásluhy o rozvoj, jednotlivá akce, apod.), cena mladých

Kino zve děti na oslavu narozenin
15. září 1907 se Viktor Ponrepo poprvé představil návštěvníkům v prvním
stálém českém kině v domě U Modré štiky v Praze. Byl to útulný rodinný
podnik se šestapadesáti sklápěcími židlemi a promítalo se zde až do roku 1950.
V Šumperku se projekce prvního kina
konala 4. března 1911 v sále městské
střelnice (dnešní Hasičský dům v Nemocniční ul.). Kino neslo název KinoVolkstheater a patrně záhy zaniklo,
protože již 23. prosince otevřel Saxinger
svůj první stálý biograf v suterénu radnice.
Stoleté oslavy jednosálových kin paradoxně probíhají v době, kdy se počet
tradičních kin snižuje. Pro malá kina je
stále těžší čelit konkurenci multiplexů,
jejichž podíl na návštěvnosti činil vloni již šedesát procent.
Jsem proto
velmi ráda, že
v Šumperku se kinu
daří,
ž e
kino
j e
stále
n e -

odmyslitelnou součástí kulturního života v našem městě, a doufám, že vždycky
bude. Obrovskou zásluhu na tom má
město, které v minulých letech výrazně investovalo do modernizace celého
objektu, a kino Oko tak může nabídnout svým divákům podobný standard
jako nově postavená multikina. To, že
Šumperk nabízí atraktivní filmové premiéry včas, mnohdy souběžně s multikiny, je především zásluha samotných
diváků, kteří kino každoročně navštíví
v úctyhodném počtu.
Každé výročí by se mělo oslavit a my
zveme při této příležitosti do kina především děti. 17. a 18. listopadu v 16.30
hodin hrajeme pro děti film Shrek
Třetí zdarma. Je to dárek k našemu
výročí od firmy SHM, s.r.o. Šumperk,
která dětská filmová představení v našem kině finančně podporuje již třetím
rokem.
Ve foyer kina budou
pro
zájemce k dispozici
starší filmové plakáty,
vstup
zdarma mají děti
do 15
let. Těšíme se na
vás,
film se vám určitě bude líbit.
Z. Holubářová, ředitelka
kina Oko

(významný počin „mladých osobností“, hudebníků,
apod., podmínkou nominace do této kategorie je věková hranice nominovaného nepřesahující 25 let) a cena
za přínos městu (ocenění za práci v daném roce či za
dlouhodobou práci). Opět dva oceněné by pak měla
mít kategorie architektura, v níž chce místní radnice
již tradičně vybrat nejlépe zrekonstruovaný dům roku
a nejkrásnější novostavbu.
„Ceny ve všech vyhlášených kategoriích samozřejmě nemusejí být uděleny, a to z důvodu nízkého počtu
nominací, případně nízkého počtu porotou přidělených hlasů,“ podotkl Zapletal a dodal, že nominovaní
by měli být šumperskými občany, případně by měli na
území města provozovat svoji činnost, nebo by to měli
být rodáci, kteří svou činností Šumperk významně
proslavili. Nominace do jednotlivých kategorií mohou občané zasílat do 4. ledna 2008 poštou na adresu
Tisková mluvčí, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 93
Šumperk, případně lze obálku s nominací vložit do
schránky umístěné před radnicí nebo předat na podatelnu. Nominace je možné zasílat také elektronickou
poštou na adresu cenymesta@musumperk.cz. Z jednotlivých nominací poté vybere kandidáty na udělení
cen odborná porota složená ze zastupitelů, členů tzv.
Akademie Cen města a z oceněných v roce předchozím. Konečné rozhodnutí pak „padne“ v březnu na
zasedání Zastupitelstva města. Prestižní ocenění poté
převezmou „vítězové“ hodnocených kategorií během
slavnostního večera, jehož dějištěm se stane v sobotu
12. dubna šumperské divadlo.
Zpracovala Zuzana Kvapilová

Vysokoškoláci složili akademický slib
Sto pětašedesát studentů zahájilo letos na podzim v Šumperku první ročník
svého vysokoškolského studia. Osmašedesát z nich nastoupilo na obor Veřejná
ekonomika a správa, další studenti se
pak budou vzdělávat v oborech strojních.
Slavnostní imatrikulace přitom proběhly
v bývalém klášterním kostele Zvěstování
Panny Marie v první polovině října.
„Bakalářský studijní obor Veřejná ekonomika a správa je v Šumperku otevřen
v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa. Jde přitom o náročnou formu kombinovaného studia, která
klade na studenty velké nároky. Musí totiž skloubit studium s prací a rodinným
životem,“ říká vedoucí odboru školství,
kultury a vnějších vztahů Hana Kolaříková a dodává, že možnost studia tohoto
ekonomického oboru iniciovalo vedení
místní radnice již loni. „Absolventi najdou uplatnění na úřadech i v dalších
institucích. Řada studentů pracuje právě
na našem Městském úřadu,“ podotýká
Kolaříková.
Vysokou školu mohou zájemci studovat v Šumperku již od roku 2002, kdy
zde v rámci akreditovaného bakalářské-

Dějištěm slavnostní imatrikulace šumperských vysokoškoláků je klášterní kostel
Zvěstování Panny Marie.
Foto: -pkho studijního programu Strojírenství
otevřela své detašované pracoviště Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Dnes si mohou studenti
vybrat v rámci prezenční nebo kombinované formy studia Strojírenskou
technologii, Techniku tvorby a ochrany
životního prostředí a také Technologii
dopravy, zaměřenou na pozemní dopravu. Nabídku Fakulty strojní, která se
již ve městě „zabydlela“, obohatila loni
v září Ekonomická fakulta již zmíněným bakalářským oborem zaměřeným
na veřejnou správu.
-red-

Informační setkání zaměřené na vysvětlení činnosti
dobrovolníků Civilní ochrany
ve středu 7. listopadu od 16 do 17 hodin na oddělení Bezpečnostní rady města
v budově radnice na nám. Míru 1
Bližší informace: Jiří Skrbek, 583 388 518, 606 702 272, jiri.skrbek@musumperk.cz

