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Jsme zkrátka tenisoví blázni, říká
seniorský mistr světa František Čech
Uplynulé dva týdny se nesly ve znamení
krajských a senátních voleb. Strany 2, 5

Sté prvé narozeniny oslavila začátkem
října Marie Kohoutová, jež bydlí v Domově důchodců. Strana 4

Světové i evropské blues odstartuje za tři
týdny v Domě kultury. Strany 7 - 10
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Měsíc listopad: Šumperk se začte do Karla Čapka
Měsíc listopad se v Šumperku nese již
devátý rok ve znamení knihy. Místní radnice spolu s knihovnou, DDM Vilou Doris, kinem Oko, divadlem, Vlastivědným
muzeem, Domem kultury a šumperskými
školami nabídnou od čtvrtku 8. do úterý
13. listopadu další ročník literárního a filmového festivalu příznačně nazvaného
Město čte knihu. A zatímco loni se četla
Vaculíkova Koza na trati, letos představí
pořadatelé dílo Karla Čapka.
„Festival Město čte knihu se
již stal očekávanou a bohatě navštěvovanou kulturní
událostí ve městě i v okolí,“ říká ředitelka Městské
knihovny Zdeňka Daňková a připomíná, že neobvyklý projekt má své kořeny v partnerském městě Bad
Hersfeldu. Během osmi let si ovšem
šumperská akce našla vlastní osobitou
tvář. Společný oběma městům je nicméně její smysl - prostřednictvím jednoho
konkrétního titulu připomenout význam
četby pro každého z nás. Zatímco loni tak
organizátoři učinili prostřednictvím autora řady knih i uznávaného fejetonisty
Ludvíka Vaculíka, letos věnují pozornost
literárnímu odkazu Karla Čapka. „Diskuze o tom, jakou osobnost či jaké téma zvolit pro další ročník, zpravidla začíná ještě
dřív, než ten předchozí skončí. Je logické,
že nejednou zazněla jména bratrů Karla
a Josefa Čapkových,“ podotýká Daňková.
Přímo pro festival sestavili pořadatelé
knihu nazvanou Nejen povídky, která
představuje velmi stručný výbor z díla
Karla Čapka. Publikaci, kterou ilustroval místní výtvarník Petr Válek, vydalo
nakladatelství Veduta Štíty a zájemci si ji
opět budou moci koupit na podvečerních
čteních. „Namísto klasických ilustrací doplňují text Čapkovy citáty. Jejich ztvárnění
prostřednictvím laskavého a zároveň nelítostného výtvarného podání Petra Válka
mohou pobavit i vést k zamyšlení,“ soudí
ředitelka.

né citáty Karla Čapka, jež doprovázejí knihu Nejen povídky. Ve čtvrtek 1. listopadu
je pak od desáté dopolední v knihovně na
programu přednáška Aleny Pomajzlové
k katedry dějin umění brněnské Filozofické fakulty Masarykovy univerzity o Josefu Čapkovi, jejíž součástí bude zahájení
výstavy Čapkových knižních obálek. O tři
a půl hodiny později se studenti Střední
odborné školy v Zemědělské ulici spolu
s herečkou Olgou Kaštickou začtou
do knihy Italské listy v pořadu
Nemůžeš zabloudit, když
obracíš tvář k domovu
aneb Italské listy Karla
Čapka a dnešní Itálie.
A za zmínku stojí především pořad Alfréda Strejčka a Štěpána Raka Život
a dílo skladatele Foltýna, jenž
je na programu v pondělí 5. listopadu
od 18 hodin v klášterním kostele a na který si mohou zájemci rezervovat či koupit
vstupenky v knihovně v ulici 17. listopadu. Akce nazvaná „Čtení v bačkorách“ se
letos opět odehraje v místní „průmyslovce“ v ulici Gen. Krátkého. Studenti této
školy v úterý 6. listopadu od 17 hodin
prostřednictvím četby ukáží, jak příběh
Romea a Julie viděli William Shakespeare
a Karel Čapek.

Festival zahájí Čtenářská
štafeta, dílo bratrů
Čapkových přiblíží výstavy,
ﬁlm a beseda
Ve čtvrtek 8. listopadu zahájí festival
již tradiční Čtenářská štafeta. Odstartuje úderem osmé ranní z knihovny Sever

Karel Čapek

Nejen povídky
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Publikaci Nejen povídky Karla Čapka ilustroval místní výtvarník Petr Válek.
v Temenické ulici a postupně navštíví
místní základní a střední školy. „Místo
štafetového kolíku ponesou členové štafety knihu, ze které budou číst nejen děti
a studenti, ale i hosté, a chybět nebudou
ani muzikanti, kteří čtení a mnohdy další aktivity ve školách ozvláštní,“ popisuje ředitelka knihovny.
Čtení knihy na pokračování bude
mít opět charakter setkání, zastavení, zamyšlení nad obecnými lidskými
hodnotami. Čapkovy texty se budou
číst vždy od páté odpolední postupně
v kulturních a společenských zařízeních města za účasti osobností kultury
a společenského života, šumperských
studentů a také hudebníků, kteří čtené
slovo doplní hudbou a zpěvem. Na pod-

večerní čtení naváže promítání filmů
v kině Oko.
První podvečer s knihou Nejen povídky a s místními gymnazisty se odehraje ve čtvrtek 8. listopadu v 17 hodin
v Rytířském sále šumperského muzea,
v němž budou mimo jiné k vidění výstavy nazvané Život a doba spisovatele
Karla Čapka a Josef Čapek - malíř, básník spisovatel. „Přivítáme zde ředitelku
Památníku Karla Čapka ve Staré Huti
Kristinu Váňovou, jež obě výstavy uvede. O den později, v pátek, zde pak od
půl desáté promítne dokumentární snímek Slovensko bratří Čapků, na který
naváže beseda,“ zve na páteční setkání
s Kristinou Váňovou Daňková.
››› Pokračování na poslední straně

Festivalu předchází hned
několik akcí, vystoupí
i Alfréd Strejček a Štěpán Rak
Prologem letošního festivalu je hned
několik akcí. První z nich je výstava kreseb
Petra Válka v divadle. K vidění na ní jsou
od 27. října mimo jiné i všechny ilustrova-

Příští číslo vychází 28. listopadu 2012 | Distribuce od 29.11. do 30.11.2012

Součástí čísla je příloha
Šumperk – Živá brána Jeseníků

K trojnásobnému neuvěřitelnému sportovnímu výkonu poblahopřál Františku Čechovi šumperský starosta Zdeněk Brož.

Foto: -zkŠumperk má od letošního září světovou tenisovou jedničku a také seniorského „skokana“ roku. Šestasedmdesátiletý
František Čech totiž dosáhl na Mistrovství světa super-seniorů v chorvatském
Umagu přímo famózního úspěchu. Ve
své kategorii M-75, v níž soutěžilo sto
dvacet osm závodníků, vybojoval zlato,
když ve finále porazil Američana Kinga Van Nostranda. Spolu s Ladislavem
Vysockým pak získali stříbro v deblu
a stejně jako loni vystoupali na bronzovou příčku v soutěži družstev.
Devětatřicet setů a tři tibreaky,
z nichž pouze jeden skončil porážkou,
odehrál během necelých dvou týdnů na
několika kurtech v chorvatském Umagu šumperský tenista František Čech.
Na světový šampionát přitom odjížděl
s třemi sty body, jež mu zaručovaly
šestnácté místo ve světovém žebříčku. A přestože, jak sám říká, na tam-

ních kurtech míčky létaly nějak jinak,
nandal to nejen ambicióznímu Němci
Linzbauerovi, ale také Američanům
Sackovi a Van Nostrandovi. „Na závody
jsme s Láďou, který byl v jednotlivcích

Z Mistrovství světa super-seniorů
v Umagu přivezl František Čech
všechny cenné kovy.
Foto: -zk-

Příští číslo vychází 7. listopadu 2012 Distribuce od 8.11. do 9.11. 2012

devátý, odjížděli s tím, že chceme obhájit třetí místo v družstvech. Jiné ambice
jsme neměli. V soutěži jednotlivců to
ze začátku vypadalo krutě a v šestnáctkách mi bylo opravdu ouzko. Soupeř byl
první hráč v žebříčku Silvio Linzbauer
z Německa, který chtěl strašně vyhrát,“
vrací se František Čech k zápasu, který
dnes považuje za vůbec nejtěžší. V třicetistupňovém horku trval tři hodiny
a skončil vítězstvím českého hráče 6:2,
6:7 a 6:4. „Když jsem přeskočil šestnáctku, říkal jsem si, že to už nemůžu pustit,“ vzpomíná tenista.
Poté Šumperan, zařazený do kategorie od 75 do 79 let, porazil Argentince
Luise Marazza 6:0 a 6:3 a ve vítězném
tažení pokračoval i v semifinále. Američana Lestera Sacka zdolal během hodiny
a dvou minut 6:1 a 6:0. To mu již v Umagu fandili snacha Alena a syn Ivo.
Pokračování na str. 11
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Zpravodajství/Volby do Senátu
zpravodajství/rozhovor

Do senátorského křesla usedne Zdeněk Brož
Politika Adolfa Jílka vystřídá v senátorském křesle šumperský starosta Zdeněk Brož, jenž ve druhém kole voleb do
horní komory Parlamentu zvítězil ziskem 55,52% hlasů voličů nad sociálním
demokratem Miloslavem Vlčkem. Zopakoval tak úspěch v kole prvním, kdy
Vlčka s 25,51 procenta hlasů těsně porazil. Prvenství „svému“ starostovi přiřkli
i v samotném Šumperku, kde v druhém
kole obdržel 3328 hlasů (63,31%).
O post senátora v obvodu číslo 65,
který zahrnuje území od Bílé Vody na
severu Jesenicka až po Postřelmov na
Šumpersku, se letos ucházelo osm kandidátů. Do druhého kola poslali voliči
pětapadesátiletého šumperského starostu Zdeňka Brože, nestraníka kandidujícího za koalici KDU-ČSL a Nezávislé
volby, jenž získal nejvíce hlasů – 7578
(28,51%), a jedenapadesátiletého podnikatele Miloslava Vlčka ze Zlatých
Hor, pro něhož hlasovalo 6746 voličů
(22,71%). Na třetím místě pak skončil
s 5725 hlasy (19,27%) kandidát KSČM
František Mencner z Jeseníku.
10 271 platný hlas (55,52%) rozhodl minulý víkend o tom, že v příštích
šesti letech bude hájit zájmy okrsku
č. 65 v horní komoře Parlamentu Zdeněk Brož. Jeho „soupeř“ Miloslav Vlček
z ČSSD získal 8227 voličů (44,47%).
A jak by vypadaly volby do senátu
z pohledu šumperských voličů? Zdeněk Brož sice v prvním kole potřebnou

padesátiprocentní hranici nepřekročil
(2808 hlasů, 39,66%), ale svých sedm
soupeřů porazil ve všech okrscích a na
druhého Miloslava Vlčka (1462 hlasy,
20,65%) měl náskok devatenáct procent.
Největší podporu vyjádřili starostovi
města v prvním kole voliči z okrsku č.
21 (49,80%), nejmenší pak z okrsku č. 28
(28,92%). Miloslav Vlček nejvíc bodoval
v okrsku č. 4 (34,48%), nejméně v okrsku č. 19 (14,88%). V pěti okrscích (č. 2,
5, 7, 13 a 27) ho přitom porazil František Mencner, jenž skončil s 1054 hlasy
(14,88%, nejvíce v okrsku č. 7 – 25,90%)
na třetím místě. Čtvrtá příčka by v Šumperku připadla nezávislému kandidátovi
Janu Kubíčkovi (580 hlasů, 8,19), páté
místo pak Petru Procházkovi z ODS
(550 hlasů, 7,76), šesté Janě Němečkové, jež kandidovala za koalici TOP 09

Dva přechodové ostrůvky pro pěší by
měly ještě letos vyrůst v Jesenické ulici.
Pro chodce tak bude tato frekventovaná „výpadovka“ mnohem bezpečnější.
První ostrůvek je součástí rekonstrukce mostu přes Bratrušovský
potok, kterou v posledních týdnech
realizuje Ředitelství silnic a dálnic.
Celková oprava mostu, jež přijde na
devět milionů korun, by přitom měla

skončit v prosinci. Středový přechodový ostrůvek, který představuje investici
sto deseti tisíc z městského rozpočtu,
by zde měl vyrůst příští měsíc. Omezení dopravy v tomto místě potrvá do
konce listopadu. Celou investici „má
na triku“ společnost IDS Olomouc, jež
vyhrála výběrové řízení na dodavatele
stavby, které zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic.
Další podobná stavba by měla vyrůst
v místě křížení ulic Jesenické a Banskobystrické. Ředitelství silnic a dálnic na
ni obdrželo na základě žádosti města
dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavět by se mělo začít ještě letos, dokončení je plánováno příští
rok na jaře. Kromě vybudování středového ostrůvku se obnoví i povrch vozovky v jeho okolí a dojde ke stavebním
úpravám přilehlých chodníků. Přechod
pro chodce bude osvětlen a v okolí
se vysadí nová zeleň. Předpokládané
náklady se odhadují na 1,3 milionu
korun. Konečnou cenu však ukáže výběrové řízení, které zajišťuje Ředitelství
silnic a dálnic ve spolupráci s městem.

