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Zítra se město začte 
do Čapka, příští týden 
ho zaplní blues
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Senátní duel byl podle 
Zdeňka Brože otázkou 
nabídky a poptávky 

Divadlo se mění v Nebe na zemi, 
přilétne do něj Racek

Výborné herecké výkony a vtipné  
dialogy nabízí v pořadí druhý titul le-
tošní sezony šumperského divadla. Sa-
tirická hra Voskovce a Wericha Nebe 
na zemi měla premiéru v závěru října, 
v listopadu se pak v repertoáru objevu-
je hned čtyřikrát. A na předposlední 
měsíc letošního roku chystají divadel-
níci rovněž Čechovova Racka. Insce-
naci z loňské sezony uvedou v pondělí   
12. listopadu naposledy.

O tom, že hra Nebe na zemi se po 
úpravách dramaturga Ondřeje El-
bla přiblížila k současnosti a naráží 
i na dnešní politické problémy, svědčí 
ohlasy diváků. Ač poměrně dlouhé má 
představení potřebnou „šťávu“ a doká-
že udržet pozornost přítomných v sále. 
V šumperské verzi sestupuje místo 
boha Jupitera na zemi, kde je podle něj 
opravdové nebe, čert. Láká ho dobro-

družství s krásnou manželkou obsta-
rožního a žárlivého notáře, do jehož 
domácnosti se vetře v podobě hezkého 
mladíka. Do role Čerta obsadil režisér 
Matěj T. Růžička Matěje Kašíka. Role, 
jež v původní inscenaci hráli Voskovec 
s Werichem, ztvárnili Olga Kaštická 
a Petr Komínek. Atmosféru na jevišti 
dotvářejí scéna Natálie Pelcové, kostý-
my Kateřiny Bláhové a hudební dopro-
vod Zdeňka Dočekala. 

Pro sezonu 2012/2013 připravilo di-
vadlo sedm premiér, z nichž dvě jsou 
pohádkové. Po zářijové tragédii Mac-
beth a říjnové komedii Nebe na zemi 
se další premiérová opona zvedne v so-
botu 15. prosince. Místní ansámbl se 
představí ve Wildeho komedii Straši-
dlo cantervillské, kterou režíruje Adam 
Doležal. Tragikomedii režiséra Ondřeje 
Elbela V pátek v 7 u Řeka uvidí diváci 

poprvé 16. února a poslední premiéru 
sezony, kterou je Vančurovo Rozmarné 
léto v režii Jana Nováka, chystá divadlo 
na 6. dubna. Pro děti jsou pak připra-
veny dvě pohádky – Malá čarodějnice 
v režii Bohdany Pavlíkové a Pohád-
ky ovčí babičky, jejichž režie se ujal 
Konrád Popel. 

A na co se mohou příznivci diva-
dla těšit v nejbližších dnech? Kromě 
zmíněného Nebe na zemi se v pondělí 
12. listopadu odehraje naposledy na 
šumperském jevišti Čechovův Racek, 
kterého s místními herci nastudovala 
v loňské sezoně Hana Mikolášková. 
Představení začíná v 17 hodin a zájem-
ci si mohou vstupenky nejen na tuto 
inscenaci koupit v pokladně divadla 
od pondělí do pátku vždy od 15 do 
17 hodin nebo hodinu před začátkem 
představení.  -zk-

Druhou premiérou letošní sezony bylo Nebe na zemi. V roli Klementa se představil Tomáš Krejčí, farskou kuchařku Barku 
hraje Olga Kaštická a kněze Petr Komínek, v popředí ležícího statkáře Cavernu pak Jiří Konečný.  Foto: J. Valchař

Od 15. do 17. listopadu bude patřit 
Šumperk mezinárodnímu festivalu 
Blues Alive.     Strana 2

Nový park, jenž vyrostl na poli u pe-
kárny Skřivánčí dvůr, se již otevřel ve-
řejnosti.      Strana 3

Střední odborná škola v Zemědělské 
ulici oslavila začátkem října 145. výročí 
založení.      Strana 6

Dramaturg a šumperský rodák Bed-
řich Ludvík zve posluchače na cestu 
na Howk Tower.     Strana 7
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Město čte knihu/Blues Alive

Měsíc listopad se v Šumperku nese 
již devátý rok ve znamení knihy. Místní 
radnice spolu s knihovnou, DDM Vi-
lou Doris, kinem Oko, divadlem, Vlas-
tivědným muzeem, Domem kultury 
a šumperskými školami nabídnou od 
čtvrtku 8. do úterý 13. listopadu 
další ročník literárního 
a filmového festivalu 
nazvaného Město čte 
knihu. V centru 
pozornosti je ten-
tokráte dílo Karla 
Čapka.

Přímo pro festi-
val sestavili pořada-
telé knihu nazvanou 
Nejen povídky, která 
představuje velmi stručný 
výbor z díla Karla Čapka. Publikaci, 
kterou ilustroval místní výtvarník Petr 
Válek, vydalo nakladatelství Veduta Ští-
ty a zájemci si ji opět budou moci koupit 
na podvečerních čteních. 

Ve čtvrtek 8. listopadu zahájí festival 
Čtenářská štafeta. Odstartuje úderem 
osmé ranní z knihovny Sever v Teme-
nické ulici a postupně navštíví místní 

základní a střední školy. První podve-
čer s knihou Nejen povídky a s míst-
ními gymnazisty se pak odehraje zítra 
v 17 hodin v Rytířském sále šumper-
ského muzea, v němž budou mimo jiné 
k vidění výstavy nazvané Život a doba 

spisovatele Karla Čapka a Josef Čapek 
- malíř, básník spisovatel. Obě 

výstavy uvede ředitelka Pa-
mátníku Karla Čapka ve 

Staré Huti Kristina Vá-
ňová, která zde o den 
později, v pátek 9. lis-
topadu, od půl desáté 
promítne dokumen-

tární snímek Slovensko 
bratří Čapků, na který na-

váže beseda.
V pátek 9. listopadu budou od                  

17 hodin ve „čtecím“ maratonu pokra-
čovat v sále Vily Doris v ulici 17. lis-
topadu členové studia D123. Úderem 
deváté večerní pak nabídnou pořadatelé 
v divadelním Hrádku Nokturno Čapek 
nebyl Magor - koláž z textů Karla Čapka 
a Ivana Magora Jirouse připravuje Aleš 
Kauer, o zvukový doprovod se postará 
Petr Válek.