Zápisník/Mládežnický hokej
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Krátce ze zápisníku Mladí draci lákají na dobrou investici
Na radiostanici se bude
diskutovat s náměstkem
ministra dopravy
V sobotu 10. listopadu mohou zájemci diskutovat
s náměstkem ministra dopravy a šumperským zastupitelem Ivo Vykydalem, a to prostřednictvím občanských
radiostanic CB. Beseda poběží na kanálu č. 3 od 9 do
11 hodin. Ivo Vykydal bude odpovídat a reagovat na dotazy občanů, názory a připomínky všeho druhu.
Pokud nemají lidé doma radiostanici, mohou se
besedy zúčastnit ve vozidlech Civilní ochrany, jež
budou přistavena na náměstí Republiky, v Sadech
1. máje („u sovy“) a v Temenici proti prodejně Hruška
na parkovišti k ulici Jugoslávské. Diskuze a relace s občanskými radiostanicemi CB pořádá Bezpečnostní rada
města v rámci civilní ochrany a jsou přípravou na komunikaci při mimořádných událostech a krizových situacích.
-red-

Přednáška se zaměří na
šumperskou architekturu
Ve čtvrtek 8. listopadu se v 17 hodin koná v novém
přednáškovém sále Vlastivědného muzea v Šumperku již
druhá přednáška Mileny Filipové o architektuře města
Šumperka, tentokrát na téma Architektura v Šumperku
od sklonku 18. do konce 70. let 19. století. Jde o období
rozvoje šumperského průmyslového předměstí i nových
stavebních změn v historickém jádru města. Přednášející
připomene šumperskou architekturu barokního klasicismu, empíru i některých historizujících stylů. Chybět
nebude ani bohatá obrazová dokumentace.
-red-

S nálepkou drahého sportu chtějí zatočit šumperští hokejisté. Dát podle nich dítě na sport je investice
k nezaplacení.
Tenis, lyžování, hokej. Tři sporty, které mají u široké
veřejnosti nálepku sportu, jenž přijde na hodně peněz.
To už nějaký čas rozčiluje řadu hokejových funkcionářů, kteří v poslední době s obtížemi bojují o každého
chlapce. Rodí se totiž méně dětí než v minulých dekádách, navíc dnešní děti jsou méně ochotné pravidelně
sportovat.

Hokej není tak drahý
„Už několik let pociťujeme, že dnešní kluci nejsou
natolik pohybově nadaní a hlavně ochotní podstupovat určitý pohybový dril, kterým hokejový trénink je,“
říká Petr Rutar, šéftrenér mládeže hokejového klubu
Mladí Draci Šumperk. „Navíc hodně rodičů by asi
rádo dalo svého syna na hokej, ale obávají se, že to
finančně neutáhnou. Samozřejmě, hokejová kariéra
bude něco stát, ale určitě to nejsou takové částky, jak
si asi lidé myslí,“ podotýká Rutar. Pokud budeme brát
v potaz první stupeň (v hokeji jsou kategorie totožné
se školními třídami), pak podle něj nejsou částky na
hokejové výdaje opravdu až tak šokující.

Zpočátku neplatíte skoro nic
„Když přijdete s klukem, že chce zkusit hokej, tak
první sezonu v přípravce nic neplatíte. Dokonce vám
půjčíme brusle a helmu, tedy dvě věci, bez kterých se
neobejdete. Do třetí třídy, kterou končí přípravka, se
jedná o měsíční poplatek sto korun. Ve třetí třídě už
platíte příspěvky ve výši kolem tří tisíc korun za sezonu, ale proto, že se už pravidelně hrají zápasy a většina
příspěvků padne na hrazení nákladů na dopravu,“ vysvětluje Rutar.

Výstroj se dá koupit levně

Terschův, nynější Pavlínin dvůr v polovině 19. století, kolorovaná kresba.

Diabetici si svůj den
připomenou měřením
glykemie
14. listopad si připomínají diabetici celého světa jako
„Světový den diabetiků“. Šumperská územní organizace
Svazu diabetiků při místní nemocnici pořádá při této příležitosti již tradičně bezplatné měření glykemie, nazvané
„Bojíte se cukrovky? Nechejte si změřit hladinu cukru
v krvi.“. Dějištěm akce bude ve středu 14. listopadu vestibul místního Domu kultury.
„Jen v České republice je na sedm set padesát tisíc
nemocných, děti nevyjímaje, a každoročně přibývá dalších padesát tisíc. Toto číslo je bezesporu alarmující,“
říká předsedkyně šumperské územní organizace Svazu
diabetiků Alena Sucháčková. Bezplatné měření hladiny
cukru v krvi pořádá podle ní šumperská organizace ve
spolupráci s firmou ROCHE již podesáté. Kromě glykemie si budou moci zájemci ve středu 14. listopadu nechat
změřit krevní tlak a s dietní sestrou se mohou poradit
o správném stravování a výživě, na dotazy bude odpovídat rovněž lékařka Blanka Plesníková, zástupci firmy
Roche a zkušení diabetici. Akce, nad kterou převzal záštitu šumperský starosta Zdeněk Brož, se přitom uskuteční
v Domě kultury od 10 do 17 hodin.
-zk-

Hokejisté si za své kupují výstroj, která není zadarmo, ale dá se snadno sehnat i použitá. „Většina hráčů
hraje v použité výstroji, třeba kalhoty mají takovou
výdrž, že se dědí. Další položky také vydrží dlouho,“
uvádí Rutar. Například helma stojí na žáčka od dvou
do čtyř tisíc korun. „Jenže je na několik let, hokejista za
svou kariéru potřebuje tři helmy. V žákovském věku,
v dorosteneckém a pak v dospělosti,“ ujišťuje trenér.
Kompletní výstroj hokejisty čítá mnoho položek, ale
většina stojí v řádech stokorun: ribano (speciální spodní prádlo), chrániče loktů či holení, rukavice. „Kolikrát se divím, že lidé nadávají, jak je výstroj
drahá. Klukovi naprosto stačí hokejka
za pár stovek, ale rodič mu pořídí hůl
za čtyři tisíce. Přitom zbytečně, pro
žáčka to nemá smysl,“ podotýká
šéftrenér Mladých Draků.

Hokej: činnost
na každý den
Přesto ale hokej stojí v porovnání s fotbalem či dalšími
kolektivními
sporty více peněz. Podle
funkcionářů proto, že
se mu například ve zmíněném Šumperku věnují na poměrně vrcholové bázi. Žáci hrají nejvyšší žákovskou ligu, dorostenci extraligu, junioři o extraligu bojují coby přední tým
první ligy. „Je rozdíl trénovat dvakrát týdně a dvakrát
za měsíc odehrát v okolí nějaký zápas. Hokejisté od žákovských kategorií trénují téměř každý den a opravdu
téměř každý víkend jezdí hrát zápasy. Někomu se to
možná zdá náročné, ale na druhou stranu, kluci mají

Snímek zachycuje Dráčata v utkání v minihokeji s Přerovem, minihokej hrají druháčci a třeťáčci. Foto: -kanabitý program sportem a nemají čas na lumpárny,“
říká Ivan Alka, jeden z trenérů Mladých Draků.
„Dejte kluka na hokej nebo všeobecně na sport a máte solidní jistotu, že neskončí u cigaret nebo drog. Zní
to jako fráze, ale je to ověřená pravda, protože sport je
opravdu dobrá investice do dětí,“ přesvědčuje Alka.