Zdeněk Brož
55 let
* kandidoval jako nestraník
za politickou stranu KDU-ČSL
* vystudoval Pedagogickou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci,
obor zeměpis a tělesná výchova
* v r. 1990 byl poprvé zvolen
do Zastupitelstva města Šumperka
za Občanské fórum
* od r. 1998 byl místostarostou
města
*starostou Šumperka je od r. 2002

a Starostové, (447 hlasů, 6,31%), a sedmé
národnímu socialistovi Vilému Brukovi
(106 hlasů, 1,49%). Nejméně hlasů pak
odevzdali voliči nestraníkovi Jiřímu Novákovi, jenž kandidoval za Suverenitu Blok Jany Bobošíkové (72 hlasy, 1,01%,).
Ve druhém kole voleb šumperští voliči
jednoznačně upřednostnili Zdeňka Brože (3328 hlasů, 63,31%, nejvíce v okrsku
č. 19 – 75,32%) před Miloslavem Vlčkem
(1928 hlasů, 36,68%, nejvíce v okrsku
č. 5 – 52,83%). „Nebylo to vůbec lehké.
Už výsledky prvního kola mě překvapily a ve druhém kole mě strašně potěšila
účast šumperských voličů, která byla o pět
procent vyšší než celostátní průměr. Rád
bych všem, kteří volili, poděkoval,“ uvedl
Zdeněk Brož a dodal, že všichni kandidáti na senátora se podle něj chovali velmi
korektně. „Těší mě, že si lidé vybrali moji
nabídku, a v žádném případě se nechci
povyšovat nad ostatní kandidáty. Chci
jen splnit to, co jsem slíbil,“ zdůraznil
Brož a dodal, že ve vedení radnice hodlá
do konce funkčního období zůstat.
Zatímco v prvním kole senátních
voleb, jež probíhalo s volbami krajskými, byla volební účast v okrsku
č. 65 33,97% v kole druhém to bylo
pouhých 18,46%. V Šumperku volilo
nového senátora v prvním kole 7907
občanů (35,29%), ve druhém kole pak
přišlo k volebním urnám 5296 občanů
(23,39%). Rozhovor se Zdeňkem Bro-zkžem přineseme v příštím čísle

V Jesenické vyrostou
dva přechodové ostrůvky

Přechodový ostrůvek by měl vyrůst
v místě křížení ulic Jesenické a Banskobystrické.
Foto: -pk-

V prosinci by již měla být hotova rekonstrukce mostu přes Bratrušovský
potok i vybudovaný přechodový ostrůvek. 
Foto: -pkStředové přechodové ostrůvky požadují pro chodce nové technické normy.
Ty jejich stavbu nařizují v místech, kde je
přechod delší než šest metrů a není chráněn světelnou signalizací. V Šumperku se
tyto ostrůvky již před časem vybudovaly
u kruhových křižovatek, v rekonstruované ulici Jiřího z Poděbrad, v ulicích Husitské, Lidické a Temenické. 
-zk-

Zastupitelé se sejdou
Diabetici si svůj
ve čtvrtek 26. ledna

den připomenou
měřením glykemie

14. listopad se na celém světě připomíná 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, která
probíhá ji popatnácté a nad níž převzal
záštitu starosta města Zdeněk Brož,
bude v úterý 6. listopadu od 10 do
17 hodin foyer místního Domu kultury. Kromě glykemie si budou moci zájemci nechat změřit i krevní tlak.  -zk-

Na občanských
rádiích se beseduje
Relace civilní ochrany, jež organizuje šumperská radnice prostřednictvím občanských rádií CB a PMR na
kanále č. 3, pokračují. Na programu
jsou vždy první středu v měsíci od
8.30 do 10 hodin, první pátek v měsíci od 18 do 19 hodin a také první
sobotu v měsíci od 8.30 do 10 hodin.
V pátek 2. listopadu bude od
18 hodin řeč o životě ve vesnicích
v okolí Šumperka, probírat se bude
například činnost vikýřovického Rodinného centra Vikýrek. V sobotu
3. listopadu je od 8.30 hodin na programu téma nazvané Život na Ukrajině. Ve středu 7. listopadu se pak bude
od půl deváté ranní mluvit o Léčebných lázních v Bludově. Bližší informace na www.sumperk.cz. 
-red-

Přijďte si zabruslit
na zimní stadion
Pravidelné bruslení pro veřejnost
probíhá na zimním stadionu každé
úterý od 17 do 18 hodin, vstup je
třicet korun. Zabruslit si zde mohou
zájemci také v neděli 28. října, a to
od 15:30 do 17:00 hodin, vstupné je
čtyřicet korun. V neděli 28. října dopoledne mohou na stadion zamířit
také rodiče s dětmi. Pro ně je vyhrazen čas od 8:30 do 9:45 hodin. Dospělí zaplatí dvacet korun a stejnou
částku i dítě v doprovodu rodiče bez
průkazky HK Mladí draci, dítě vlastnící zmíněný průkaz má v doprovodu rodiče bruslení zdarma.
-redSobota 3. listopadu od 16 hodin
ve velkém sále DK

První koncert Růžových dětí

Nejmladší zpěvačky a zpěváci
Šumperského dětského sboru se
představují veřejnosti. Vstupné 50 Kč

·umpersk˘ zpravodaj
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Lidé se zdravotním postižením
si mohou vyzvednout euroklíč

Šumperská radnice distribuuje takzvané euroklíče. Ty jsou určeny lidem
se zdravotním postižením, kteří se díky
nim mohou rychle a bez problémů
dostat na veřejné toalety a do výtahů,
případně mohou snadno použít svislé a schodišťové plošiny pro dopravu
vozíčkářů a další zařízení, která jsou
osazena jednotným eurozámkem. Klíče jsou univerzální, takže je lze použít
nejen na mnoha místech v České republice, ale i při cestách do zahraničí
v Evropě i po celém světě.
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P,
diabetik, stomik a onkologický pacient,
který má bydliště v Olomouckém kraji.
Právě díky finanční podpoře Olomouc-

kého kraje a Ministerstva pro místní
rozvoj tento projekt může Národní
rada osob se zdravotním postižením
ČR realizovat. Více informací lze získat
na www.euroklic.cz.
Euroklíč si mohou zájemci vyzvednout v úředních hodinách (Po a St 8-12
hod., 12:45-17 hod., Út a Čt 8-12 hod., Pá
dle dohody) na odboru sociálních věcí
Městského úřadu v Šumperku v Lautnerově ulici 1 u Moniky Kunčarové, tel.č.
583 388 803, e-mail: monika.kuncarova@sumperk.cz. Pro vydání je nutné
předložit občanský průkaz, průkaz TP,
ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nevlastní
průkaz, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno čestné prohlášení, že
patří do některé z cílových skupin. -zk-

Web nabízí mapovou
aplikaci k volbám
Další zajímavá novinka se objevila
na webu města Šumperka. Internetová
aplikace nazvaná „Šumperk: Volby“,
kterou pro město zpracovala firma
HF Biz s.r.o., nabízí občanům možnost
prohlédnout si aktuální výsledky letošních voleb do zastupitelstev krajů
a třetiny Senátu v jednotlivých třiceti
volebních okrscích. Lidé ji najdou v sekci Občan, v odkazu Mapový portál.
„V mapě se nacházejí základní vrstvy – „Orientační nebo Letecká mapa“,
které je možné pro zájmové území
střídat,“ říká vedoucí oddělení informatiky šumperské radnice Pavel Kouřil. V zapnuté volitelné vrstvě „Volební
místnosti“ se nad vybranou mapou
zobrazují body adres jednotlivých
volebních místností na území města,
volitelná vrstva „Adresní body“ pak
znázorňuje adresy trvalého pobytu občanů, jež spadají pod příslušné volební
místnosti. „Adresní body jsou barevně
odlišené, aby bylo zřejmé, jakou oblast
zahrnují a k jaké volební místnosti náležejí,“ vysvětluje Kouřil.

V pravém panelu se po spuštění aplikace aktivuje volitelná vrstva „Výsledky krajských voleb 2012“. „Na mapě
se zobrazují koláčové grafy vyjadřující poměr hlasů pro jednotlivé strany.
Kliknutím na příslušný graf se objeví
tabulka s legendou, ve které lidé najdou
příslušnou volební stranu, počet odevzdaných hlasů a procentické vyjádření úspěšnosti ve vybraném volebním
okrsku,“ popisuje vedoucí oddělení.
Podobným způsobem si občané
mohou prohlédnout také výsledky do
senátních voleb. Po zatržení pole „Výsledky senátních voleb 2012“ v pravém
panelu se tak opět objeví příslušné
barevné grafy. Kliknutím na vybraný
graf se zobrazí tabulka s pořadím jednotlivých kandidátů do Senátu, počtem
hlasů, které získali, a jejich pořadím.
„V aplikaci si zájemci mohou zpětně
prohlédnout i poslední komunální volby v roce 2010 a zjistit, jaké byly jejich
výsledky,“ konstatuje Kouřil a dodává,
že podrobné informace pro práci s aplikací jsou uvedeny v nápovědě.
-zk-

Aplikaci „Šumperk: Volby“ najdou lidé v sekci Občan, v odkazu Mapový portál.
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Výstava PAINTOMORROW, jež volně navazuje na předchozí výstavní projekt PAINt z roku 2009 a která seznamuje návštěvníky se skvělými díly mladých výtvarníků
působících na naší scéně, odstartovala minulý týden v Galerii Šumperska. K vidění
je do 5. ledna. 
Foto: -zk-