A do divadla zamíří lidé i v sobotu  
10. listopadu. V první části večera se 
bude od páté odpolední především číst 
a křtít letošní publikace, ve druhé části 
pak Ondřej Kepka uvede hraný doku-
mentární portrét z produkce České tele-
vize Čapek a jeho obyčejný svět, po jeho 
promítnutí bude následovat beseda.

V neděli 11. listopadu se festival 
Město čte knihu ponese ve znamení 
happeningu nazvaného Cesta na sever. 
Ta povede od knihovny do restaurace 
Pod Trámky ve Vikýřovicích. Vyráží 
se v pravé poledne od knihovny, ces-
tou čeká účastníky pochodu kvizová 
hra a Pod Trámky se bude samozřejmě 
číst, knihy se ujmou Karel Kocůrek, Ivo 
Müller a páter Milan Palkovič.

Pondělní podvečer bude patřit 
v G-klubu povídkám Peníze a Glorie, 
které přečtou Jan Firla a Bára Hubíková. 
Závěrečnou tečku za festivalem pak uči-
ní v úterý 13. listopadu od páté odpo-
lední v klášterním kostele Motýli a Jan 
Kačer. S tímto hercem a režisérem se 
budou moci zájemci potkat ještě jednou. 
O půl osmé večer totiž začíná v divadle 
setkání spojené s besedou nad jeho 

knihami Jedu k mámě a K přátelům.
Pravidelnou součástí festivalu Město 

čte knihu se již staly výstavy. Kromě 
výstavy kreseb Petra Válka v divadle 
a výstavy Čapkových knižních obálek 
v knihovně je na programu i putovní 
výstava po šumperských školách na-

Za osm dnů, od čtvrtku 15. do sobo-
ty 17. listopadu, bude již posedmnácté 
patřit Šumperk mezinárodnímu festiva-
lu Blues Alive. Přehlídce, kterou zahájí 
v klášterním kostele slovinský kytarista 
Paul Batto Jr., budou vévodit hvězdy ne-
jen bluesového žánru.

„Myslím, že se nám stejně jako v před-
chozích ročnících také letos podařilo 
sestavit program tak, aby návštěvníci 
Blues Alive byli spokojeni,“ říká ředitel 
Blues Alive Vladimír Rybička. Letoš-
ní ročník nabídne posluchačům opět 
lákavé menu složené hned z několika 
chodů. Počínaje výstavou fotografií Jana 
Adamce v Galerii Jiřího Jílka přes čtvr-
teční reprízu legendárního společného 
narozeninového koncertu Michala Pro-
kopa s Framus Five a Vladimíra Mišíka 
s Etc... až po páteční a sobotní vystou-
pení hvězd světového formátu, jako 
jsou Shemekia Copelandová, Lucky 
Peterson, Jim Campilongo či Eric Bibb 
a Habib Koité.

I přes svoje mládí si již Shemekia 
Copelandová vydobyla místo na pomy-
slném bluesovém vrcholu. V roce 2011 
na Chicago Blues Festivalu získala ofici-
álně titul „královna blues“, korunu Koko 
Taylorové jí předala dcera této legendár-
ní zpěvačky Cookie Taylorová. „Sheme-
kiin výrazný a silný hlas dává její hudbě 
obrovskou sílu a energii. Jakoby vychá-
zel z hloubi její duše, z ulic, kde vyrostla, 
z každodenních městských zvuků,“ líčí 
dramaturg festivalu Ondřej Bezr. Jim 
Campilongo pak podle něj představuje 

kultovní postavu pro všechny kytaristy. 
A prorůstání blues s africkou hudbou po 
loňském úspěšném hostování projektu 
JuJu ukáže společný koncert písničká-
ře Erika Bibba s malijským zpěvákem, 
kytaristou a písničkářem Habibem 
Koitém. 

Sobotní program a celé šumperské 
festivalové dění zakončí kytarista, var-
haník a zpěvák Lucky Peterson se svou 
šestičlennou kapelou. V jejich hudbě 
se k základnímu stavebnímu kame-
ni, kterým je elektrické blues, přidává 
podstatný vliv gospelu, soulu, ale i roc-
ku. „Osmačtyřicetiletý Peterson je také 
považován za jednoho z nejlepších, 

nejenergičtějších performerů na scéně 
a jeho koncerty jsou pověstné obrov-
skou show. Věříme, že to bude ta pravá 
tečka za letošním ročníkem Blues Ali-
ve,“ soudí Bezr.

Do Šumperka se letos vrátí s novou 
kapelou australský kytarista a písničkář 
Hugo Race, bývalý člen kapely The Bad 
Seeds Nicka Cavea. K dalším vystupují-
cím budou patřit například kapela Low 
Society, manželské duo z New Yorku 
hrající syrové, hrubé blues ve stylu Janis 
Joplinové, podobně syroví Moreland 
& Arbucle z USA, Mississippi Big Beat 
Band z Maďarska, Juicy Band z Polska, 
Paul Batto Jr. ze Slovinska, který zahraje 
speciálně připravený gospelový pro-
gram v klášterním kostele, a další.

K letošnímu 50. výročí vzniku kapely 
Rolling Stones se vrátí dva programové 
body: diváci v rámci tradiční sobotní 
dopolední projekce uvidí snímek Marti-
na Scorseseho Shine A Light, který ma-
puje jak koncert Rolling Stones v Beacon 
Theatre v roce 2006, tak i díky archivním 
záběrům historii kapely. Tematické od-
poledne pak nabídne naživo písně slav-
né rockové kapely v podání slovenských 
bluesmanů sdružených ve formaci Rol-
ling Stones 50 Anniversary Band. 