Dráčata hodně cestují
Mládežnické týmy Mladých Draků často cestují. „To
bych bral jako pozitivní věc. Kluk se otrká, osamostatní, cestování je přece skvělá věc,“ míní Alka. Dráčata
a Mladí Draci tak navštěvují často i zahraničí, především Slovensko a Německo. „Na turnaje v zahraničí
mám ty nejlepší vzpomínky. Byly to mé nejkrásnější
dovolené, navíc se spoustou rodičů se dodnes přátelím
díky hokeji,“ říká Vladimír Vachutka, vedoucí týmu
9. třídy a rodič jednoho z hráčů tohoto mančaftu.

Cigarety nebo sport?
Všichni ale upozorňují na jedno: hokej sice stojí nějaké peníze, je ale věcí priorit, do čeho rodič své finanční prostředky investuje. „Můžete si kupovat pravidelně
cigarety, utrácet peníze za mobily a hovorné a naříkat,
že je sportování drahé. Je spousta rodičů, kteří klukovi
v první třídě raději koupí drahý mobil, než by ho dali
na sport. Je ale na zvážení, jestli je lepší, když kluk pak
po letech má na krku drahý mobil a fláká se s ním po
parku s podezřelou partou darebáků, nebo jestli
část těchto peněz rodičové investovali
do sportu a díky tomu má dítě zážitky z cestování a sportování,“
říkají všichni jednohlasně.
Hokejový klub v Šumperku přitom ví, o čem
mluví. V současnosti
disponuje téměř třemi
stovkami hráčů od pětiletých až po dvacetileté.

Nábor do týmu Dráčat
Hokejový klub Mladí Draci Šumperk hledá chlapce do
týmu přípravky (Dráčata)
ročníků narození 1999, 2000,
2001, 2002, 2003. Chlapci nemusejí umět vůbec bruslit, podmínkou je jen sportovní oblečení do
chladného prostředí, teplé rukavice, hokejovou výstroj
zapůjčí hokejový klub. Za tréninky v přípravce Dráčat
se neplatí. Hlásit se můžete ihned. Tréninky vedou
kvalifikovaní trenéři.
Informace: 724 536 098 (vedoucí Dráčat Jan Kastner)
Připravil -jk-
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Bluesové šílenství vypukne za dva týdny
Vážení a milí,
i díky vám jsme 8. března letošního
roku získali Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. Z rukou
Marty Kubišové cenu převzal ředitel
Domu kultury Vladimír Rybička a generální partner festivalu Tomáš Paclík.
Moc si tohoto ocenění vážíme a děkujeme vám.

Mezinárodní festival Blues Alive,
největší akce svého druhu u nás, již
pomalu klepe na dveře. Jeho dvanáctému ročníku bude město patřit od
čtvrtka 15. do neděle 18. listopadu.
Návštěvníci se přitom mohou těšit
na dvě desítky interpretů z České
republiky, Evropy, Spojených států,
Austrálie a letos poprvé i z Asie a Afriky.
„Zatímco se loňský jedenáctý ročník
mezinárodního festivalu Blues Alive
nesl ještě v duchu oslav jeho prvních
kulatých narozenin, letos jsme již naplno vstoupili do nové dekády,“ říká
ředitel pořadatelského Domu kultury
Vladimír Rybička a s úsměvem dodává, že pokud by si bluesmani na oslavy
obzvláště potrpěli, mohli by bez uzardění slavit i letos. Festival, nad nímž
převzali záštitu hejtman Olomouckého
kraje Ivan Kosatík a šumperský starosta Zdeněk Brož, má totiž v roce 2007
pořadové číslo dvanáct, což je v tomto žánru mimořádně magická cifra.
„Blues je dvanáct taktů, který vždycky
spočítám, zpíval dnes už bohužel nežijící významný český muzikant Petr
Kalandra, na kterého budeme mimo
jiné v letošním programu vzpomínat.
A další známý „bluesman duchem“,
mim a herec Boris Hybner, dodává Špinavej tucet nás ve štychu nikdy nenechá,“ připomíná Rybička. A na co
se podle něj mohou letos návštěvníci
největšího bluesového festivalu v republice těšit? Od čtvrtka 15. listopadu
do neděle 18. listopadu jim pořadatelé
nabídnou šest koncertů, na kterých
se představí dvacet interpretů z Čech
i zahraničí. Od čtvrtka do soboty se
přitom bude pod hlavičkou Blues Alive koncertovat v Šumperku, neděle

pak patří již tradičně partnerskému
polskému městu Chorzów a blues zazní opět i v mírovské věznici.
Na hlavní festivalové koncerty naváže stejně jako v minulých letech řada
tzv. satelitních koncertů. Ty budou
hostit kromě českých a polských měst
také města slovenská a letos premiérově i maďarská Budapešť. „Vzhledem
k poměrně velkému počtu satelitních koncertů je samozřejmě festival

i dražší. V této souvislosti bych chtěl
poděkovat našim marketingovým
partnerům, především pak Daňovému
poradenství Tomáš Paclík, bez jehož
pomoci bychom akci takového rozsahu nezvládli. Velmi si vážíme i podpory Ministerstva kultury, Olomouckého
kraje a samotného města Šumperka
a polského Chorzówa, stejně jako přízně Hudební nadace OSA a Nadace
českého hudebního fondu,“ podotýká

ředitel Domu kultury. „Velkou radost
máme i z dlouhodobé spolupráce
s americkým velvyslanectvím v Praze,
které obdobné akce běžně nepodporuje,“ dodává Rybička.
Spirituály v podání
Gentlemen Singers
Dvanáctý ročník Blues Alive odstarstartuje v klášterním kostele ve čtvrtek
15. listopadu úderem šesté večerní králo-
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véhradecký pěvecký sbor Gentlemen
Singers, tvořený devíti „odrostlými“ někdejšími členy světově proslulého chlapeckého sboru Boni Pueri. Ten si pro tuto
příležitost připravil speciální program,
složený výhradně z černošských spirituálů. Zajímavý projekt připravili organizátoři festivalu ve spolupráci s tvůrcem cyklu
koncertů Klasika Viva Romanem Janků.
Koncert šedesátníků zpestří Eržika
Úvodní večer letošního Blues Alive, který je naplánován na čtvrtek
15. listopadu na 20 hodin ve velkém
sále Domu kultury, je možné s nadsázkou nazvat „Koncertem šedesátníků“.
Michal Prokop, který se loni slavně
vrátil na hudební scénu velmi kladně přijatým albem Poprvé naposledy,
oslavil své kulatiny v pražské Lucerně