Rondel s novými hodinami
se slavnostně otevřel
Nové hodiny zdobí od října okružní
křižovatku ulic Lidické a Čsl. armády.
Premiérově na ni řidiči vjeli v pondělí
3. září, o měsíc později pak proběhlo
její slavnostní otevření.
„Měsíční provoz ukázal, že rondel je
projektován dobře a že prostředky, které jsme si půjčili od Evropské investiční banky, byly účelně vynaloženy,“ řekl
ještě před přestřižením pásky hejtman
Olomouckého kraje Martin Tesařík.
Podle šumperského starosty Zdeňka
Brože jde o první investici města, kterou dosud nikdo nekritizoval. Vybudování kruhové křižovatky totiž vyřešilo
mnohaleté dopravní problémy, neboť
v době dopravní špičky vyžadovalo
odbočení z vedlejších ulic na hlavní Lidickou velkou dávku trpělivosti. „Chtěl
bych v této souvislosti vyzdvihnout roli
komise dopravy pod vedením Přemysla Michálka. Tento rondel je výsledkem
její práce. Rád bych poděkoval i Miroslavu Nečasovi za nápad s umístěním
hodin,“ zdůraznil starosta.
Okružní křižovatka je společnou
investicí Olomouckého kraje a města
Šumperka. Přišla asi na dvanáct milionů
korun, z nichž čtyři zaplatí město. Soutěž na dodavatele, kterou jako hlavní
investor vypsal kraj, vyhrálo sdružení
firem ALPINE Bau CZ, s.r.o. a Technoma a.s. Do stavby se pustily první
prázdninové pondělí, a ačkoliv avizovaly, že se po novém rondelu bude jezdit
od 15. srpna, komplikace s přeložkami
inženýrských sítí a s podkladními vrstvami komunikací stavbu o dva týdny
zpozdily. Automobilová doprava se tak
do této části města vrátila až v pondělí
3. září odpoledne. „Stavba nebyla jednoduchá, potýkali jsme se především
s problémy s únosností podkladních
vrstev komunikací. Díky vysoce nad-

Tečkou za rekonstrukcí nového rondelu bylo slavnostní přestřižení pásky
ve středu 10. října.
Foto: -zkstandardní práci projektanta v rámci
autorského dozoru a vysoce profesionální práci technického dozoru obou
investorů se nakonec vše podařilo vyřešit,“ zdůraznil šumperský místostarosta Petr Suchomel.
Nyní jsou podle místostarosty Suchomela pro město prioritou v oblasti
dopravy výstavby cyklostezek ze Šumperka do Dolních Studének a Bludova a budování parkovišť v sídlištích.
Obdobnou stavbu rondelu tak zatím
místní radnice v Šumperku neplánuje.
„Víme samozřejmě o problémech na
křižovatce u Okresního soudu v ulici
dr. E. Beneše, kterou by mohly vyřešit
semafory, a zadáváme dopravní studii
pro vytvoření nových parkovacích míst
a stavební úpravy prostoru od nové
okružní křižovatky k hotelu Grand,
včetně návrhu stavební rekonstrukce
křižovatky u tohoto hotelu. Stavební
realizace je ale zatím otázkou budoucnosti,“ dodal Suchomel.
-zk-
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Průchod pod obchodním
domem dostane novou tvář
Nevzhledný průchod pod obchodním domem Jednota na Hlavní třídě se dočká opravy. Tu zrealizuje
zábřežské spotřební družstvo Jednota spolu s městem
a majitelem nedaleké restaurace Arte, pivnice Holba
a centra Welly.
Kromě nové fasády počítá investor s repasí stropu
a s instalací nových svítidel, která budou napojena na
pohybové čidlo. Investice by měla přijít asi na pětadevadesát tisíc korun. Dvaceti tisíci přispěje místní
radnice a pětadvacet tisíc zaplatí majitelé nedalekého
zábavního a relaxačního centra Maják. Rekonstrukce
by měla být hotova do konce roku.
-zk-

Kromě nové fasády chce investor v průchodu osadit
i nová svítidla. 
Foto: -pk-

Oslavila sté prvé narozeniny
Sté prvé narozeniny oslavila začátkem října Marie
Kohoutová, jež bydlí v šumperském Domově důchodců U Sanatoria. K nádhernému jubileu jí kromě rodiny, spolubydlících a personálu z Domova důchodců
popřál také místostarosta Petr Suchomel.
Marie Kohoutová pamatuje rakouskou monarchii,
první republiku, obě světové války i období socialismu. Narodila se v roce 1911 manželům Ondráčkovým
v Hrabenově jako nejstarší ze šesti dětí. V jedenadvaceti se provdala za o sedm let staršího Hynka, který
pocházel rovněž z Hrabenova a jenž, ačkoliv se vyučil
stolařem, celý život pracoval v šumperské cihelně.
Do Temenice se manželé Kohoutovi přestěhovali
po válce a společně vychovali tři děti – nejstarší Marii, o osm let mladší Jaroslavu a nejmladšího syna
Jiřího. V době mezi mateřskými povinnostmi pracovala paní Marie, jejímž velkým koníčkem byly ruční
práce a četba knih, v cihelně, kartonážnictví a nakonec v „panelárně“. Když její manžel v roce 1987
zemřel, zůstala v temenickém domku sama a později
se přestěhovala k dceři Jaroslavě, která bydlí rovněž
v Temenici. V Domově důchodců žije posledních
třináct let.
-zk-

K narozeninám popřáli paní Marii Kohoutové také
místostarosta Petr Suchomel a tisková mluvčí radnice Olga Hajduková. Oba si spolu s oslavenkyní
zazpívali několik moravských písniček. Foto: -pk-

Pořadatelé festivalu DŽEMFEST děkují městu Šumperku
za podporu při pořádání 13. ročníku akce, bez které by se festival nemohl konat.

Představujeme: APATOR Metra očima ředitele Josefa Sedláčka
Vaše firma má v Šumperku více než šedesátiletou
tradici. Prošla určitě složitým vývojem a změnami.
Můžete představit tu dnešní?
Tradice výroby měřící a regulační techniky pod
hlavičkou firmy Metra započala v Šumperku v roce
1947 – tedy před šedesáti pěti lety. Ze skromných
začátků se Metra vypracovala mezi nejvýznamnější výrobce této techniky v Československu. V rámci
koncernu ZAVT jsme se podíleli na nejvýznamnějších projektech své doby. Centrální velíny pro řízení
provozů v jaderné elektrárně Dukovany, NH Ostrava,
Cementárny Mokrá a dalších jsou z dílny naší firmy.
Byli jsme exkluzivním dodavatelem termostatů do
vozů Škoda i regulátorů teploty ve sporácích firmy
Mora a Kovosmalt.
Po roce 1989 prošla společnost Metra řadou změn.
Otevřením trhu zahraničním dodavatelům došlo
k prudkému propadu produkce. Výrobní program
musel projít významnými změnami a klasické výrobky, jako bimetalické teploměry, stonkové, kapilární
a bimetalické termostaty a podobně, ztratily svůj rozhodující vliv na produkci společnosti. Tyto výrobky
byly postupně nahrazovány elektronickou výrobou –
především rozdělovačů topných nákladů, vodoměrů
s radiovým přenosem dat, systémů pro centralizovaný
sběr dat a jejich přenos na vzdálená centra, které tvoří dnes 70% produkce. Naše výrobky se velmi dobře
uplatňují na evropském trhu. Tradičně nejvýznamnějšími partnery je Polsko a Slovensko. Dobrou pozici máme i v Turecku, Rusku, Slovinsku a v poslední
době získáváme i trhy v Itálii a Španělsku.
Organizačně byla Metra Šumperk součástí Metry
Blansko v řadě organizačních uskupení. V roce 2004
se osamostatnila jako Metra Šumperk s.r.o. a od
roku 2011 se stala součástí nadnárodního uskupení polských firem APATOR se sídlem v Toruni
v Polsku. Organizačně je začleněna pod APATOR
POWOGAZ Poznaň a i po této změně zůstala čes-

naše aktivity na trzích, kde bychom se sami jen těžko prosazovali. Pokud se týká organizační struktury
společnosti APATOR METRA, nedošlo k žádným významnějším změnám. Jen řídicí struktura byla doplněna o dozorčí radu sestavenou ze zástupců vlastníků
firmy.

Ředitel firmy Apator Metra Josef Sedláček v provozu. 
Foto: archiv
kým podnikem. Zde pracuje, zde je zapsána v Obchodním rejstříku, zde odvádí daně a zaměstnává
občany Šumperka a okolí.
Projevila se změna názvu firmy v loňském roce
na její struktuře či výrobním programu?
Sama změna názvu firmy nic neřeší. Důležité bylo,
že jsme získali přístup k cenově výhodným dodávkám vodoměrů Powogaz, což nám umožňuje velmi
dobře rozvíjet náš nový program „bytové vodoměry
s modulem pro dálkový přenos dat“. Rovněž jsme pro
polský trh vyvinuli nový výrobek – rozdělovač topných nákladů s dálkovým přenosem dat, který výrazně zvýšil náš podíl na polském trhu. Skupina firem
APATOR je významným hráčem na evropském trhu.
Po čase hledání styčných ploch se nadějně rozvíjejí

Vývoj ve všech oblastech elektrotechniky je velmi
dynamický a klade stálé větší nároky na inovaci výrobků i technologii. Jak se vám daří v této oblasti inovace a jakou budoucnost má obor vašeho podnikání?
Velmi pozitivním jevem je fakt, že celá naše produkce, zvláště elektronického charakteru, vychází
z vlastních vývojových kapacit. Rádi bychom náš
technický rozvoj posílili o mladé techniky, kteří by
chtěli dlouhodobě ve firmě uplatnit své schopnosti.
Proto také naše společnost uzavřela smlouvu o spolupráci s Regionálním centrem elektrotechniky při VOŠ
a SPŠ Šumperk s cílem efektivního využití mladých
lidí z regionu. Důležité je také to, že náš „zásobník
nápadů“ pro výrobkovou inovaci je dostatečně bohatý. V této oblasti je pro nás významná i spolupráce
s našimi technicko-obchodními partnery, kteří pomáhají uplatnit naše nové výrobky na trhu. V oblasti
technologických inovací jsme letos například zavedli
novou technologii pro automatické osazování desek
plošných spojů od švédské firmy Mydata, čímž jsme
dosáhli plné soběstačnosti v této oblasti, zvýšili technickou úroveň produkce i flexibilitu výroby.
Co se týká naší perspektivy, lze jen těžko očekávat,
že dojde ke snížení cen energií a náš výrobní program
je zaměřen právě na racionalizaci spotřeby energií,
takže obor jako takový se bude určitě rozvíjet. V tomto oboru je velmi tvrdá konkurence. Věříme, že stejně
jako dosud, v této konkurenci uspějeme a METRA se
v Šumperku dočká svého stoletého výročí.
Děkuji za rozhovor,
Petr Krill
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Šumperk se ve volbách nevymykal: volil oranžově, bodovali i komunisté
Jasné vítězství levicových stran a účast voličů srovnatelná s republikovým průměrem, tak by se daly
stručně charakterizovat v pořadí již čtvrté volby do
krajských zastupitelstev, jež se uskutečnily o předminulém víkendu. Průměrná účast ve většině krajů republiky dosáhla 36,89 procenta, v Olomouckém kraji
využilo svého volebního práva 35,67 procenta voličů,
což je o 2,83 procenta méně než před čtyřmi lety.
V samotném Šumperku pak přišlo k urnám 35,62%
občanů, tedy o něco málo více než v roce 2008, kdy
byla volební účast 35,49%.
Nejvíce mandátů v pětapadesátičlenném Zastupitelstvu Olomouckého kraje, devatenáct, získala Česká
strana sociálně demokratická (26,70%), která si oproti minulému volebnímu období pohoršila o osm křesel. Naopak šest křesel získali komunisté, kteří mají
pro příští čtyři roky šestnáct mandátů (22,82%). Pět
mandátů ztratili občanští demokraté, kteří letos dosáhli pouze na osm míst (10,91%). Stejný počet křesel má i nová Koalice pro Olomoucký kraj se starosty
(11%). Na páté pozici pak skončila TOP 09 a Starostové pro Olomoucký kraj, jejichž kandidáti usednou
do čtyř křesel (6,16%). Těsně unikla účast v krajském
zastupitelstvu Nezávislým, kteří obdrželi 4,95 procenta hlasů.
Ze šumperských kandidátů usednou v krajském zastupitelstvu zástupci starosty Marek Zapletal (ODS)
a Petr Suchomel (Koalice pro Olomoucký kraj se starosty), historik Oldřich Svozil (ČSSD) a advokátka
Alena Hlavešová (KSČM). Ostatní politické subjekty,
strany, hnutí a koalice nepřekročily v Olomouckém
kraji potřebnou pětiprocentní hranici, takže své zastoupení v zastupitelstvu mít nebudou.
Poněkud odlišně by vypadala politická scéna na
krajské úrovni podle názoru šumperských voličů.
Nejsilnější zastoupení by měla v zastupitelstvu ČSSD,
které dal svůj hlas 1961 volič (26,67%, v r. 2008 3359
voličů), druhé místo by obsadila KSČM (1542 voličů,
20,97%) a třetí příčka by připadla ODS (899 hlasů,
12,23%, v r. 2008 2136 voličů), která zaznamenala
poloviční propad. Zbývající mandáty by pak získali
Nezávislí (637 voličů, 8,66%), Koalice pro Olomoucký kraj se starosty (575 hlasů, 7,82%) a Nezávislá
volba (571 hlas, 7,77%). Těsně pod pětiprocentní
hranicí zůstali TOP 09 a Starostové pro Olomoucký kraj, kteří získali 311 hlasů, jež představují 4,23%.
Naopak úplný propad zaznamenaly v Šumperku Strana soukromníků ČR (15 hlasů, 0,20%), Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska (17 hlasů, 0,23%),
Koruna česká (32 hlasy, 0,44%), Národní socialisté
(40 hlasů, 0,54%), Dělnická strana sociální spravedlnosti (44 hlasy, 0,60%), Moravská demokratická
strana (15 hlasů, 0,23%), Pravý blok (60 hlasů, 0,82%)
a Moravané (102 hlasy, 1,39%).
Zajímavé je rovněž srovnání jednotlivých okrsků.
Sociální demokraté zvítězili nad ODS ve všech třice-