Nedílnou součástí každého Blues Ali-
ve jsou tradiční noční jam sessions. Je-
jich dějištěm budou v pátek a v sobotu 
po skončení hlavního večerního progra-
mu dvě místa, a to foyer Domu kultury 
a pivnice Holba. Veškeré informace jsou 
uvedeny na www.bluesalive.cz.  -zk-

Zítra se město začte do Čapka, příští týden ho zaplní blues

Bluesoví fandové obsadí Šumperk příští týden již posedmnácté

Autorem kreseb v publikaci Nejen po-
vídky je místní výtvarník Petr Válek.

S Lanem bezpečně na „PĚTCE“ 
projekt města Šumperka

Máš volný čas a je ti 10–17 let? 
Pak můžeš přijít do tělocvičny nebo 
na hřiště ZŠ ve Vrchlického ulici 22

 každou středu od 14:00 
do 16:00 hodin nebo každou 

sobotu od 14:30 do 16:30 hodin  
hrát florbal, fotbal, basketbal 
nebo baseball či badminton.

Sportovní vybavení je k dispozici. 
Aktivity probíhají pod vedením 
lektorů Lano o.s. a jsou zdarma.

Tel. kontakty na vedoucí: 
734 696 647, 721 549 553, 
603 996 467, 734 864 122.

Křesťanské společenství žen Aglow 
srdečně zve k setkání 

s Katkou a Zdeňkem Uhlíkovými 
na téma:

„Hledání smyslu života“
v sobotu 10. listopadu ve 14 hodin 

v modlitebně BJB 
v ul. M.R. Štefánika 10Hvězdou pátečního večera bude She-

mekia Copelandová, nejvýznamnější 
bluesová zpěvačka současnosti. 
 Foto: archiv BA

zvaná Do Anglie s Karlem Čapkem 
a také výstava Obrázky z cest, která 
bude zahájena v sobotu 10. listopadu 
v deset hodin dopoledne v kině Oko 
a jež představí výběr prací zaslaných 
do literární a výtvarné soutěže, kte-
rou letos pořadatelé festivalu Město 
čte knihu vyhlásili. Součástí vernisáže 
bude slavnostní předání cen těm nej-
lepším. Program festivalu je zveřejněn 
na adrese www.mestocteknihu.cz. -zk-
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Informace/Zpravodajství

Lidé si připomněli čtyřiadevadesátiny 
samostatného státu

Devadesát čtyři let od vzniku samostatného čes-
koslovenského státu si ve středu 24. října připomněli 
Šumperané u pomníku prvního prezidenta T.G. Ma-
saryka, jenž se nachází na stejnojmenném náměstí 
u Gymnázia. Vzpomínkový akt již tradičně uspořá-
daly místní radnice spolu se Svazem protifašistických 
bojovníků, Konfederací politických vězňů a Českou 
obcí sokolskou. Na setkání nechyběli kromě předsta-
vitelů města ani zástupci politických stran.

„Vyhlášení Československé republiky v říjnu 
1918 předcházelo mnohaleté úsilí českých a sloven-
ských politiků v čele s později prvním prezidentem                  
T.G. Masarykem. Ten ve svých pamětech mluvil 
o tom, že první republika bude jako mladá demokra-
cie potřebovat padesát let, aby se plně stabilizovala 
a rozvinula, včetně potlačení všech negativních lid-
ských vlastností vypěstovaných režimem mocnářství. 
Bohužel dostala šanci pouhých dvacet let, za které ovšem udělala obrovský skok do Evropy i světa po 

všech stránkách,“ řekl během slavnostního setká-
ní šumperský starosta Zdeněk Brož a připomněl, že 
nový český stát navázal na demokratické tradice první 
republiky. V rozvoji současné demokracie bychom se 
tak podle něj měli opírat o pozitivní historické zkuše-
nosti, které nám předkládá právě období Masarykovy 
první republiky. „Přeji naší zemi, abychom nemuseli 
čekat oněch předpovídaných padesát let a mohli se 
mnohem dříve ohlédnout s větším uspokojením, než 
tomu je, bohužel, dosud,“ dodal starosta.

Nejvýznamnější státní svátek si lidé připomněli 
předposlední říjnovou středu rovněž během večer-
ního slavnostního koncertu Moravské filharmonie 
Olomouc v místním Domě kultury. -zk-

Nový park, jenž vyrostl na poli u pekárny Skřiván-
čí dvůr, se již otevřel veřejnosti. Šumperská radnice 
získala na jeho realizaci více než čtyř a půlmiliono-
vou dotaci z Operačního programu Životní prostředí, 
rozpočet celého projektu pak je 6,6 milionu korun. 

Projekt nazvaný Park U Pekárny vznikl na základě 
studie Příměstský les Šumperk z ledna roku 2005, kte-
rá řeší celý příměstský rekreační les v okolí Šumper-
ka. Pro zřízení parku či lesoparku byly navrženy dvě 
lokality, a to starý ovocný sad u někdejšího plicního 
sanatoria a prostor u pekárny. Právě ten byl vybrán 
k realizaci.

Projektová dokumentace parku u pekárny Skřiván-
čí dvůr byla zpracována před třemi lety a město na 
jeho vytvoření získalo dotaci ve výši 4,571 milionu 
korun z evropského Operačního programu Životní 
prostředí. Do realizace se pak pustilo v říjnu roku 
2010. Šlo především o terénní úpravy, výsadbu zeleně 
a oplocení. Na ploše 6,2 hektaru se přitom vysadilo 
více než čtyři a půl tisíce kusů dřevin. Před zvěří chrá-
ní kmeny velmi mladých stromků pletivo. Výsadbové 
práce jsou již ukončeny a nyní probíhá následná péče 
o zeleň, která skončí v listopadu roku 2014. Do oplo-
ceného parku se vstupuje brankami, které je třeba 
kvůli zvěři zavírat.

V budoucnu počítá radnice s vybudováním dětské-
ho hřiště s herními prvky a s rozmístěním mobiliáře. 
Vzniknout by zde měly i sáňkovací dráhy pro děti.  -zk-

V budoucnu počítá místní radnice s vybudováním 
dětského hřiště s herními prvky. 