Během úvodního čtvrtečního „Koncertu
šedesátníků“ vystoupí i Michal Prokop,
který se loni slavně vrátil na hudební
scénu velmi kladně přijatým albem Poprvé naposledy.
Foto: archiv DK
před rokem, Vladimír Mišík dosáhl
stejného věku letos na jaře a do divadla
Archa sezval ke společnému muzicírování dlouhou řadu svých přátel. Oba
šedesátníci tak po delší době stanou
na společném pódiu, a to v Šumperku
právě v rámci Blues Alive, aby prokázali, že jejich blues chutně okořeněné
rockovým písničkářstvím má stejnou
sílu jako před desítkami let.
Oběma hudebníkům bude zdatně sekundovat skupina Eržika & CZ
Menu, kterou založila návštěvníkům
Blues Alive velmi dobře známá zpěvačka Ivana „Eržika“ Novotná, frontmanka momentálně nekoncertující
oblíbené kapely Lady I. & Blues Birds.
V novém projektu se věnuje žánrově
rozprostřenější muzice, v níž kromě
blues slyšíme i prvky funky, rocku
a fusion.
Hlavní hvězdy
„Největší hvězdou festivalu je letos
nepochybně vynikající kytarista a zpěvák Joe Louis Walker, jedna z největších
bluesových osobností současné scény,
jejíž kořeny sahají až mezi hippies na sanfranciskou scénu konce 60. let,“ prozrazuje Vladimír Rybička. Kromě Walkera
zavítají do Šumperka i další hvězdy, jako
jsou nejznámější kytaro-harmonikářské
duo současné americké akustické scény
a představitelé tzv. piedmontského
blues John Cephas & Phil Wiggins,
australský kytarista a zpěvák Gwyn
Ashton, jenž se během sobotního
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foyer Domu kultury, držitelé loňských
vavřínů Teenage Beat a Dr. B.Lues si
pak zahrají na hlavní scéně. K novým
tvářím lze podle Rybičky svým způsobem počítat i již zmíněný projekt
zpěvačky Ivany „Eržiky“ Novotné, jejíž nová pěvecká poloha bude pro její
fanoušky nepochybně velkým překvapením.

Největší hvězdou letošního Blues Alive je
nepochybně vynikající kytarista a zpěvák Joe Louis Walker. Foto: archiv DK
večerního koncertu bude sám doprovázet na resofonickou kytaru, či americký zpěvák a kytarista Frank Morey.
„Morey není ortodoxním bluesmanem, bývá často - i díky barvě chraplavého hlasu - přirovnáván k Tomu
Waitsovi či Bobu Dylanovi, jeho tvorba má ale originální, na těchto „blížencích“ nezávislý výraz,“ připomíná
ředitel Domu kultury.
Z českých „tváří“ bude podle Rybičky na Blues Alive k vidění kromě
zmíněných „šedesátníků“ například
písničkář Vlasta Třešňák, který vystoupí v pátek večer se svým rockovým bandem. Skupina Blues Session,
kterou tvoří matadoři české scény,
jako jsou Jaroslav Olin Nejezchleba,
Pavel Skála, Ondřej Konrád, Michal
Gera a další, pak o den později za-

Kytarista John Cephas a harmonikář
Phil Wiggins jsou čelnými interprety tzv.
piedmont blues.
Foto: archiv DK
vzpomíná na písně z repertoáru Petra
Kalandry. Kromě jmenovaných vystoupí v rámci festivalu samozřejmě
i další domácí a zahraniční interpreti,
z nichž mnozí patří k velmi slibným
talentům nastupující generace.
Nové tváře
Šumperský festival dává od svého
počátku prostor nejen hvězdám bluesového „nebe“, ale také kapelám méně
známým či dosud „nezavedeným“.
„Vždy ale jde o formace kvalitní, které
se vesměs musejí na prestižní festival
probojovat přes červnovou přehlídku Blues Aperitiv,“ ujišťuje Rybička.
Letošní vítězové Retro Blues a Bloosers tak zahájí večerní koncerty ve

Nadstylové lahůdky
Festival Blues Alive však nenabízí
jen přísně stylovou bluesovou hudbu, ale obohacuje svou programovou
nabídku také o projekty, které s „čistým“ blues souvisejí jen okrajově, ať
už hudebně, textově, náladou či tvůrčí
filozofií. A právě jim je vždy věnován

V projektu Gipsy.cz našel Radoslav Banga
svou pravou parketu.
Foto: archiv DK
sobotní odpolední tematický koncert.
Letos přitom pořadatelé vybrali tři
romské, vesměs velmi známé kapely
Terne čhave, Gulo čar a Gipsy.cz.
Programovým experimentem pak je
zařazení stále populárnějšího severočeského písničkáře Xaviera Baumaxy do hlavního sobotního programu.
„Svérázný „antifolkař“ slibuje překvapení ve smyslu bluesověji upravených
písní svého klasického repertoáru
a nevylučuje, že půjde o premiéru
i derniéru zároveň,“ podotýká Rybička. Největším úlovkem v kategorii
„přesahů“ pak je podle něj mezinárodní kapela NO Blues tvořená nizozemským kytaristou, kontrabasistou
a zpěvačkou, súdánským perkusistou
a palestinským hráčem na arabskou
loutnu oud. Skupina totiž originálně a dosud neslýchaně kříží prvky
akustického blues, country a arabské
lidové hudby. „Její vystoupení bude
nepochybně jednou z největších událostí letošního Blues Alive,“ míní pořadatel.