ti okrscích, ve dvou případech s více než pětatřiceti
procenty (37,50% - okrsek č. 4, 35,77% - okrsek č. 18),
pouze v jednom okrsku měla ČSSD méně než dvacet
procent (19,23% - okrsek č. 1). V letošních volbách
ovšem bodovali komunisté – zvítězili ve třech okrscích
(28,97% - okrsek č. 2, 28,63% - okrsek č. 7, 23,57% okrsek č. 12) a v jednom obsadili stejnou pozici jako
sociální demokraté (20,28%, okrsek č. 22). Naprosto pak komunisté propadli v okrsku č. 19 (34 hlasy,
12,59%). Ve srovnání s minulými volbami ovšem
pohořeli občanští demokraté. Za ně „bojovali“ nejvíce občané z okrsku číslo 19 (24,44%, 66 hlasů), mezi
patnácti a dvaceti procenty získala ODS v sedmi
dalších okrscích, pod deset procent se pak umístila
v šesti okrscích, naprosto pak tato strana propadla
v okrscích číslo 16 (3,95%) a 27 (3,29%).
Poměrně úspěšnou stranou byli v Šumperku Nezávislí. Občanské demokraty porazili v pěti okrscích
(okrsek č. 3, 5, 15, 16 a 26) a ve dvou měli shodné
skóre (okrsky č. 1 a 6). Nejvíce bodovali v okrsku č. 3
(31 hlas, 14,15%), v dalších osmi získali více než deset procent a pouze v jednom (okrsek č. 30, 4,47%) se
propadli pod pět procent.
Koalici pro Olomoucký kraj se starosty se dostalo
největší podpory v okrsku č. 30 (16,41%, 11 hlasů),
těsně pod patnácti procenty ji volili v okrsku č. 25
a v dalších šesti okrscích získala více než deset procent, nejméně oblíbená je pak tato strana u voličů
v okrsku č. 27 (3,7%). Do krajského zastupitelstva
by se podle šumperských voličů dostala i Nezávislá volba, jež získala nejvíc preferencí v okrsku č. 21
(11,11%), nejméně se jí dařilo v okrsku č. 27 (3,08%).
TOP 09 a Starostové pro Olomoucký kraj překonali
hranici pěti procent v šesti okrscích, největší podporu
měli v okrscích č. 1 a 2, pod dvouprocentní hranicí
pak skončily okrsky č. 11, 18, 23 a 30. Voliči přitom

Výsledky voleb v Šumperku v roce 2004

Výsledky voleb v Šumperku v roce 2008

·umpersk˘ zpravodaj

Zvolení zastupitelé kraje ze Šumperka:
Oldřich Svozil, historik

ČSSD
KSČM

Alena Hlavešová, advokátka

ODS

Marek Zapletal, místostarosta

TOP 09 

Petr Suchomel, místostarosta

O volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje byl letos v Šumperku průměrný zájem, svůj hlas přišlo odevzdat více než pětatřicet procent voličů. Foto: -pkv Šumperku vybírali z osmnácti politických stran.
Zatímco před čtyřmi lety využilo v Šumperku svého volebního práva 35,49% voličů, letos v říjnu to bylo
35,62%. Do volebních místností tak zamířili 8072 občané. Nejméně jich přistoupilo k volební urně umístěné v okrsku číslo 1 – ze 1450 voličů bydlících přišlo
pouhých dvě stě padesát sedm (17,86%). Republikový
i krajský průměr již tradičně překonal okrsek č. 30,
v němž z 166 voličů z Domova důchodců odevzdalo
svůj hlas jedenaosmdesát, čtyřicetiprocentní hranici
pak překročily i okrsky č. 6, 11, 13, 14, 15, 19 a 25. 

Z. Kvapilová
Volební účast
Olomoucký kraj: 35,67%
(v r. 2008 38,50% v r. 2004: 28,44%, v r. 2000: 34,19%)
Okres Šumperk: 35,20%
(v r. 2008 36,90% v r. 2004: 28,35%, v r. 2000: 31,97%)
Šumperk: 35,62%
(v r. 2008 35,49% v r. 2004: 27,41%, v r. 2000: 31,5%)

a Starostové pro OK 

ČSSD

Strana

Výsledek voleb do krajského zastupitelstva
Koalice
TOP 09
KSČM
pro OK
ODS
a Starostové
se starosty
pro OK

Olomoucký kraj

26,70%

22,82%

11%

10,91%

Okres Šumperk

23,85%

23,31%

11,91%

9,37%

Šumperk

26,66%

20,97%

7,81%

12,22%
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Nezávislí

Nezávislá
volba

8,66%

7,76%

6,16%
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Kaleidoskop událostí
zpravodajství/rozhovor

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
V nemocnici vyšetřují děti
ve zmodernizované ambulanci
Celkovou modernizací prošla v těchto týdnech dětská ambulance šumperské nemocnice. Maminky a především
děti, jimž je určena, tak nyní mají k dispozici útulnější prostory vybavené novým nábytkem a hračkami.
V prostorách dětské ambulance, jež
je součástí dětského oddělení, se vyměnila elektroinstalace a osvětlení a také
podlaha. „Podlahový materiál jsme vybírali tak, aby vydržel i větší zátěž. Do
prostor ambulance jsme také pořídili
nový nábytek – stůl, židle, skříňky, lehátko či police,“ popsal změny správce
nemocnice Martin Pelnář a připomněl,
že v ambulanci pečují lékaři o děti ve
věku od narození do devatenácti let.
Kromě standardních vyšetření zajišťuje
ambulance příjem pacientů k hospitalizaci na dětské oddělení, probíhají zde
rovněž poradní či kontrolní vyšetření
a slouží také pro potřeby pohotovostní
služby. 
-red-

přepočítání před sochou sv. Václava –
hurá, nikdo se neztratil!
Vydařila se i exkurze do hanušovického pivovaru a krátká procházka jesenickou přírodou. Týden uběhl jako
voda a následovalo už jen rozloučení,
zamávání na nádraží, krásné vzpomínky a zase někdy příště.
H. Záchová

v Klubu sportovního tance Next, kteří
dali Romské pouti ochutnat kouzlo latinsko-amerických tanců. Vystoupení
mělo velký ohlas u diváků, ale velkou
radost přineslo hlavně dětem. Značný
podíl na vlastním programu měli rodiče dětí, kteří pomohli s choreografií
celého vystoupení.
H. Vitásková

Zástupci Charity
zavítali na radnici

Interaktivní techniku
používají tři roky, o zkušenosti
se podělili na konferenci

Ve středu 10. října proběhlo na radnici setkání šumperského starosty Zdeňka
Brože, místostarosty Petra Suchomela
a zástupců Charity Šumperk v čele s její
ředitelkou Marií Vychopeňovou. Charita totiž letos oslavila dvacetileté působení ve městě a jeho okolí. Její zástupci
hovořili se starostou zejména o chodu
organizace a nastínili mu i své vize do
budoucna.
O. Hajduková

Gymnazisty navštívili
přátelé z Bad Hersfeldu
Začátkem října šumperští gymnazisté opět hostili své přátele z partnerské
školy Gesamtschule Geistal z Bad Hersfeldu. Byl to týden plný setkání a výletů. Počínaje již tradiční prohlídkou
Šumperka spojenou s přijetím na radnici starostou města Zdeňkem Brožem
přes pohled na město z výšky radniční
věže a návštěvu expozice o čarodějnických procesech až po návštěvu našeho
gymnázia spojenou s prohlídkou školy
a účastí na vyučování.

Studenti zavítali rovněž na šumperskou radnici. 
Foto: archiv
Uprostřed týdne se uskutečnil společný výlet do Prahy. Počasí nám přálo,
a tak jsme se zájmem sledovali střídání
hradní stráže před branami Pražského hradu, prošli se po jeho nádvořích
a vydali se na procházku Královskou
cestou do historického centra. Poslední

Zástupci vedení města se sešli s pracovníky místní Charity, jež působí ve
městě už dvacet let.
Foto: -oh-

Šumperské gymnazistky
počtvrté za sebou vyhrály
CORNY pohár v atletice
Poslední atletické závody sezony tradičně hostí republikové finále CORNY
středoškolského poháru v atletice. Do
toho letošního, které se konalo 9. října,
postoupilo družstvo dívek Gymnázia
Šumperk, jako vítěz krajského kola,
a také družstvo chlapců ze stejné školy
na tzv. divokou kartu.
Děvčata, která vyhrála předchozí
tři ročníky, se opět dobře připravila
a předvedla skvělé individuální výkony, což v konečném součtu družstev
znamenalo jasné vítězství o téměř pět
set bodů. Celkový součet dívek činil
9120 bodů. Výkony jednotlivých závodnic: L. Domská (60 m – 7.77, 200 m
– 25.12), V. Opekarová (8.40 a 27.00),
P. Březinová (výška – 164 cm, skok daleký – 5.35 cm), P. Opekarová (skok
daleký – 520 cm, vrh koulí – 9.00 m),
Z. Vavříková (vrh koulí – 10.18 m),
R. Kohoutová (800 m – 2:36.02),
M. Kukulová (800 m – 2:49.17), M. Theimerová (výška – 148 cm), E. Maixnerová (60 m – 8.68). Medailová umístění

Skokanská opora družstva Pavlína
Březinová. 
Foto: archiv
si odvezly Lucie Domská (2x druhé
místo) a Pavlína Březinová (2. místo
ve výšce). Výborně zaběhla i štafeta na
100, 200, 300 a 400 m ve složení sestry
Opekarovy, Březinová a Domská, jež
si časem 2:20.83 zajistila druhé místo.
Díky letošnímu vítězství si Gymnázium
Šumperk zajistilo účast na červencovém Jean Humbert Cupu, v němž se
příští rok v Karlových Varech utkají
nejlepší středoškolská družstva z celého světa. Za šumperské Gymnázium
bude nominováno šest atletek.
Chlapci nepatřili mezi favority soutěže, a tak je jejich jedenácté místo
s bodovým součtem 8493 pěkným
umístěním. Vzhledem k tomu, že se
od okresních kol účastní soutěže na
osm set škol, je to výborný výsledek.
Závěrem bych rád poděkoval všem
závodníkům za reprezentaci Gymnázia Šumperk, města Šumperka a Olomouckého kraje. Celkové výsledky
a fotogalerie ze závodu je na stránkách
gymnázia v sekci sport.
T. Vykydal

Děti z Klubíku tančily
na Romské pouti v Olomouci
Šumperské děti, které navštěvují
volnočasovou aktivitu Klubík, realizovanou v rámci terénního programu
města Šumperka, se 22. září zúčastnily
s tanečním vystoupením Romské pouti na Svatém Kopečku u Olomouce.
Přípravu i realizaci samotného tanečního představení umožnila podpora
ministerstva vnitra na úseku prevence
kriminality pro rok 2012 díky projektu
Klubík 2012.
Vrcholem šumperského představení
byl výkon Natálky s Vítkem, jež tančí

Ve středu 3. října proběhla na Základní škole ve Vrchlického ulici Krajská
odborná konference o podpoře interaktivní výuky. Naše škola přivítala sto dvanáct pedagogů základních i středních
škol z celého Olomouckého kraje.