Do oploceného parku se vstupuje brankami, které je 
třeba kvůli zvěři zavírat.  Foto: -zk-

Kytice položili k pomníku zástupci města a poli-
tických stran, Svazu protifašistických bojovníků, 
Konfederace politických vězňů a České obce so-
kolské.  Foto: -zk-

      Zastupitelé se sejdou 
příští týden

První podzimní zasedání Zastupitelstva města 
Šumperka je naplánováno na čtvrtek 15. listopadu. 
Jeho členové se seznámí s plánem zimní údržby 
komunikací ve městě a schválit by měli podmínky 
při udělování Cen města za rok 2012, jednotlivé ka-
tegorie a časový harmonogram vztahující se k to-
muto prestižnímu ocenění. Chybět nebude ani řada 
finančních a majetkoprávních záležitostí. Listopa-
dové zasedání šumperského zastupitelského sboru 
odstartuje příští čtvrtek v 15 hodin v zasedací míst-
nosti městské úřadovny v Rooseveltově ulici.  -red-

      Jednodenní či dvoudenní 
Slavnosti města? 
Rozhodne anketa

Anketu týkající se časového rozvržení Slavnos-
tí města Šumperka, jež každoročně zahajují letní 
turistickou sezonu, vyhlásila nedávno místní rad-
nice. Lidé mohou na stránkách www.sumperk.cz 
hlasovat do konce listopadu.

„V anketě mohou občané hlasovat pro stávající 
dvoudenní variantu Slavností, které se konají začát-
kem června v pátek i v sobotu, nebo pro novou jed-
nodenní variantu,“ říká tisková mluvčí šumperské 
radnice Olga Hajduková. Vzápětí dodává, že ve dru-
hém případě by se Slavnosti města konaly v sobotu. 
„Jednodenní varianta by neubrala nic na tradičním 
programu. Ten by byl naopak pestřejší a tečkou za 
celým dnem by byl slavnostní průvod a ohňostroj,“ 
zdůrazňuje tisková mluvčí, které lze e-mailem na ad-
resu Olga.Hajdukova@sumperk.cz zaslat i případné 
připomínky a náměty ke zmíněné akci. Hlasovat pak 
je možné do pátku 30. listopadu.  -red-

      Šumperk skončil 
v průzkumu Město 
pro byznys druhý v kraji

Podnikatelsky nejpřívětivějším městem Olo-
mouckého kraje je letos Prostějov. Na druhém mís-
tě skončil ve srovnávacím výzkumu Město pro byz-
nys, který již pátým rokem hodnotí dvě stě pět obcí 
s rozšířenou působností a dvaadvacet městských 
částí hlavního města České republiky, Šumperk. 

Obce se ve srovnávacím výzkumu Město pro byz-
nys hodnotí na základě padesáti kritérií rozdělených 
do dvou oblastí: podnikatelské prostředí a přístup 
veřejné správy. Druhou jmenovanou oblast, která 
se na celkovém hodnocení podílí padesáti procenty, 
mohou svým chováním radnice ovlivnit. Právě v ní 
si vedl velmi dobře vítězný Prostějov. Druhé místo 
si pak odnesl loni dvanáctý Šumperk. Místní podni-
katelé vnímají velmi pozitivně nízkou míru korup-
ce, jsou spokojeni s přehledností webových stránek 
a pochvalují si také stabilitu krajiny. Třetí Lipník nad 
Bečvou získal výborné hodnocení za ceny staveb-
ních pozemků nebo za počet městských strážníků.

Město pro byznys je srovnávací výzkum, jehož cí-
lem je vytvořit diskuzní platformu na téma podpory 
malého a středního podnikání ze strany místních 
samospráv. Vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, od-
borným garantem pak Hospodářská komora.  -red-

Park u pekárny je otevřen veřejnosti, v budoucnu 
zde vyroste dětské hřiště i sáňkovací dráha

Devadesát čtyři let od vzniku samostatného českoslo-
venského státu si připomněli Šumperané u pomníku 
prvního prezidenta T.G. Masaryka.             Foto: -zk-
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Informace/Seriál šumperské firmy

V pondělí 29. října navštívila Šumperk dvacítka sta-
rostů ze Združenia miest a obcí Hornej Nitry z okresu 
Prievidza. Během společného semináře, na němž se 
sešli se starosty obcí z ORP Šumperk, se měli mož-
nost vzájemně poznat, vyměnit si zkušenosti a získat 
informace o možnostech budoucího rozvoje svých 
měst a obcí. Setkání pořádaly Místní akční skupiny 
MAS Šumperský venkov a MAS Horní Pomoraví ve 
spolupráci s městem Šumperkem. 

Starosty ze Slovenska přijal v obřadní síni radni-

ce starosta města Zdeněk Brož a po společném pro-
gramu se všichni vydali do Koutů nad Desnou, kde 
na ně čekali starostové z okolních obcí. Zde proběhl 
seminář, na kterém se prezentovaly město Šumperk, 
Mikroregion Zábřežsko a Svazek obcí údolí Desné. 
Svou činnost zde představily i místní akční skupi-
ny MAS Šumperký venkov a MAS Horní Pomoraví. 
Starosta Dolních Studének a zároveň manažer MAS 
Šumperský venkov Radim Sršeň seznámil zúčastněné 
s návrhem struktury operačních programů v ČR pro 
čerpání prostředků Evropské unie v budoucím pro-
gramovacím období. „Fungování místních akčních 
skupin v České republice a na Slovensku je odlišné. 
Na setkání jsme měli možnost vyměnit si vzájemně 
zkušenosti o způsobu fungování místních akčních 
skupin v našich zemích,“ sdělil Sršeň.

Slovenská strana představila činnost Združenia 
miest a obcí Hornej Nitry a nastínila problémy roz-
voje venkova a měst na Slovensku. Diskutovaným 
tématem byly také výhody a nevýhody přímé volby 
starosty, který se tímto způsobem volí na Slovensku. 
„Řada obcí z okresu Prievidza má na Šumpersku 
a Zábřežsku své partnerské obce, s nimiž spolupra-
cuje i několik desítek let, proto vzájemná setkání pro-
bíhala na přátelské úrovni. Některé obce, jež zatím 
partnerskou obec nemají, se mohly na setkání sezná-
mit a případnou družbu navázat,“ uvedla adminis-
trativní pracovnice MAS Šumperský venkov Zdeňka 
Mihulková. O. Hajduková

Tradiční duchovní Koncert pro Charitu se letos 
uskuteční v neděli 25. listopadu. Jeho dějištěm bude 
kostel sv. Jana Křtitele.