Největším úlovkem v kategorii „přesahů“ je mezinárodní kapela NO Blues,
která originálně a dosud neslýchaně
kříží prvky akustického blues, country
a arabské lidové hudby. Foto: archiv DK

Doprovodný program
V rámci doprovodného programu
budou moci zájemci v sobotu dopoledne zhlédnout v kině Oko filmy z nabídky festivalu Music On Film-Film
On Music. „Tento festival prezentuje
vždy na podzim v několika pražských
kinech desítky snímků, v nichž hudba
hraje primární roli, a organizuje řadu
doprovodných aktivit, koncertů či
projekcí spojených s živým hudebním
doprovodem,“ říká ředitel Domu kultury a dodává, že díky nově navázané
spolupráci s jeho pořadateli tak mohou letos šumperští bluesoví fanoušci vidět hned tři unikátní dokumenty
z dílen renomovaných režisérů a folkloristů.
Hodinový film Lese Blanka Always
For Pleasure (Vždy pro radost) zachycuje jedno z hlavních amerických hudebních center New Orleans
v 70. letech. Diváci se v něm seznámí
s hlubším pohledem na kořeny typických karnevalových slavností Mardi
Gras, královna neworleanského rhythm´n´blues, zpěvačka Irma Tomas,
prozradí recept na tradiční domorodý
pokrm gumbo a v neposlední řadě
tu zazní v živých verzích písně významných místních umělců Profesora
Longhaira a Neville Brothers.
Krátký snímek Give My Poor Heart Ease (Ulev mému ubohému srdci)
známého „bluesového profesora“ Williama Ferrise je záznamem rozhovorů
s významnými bluesovými muzikanty
v čele s B.B. Kingem, ale přináší také
například vyprávění trestanců slavné
parchmanské věznice. Týž autor je pak
podepsán pod třičtvrtěhodinovým
portrétním snímkem James „Son“
Thomas, Delta Blues Singer (James
„Son“ Thomas, zpěvák Delta blues),
který přináší názory a hudbu vynikajícího pouličního zpěváka a kytaristy
z Delty Mississippi.
Nedílnou součástí každého ročníku
Blues Alive jsou tradiční noční jam
sessions. Jejich dějištěm budou v pátek a v sobotu po skončení hlavního
večerního programu hned tři místa, a to foyer Domu kultury, pivnice
U dřevařů a hudební klub Music Machine. „Samozřejmostí je i výchovný
koncert pro střední školy či bluesová
kuchyně po celou dobu festivalu,“ připomíná Rybička.
Zájem médií
Velkému zájmu médií neuniká festival Blues Alive ani v letošním roce.
Kromě několika deníků a Českého
rozhlasu Olomouc, jenž pořídí kompletní záznam všech šumperských
koncertů, bude dění ve velkém sále
Domu kultury v pátek a v sobotu opět
sledovat kamera České televize. Ta
v sobotu 15. prosince odvysílá ve večerních hodinách na programu ČT 2
ze šumperského bluesování hodinový
sestřih. Festival však pronikne na televizní obrazovky již začátkem listopadu
- ve čtvrtek 8. listopadu bude pořad
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Dobré ráno s Českou televizí z Moravy a Slezka věnován právě žánru blues.
Poběží přitom od šesté hodiny ranní,
o tři hodiny později ho pak v celostátní repríze odvysílá program ČT 2.
Vstupenky již
v předprodeji
Všichni, kteří si
nechtějí listopadové bluesování nechat ujít,
by si měli
včas opatřit
v s t u p e n k y.
„Doporučuji všem, aby
si vstupenky
zavčas koupili
nebo objednali.
Na festival se sjíždějí fanoušci z celé republiky a také Evropy. Místní
by proto neměli spoléhat na poslední

chvíli a vstupenky si koupit, jinak
hrozí, že se do sálu nedostanou,“ připomíná ředitel Domu kultury, podle něhož lze lístky zarezervovat i na
adrese www.bluesalive.cz. Čtvrteční
koncertování
Gentlemen
Singers v klášterním
kostele v rámci cyklu Klasiky Viva
Stejně jako na
předcházejících ročnících
festivalu čeká
na návštěvníky Blues Alive
milé překvapení.
K permanentce
na hlavní festivalové koncerty dostanou zdarma živou
nahrávku z bluesování loňského roku, kterou pořídil Český
rozhlas Olomouc.

přitom přijde na 100 Kč a večerní
zahajovací koncert na 150 Kč, vstupenka na páteční hlavní koncert stojí
350 Kč. Sobotní dopolední Ozvěny festivalu MOFFOM v kině
Oko přijdou
na 50 Kč a za
tematické odpoledne a třetí hlavní
koncert pak zájemci
zaplatí 420 Kč. Koupit si však mohou
za 590 Kč i zvýhodněnou permanentku
na páteční a sobotní
Také letos si mohou zájemci koupit triko s logem festivalu Blues
Alive. K dostání je v různých velikostech
za sto sedmdesát korun v e-shopu na
www.bluesalive.cz a na výběr jsou hned
tři barvy - modrá, oranžová a černá.

odpolední i večerní koncerty, k níž
dostanou jako dárek „cédéčko“ z loňského ročníku.
Poznámka
na závěr
Podrobné
informace
ke
dvanáctému
ročníku Blues
Alive naleznete na internetové adrese www.
w w w. b l u e s a l i v e . c z .
Vstupenky na všechny
festivalové koncerty si
lze zakoupit v pokladně Domu kultury, případně zarezervovat na
čísle 583 214 279, fax:
583 214 277, e-mail: faltusova@bluesalive.cz nebo faltusova@dksumperk.cz.
Z materiálů a podkladů Domu kultury
zpracovala Zuzana Kvapilová