Interaktivní techniku používají ve škole ve Vrchlického ulici již tři roky.

Foto: archiv
Během odborné konference měli
účastníci možnost nahlédnout do
výuky ve škole s osmnácti interaktivními tabulemi, hlasovacím zařízením
a digitální jazykovou laboratoří. Interaktivní techniku přitom používají naši
pedagogové již tři roky. Během své praxe nabyli již mnoho zkušeností, které
byli schopni předávat učitelům z jiných
škol i při odpoledních workshopech.
Společně s firmou AV media jsme tak
naznačili směr rozvoje školství nejen
v našem regionu.
P. Málek

Děti z Klubíku předvedly-latinsko
americké tance. 
Foto: -hv-

·umpersk˘ zpravodaj
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Město po roce opět rozezní světové i evropské blues
Světové i evropské blues odstartuje
za tři týdny v šumperském Domě kultury. Ten bude od čtvrtku 15. do soboty 17. listopadu již posedmnácté hostit
mezinárodní festival Blues Alive, jenž
v samostatných blocích nabídne na tři
desítky interpretů a skupin z Evropy
i zámoří. Celé přehlídce, kterou zahájí
slovinský kytarista Paul Batto Jr., budou
vévodit hvězdy nejen bluesového žánru
- vystoupí zde například nejvýznamnější
bluesová zpěvačka současnosti Shemekia
Copelandová, kytarista, varhaník, zpěvák
a velký showman Lucky Peterson, kultovní kytarový virtuos Jim Campilongo
a také na společném koncertu písničkáři
z dvou různých kontinentů – Eric Bibb
z Ameriky a Habib Koité z Mali.
„Myslím, že se nám stejně jako v předchozích ročnících také letos podařilo sestavit program tak, aby návštěvníci Blues
Alive byli spokojeni a odnesli si dobrý zážitek nejen ze samotné muziky, ale z celé
festivalové atmosféry. Ta je každoročně
báječná a já mám vždycky pocit, že po tři
festivalové dny celé naše město žije nějak jinak, že je plné pohody a vstřícných,
usměvavých lidí,“ říká ředitel Blues Alive
Vladimír Rybička. Letošní ročník, nad
nímž převzali záštitu senátor Martin Tesařík a šumperský starosta Zdeněk Brož,
nabídne posluchačům opět lákavé menu
složené hned z několika chodů. Počínaje
výstavou fotografií Jana Adamce v Galerii Jiřího Jílka přes reprízu legendárního
společného narozeninového koncertu
Michala Prokopa s Framus Five a Vladimíra Mišíka s Etc... až po páteční a sobotní vystoupení hvězd světového formátu,
jako jsou Shemekia Copelandová, Lucky
Peterson, Jim Campilongo či Eric Bibb
a Habib Koité. „Mít možnost představit
šumperskému publiku Erika Bibba bylo
naším dlouholetým přáním. Nakonec
se stala věc, kterou ještě před rokem nikdo neočekával - že se podaří „zabít dvě
mouchy jednou ranou“. Pro letošní rok
si totiž žánrově velmi neposedný Bibb
naplánoval spolupráci s hvězdou malijské hudby Habibem Koitém,“ popisuje
s úsměvem Rybička. Společné vystoupení obou hudebníků bude podle něj nejen
prvním účinkováním jednoho z „Robertů Johnsonů 21. století“ Erika Bibba na
Blues Alive, ale zároveň jakýmsi volným
pokračováním prezentace projektů, které
dokládají, že na kořenech blues, kladených na africkou půdu, opravdu něco je.
Pod hlavičkou šumperského festivalu
se bude koncertovat nejen na „domácí“ scéně a v polském Chorzówě, kde
je naplánován velký koncert na neděli
18. listopadu, ale také v dalších polských
městech. Satelitní koncerty jsou naplánovány rovněž v Holešově, Českých Budějovicích, Javorníku, Berouně, Ostravě, ve
Vsetíně, ve Slaném, slovenské Bratislavě,
v bulharské Sofii a hned na dvou místech

Šumperský zpravodaj

v Praze – v Paláci Akropolis a po roční
pauze opět v Jazz Docku. Zde od 13. do
17. listopadu vystoupí kromě jiných
Hugo Race, Jim Campilongo nebo Low
Society. Již tradičně pak zazní blues v mírovské věznici. „Nově se na jeden den, ve
čtvrtek 15. listopadu, hlavní dění Blues
Alive zastaví i ve Zlíně, kde zahrají dvě
hlavní hvězdy přehlídky, Shemekia Co-

pelandová a Low Society, a rovněž česká
kapela Blues Station,“ podotýká ředitel
Domu kultury a dodává, že vzhledem
k poměrně velkému počtu satelitních
koncertů je festival samozřejmě dražší.
„V této souvislosti bych chtěl poděkovat našim marketingovým partnerům,
především pak Daňovému poradenství
Tomáš Paclík, bez jehož pomoci bychom

akci takového rozsahu nezvládli. Poděkování patří také hanušovické Holbě a šumperským firmám Pramet a SHM. Velmi si
vážíme i podpory Ministerstva kultury,
Olomouckého kraje a města Šumperka,
stejně jako přízně Visegradského fondu,
amerického velvyslanectví v Praze, Nadací ČHF a OSA a České rozvojové organizace,“ zdůrazňuje Rybička.
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Hvězdou pátečního večera bude Shemekia Copelandová, nejvýznamnější bluesová zpěvačka současnosti.
Foto: archiv
Součástí Blues Alive bude opět páteční „výchovný“ koncert pro středoškoláky, výstava fotografií a sobotní
dopolední filmová projekce, jež nabídne
americký snímek Martina Scorseseho
Shine A Light, který zachycuje koncert
Rolling Stones v roce 2006. Do programu je zařazen u příležitosti padesátého
výročí kapely. Tematické odpoledne pak
nabídne naživo písně této slavné rockové kapely v podání slovenských bluesmanů sdružených ve formaci Rolling
Stones 50 Anniversary Band.
Podobně jako v minulosti se i letošní
ročník festivalu Blues Alive těší zájmu
médií. O šumperském bluesování informují významné celostátní deníky a bude
se o něm hovořit také v hodinovém pořadu Větrník, který vysílá Český rozhlas
Olomouc 6. listopadu od 11 hodin dopoledne. „Český rozhlas Olomouc opět
zaznamená všechny festivalové koncerty
a v koprodukci s ním již tradičně vydáme
CD, které bude bonusem ke vstupence
příští rok,“ uzavírá ředitel Domu kultury.

První festivalový den:
speciální gospelový
program v kostele,
repríza legendárního
narozeninového koncertu
dvou českých hvězd
Sedmnáctý festivalový ročník zahájí ve
čtvrtek 15. listopadu slovinský kytarista
Paul Batto Jr., který nabídne posluchačům v klášterním kostele speciální stylový program sestavený převážně z gospelů.
„Dlouholetí návštěvníci Blues Alive si jistě
vzpomenou na čisté akustické blues kapely Riverside Blues Band, s níž Paul Batto
vystoupil už na čtvrtém ročníku festivalu
v roce 1999,“ říká dramaturg festivalu
Ondřej Bezr a upřesňuje, že před devíti
lety se Batto rozhodl pro sólovou kariéru
a jeho současný zpívaný repertoár sestává převážně z jazzových standardů, balad
a bluesových písniček.

„Koncert šedesátníků“, který hostil
před pěti lety velký sál Domu kultury, si
letos zopakují Michal Prokop s kapelou
Framus Five a Vladimír Mišík s ETC...
Na společném pódiu stanou ve čtvrtek
15. listopadu a nepochybně opět ukáží,
že jejich blues chutně okořeněné rockovým písničkářstvím má stejnou sílu
jako před mnoha lety. „Představovat
Michala Prokopa návštěvníkům Blues

Vladimír Mišík si v Šumperku „střihl“ společný koncert s Michalem
Prokopem před pěti lety. Foto: -pkAlive snad skoro hraničí s urážkou. Nejenže patří k největším českým hvězdám
hudby, souvisejícím tak či onak s blues,
ale v Šumperku mnohokrát koncertoval a festival několikrát dokonce i moderoval,“ podotýká Vladimír Rybička
a dodává, že případ Vladimíra Mišíka
v kontextu scény, kterou Blues Alive pokrývá, je prakticky stejný jako u Michala
Prokopa.

dem a smyslem pro humor,“ přibližuje
polské hosty Rybička a dodává, že ve
velkém sále zahraje v pátek 16. listopadu
loňský „aperitivový“ vítěz The Kingsize
Boogiemen. Tato čtveřice talentovaných
muzikantů z okolí Prahy hraje nejen ty
nejznámější standardy, ale z repertoáru
svých oblíbenců si vybírá i méně známá
čísla, kterým dokáže vtisknout vlastní autentický punc.
O den později, v sobotu 17. listopadu,
pak bude úvod hlavního koncertu patřit ve foyer Domu kultury slovenskému
bandu Jerguš Oravec Trio, jenž v červnu
bodoval nejen u odborné poroty, ale také
u diváků. „Jerguš Oravec míchá se svým
současným triem bluesové kořeny s popem, funky, soulem i kapkou jazzu, a to
tak lehce, že se mu začalo přezdívat „slovenský John Mayer“. Hned po prvních tónech, které na Blues Aperitivu zazněly, tak
bylo jasné, že právě on je jedním z kandidátů na postup na Blues Alive,“ vzpomíná ředitel Domu kultury a prozrazuje, že
slovenské trio vystoupí ještě v polském
Chorzówě v rámci hlavního programu
Blues Alive. Sobotní večer ve velkém sále
pak rozjede slezský Juicy Band s vynikající zpěvačkou „joplinovského“ charakteru
Annou Pawlusovou, který klade důraz
na vlastní tvorbu, jež se vymezuje žánry
blues, funku a soulu, a který loni coby vítěz Aperitivu vystoupil ve foyer. „Hutný
a bohatý sound kapely jistí prvotřídní
hráči, mezi nimiž bezesporu kraluje pianista a hammondkář Jacek Zajac. Důvodů ke zvýšené pozornosti je tedy více než
dost a jsem přesvědčen, že toto vystoupení velmi dobře navodí atmosféru na celý
večer,“ soudí dramaturg festivalu.