Na koncertu, který začíná úderem čtvrté odpolední, 
vystoupí Smyčcový orchestr místní Základní umělecké 
školy pod vedením dirigenta Radka Sekyry. Vstupné je 
dobrovolné a v rámci koncertu bude možné zakoupit 
také charitní svíce. Výtěžek ze vstupného i prodeje pů-
jde na podporu sociálních projektů Charity Šumperk. 
Ta letos oslavila dvacetileté působení v Šumperku 
a jeho okolí. -zk-

V povědomí Šumperanů je vaše firma stále Eternit-
kou, vyrábějící šablony a vlnovky. Jak vypadá firma 
dnes, jaký je výrobní program a postavení na trhu?

Zřejmě si nás občané města uchovávají v povědomí 
jako stabilního a solidního zaměstnavatele, který na 
území města vyvíjí svoje aktivity déle než sto let. Název 
Eternitka je spojován s historií azbestocementové výro-
by, která byla  ukončena v roce 1995. Od této doby závod 
vyrábí vláknocementovou vlnitou střešní krytinu, která 
neobsahuje azbest. Zmíněné šablony se v našem závodě 
již nevyrábějí a jsou dodávány naším sesterským závo-
dem v Berouně. Výrobní program byl v polovině 90. let 
přizpůsoben požadavkům dánských vlastníků, stejně 
jako prodejní trhy v Evropě, do kterých dodáváme pod 
hlavičkou skupiny Cembrit Holding A/S.

Naše situace se výrazně změnila v roce 2003. Po 
ukončení výroby vláknocementových výrobků v dán-
ském Aalborgu bylo rozhodnuto o transferu všech 
výrobních zařízení do Šumperka. Tato investice 
probíhala v období od října 2003 až do dubna 2005. 
Zahrnovala část projektové přípravy, demontáže li-
nek v Dánsku, jejich renovace a opětovnou instalaci 
v Šumperku. V souvislosti s touto akcí se realizova-
ly investice do rozšíření periferií a budovaly se nové 
dopravní trasy pro rozvody sypkých hmot, odsávání, 
provozní zásobníky a vnitřní síť technologických roz-
vodů. Celková hodnota investice překročila částku 
500 milionů Kč. Od roku 2005, kdy byl celý technolo-
gický komplex zprovozněn, narůstal postupně objem 
výroby až do roku 2007, kdy jsme se ocitli na limitu 
výrobních kapacit. Tomu byla přizpůsobena i interní 
logistika, postavila se nová skladová hala a  současně 
s tím proběhla rekonstrukce části komunikace v pro-
storu skladů hotových výrobků.

Po období výrazného rozvoje výrobních kapacit  se 
závod věnuje zvýšení efektivnosti se zaměřením na 
kvalitu výroby, která v uplynulém století byla vždy 

významnou konkurenční výhodou závodu Šumperk. 
Závod exportuje 96% výrobků především do Dánska, 
Finska, Velké Británie, Holandska, Belgie, Němec-
ka, Polska, Maďarska, Slovinska a Slovenska. Pouze             
4% výroby směřují na domácí trh, který však z hledis-
ka dodávek pokrývá více než 80% trhu.

Závod silně v minulosti znečišťoval své okolí. Jak 
jste tento problém vyřešili, protože okolí je dnes čisté?

Závod investoval v minulosti a pokračuje samo-
zřejmě dále v investicích do zlepšení ovzduší, stejně 
jako do snížení hlukové zátěže. Ročně vynakládáme 
průměrně 3% obratu firmy na eliminaci dopadů naší 
průmyslové činnosti na životní prostředí. Stejné pro-
středky věnujeme zlepšení pracovních podmínek ve 
výrobě. Jsme v této lokalitě pod drobnohledem lidí, 
kteří tady žijí, neboť městská zástavba se výrazněji po-
souvá směrem k nám, a tím se zpřísňují také požadav-
ky na naše podnikání.

Jaký je zájem o vaše akcie na burze, protože na  
webu uvádíte jejich cenový vývoj? 

Zřejmě máte na mysli akcie vlastníka skupiny 
Cembrit Holding A/S, společnost FL Smidth, která je 
kotovaná na burze. První sérii akcií pro zaměstnan-
ce editovali ke 125. výročí svého založení a v dalších 
letech jsme je získávali jako bonus za hospodářské vý-
sledky. Pro naše zaměstnance je pak motivující vidět 
jejich vývoj, který mohou svými pracovními výsledky 
podpořit, i když jsme jen jednou ze 150 firem skupiny 
FL Smidth.

 
Máte svůj vlastní vývoj nových výrobků a jak vidí-

te perspektivu na jistě silném konkurenčním trhu? 
Co byste firmě přála do budoucna?

Vývoj skupiny je centrálně řízen z Dánska. V roce 
2011 se nám podařilo získat podporu pro vybudování 
vlastního Testovacího a vývojového centra Cembrit 
v Šumperku. Za tím účelem byl zpracován projekt 
Potenciál s přispěním fondů EU, který je ve fázi bu-
dování laboratorních a testovacích prostor a nákupu 
zkušebních zařízení. Cílem projektu je inovace port-
folia výrobků, a tím vytváření nové tržní příležitosti, 
zvyšování efektivity výroby a snižování výrobních 
nákladů.

Chováme se jako společnost odpovědná za životní 
prostředí, tudíž minimalizace dopadů je součástí naší 
dlouhodobé strategie. Jsme zodpovědní nejen vůči 
našim zaměstnancům, zákazníkům a vlastníkům, ale 
důležité také pro nás je, jak jsme vnímáni okolím a jak 
ono projevuje ochotu s námi spolupracovat. Určitě 
potěší, když zákazníci preferují naše dodávky před 
konkurencí nebo místní firmy s námi rády spolupra-
cují, stejně jako orgány místní správy. A tak bychom si 
přáli, aby to zůstalo stejné i v budoucnu.