Rady spotřebitelům: Jak reklamovat zboží v Evropské unii?
Postup při reklamaci zboží či služby zakoupených
v zemích EU, Norsku a na Islandu se výrazně neliší od
způsobů reklamování u nás. Na dodržování hlavních
zásad při reklamaci do těchto zemí a na některé významnější odlišnosti v procesu reklamačního řízení
chceme upozornit.
Jaké doklady pro reklamaci potřebujete?
Hlavním předpokladem pro hladké vyřízení reklamace je předložení dokladu o zakoupení výrobku či
služby.
Kde lze vadný výrobek reklamovat?
Vadný výrobek či službu musíte reklamovat
tam, kde jste je zakoupili. Tzv. eurozáruka neexistuje.
Výrobek zakoupený v TESCO v Londýně nelze reklamovat v TESCO v Praze, fotoaparát dané značky
zakoupený ve Vídni nelze běžně reklamovat v autorizovaném servisu dané značky v Praze. Nedodržením
této zásady můžete přijít o cenu opravy a možnost
reklamovat případné další vady.
Existují však výjimky, kdy některé autorizované
servisy v ČR (např. u aut) nabízejí bezplatné opravy
výrobků zakoupených v zahraničí během dvou let od
zakoupení. Pak je ale spolupráce prodávajícího a servisu podložena smlouvou a kupující musí seznam
těchto servisů obdržet při nákupu.
Jak dlouhá je záruční lhůta u nových výrobků?
Ve všech zemích EU, v Norsku a na Islandu prodejce ručí za veškeré vady, pokud se rozpor spotřebního zboží či služby se smlouvou projeví v době do
dvou let od dodávky zboží. Reklamuje-li spotřebitel
vadný výrobek, prodávající je povinen závadu posoudit a vyhodnotit, reklamaci přijmout či odmítnout. Vznikne-li závada na výrobku v prvních šesti
měsících po zakoupení, má se za to, že existovala již
v okamžiku nákupu. Uznání reklamace by mělo být
bezproblémové. Spotřebitel má právo, aby zboží bylo
uvedeno do souladu s kupní smlouvou, tj. aby bylo
zdarma opraveno nebo nahrazeno. Za neoprávněnou
reklamaci lze považovat opotřebení výrobku či závadu vzniklou neodborným zacházením s výrobkem.
Že nejde o neoprávněnou reklamaci, že vada výrobku byla způsobena např. vadou materiálu či výrobní
vadou, může spotřebitel doložit znaleckým posudkem. Znalecký posudek vypracuje za úplatu soudní
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znalec. Seznam soudních znalců naleznete na www.
justice.cz. Prodávající však takový znalecký posudek
uznat nemusí. Problémy s uznáním reklamace mohou vzniknout spíše po uplynutí šestiměsíční lhůty.
Vadné zboží proto reklamujte bezodkladně.
Transpozicí evropské směrnice do národních legislativ může být odlišně upraveno započítávání doby
opravy do lhůty pro reklamaci. V některých zemích
platí, že lhůta pro uplatnění reklamace se neprodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě, nevzniká
nová lhůta pro reklamaci u vyměněné součásti.
Jak dlouhá je lhůta pro reklamaci
vady u použitého zboží?
Dvouletá lhůta pro reklamaci vady existuje obdobně i na použitý výrobek. Zkrácení záruční doby až na
jeden rok je možné a dokonce obvyklé, prodávající
však o tom musí kupujícího informovat písemně buď
ve svých obchodních podmínkách či na jiném dokladu (např. na faktuře). Neučiní-li tak, platí dvouletá
lhůta pro reklamaci vady.
Rozšířená dvouletá záruka (komerční záruka)
Dobrovolné dodatečné záruky poskytované výrobcem či prodávajícím nesmějí omezovat zákonná práva spotřebitelů vyplývající z předpisů. Musí být potvrzeny písemně a pak jsou soudně vymahatelné.
V jakém jazyce reklamaci napsat?
Není povinností prodávajícího přijmout reklamaci v cizím jazyce, pokud však v tomto jazyce své
zboží nenabízí (např. na svých webových stránkách).
Případy, kdy zahraniční obchodník odmítne reklamaci v angličtině, jsou však řídké.
Jak je to s úhradou nutných nákladů s reklamací spojených?
Úhrada nutných nákladů s reklamací spojených je,
zejména u našich západních sousedů, upravena odlišně od podmínek u nás. Obvykle není povinností obchodníka tyto náklady hradit. V Rakousku např. záleží
na tom, zda-li si spotřebitel vyzvedl zboží v prodejně
či mu bylo zasláno (pak obchodník hradí
i náklady spojené se zasláním výrobku). Při reklamování zboží proto vždy o úhradu těchto nákladů prodávajícího požádejte.
Jak dlouho má prodávající na vyřízení reklamace?
V zemích na západ od nás není zákonem stanovena
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lhůta k vyřízení reklamace jako u nás (30 dnů). Platí tzv. lhůta obvyklá - 4 - 6 týdnů. Je proto žádoucí,
abyste si do reklamačního dopisu stanovili datum
odpovědi. V zemích na východ od nás je lhůta obvykle stanovena (např. na Slovensku 30 dnů, v Polsku
14 dnů).
Odstoupení od smlouvy bez udání
důvodu
Při nákupu na dálku (tj. např. při internetových nákupech, u zásilkového obchodu), při nákupu mimo
provozovnu prodávajícího (např. na prezentacích
v hotelích, výstavách, výletech) máte právo odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do určité doby.
V ČR je tato lhůta 14 dnů. V jednotlivých členských
zemích EU je však tato lhůta stanovena odlišně (7 dnů
pro odstoupení od smlouvy mají např. na Slovensku,
v Rakousku, Francii, Velké Británii, 10 dnů v Polsku
a Itálii, 14 dnů např. v Německu).
Záruky podle občanského zákoníku, podle obchodního zákoníku
Poměrně často si kupující pletou svoji roli spotřebitele a živnostníka, tj. nakupování podle občanského
zákoníku a obchodního zákoníku. Je-li na prodejním
dokladu uvedeno IČO kupujícího, nakupuje-li živnostník výrobek pro svou živnost, nákup se řídí podmínkami obchodního zákoníku, nikoli občanského
zákoníku. Kupující v tomto případě nemá automaticky nárok na dvouletou záruční dobu, protože není
spotřebitel, ale délku záruční lhůty si musí sjednat
v kupní smlouvě.
Obchodním zákoníkem se řídí i nakupování v síti
řetězce Makro (Metro). Makro je velkoobchodní řetězec určený pro nákupy podnikatelů, kteří sem mají
vstup na kartu. Nakupováním v Makro se spotřebitel
vědomě připravuje o svá spotřebitelská práva vyplývající z občanského zákoníku, ze zákona na ochranu
spotřebitele.
Odmítá-li zahraniční obchodník podle vás oprávněnou reklamaci přijmout nebo vzniknou-li vám nějaké další problémy při nakupování v Evropské unii,
obraťte se se svým problémem na Evropské spotřebitelské centrum pro ČR při Ministerstvu průmyslu
a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, pracoviště: Politických vězňů 20, Praha 1.
Libuše Harbichová,
oddělení vnějších vztahů MěÚ
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň

Církevní umění období klasicismu na Šumpersku,
Zábřežsku a Mohelnicku
Výstava z cyklu „Ars longa, vita brevis“ potrvá do 12.12.
Václav Hollar (1607 - 1677) Výstava grafik potrvá do 10.11.
Hollarova galerie
Rytířský sál
Jiří Suchý - OBRÁZKY Výstava, která potrvá do 13.12.,
bude zahájena 8.11. Setkání na výstavě s Jiřím Suchým
proběhne ve středu 14.11. v 17 hodin.
Stálá expozice VM
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie Šumperska
Lubomír Bartoš - Malíř svého kraje
Výstava potrvá do 2. prosince.
Galerie mladých
Jan Vrabček - Štěně peruánského naháče
Výstava maleb a objektů studenta SPŠ v Šumperku je
k vidění do 5.11.
Přednáškový sál muzea Stavební vývoj města Šumperka od poslední čtvrtiny
18. století do 70. let 19. století
Přednáška M. Filipové se koná 8.11. v 17 hodin.
Klášterní kostel
11.11. v 9 hodin Koncert pro základní školy - řídí
p. Kocúrek; 11.11. v 17 hodin - Město čte knihu, akce
pořádaná Městskou knihovnou v Šumperku;
15.11. v 18 hodin - Gentleman Singers - Blues Alive
Den boje za svobodu a demokracii
V sobotu 17. listopadu je muzeum otevřeno od 9 do 13 hod.
Klášterní kostel je v tento den pro veřejnost uzavřen.
Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je otevřeno: út - pá 9 - 12 hod., 12.30 - 17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod., klášterní kostel
je v listopadu 2007 až dubnu 2008 otevřen jen při kulturních akcích a zvláštních společenských událostech; otevírací doba Galerie: út - pá: 9 - 12, 12.30 - 17 hodin, so: 9 - 13 hod.
V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena.