Páteční večer: bluesman
„on the road“, maďarská
čtveřice, kultovní kytarista
a královna blues
Páteční hlavní program letošního
Blues Alive nabídne různorodou pětici
umělců a kapel z Čech, Austrálie, Maďarska a Ameriky. Kromě již zmíněné
české kapely The Kingsize Boogiemen,

která hlavní program ve velkém sále
„rozjede“, se po jedenácti letech na
šumperské pódium vrátí, tentokráte
s novou kapelou italských hudebníků
The Fatalists, australský kytarista a písničkář Hugo Race, bývalý člen formace
The Bad Seeds Nicka Cavea, jenž ve své
tvorbě mísí hluboké bluesové kořeny
s psychedelickými hráčskými postupy.
„Hugo Race je bluesmanem nejen kořeny, ale také do značné míry životním
stylem. Je mužem, žijícím neustále „on
the road“, nepřetržitě koncertujícím
i nahrávajícím na nejrůznějších místech zeměkoule,“ konstatuje Ondřej
Bezr. Během svého „nekonečného turné“ se Race již několikrát s úspěchem
zastavil i v České republice a mezi zdejším publikem má rozsáhlou fanouškovskou základnu.
Šumperskému publiku se v pátek
večer představí nová maďarské čtveřice Mississippi Big Beat Band, která
přiveze experimentální propojení blues
s elektronickými beaty. „Nejznámější
postavou bandu je bezesporu harmonikový virtuos Andor Oláh, frontman
i u nás velmi dobře známé revivalové
party Dr. Valter & The Lawbreakers, ale
také spoluhráč americké zpěvačky Karen Carrol, se kterou se jako šéf kapely
Mississippi Grave Diggers představil na
Blues Alive v roce 2010,“ přibližuje maďarské účinkující dramaturg. Po boku
má přitom Oláh kytaristu a zpěváka
Csabu „Boogie“ Gála. „Ti dva se spojili
s mladou „elektronickou“ generací, aby
vytvořili jako poctu k loňským stým
narozeninám Roberta Johnsona projekt, který dokazuje, že staré mississippské blues lze zrestaurovat v kontextu současného zvuku, aniž by ztratilo to
nejdůležitější, svou vnitřní naléhavost,“
zdůrazňuje Bezr, podle něhož je Mississippi Big Beat Band jedním z černých
koňů letošního ročníku.
Maďarské hosty vystřídá na pódiu kultovní postava všech kytaristů. Jim Campilongo je totiž právem považovaný za
virtuosa hry na tento nástroj. „Už od zveřejnění programu letošního Blues Alive
se mnozí i velmi známí čeští kytaristé ne-

Prostor opět dostanou
vítězové Aperitivu
Úvod obou hlavních koncertů bude
patřit novým tvářím Blues Alive – vítězům červnové vyhledávací soutěže Blues
Aperitiv. Představí se polské duo Przytuła & Kruk, v jejichž repertoáru se slévá
vlastní tvorba s převzatými songy klasiků.
„Porotu letošního Aperitivu přesvědčili
kombinací dokonalého zvládnutí stylu
a samotného hudebního projevu, zjevnou
vzájemnou propojeností a také nadhle-

Maďarská čtveřice Mississippi Big Beat Band přiveze experimentální propojení
blues s elektronickými beaty.
Foto: archiv
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Jim Campilongo je kultovní postavou
pro všechny kytaristy. Foto: archiv
chávají slyšet, že největší hvězdou tohoto
ročníku je pro ně právě tento newyorský
kolega. Jim Campilongo je typickou kultovní osobností, která sice nepronikla do
nejvyšších sfér všeobecné známosti, ale
o to věrnější okruh svých fanoušků má po
celém světě,“ říká dramaturg. Campilongovo Electric Trio, s nímž do Šumperka
zavítá, je přímo esenciální ukázkou jeho
nadpozemských hráčských dovedností
a originálního stylu, v němž se propojuje
blues, jazz, rock i country na poli bezbřehé
improvizátorské imaginace a za použití
klasických i novátorských postupů.
Hvězdou pátečního večera pak bude
Shemekia Copelandová, v současnosti
jedna z nejvýznamnějších bluesových
zpěvaček mladší a střední generace.
I přes svoje mládí si již vydobyla místo na
pomyslném bluesovém vrcholu. Získala
řadu ocenění na obou stranách Atlantiku, vystupovala například s Buddym
Guyem, B.B. Kingem, Mickem Jaggerem,
Erikem Claptonem i pro manžele Obamovy v Bílém domě. V roce 2011 na Chicago Blues Festivalu získala oficiálně titul
„královna blues“, korunu Koko Taylorové
jí předala dcera této legendární zpěvačky
Cookie Taylorová. „Shemekiin výrazný
a silný hlas dává její hudbě obrovskou
sílu a energii. Jakoby vycházel z hloubi její
duše, z ulic, kde vyrostla, z každodenních
městských zvuků – pouličních muzikantů, gospelových zpěváků či vyhrávajících
rádií,“ líčí Ondřej Bezr a dodává, že pro
Blues Alive je velkou ctí, že právě jejím
vystoupením vygraduje první hlavní večer šumperského podzimního dění.

Filmová projekce
i Tematické odpoledne
připomenou „padesátiny“
kapely Rolling Stones
K letošnímu padesátému výročí
vzniku kapely Rolling Stones se v sobotu 17. listopadu vrátí hned dva programové body. Dopoledne diváci uvidí
v rámci tradiční sobotní projekce v kině

Šumperský zpravodaj

Blues Alive 2012
Oko snímek Martina Scorseseho Shine
A Light, který mapuje nejen koncert
Rolling Stones v Beacon Theatre v roce
2006, ale díky archivním záběrům také
historii kapely. „Scorsese sestavil velice
silný tvůrčí tým z osob, z nichž mnoho obdrželo Oscary, a natáčel Stouny
v Beacon Theater v New Yorku po dobu
dvou dní, aby zachytil jejich syrovou
sílu a přinesl divákům tento filmově
hudební zážitek,“ říká Vladimír Rybička a upřesňuje, že v rolích hostů se
ve snímku objevují i bluesman Buddy
Guy, rocker Jack White a popová zpěvačka Christina Aguilera.
Tematické odpoledne od jedné odpolední pak nabídne naživo písně této
slavné rockové kapely v podání slovenských bluesmanů sdružených ve formaci Rolling Stones 50 Anniversary
Band. „Tato „supergroup“ muzikantů
věčnou rock‘n‘rollovou kapelu miluje
a interpretací jejich písní se baví,“ poznamenává dramaturg festivalu. Mezi
jedenácti bluesmany uvidí posluchači
například opory slovenské bluesové
scény Jána Liteckého Švedu a Juraje
Turteva, zpěvačku Janu Ružičkovou,
kytaristu a zpěváka Milana Konfrátera nebo Kamila Paulovčína, bývalého
člena legendární kapely 60. let Buttons,
která jako jedna z prvních hrála na
Slovensku písničky Rolling Stones. Zahraničním hostem pak je Alec Carter,
pocházející z Velké Británie.

rický band nabídne především syrové,
neučesané, svých kořenů si plně vědomé, avšak přesto originální staré blues,
přenesené do 21. století.
Festival Blues Alive nabízí kromě
skalního žánru i zajímavé přesahy.
Prorůstání blues s africkou hudbou po
loňském úspěšném hostování projektu
JuJu tak ukáže společný koncert písničkáře Erika Bibba s malijským zpěvákem, kytaristou a písničkářem Habibem
Koitém. V Šumperku oba osobití umělci představí společnou desku Brothers
in Bamako, která vyšla letos v září. Pro
představu, co od jejich koncertu v Šumperku můžeme očekávat, ocitujme právě
z recenze jejich letošního vystoupení na
festivalu Folkové prázdniny v Náměšti
nad Oslavou: „Duo má ambici hledat
styčné plochy mezi západoafrickým
a afroamerickým pohledem jak na píseň jako takovou, tak na žánr blues,
který oba protagonisty spojuje. A dařilo se jim to parádně. Dva naprosto rozdílné styly hry na kytaru (Bibbova dost
ortodoxní ve smyslu bluesovém, ale
i folkovém, Koitého originální, rytmicky specifické hraní, navíc s osobitým,
velmi zahaleným zvukem) se vzájemně doplňovaly a zejména ve skladbách
tradičnějšího charakteru byla jejich kooperace vynikající. A to přesto, že zjevně každý z obou hudebníků v nitru cítí

Americký band Moreland & Arbuckle předvede především syrové, neučesané, originální staré blues, přenesené
do 21. století.
Foto: archiv
hudbu úplně jinak, hlavně v rytmickém,
ale i stavebném smyslu.“ Je zcela jisté, že
se podobně „parádní“ kooperace osvědčí
i na Blues Alive.
O zakončení sobotního programu se
pak postará osmačtyřicetiletý kytarista, varhaník a zpěvák Lucky Peterson
se svou šestičlennou kapelou, v jejichž
hudbě se k základnímu stavebnímu
kameni, kterým je elektrické blues, při-

Druhý hlavní koncert
nabídne pestrý program
Hlavní koncert v sobotu večer nabídne opravdu pestrý program. Po
úvodním vystoupení loňských a letošních vítězů soutěže Blues Aperitiv
dostane prostor kapela Low Society,
manželské duo z New Yorku hrající syrové, hrubé blues ve stylu Janis Joplin.
„Blues v podání memphiské manželské dvojice, kytaristy Sturgise Nikidese
a zpěvačky Mandy Lemonsové, rozhodně není procházka růžovou zahradou.
Z jejich hudby jde posluchači mráz po
zádech a aktivují se v něm mnohdy už
dávno zasuté pudy,“ podotýká Bezr.
Vzápětí konstatuje, že z hudebního odkazu vytahuje Low Society to nejlepší
- syrovost a vášnivost mississippské
scény, bluesrockový náboj šedesátých
let, který nepřeslechneme v Mandyině „joplinovském“ hlase a projevu, ale
i punkový přístup Iggyho Popa nebo
MC5. „Není náhoda, že Low Society
doporučil na Blues Alive v Česku žijící
britský rocker Phil Shoenfelt. A k tomu,
že na české minišňůře Low Society doprovodí Sturgise a Mandy právě rytmika Shoenfeltovy kapely Southern
Cross, pak už byl jen krůček,“ dodává
dramaturg.
Po manželském duu přivítá bluesové
publikum na hlavní scéně trojici muzikantů Moreland & Arbuckle. Ame-

Prorůstání blues s africkou hudbou nabídne koncert písničkáře Erika Bibba s malijským zpěvákem, kytaristou a písničkářem Habibem Koitém.
Foto: archiv
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dává podstatný vliv gospelu, soulu, ale
i rocku. „Lucky Peterson je považován
za jednoho z nejlepších, nejenergičtějších performerů na scéně a jeho koncerty jsou pověstné obrovskou show.
Věříme, že to bude ta pravá tečka za
letošním ročníkem Blues Alive,“ soudí
dramaturg.

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

hou posluchači v pátek těšit na polské
duo Przytuła & Kruk, v sobotu pak na
Jerguš Oravec Trio. V pivnici to v pátek rozjedou The Kingsize Boogiemen
a v sobotu ji obsadí slezský Juicy Band.