Děkuji za rozhovor,
Petr Krill 

Město navštívili starostové z okresu Prievidza Koncert pro Charitu:
25. listopadu

Poslední říjnové pondělí navštívila město dvacítka 
starostů ze Združenia miest a obcí Hornej Nitry 
z okresu Prievidza.  Foto: -oh-

Firma Cembrit vyrábí vláknocementovou vlnitou 
střešní krytinu, která neobsahuje azbest, od roku 
1995.  Foto: archiv

Pravidelné bruslení pro veřejnost 
na zimním stadionu

Každé úterý od 17 do 18 hodin
Vstupné 30 Kč

Bruslení pro veřejnost na zimním stadionu
Neděle 28.10., 11.11., 18.11. a 25.11. 

od 15:30 do 17:00 hodin. Vstupné 40 Kč

Bruslení pro rodiče s dětmi na zimním stadionu
Neděle 28.10., 4.11., 11.11., 18.11. a 25.11. 

od 8:30 do 9:45 hodin. Vstupné 20 Kč 
(cena 20 Kč platí pro dospělého a 20 Kč platí pro 
dítě bez průkazky HK Mladí draci v doprovodu 

rodiče, zdarma - dítě s průkazkou HK Mladí draci 
v doprovodu rodiče)

Představujeme: Cembrit očima technické ředitelky Zdeňky Cahlíkové
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Rozhovor se senátorem

„Měl jsem připravenou krásnou řeč poražené-
ho. O to víc mě těší, že si lidé vybrali moji nabídku, 
a v žádném případě se nechci povyšovat nad ostat-
ní kandidáty. Chci jen splnit to, co jsem slíbil,“ říká 
s úsměvem šumperský starosta a „novopečený“ sená-
tor Zdeněk Brož a já nemám důvod mu nevěřit. Jeho 
cestu od řadového zastupitele až po senátora sleduji 
coby redaktorka Kulturního života Šumperka a poz-
ději Šumperského zpravodaje a televizního Studia S již 
jedenadvacet let. Náš zatím poslední rozhovor vznikl 
čtyři dny po senátních volbách, kdy Zdeněk Brož sám 
sebe označil za několikadenní senátní „štěně“.

Jak vnímáte své vítězství v senátních volbách? 
Čekal jste, že uspějete?

Když člověk do něčeho podobného jde, určitě ne-
chce prohrát, a musí si samozřejmě alespoň trochu 
věřit. Přiznávám, že během kampaně to nebylo vůbec 
lehké, a domnívám se, že zejména po prvním kole by 
zakolísal každý. Ten nepatrný rozdíl mezi mnou a Mi-
loslavem Vlčkem ovšem můj malý skvělý tým nabudil 
k závěrečnému, až neskutečnému výkonu. Šli jsme 
do kontaktní kampaně a během posledních dvou 
týdnů potkali tváří v tvář na pět tisíc lidí, které jsme 
nějakým způsobem oslovili a požádali o podporu. To 
bylo, myslím, hodně důležité. Velkým přínosem pak 
byla aktivita mých bývalých žáků a lidí navázaných na 
sport, jež proběhla ve druhém kole na facebooku.

Mluvil jste o kontaktní kampani. V této souvislosti 
zmínil Miloslav Vlček, že zatímco on jezdí po vesni-
cích, vy vyrážíte do hospod. Co na tato slova říkáte?

Kontaktní kampaň, ať už probíhala v hospodách, 
restauracích nebo v obchodech, byla to nejlepší, co 
jsem mohl udělat, a dala mi opravdu hodně. Mám 
z ní nezapomenutelné zážitky, ačkoliv bylo opravdu 
náročné jít někam, kde předpokládáte, že vás mohou 
vyhodit ze dveří. Druhá věc pak je prostřelit onu ne-
důvěru lidí. Narazíte samozřejmě na jednotlivce, kteří 
vás nepřijmou. Takových ale byla menšina, pětade-
vadesát procent lidí reagovalo překvapivě příznivě 
a vlídně, ať už pak volilo kohokoli. Zejména mladí 
lidé byli nesmírně komunikativní a často byli překva-
peni, že za nimi do té hospody, do té vzdálené obce 
někdo přišel a uchází se o jejich přízeň. A mnohdy 
jsem si vyslechl i velmi hořké a těžké životní příběhy. 
Rád se za nimi do roka a do dne opět podívám, proto-
že to bude minimálně inspirativní setkání.

Když se ohlédnete za duelem s Miloslavem Vlč-
kem, jak jej dnes hodnotíte?

Několikrát jsem již řekl, že si vážím toho, že probí-
hal slušně, a že jsem nezaznamenal žádné invektivy 
či „podpásovky“. Oba jsme mluvili především sami 
o sobě a hájili si to svoje. Já nemám rád slova jako boj, 
vítězství a porážka. Podle mě jde spíš o otázku nabíd-
ky a poptávky. Každý z kandidátů něco nabízí a to, co 
je nejvíc poptáváno, lidé vyberou.

Co tedy podle vás nakonec rozhodlo?
Na to není lehká odpověď. Ve druhém kole mě pře-

kvapila a strašně potěšila účast šumperských voličů, 
která byla o pět procent vyšší než celostátní průměr. 
Mohli to být právě tito lidé, kteří k mému úspěchu 
přispěli. Druhým faktorem pak bylo, že se mi díky 
spolupráci s Petrem Procházkou, který byl jesenic-
kým lídrem, podařilo přesvědčit Jesenicko. A svoji 
roli mohla sehrát i obecně podpora dalších osobností, 
jako je například europoslanec Jan Březina.

Byl jste připraven na situaci, že neuspějete?
Snad tisíckrát jsem si první minuty po zvolení či 

nezvolení promítal v hlavě. Po pravdě řečeno, víc 
jsem se připravil na reakci druhého v pořadí, proto-
že jde o náročný moment, který je potřeba ustát. Měl 
jsem tedy připravenu krásnou řeč poraženého.

Co na výsledek senátních voleb říkala rodina?
Na začátku z toho příliš nadšení nebyli. Na konci 

mě pak už podporovali v tom smyslu, že když jsme 
se do toho všichni dali, bylo by dobré z tunelu vyjet 
jako první. Měl jsem připravený plán A i B a nenechal 
bych se ani jedním ani druhým výsledkem zaskočit. 