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota
ve 21 hodin v D 123
3.11. v 16 hodin ve velkém sále DK
4.11. v 15 hodin ve velkém sále DK
11.11. v 15 hodin ve velkém sále DK
12.11. v 17 hodin v G-klubu
Čtvrtek 15. až sobota 17. listopadu

Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
První koncert Růžových dětí
Koncert ŠDS
Jak princezna Máňa zachránila
Martina z pekla
Pohádka
Zimní pohádka z malostranského
dvorku
Pohádka
Jiří Suchý: Život není jenom legrace
Město čte knihu
BLUES ALIVE XII.

PODROBNÝ PROGRAM NA PLAKÁTU NA STRANĚ 7.
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č.
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.bluesalive.cz, www.dksumperk.cz, dksumperk@dksumperk.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
7.11. v 15 hodin
Doběhni svůj věk - Sladký život bez cukrovky Přednáška
8.11. ve 14 hodin
Liga proti rakovině
9.11. ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Po domluvě
Brouzdání Internetem
Bližší informace: nové tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss.
CHCETE SI S NÁMI ZACVIČIT?
Asociace Sport pro všechny připravila pro rok 2007/2008 následující cvičení:
6. ZŠ, Šumavská ul.
Ženy (vyvážený mix), cvičitelka Alena Kroupová, každé pondělí 19.30-20.30 hod.
Ženy starší, cvičitelka Alena Hájková, každý čtvrtek 18-19 hod.
1. ZŠ, ul. Dr. E. Beneše
Ženy, cvičitelka Dagmar Vágnerová, Radka Prokešová, každé úterý 18.30-19.30 hod.
Muži mladší a dorostenci, cvičitel Jiří Strachoň, každé úterý 19.30-21 hod.
Muži mladší, cvičitel Jaroslav Navrátil, každý čtvrtek 19.30-21 hod.
5. ZŠ, Vrchlického ul.
Muži starší, cvičitel Jaroslav Navrátil, každé pondělí 20-21.30 hod.
Bližší informace podají cvičitelé v tělocvičnách.

KNIHOVNA
Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588

Po, Út, St

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

8 -12

8 - 12

zavřeno

Čtvrtek
Pátek

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530

Sobota

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz

FILMY
Kino Oko
31.10. jen v 18 hodin
31.10. jen ve 20 hodin
1.-4.11. jen v 16.15 hodin
1.-4.11. jen v 18.15 hodin
1.-4.11. jen ve 20 hodin
5.-6.11. jen v 17.30 hodin
5.-6.11. jen v 19.30 hodin
7.11. jen v 18 hodin
7.11. jen ve 20 hodin
8.11. v 18 a ve 20 hodin
9.-11.11. jen ve 20.15 hodin

Království, USA
Venuše, Velká Británie
Artvečer
Ratatouille, USA
Hrajeme pro děti
Rodinná sleva na všechna představení
Probuzení tmy, USA
Mé druhé já, USA
Probuzení tmy, USA
Edith Piaf, Fr., VB, ČR
Probuzení tmy, USA
Kdo je tady ředitel?, Dánsko
Artvečer
Medvídek, ČR
Medvídek, ČR

Filmová přehlídka v rámci festivalu Město čte knihu
9.11. v 18.30 hodin
Bylo nás deset
10.11. v 18.30 hodin
Konkurs
11.11. v 18.30 hodin
Zločin v šantánu
12.11. v 18.30 hodin
Noc v synagoze aneb Tajemství
Brunhildiny punčochy
13.11. v 18.30 hodin
Kdyby tisíc klarinetů
12.11. jen ve 20 hodin
Disturbia, USA
14.11. v 18 a ve 20 hodin
Disturbia, USA
15. -16.11. jen v 16.30 hodin
Shrek třetí, USA
Hrajeme pro děti
15. -16.11. v 18.15 a ve 20.15 hodin
Poslední plavky, ČR
17.11. jen 10.30 hodin
Filmy z festivalu MOFFOM
- Blues Alive, USA
17. -18.11. jen v 16.30 hodin
Shrek třetí, USA
Hrajeme pro děti
V sobotu 17.11. a v neděli 18.11. v 16.30 hodin zveme všechny děti do 15 let do kina
zdarma! Dárek pro děti od firmy SHM, s.r.o., Šumperk ke 100. výročí existence českých jednosálových kin.
I KDYŽ NEBUDETE NIC PLATIT, VYZVEDNĚTE
SI U POKLADNY VSTUPENKU!
17. -18.11. v 18.15 a ve 20.15 hodin Poslední plavky, ČR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách www.
kinosumperk.cz
Art kino
1.11. v 19 hodin v D 123
Zápisky o skandálu, Velká Británie, USA 2006
8.11. v 19 hodin v D 123
Princezny, Španělsko 2005
15.11. v 19 hodin v D 123
Darwinovy ceny, USA 2006
Bližší informace: dksumperk.cz, www.rej.cz. Legitimace člena FK stojí 35 Kč a lze ji zakoupit v předprodeji nebo před každým představením.

DIVADLO ŠUMPERK
3.11. v 18.30 hodin

VII. Jazzový podvečer
Teens Jazzband Velké Losiny
VK
8.11. v 17 hodin
Zahájení festivalu Město čte knihu
8.11. v 19 hod. na Hrádku
Město čte knihu: Dobře placená procházka
9.11. ve 20.30 hod. na Hrádku Město čte knihu: Černá vzducholoď
10.11. v 19.30 hodin
Hotel Modrá hvězda
P, VK
14.11. v 19.30 hodin
Město čte knihu:
Život je náhoda v obnošené vestě
Divadlo Semafor Praha
VK
15.11. v 17 hodin
Jo, není to jednoduché
G, VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