Festival doprovodí výstava
fotograﬁí Jana Adamce
V Galerii Jiřího Jílka bude festival
doprovázet cyklus snímků amatérského hudebníka a dramaturga galerie
Jana Adamce, který se fotografii věnuje
od osmdesátých let. Expozice nazvaná
Hráči vznikala od roku 2001, kdy fotograf začal dokumentovat dění v komorním prostředí pardubického
Divadla 29, malém sálu s těsným
kontaktem hudebníků s pu
p
puublikem…
„Motiv
stejný,

Elisabeth Lohringer, Trio Nada,
USA/A, 2009
a přece snímky jiné, pramenící v jedinečném okamžiku sebezapomnění
a sebepotvrzení zároveň. Ve chvíli vzájemného souznění zachycené pohotovým okem fotografa a ustálené do
obrazů s nezaměnitelnou výpovědní
silou. Tváře hudebníků, v radosti do
hry ponořené, a výmluvná gesta rukou
v typické pozici pevně srostlá s nástrojem. Živá dobře „načtená“ nervní gesta
a sympaticky klasické, černobílé snímky,
fotografované na film a mokrou cestou
vlastnoručně vyvolané v temné komoře.
Samy vystačí si beze slov,“ zve na výstavu kustod Jílkovy Galerie Miroslav Koval. Zahájena bude vernisáží za účasti
autora ve středu 7. listopadu v 18 hodin
a potrvá do neděle 2. prosince.

Na koupi vstupenky je
nejvyšší čas
O zakončení sobotního programu se postará kytarista, varhaník a zpěvák Lucky
Peterson.
Foto: archiv

Všichni, kteří si nechtějí listopadové bluesování nechat ujít, by si měli

včas opatřit vstupenky. „Na festival
se sjíždějí fanoušci z celé republiky
a také Evropy. Bohužel se stává tradicí, že právě oni si lístky objednají a na
domácí pak nezbudou. Šumperané
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 rezervovat rovněž na
adrese www.bluesalive.cz. Čtvrteční
koncert Paula Batto Jr. přitom přijde
na 90 Kč, vstupné na večerní koncert
Michala Prokopa a Vladimíra Mišíka je 240 Kč a vstupenka na páteční
hlavní koncert stojí 420 Kč. Ti, kdo
zamíří na sobotní promítání filmu
Shine A Light v kině Oko, zaplatí
50 Kč. Vstupné na Tematické odpoledne a druhý hlavní koncert pak stojí
570 Kč. Zájemci si ale mohou koupit
za 790 Kč zvýhodněnou permanentku
na páteční a sobotní hlavní koncerty
a Tematické odpoledne, k níž dostanou jako dárek tradiční CD se záznamem loňských koncertů.
Text zpracovala Z. Kvapilová,
foto: Blues Alive
Závěrečná poznámka
Bližší informace na www.bluesalive@cz. Vstupenky na všechny koncerty lze koupit v pokladně DK ve
všední dny od 14 do 18 hod., tel.č.
583 214 279, případně rezervovat na
tel. 583 214 276, e-mail: kohajdova@
dksumperk.cz.

Program festivalu Město čte knihu
▶ Čtvrtek 1. listopadu od 10 hodin v Městské knihovně
Prolog Město čte knihu - Josef Čapek
Přednáška Aleny Pomajzlové. Zahájení
výstavy knižních obálek Josefa Čapka.
Vstup volný
▶ Čtvrtek 1. listopadu od 13.30 hodin v budově SOŠ v Zemědělské ulici
Prolog Město čte knihu - Nemůžeš zabloudit, když obracíš tvář k domovu
aneb Italské listy Karla Čapka a dnešní
Itálie
Čtou Olga Kaštická a studenti školy.
Vstup volný
▶ Pondělí 5. listopadu od 18 hodin v klášterním kostele
Prolog Město čte knihu - Alfréd Strejček, Štěpán Rak: Život a dílo skladatele
Foltýna
Rezervace a předprodej vstupenek: Městská knihovna, ul. 17. listopadu, tel.č.
583 283 138.
Vstupné 80 Kč, mládež a senioři 60 Kč
▶ Úterý 6. listopadu od 17 hodin v budově
SPŠ a VOŠ v ulici Gen. Krátkého
Prolog Město čte knihu - Čtení v bačkorách
Romeo a Julie, jak je viděli William Shakespeare a Karel Čapek.
Vstup volný

▶ Čtvrtek 8. listopadu od 8 hodin
Prolog Město čte knihu - Čtenářská štafeta
Čtenářská štafeta po šumperských školách.
▶ Čtvrtek 8. listopadu od 17 hodin v Rytířském sále muzea
Čtení v muzeu, výstavy Život a doba
spisovatele Karla Čapka a Josef Čapek malíř, básník spisovatel
Úvodní slovo Kristina Váňová, čtou studenti Gymnázia Šumperk. Vstup volný
▶ Čtvrtek 8. listopadu od 19 hodin v kině
Oko
Člověk proti zkáze, 89 minut
Vstupné 30 Kč
▶ Pátek 9. listopadu od 9.30 hodin v Rytířském sále muzea
Slovensko bratří Čapků
Dokumentární film + beseda s Kristinou
Váňovou.
Vstup volný
▶ Pátek 9. listopadu od 17 hodin v sále Vily
Doris
Čtení ve Vile Doris
Povídku Peníze čtou členové Studia
D 123, hudební doprovod Zdeněk Dočekal.
Vstup volný
▶ Pátek 9. listopadu od 18.30 hodin v kině
Oko

Čintamani a podvodník, 110 minut
Vstupné 30 Kč
▶ Pátek 9. listopadu od 21 hodin na Hrádku
Nokturno na Hrádku: Čapek nebyl Magor
Koláž z textů Karla Čapka a Ivana Magora
Jirouse. Čte Aleš Kauer, zvukový doprovod Petr Válek.
Vstup volný
▶ Sobota 10. listopadu od 10 hodin v kině
Oko
Zahájení výstavy Obrázky z cest a předání cen v soutěži, film Z devatera pohádek, 64 minuty
Vstupné 30 Kč, děti 10 Kč
▶ Sobota 10. listopadu od 17 hodin v divadle
Čtení a křest knihy Nejen povídky
Čtou členové Divadla Šumperk.
Vstupné 50 Kč, předprodej v pokladně divadla
▶ Sobota 10. listopadu od 18.45 hodin v divadle na Hrádku
Ondřej Kepka uvádí: Čapek a jeho obyčejný svět
Projekce hraného dokumentárního portrétu spisovatele, filozofa a občana z produkce ČT s úvodním slovem režiséra,
beseda.
Vstup volný
▶ Neděle 11. listopadu od 10 hodin v kině
Oko
Povídání o pejskovi a kočičce, 64 minuty
Vstupné 30 Kč, děti 10 Kč

▶ Neděle 11. listopadu od 12 hodin odchod
od knihovny
Cesta na sever
Odchod pěšky od Městské knihovny
v ulici 17. listopadu 6, cestou kvizová hra.
▶ Neděle 11. listopadu od 15 hodin v restauraci Pod Trámky ve Vikýřovicích
Cesta na sever
Čtou: Karel Kocůrek, Ivo Müller, P. Milan
Palkovič, hudba Karel Kocůrek. Vstup volný
▶ Pondělí 12. listopadu od 17 hodin
v G-klubu
Čtení v G-klubu
Povídky Peníze a Glorie čtou Jan Firla
a Bára Hubíková.
Vstup volný
▶ Pondělí 12. listopadu od 18.30 hodin
v kině Oko
O věcech nadpřirozených, 101 minuta
Vstupné 30 Kč
▶ Úterý 13. listopadu od 17 hodin v klášterním kostele
Čtení v klášterním kostele Zvěstování
Panny Marie
Apokryfy čte Jan Kačer, zpívají Motýli.
Vstup volný
▶ Úterý 13. listopadu od 19.30 hodin v divadle
Jedu k mámě a K přátelům
Beseda s Janem Kačerem nad jeho knihami.
Vstup volný
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Chcete prodávat
občerstvení na trzích?
Zúčastněte se dražby
Prodejci alkoholických nápojů a občerstvení, kteří mají zájem účastnit se
trhů nazvaných Vánoce na Točáku, jež
budou probíhat od 30. listopadu do
23. prosince vždy od osmé ranní do
osmé večerní, si mohou v dražbě pronajmout tři stánky a čtyři dřevěné
domky, které vlastní místní radnice.
Veřejné výběrové řízení je naplánováno na pondělí 5. listopadu.
K dispozici jsou tři prodejní stánky
a čtyři dřevěné domky, z nichž jeden
musí nájemce ve dnech 7. a 8. prosince uvolnit pro prodej vánočních
štol a svařeného vína z partnerského Bad Hersfeldu. Vyvolávací cena
je v případě stánků dvě stě korun za
den, u dřevěných domků pak čtyři sta
korun denně. Nájemné je třeba zaplatit v plné výši do tří dnů od podpisu
nájemní smlouvy. Veřejné výběrové
řízení přitom proběhne v pondělí
5. listopadu v obřadní síni ve druhém
poschodí historické budovy radnice
na náměstí Míru 1. Bližší informace
podá Olga Hajduková, vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tel.č.
583 388 519, e-mail: olga.hajdukova@
sumperk.cz.
-red-
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Soutěž v interpretaci melodramu
se opět uskuteční v Šumperku
Ve dnech 10.–11. listopadu proběhne
v koncertním sále ZUŠ Šumperk v Žerotínově ulici 11 již 2. ročník Soutěže
v interpretaci koncertního melodramu
pro žáky LDO s klavírní spoluprácí
pedagogů ZUŠ. Po loňské premiéře
této celorepublikové soutěže, na niž
se sjeli zájemci ze sedmnácti různých
„ZUŠek“, navazujeme letos pokračováním tohoto klání. Vzhledem k velkému
zájmu uchazečů o první ročník, který
se skládal ze dvou věkových kategorií, je letošní soutěž určena pouze pro
mladší kategorii do patnácti let. Starší
kategorie 16–18 let přijde na řadu příští rok. Organizátoři soutěže, občanské
sdružení Spolek Galimatyáš a Základní
umělecká škola Šumperk, srdečně zvou
všechny zájemce, kteří se chtějí na průběh soutěže podívat a nahlédnout do
tajů tohoto žánru. Tuto šumperskou
aktivitu vítá a poskytla jí svou záštitu
přední česká herečka Hana Maciuchová, která je též významnou interpretkou melodramu.
Melodram představuje unikátní propojení textové, tedy recitované, a hudební složky, které plynou souběžně,
a společně tak sdělují obsah směřující
k vyšší kvalitě uměleckého projevu. Pro
žáky recitátory skýtá tento žánr nové

možnosti přístupu k přednášenému
textu, neboť jsou nuceni respektovat
hudební průběh celku coby nedílnou
součást jejich pojetí dané předlohy.
Výkony recitátorů ve spojení s klavíristy bude posuzovat odborná pětičlenná porota: skladatel a klavírista
J. Knotte, B. Rozehnalová z katedry
Českého jazyka a literatury PdF UP
v Olomouci, hudební skladatel T. Hanzlík z katedry Hudební výchovy na PdF
UP v Olomouci, přední česká herečka
a recitátorka M. Hrachovinová, jež je
ředitelkou Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu,
L. Přibylová z katedry Hudební výchovy na PdF UJEP v Ústí nad Labem.
Šumperská soutěž v interpretaci melodramu je jediným podnikem tohoto
zaměření na poli základního uměleckého školství v republice a pevně věříme, že její úspěšný loňský start povede
k dlouhodobému každoročnímu setkávání mladých lidí, kteří se nebojí
proniknout do úskalí interpretace melodramu a jsou schopni rozpoznat jeho
krásu. Druhý ročník soutěže slibuje
pestré zastoupení škol ze všech koutů
naší vlasti a množství nových zážitků
pro všechny přítomné.