Byl nějaký moment, který rozhodl, že půjdete do 
„vyšší“ politiky?

Je to dáno vývojem. Když jsem učil, nikdy mě nena-
padlo, že bych mohl dělat něco jiného než kantořinu. 
Přišel ale rok 1989, který mnohé změnil. V podstatě 
ani nevím jak, stal jsem se zástupcem ředitele, pro-
tože bylo těžké to odmítnout. Pak na mě spadlo ře-
ditelování a mezi tím jsem byl od roku 1990 členem 
zastupitelstva. Nenapadlo mě, že bych měl být víc než 
jeho řadový člen. Ovšem v roce 1997 mi bylo navr-
ženo, abych zkusil místostarostovat. Nejprve spolu 
s ředitelováním a o rok později již naplno jako první 
místostarosta. V roce 2002 jsem pak byl zvolen sta-
rostou. A dnes jsem v tom na plný úvazek již patnáct 
let. Takže kandidatura do Senátu vyplynula nejen ze 
samotného vývoje, ale také ze snahy zúročit zkuše-
nosti ze současné práce.

Již několikrát jste byl dotázán, co byste chtěl v Se-
nátu udělat pro Šumpersko a Jesenicko. Může vů-
bec senátor něco konkrétního pro region, za který 
byl zvolen, prosadit?

Asi bychom se měli zamyslet nad samotným poslá-
ním senátora. Domnívám se, že senátor je především 
představitel této země, jenž by se měl chovat důstojně 
ve vztahu k těm ostatním. Druhá věc, která je podle 
mě nejdůležitější, je, že by měl schvalovat dobré zá-
kony a nedoporučovat ty špatné. To je alfou a omegou 
zákonodárce. Ale senátor je brán i jako „ombudsman 
– ochránce“ a „prosazovatel“ regionu, z něhož pochá-
zí. Tuto třetí funkci bych chtěl dělat do určité vkusné 

míry. Nikdy jsem ale nikomu neslíbil, že sem budu 
vozit stamiliony, protože ani nevím, kam bych pro ně 
šel, a já osobně je nemám. A pokud bych je chtěl někde 
urvat za každou cenu, byl bych strašně nerad, abych je 
získal na úkor někoho jiného. Nejsem ten člověk, kte-
rého těší, že soused nic nemá a já se mám dobře.

Šumpersko a Jesenicko jsou samozřejmě obtížné 
regiony, ale obdobné problémy mají i na Broumov-
sku, Frýdlantsku a v dalších příhraničních oblastech. 
Pokud tedy budu něco prosazovat, budou to systé-
mová opatření, aby peníze došly opravdu do těchto 
konkrétních lokalit. Jsem pro to, aby co největší část 
peněz byla rozdělena do rozpočtu obcí, jak už se 
to ostatně nyní děje. Pak ať si obce rozhodnou, zda 
budou vytvářet společné fondy, kterými budou pod-
porovat rozvoj svého regionu. Vedle toho by se měly 
využívat evropské dotační programy, jež by měly být 
intenzivně zaměřeny na to, aby sloužily k vyrovnání 
se regionů s potížemi, což dosud nefunguje. To jsou, 
myslím, dvě věci, které může senátor ovlivnit svým 
hlasováním i svou činností.

Kandidoval jste za Koalici KDU–ČSL a Nezávis-
lou volbu. Budete členem klubu lidovců a máte již 
představu, v jakém výboru byste rád pracoval?

Přijal jsem nabídku na členství v klubu Pro obno-
vu demokracie - KDU-ČSL a Nezávislí a myslím, že 
se domluvíme i na tom, že budu využívat stávající 
šumperskou kancelář dosavadního senátora. Pokud 
se týká výborů, existuje zde princip „seniorátu“, který 
znamená, že kdo je v Senátu déle, ten si vybírá. Rád 
bych samozřejmě pracoval v některé z oblastí, jimž 
rozumím. To je například školství, vztah státu a obce, 
veřejná správa, případně ekonomika či záležitosti tý-
kající se sportu a mládeže. Nebráním se ale jakékoliv 
práci, která bude pro tuto zemi užitečná.

Ve vedení radnice hodláte do konce funkčního 
období zůstat. Domníváte se, že půjde skloubit prá-
ci senátora a starosty?

Konzultoval jsem to s lidmi, kteří s tím mají zku-
šenosti, ať už z postu hejtmana, starosty či primátora, 
a všichni to nějakým způsobem dokázali. Pevně vě-
řím, že se mi to podaří také. Pokud ne, budu to sa-
mozřejmě řešit.

Na závěr mi nedá se nezeptat - zvažujete, že za 
dva roky se budete opět ucházet o funkci starosty?

V tom mám celkem jasno. Záleží na tom, jak si to 
rozhodnou voliči. Do komunálních voleb jsem určitě 
připraven jít a rád bych spolupracoval na jakékoliv 
úrovni – jako člen zastupitelstva, radní nebo ve vedení, 
pokud si to budou občané Šumperka přát. Tam se plně 
podřídím výsledku voleb. Děkuji za rozhovor,

Z. Kvapilová

Šumperský starosta Zdeněk Brož zvítězil ve dru-
hém kole voleb do Senátu ziskem 55,52% hlasů 
voličů nad sociálním demokratem Miloslavem 
Vlčkem.  Foto: -pk-

Senátní duel byl podle Zdeňka Brože otázkou nabídky a poptávky

OMLUVA
V minulém čísle Šumperského zpravodaje bylo na 
str. 5 v článku „Šumperk se ve volbách nevymykal: 
volil oranžově, bodovali i komunisté“ v seznamu 
zvolených zastupitelů kraje ze Šumperka chybně 

uvedeno, že místostarosta Petr Suchomel kandi-
doval do krajských voleb za TOP 09 a Starostové 

pro OK. Správný údaj je 
Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty 
(složení koalice: Křesťanská a demokratická unie - 

Československá strana lidová, Strana zelených). Re-
dakce se Petru Suchomelovi i čtenářům omlouvá.
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Kaleidoskop událostí

Sto čtyřicet pět let. Málo, nebo hod-
ně? Jak se to vezme. Znáte instituci, vý-
robní podnik, který se může pochlubit 
takto dlouhou a bohatou historií a zá-
roveň historií životnou, jíž léta neubí-
rají z její prestiže?