Kulturní život
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VILA DORIS
Každé pondělí vždy od 15 do 16.30 hod.
v AD na „Komíně“
Každé pondělí vždy od 15 do 18 hod.
v MC na „Komíně“
Každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin
v tančírně na „Komíně“
Každé úterý od 16.30 do 17.30 hod.
v MC na „Komíně“
Každou středu vždy od 15 do 16 hod.
v IT na „Komíně“
Každou středu od 16 do 18 hodin
v MC na „Komíně“
Každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin
v MC na „Komíně“
Každý čtvrtek od 15 do 16 hodin
v IT na „Komíně“
Každý čtvrtek od 16 do 18 hodin
v MC na „Komíně“
7.11. v 18.30 hodin na „Komíně“
Čtvrtek 8. listopadu od 16
v IT na „Komíně“

Keramika pro veřejnost - volná tvorba
Volná herna
Hathajóga

Anglická herna pro děti - čtení

15.11. ve 14 hodin
Každé pondělí, úterý, čtvrtek
a pátek vždy od 9 do 12 hod.
Každou středu vždy od 15 do 17 hod.
Každé úterý v 17 hodin na Aquacentru

Galerie J. Jílka

Hraníčko
Divadlo Šumperk
Anglická herna pro děti - psaní úkolů
Laktační poradna

Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros
Klub filatelistů
Setkání Svazu postižených civilizačními
chorobami
Hraje Vašek a Petr
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr
Mateřské centrum

Mateřské centrum
Plavání batolat Vede Stanislava Smorojová
Plavání kojenců v rodinách pro děti od
narození do půl roku věku je v provozu.
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání - S. Smorojová, tel.č. 732 561 061

MUSIC MACHINE
9.11. ve 20 hodin

Flower Power & Anatomy
of human destructiveness
16.–17.11. vždy od 23.30 hodin
Blues Alive – Jam sessions: Bloosers, Retro Blues
Bližší informace: www.musicmachne.cz
DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis
PÍSNĚ O SAMOTÁCH
Aneb naprosto ojedinělé setkání s Prof. Dr. Vladimírem Franzem
ve středu 7. listopadu v 18.30 hodin na „Komíně“
Přední český hudební skladatel a malíř, autor scénické hudby a od počátku 90. let
vůdčí osobnost nově se utvářející podoby českého postmoderního dramatu. To vše
je Vladimír Franz. Tento divoce vyhlížející člověk působící jako pedagog Divadelní
fakulty AMU, trojnásobný držitel Ceny Alfréda Radoka a vskutku renesanční
osobnost současné české divadelní, umělecké a malířské sféry, je zahalen slupkou
zevnější výstřednosti a nijak příliš na sebe v obecném povědomí neodborné
veřejnosti neupozorňuje.
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris,
P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Šumperk - Mladá Boleslav
Šumperk - Chomutov
Šumperk - Vrchlabí

VÝSTAVY

Volná herna

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
6.11. od 16 do 17.30 hodin
8.11. v 10 hodin

sobota 3. listopadu v 17 hodin na zimním stadionu
sobota 10. listopadu v 17 hodin na zimním stadionu
sobota 17. listopadu v 17 hodin na zimním stadionu

Cvičení pro nastávající maminky

Via Lucis: „Písně o samotách“
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky:
1. lekce 8.11., 2. lekce 12.11., 3. lekce 15.11.,
4. lekce 19.11.
Cena 400 Kč za kurz
14.11. v 16 hodin v Galerii
Vernisáž výstavy kreseb a maleb Lenky
na schodech ve Vile Doris
Vepřkové a Lady Novákové
16.11. od 16 hodin v MC na „Komíně“
Škapulíř - Martinské slavnosti
16.11. od 10 hodin v AD na „Komíně“
Keramika pro maminky s dětmi
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.
č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, Komín - Komenského 9,
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna:
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481,
e-mail: vila@doris.cz,www.doris.cz

1.11. ve 14 hodin

HOKEJ ŠUMPERK 2003
domácí zápasy I. liga 2007/2008

Kavárnička pro seniory
Městská knihovna

Knihovna Sever

Státní okresní archiv

Vila Doris

Jan Herynek / „Okamžiky“
(manipulovaná fotografie) Výstava potrvá do 4.11.
Lubomír Janečka - Kresby z pouště
Výstava, která potrvá do 2.12., bude zahájena
vernisáží 7.11. v 18 hodin za osobní přítomnosti autora.
Libuše Šuleřová - Příběhy a události
Výstava bude zahájena 10.11. v 19 hodin.
Josef Macek - Obrazy Výstava potrvá do 30.11.
40. narozeniny Domu dětí a mládeže U radnice
Výstava výtvarných prací dětí estetického oddělení
potrvá do 30.11.
Z pohádky do pohádky
Výstava výtvarných prací dětí mateřské školy
Sluníčko na Evaldově ul. potrvá do 31.12.
„Představujeme Vám z našich archivních fondů...
Muzejní spolek v Šumperku“
Výstava potrvá do 16. ledna 2008.
Kresby Jana Žmolíka ze SOŠ Šumperk
Výstava v Galerii na schodech ve Vile Doris
potrvá do 13.11.
Kresby a malby Lenky Vepřkové a Lady Novákové
Výstava prací studentek SZŠ Šumperk v Galerii na
schodech, která potrvá do 20.12., bude zahájena
14.11. v 16 hod.

DDM U RADNICE
2.11. od 17 hod. v sále v 1. patře DDM

5.11. ve 14 hodin
v počítačové učebně DDM
5.11. od 18 hod. v sále v 1. patře DDM

Aerobik pro cvičící dívky I.
s finalistkou Miss aerobik ČR 2007
Michaelou Klimešovou
Volný internet
Od 8 let

Aerobik pro cvičící dívky II.
s finalistkou Miss aerobik ČR 2007
Michaelou Klimešovou
6.11. od 9 hodin v DDM v 1. patře
Dopolední posilování pro ženy
6.11. v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže
7.11. v 15.30 hodin v klubovně DDM
Hlavolamy pro děti
7.11. v 17 hodin před DDM U radnice
Martinská slavnost - Sv. Martin
nás dovede k pokladu
Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395
7.11. od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel
- Vosková a voskovková batika
8.11. v 15 hodin v dílně DDM
Vláčkaři
Železniční modelářství „od A do Z“
9.-10. listopadu
Spaní na baráku Spojené s výletem
do Raškova, který pořádá KČT.
Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395
14.11. v 15 hodin v klubovně DDM
Pro bystré hlavičky
- hádanky a křížovky
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz
Městská knihovna Šumperk, knihovna Sever, Temenická 5, zve na
KOČIČÍ SVĚT
ve čtvrtek 15. listopadu v 17 hodin
Aneb hledáme kamarády pro kocoura Mikeše. Vyhodnocení výtvarné soutěže
a setkání nejlepších kočičích malířů.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Výstava výtvarných prací dětí mateřské školy Sluníčko na Evaldově ul.
v prostorách knihovny Sever potrvá do konce prosince.