P. Vočka, T. Karlíková

Církevní rok v hudbě:
Mše svaté Cecilie
Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v měsíci listopadu třetí částí.
Posluchačům nabídne skladbu Messa
di Santa Cecilia italského renesančního
skladatele G.P. da Palestriniho, jenž žil
a tvořil v šestnáctém století.
„22. listopadu má svátek svatá Cecilie, mučednice, patronka duchovní
hudby, muzikantů, varhaníků, zpěváků, básníků, řemeslníků zhotovujících
hudební nástroje a slepců,“ říká zakladatel cyklu Církevní rok v hudbě Vít
Rozehnal. Právě tento svátek podle něj
inspiroval pořadatele cyklu k zařazení
mše, kterou italský renesanční skladatel G.P. da Palestrina věnoval svaté Cecilii. „Je to mimořádné dílo, na kterém
se podíleli i další renesanční skladatelé,
jež působili v Římě a kteří spolupracovali s Palestrinou na mnohých hudebních projektech,“ podotýká Rozehnal
a dodává, že k nahrávce jsou přidána
ještě další moteta věnovaná svaté Cecilii a jeho slavné Magnificat. Třetí pokračování hudebního cyklu proběhne
ve středu 7. listopadu. Jeho dějištěm
bude od 19 hodin zkušebna Scholy od
Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na
Kostelním náměstí 4. 
-red-

Jsme zkrátka tenisoví blázni, říká seniorský mistr světa František Čech
Pokračování ze str.1
„Měli jsme předběžně sbaleno a čekali, jestli se
František dostane do semifinále. Jakmile to bylo jasné, ještě v noci jsme se tam rozjeli. Když jsme mu
volali, říkal, ať nejezdíme, že se nevykoupeme. To ale
nevěděl, že už jsme v Benátkách a na koupání vůbec
nemyslíme,“ popisuje s úsměvem „výpravu“ do Chorvatska Alena Čechová, která zvládá hned dvě důležité
role. Je nejen největší „fanynkou“ Františka Čecha, ale
i jeho hlavní „manažerkou“. „Byl to zážitek, vidět, co
lidé v tomto věku na kurtu předvádějí. A na Františka
jsem byla strašně hrdá, protože neměl problém svým
spoluhráčům přiznat každý míč,“ zdůrazňuje paní
Alena a dodává, že „na kolena“ je oba s manželem
Ivem dostala finálová atmosféra, kdy Františka Čecha
přišli podpořit poražení soupeři a podařilo se sehnat
i českou vlajku.
S finalistou Kingem Van Nostrandem se šumperský
tenista potkal před dvěma lety v Karlsruhe v jednom
družstvu. „Je sice starší, ale hraje výborně, byl dokonce v nominaci na Davis Cup,“ říká František Čech.
Nejobtížnější byl podle něj druhý set, kdy za stavu
3:5 snížil Američan skóre ze 40:0 na 40:30. „Neměl
mi děkovat za vrácený míč, to mě naštval,“ podotýká novopečený seniorský mistr světa, který nakonec
set vyhrál a svého soupeře porazil 6:4 a 7:5. „Nejdřív
cítíte velké překvapení, teprve pak přijde uspokojení,
že tenis neděláte úplně nadarmo. Největší odměnou je
samozřejmě medaile,“ přiznává František Čech, podle
něhož musí jít člověk vítězství hodně naproti, ale současně musí mít i štěstí a důležité je také dobré rodinné
zázemí.
Jen dvě hodiny po finále pak nastoupil šumperský
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Kromě zlata získal František Čech spolu s Ladislavem Vysockým stříbro v deblu.  Foto: A. Čechová
závodník spolu s Ladislavem Vysockým na čtyřhru.
V semifinále přitom porazili německou dvojici Hamm
– Roedermund 6:0, 2:6 a 10:5, ve finále pak podlehli
Fuhrmannovi se Seemannem 2:6 a 4:6. Nečekanou
stříbrnou medaili si tak nadělil ke svým šestasedmdesátým narozeninám, které oslavil 21. září. A ke zlatu
a stříbru přibyl bronz v soutěži družstev. Trojnásobnému medailistovi poblahopřál k neuvěřitelnému
výkonu kromě jiných i šumperský starosta Zdeněk
Brož. „Mám obrovský obdiv k tenistům, kteří pošlou
míček tam, kam chtějí. A ještě víc je obdivuhodné, že
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se dokáží udržet v takové kondici,“ řekl během říjnového setkání na radnici Zdeněk Brož. „Vysvětlení je
jednoduché. Jsme zkrátka tenisoví blázni, jinak se to
říct nedá,“ reagoval František Čech, jehož vzorem je
o víc než deset let starší tenista František Severa ze
Zruče nad Sázavou. „Chodil už o francouzské holi, ale
když přišel na kurt, pověsil ji, odehrál zápas a odcházel s holí a se slovy „Ty, zameť to, mě nějak bolí noha“,
určenými mladšímu soupeři,“ přiblížil svůj tenisový
vzor vitální senior.
Do Šumperka se František Čech přistěhoval se svými rodiči v roce 1949 z Vamberka, s místním tenisem
pak spojil svůj život o rok později, kdy se stal členem
oddílu tenisu ČOS Šumperk. Závodně hrál za družstvo dorostu a dospělých krajský přebor a třináct let
působil ve II. tenisové lize. Od svých pětačtyřiceti let
se věnuje seniorskému tenisu. Dnes je tento šestasedmdesátiletý sportovec jedenadvacetinásobným vítězem velké ceny seniorů a v republice prakticky nemá
ve své kategorii soupeře. Loni byl nominován do reprezentačního mužstva seniorů pro mistrovství světa
v Turecku, které v kategorii nad pětasedmdesát let získalo bronzovou medaili. Na letošním mistrovství pak
úspěch ztrojnásobil. Ze šestnáctého místa světového
žebříčku jednotlivců se vyhoupl na třetí pozici, s velkou pravděpodobností se tak stane „skokanem roku“.
Na první místo mu přitom chybí pouze sto dvacet pět
bodů, což představuje absolvování jednoho vítězného
turnaje. „Zjistila jsem, že 3. prosince se hraje turnaj ve
Španělsku. Rezervovala jsem letenky a teď jen musíme
Františka přesvědčit, aby do toho šel,“ prozrazuje nejbližší plány snacha – „manažerka“ Alena Čechová.

Z. Kvapilová

12
2

Kulturní servis
zpravodajství/rozhovor

Městská knihovna

Vila Doris

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září

Po, Út, St
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
8–11 12–18
12–17
Zavřeno
Zavřeno
8–11 12-18
12-17
8 – 12
8 – 12

Knihovna Sever
tel. 583 215 530
10–12 13–18
Zavřeno
10–12 13–18
Zavřeno

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

Pontis, středisko Sever
26.10. od 10 hodin v „KD“
1.11. od 14 hodin v „KD“
6.11. od 16 do 17.30 hodin
9.11. od 10 hodin v „KD“
9.11. od 14 hodin v „KS“

Přednáška „Školní zralost II.“ Funkce potřebné
k úspěšnému zahájení školní docházky, rizika
předčasného zaškolení. Přednáší B. Hradilová.
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Mirox
Klub filatelistů
Přednáška „Shrnutí poznatků“
Přednáší M. Iliadisová
Taneční odpoledne pro seniory
Hrají Staří kamarádi
Mateřské centrum

Každé pondělí, úterý
a pátek vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“ Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační
aktivity
Každé pondělí
Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině
od 13.30 hodin v „KS“
- začátečníci
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“ Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině
- pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“ Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna
Každou středu od 10 hodin v „P“ Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“ Kroužek ručních prací
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové na čísle 732 561 061, „KS“ =
Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.

Zahrada srdce
Od pondělí do pátku
vždy od 9 do 17 hod.
Od pondělí do pátku vždy
od 10 do 11.30 hodin
Každou středu od 16 do 17 hod.
Každé pondělí od 19 hod.

Herna pro děti s možností hlídání
Klub něžná náruč 

Klub pro rodiče s dětmi

Cvičíme a tancujeme podle Míši Růžičkové
Podvečerní meditace provázené Ivanou 		
Veverkovou
Každou středu od 16 do 17 hod. Tancuj, cvič a zpívej 
Hodinka pro děti
Každý čtvrtek od 18 do 21 hod. Setkávání s konstelacemi
25.10. a 8.11. od 18 do 21 hod. Sebepoznávací podvečery s konstelacemi 		
a meditací I. Veverková
30.10. a 1.11. od 18 hod.
Setkávání v meditaci s Ivem Halkocim
6.11. od 9.30 hod.
Dopolední dostaveníčko na téma: Rodiče, 		
děti a my aneb mezilidské vztahy ve světle 		
vědomí 
I. Veverková
Bližší informace: Zahrada srdce, Hlavní třída 20 (3. patro), www.zahradasrdce.cz,
tel: 773 379 408, e-mail: info@zahradasrdce.cz.

Každé pondělí, každou středu,
každý čtvrtek a každý pátek
od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Každé úterý od 17 do 18.30 hod.
v MC na „K“
Každou středu od 17 do 18.30 hod.
v MC na „K“
Od 30.10. každé úterý a čtvrtek
vždy od 16 do 18 hodin v IT na „K“

Volná herna
Cvičení pro nastávající maminky
Laktační poradna

Počítačový kurz multimédia 8 lekcí po 2 hod.,
inf. B. Vavruša, tel.č. 731 610 031, 		
vavrusa@doris.cz.
Město čte knihu Program a další informace
Od 27. října do 13. listopadu
na www.mestocteknihu.cz
7.11. od 17 hodin v AT na „K“
Sedánky pro mamky Výtvarné tvoření pro
ženy každého věku
9.11. od 17 hodin v sále Vily Doris Město čte knihu: Čtení ve Vile Doris Čtou
členové studia D 123, hudební doprovod 		
Zdeněk Dočekal
10.11. od 14 do 17 hodin v AT na „K“ Keramika pro veřejnost (volné tvoření)
Bližší informace: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č.
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín – Komenského 9, Šumperk: tel.č.
583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail:
vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

Centrum pro rodinu
Psychologické doprovázení na cestách 		
života
Poradenství s P. Vaculkovou, 		
zdarma, objednávky na tel.č. 777 988 864.
Každou středu od 9.30 hodin ve „FS“ Sedmikrásek Program pro předškolní děti
31.10. od 17.30 hod. ve „FS“
Přetrvávají porucha pozornosti s hyper-		
aktivitou či poruchy učení do dospělosti?
Dají se léčit?
Přednáší E. Rozsívalová,
dětská lékařka psychiatrie
9.11. od 19 hod. ve „FS“
Podzimní tvoření s H. Heiserovou
Info a přihl. na 731 402 395
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395 – zde rovněž nabídka poradenství pro všechny, kdo se ocitli v obtížných situacích, s M. Řezníčkovou,
FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax v ulici M.R. Štefánika 28
V učebně firmy Uvax

DDM U Radnice
24.10. od 15 hodin v dílně
Stavíme modelovou železnici
3.11. od 9 do 14 hodin
Keramika pro každého
v keramické dílně ve 2. patře
3.11. od 9 do 14 hodin
Šperkování 
Výroba šperků
v ateliéru ve 3. patře
8.11. od 15 hodin v dílně
Železniční modelářství od A do Z
Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk,
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

ZUŠ Šumperk
29.10. v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ
10.-11.11. vždy od 9 hodin 		
v koncertním sále ZUŠ		
Bližší informace: Základní umělecká
www.zus-sumperk.cz.

Kytarový podvečer
2. ročník celostátní soutěže
v interpretaci koncertního melodramu
škola Šumperk, Žerotínova ul., http://

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na www.utulekosoblazsko.cz/.
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