Takovou institucí je Střední odborná 
škola v Zemědělské ulici. Byla založena 
díky úsilí šumperských vzdělávacích 
a hospodářských spolků v březnu roku 
1867 jako třetí nejstarší zemědělská 
škola na Moravě. Johann II. z Lichten-
štejna, významný mecenáš a filantrop, 
v roce 1874 škole pronajal pro vzdě-
lávání temenický statek – renesanční 
tvrz, nejstarší budovu Střední odborné 
školy. Ve škole působili významní pe-
dagogové a vzdělával se zde nejen ze-
mědělský dorost, ale i dospělí rolníci.

Škola se v době Rakouska – Uher-
ska a následně i za 1. republiky stala 
uznávanou vzdělávací institucí, o čemž 
svědčí zápisy v Pamětní knize. Po válce 
se ve staré tvrzi začalo vyučovat hned 
v září 1945 a ve škole sídlilo až do kon-
ce 50. let 20. století několik typů země-
dělských vzdělávacích zařízení, které 
se lišily nejen názvem, ale i obsahem 
a délkou studia. První ročník Střední 
zemědělské technické školy byl otevřen 
v roce 1957 a o čtyři roky později ško-
lu opustili první maturanti. Studium 
zemědělství bylo v poslední třetině         
20. století prestižní, což se projevilo 
zvyšujícím se počtem žáků i přílivem 
peněz od státu. Školu tvořily tři budo-
vy, postaven byl domov mládeže pro 
sto čtyřicet mimošumperských žáků, 
jídelna, hřiště, botanická zahrada.

Po listopadu 1989 byla rozšířena 
nabídka studijních oborů o atraktivní 
Cestovní ruch. Dnešní Střední od-
borná škola (název vznikl po slouče-
ní s Rodinnou školou v roce 1997) je 
tvořena čtyřmi obory: Agropodnikání, 
Ochrana přírody a prostředí, Cestovní 
ruch a Veřejnosprávní činnost a počet 
studentů je vyšší než 430.

Dnešní studenti a jejich pedagogové 
se zapojili do organizování 1. abituri-
entského setkání, které se uskutečnilo 
ve dnech 5.–6. října a jež bylo součástí 
projektu Společná minulost – společ-
ná budoucnost. Projekt byl finančně 
podpořen Česko-německým fondem 
budoucnosti, zřizovatelem školy 
Olomouckým krajem, městem Šum-
perkem, Společností česko–němec-
kého porozumění Šumperk - Jeseníky 
a drobnými sponzory především z řad 
našich absolventů. Partnerem projek-
tu se škole stalo město Bad – Hersfeld. 
V rámci projektu byl sepsán sborník 
a vytvořena výstava o historii a sou-
časnosti školy, v prostorách bývalé sto-
lárny zahájilo svou činnost muzeum 
drobné zemědělské techniky. Pro ob-
divovatele techniky učitelé odborných 
předmětů připravili výstavu soudo-
bých zemědělských strojů. Návštěvníci 
mohli ochutnat míchané nápoje, poko-
chat se baristickým uměním studentů 
oboru Cestovní ruch se zaměřením na 
hotelnictví. 

O tom, že naše škola byla v minulos-
ti oblíbenou vzdělávací institucí, svědčí 
zájem abiturientů. Během pátečního 
odpoledne a soboty jsme uvítali více 
než 800 pamětníků, jejich potomků 
i přátel.  I. Jonová

O víkendu 17.–19. listopadu se do 
Šumperka sjede více než šest stovek ve-
doucích nejrůznějších dětských spol-
ků a sdružení z celé České republiky. 
Dobrovolníci ze  Šumperka totiž před 
dvěma roky zvítězili v nominaci na 
pořádání 20. ročníku Celostátní Vzá-
jemné Výměny Zkušeností (CVVZ) 
– největšího setkání dobrovolníků pra-
cujících s mládeží ve střední Evropě.

V Základní škole ve Sluneční ulici 
se tak společně potkají nejen vedoucí 
skautských, tábornických, pionýrských, 
uměleckých, hasičských a mnoha ji-
ných oddílů, klubů a spolků, ale také 
česká profesionální pedagogická špička 
– specialisté na psychologii, pedagogi-
ku, výchovu a volný čas dětí, kteří pove-
dou na sto padesát různých programů, 
přednášek a workshopů. Účastníky 
však nečekají pouze odborné přednáš-
ky, ale také praktické dílny, hry, diskuze 
a kulturní představení.

Část akce je letos poprvé díky pod-
poře Nadace Vodafone otevřena také 
veřejnosti ze Šumperka a okolí, nezávis-
le na věku. Děti i dospělí si tak budou 
moci v přízemí školy zdarma vyzkoušet 
po celou sobotu například skládání ob-
razců z čajových sáčků, výrobu šperků 
ze smaltu, korálků či kůže, malování na 
obličej nazvané „XichtArt“, skládání 

motýlů z pedigu nebo lepení vánočních 
ozdob a přání z korálků a fleecu. Stačí 
přijít na místo a zapojit se do jednoho 
ze šestnácti „otevřených“ programů. 

Celostátní Vzájemnou Výměnu Zku-
šeností pořádá Česká tábornická unie 
ve spolupráci se Sdružením přátel Jaro-
slava Foglara a oddílem TOP a TOM ze 
Zábřeha na Moravě za podpory Nadace 
Vodafone, města Šumperka a Lesů Čes-
ké republiky. H. Kobzová

Ve středu 17. října se již tradičně 
uskutečnil Den Nysy v Šumperku. 
Pozvání přijaly spřátelená Szkoła Pod-
stawowa Nr 3, im. Janusza Korczaka 
z polské Nysy a školy z Postřelmova 
a ze Sluneční ulice v Šumperku. Na 
žáky čekal krátký kulturní program, 
bohaté občerstvení a tři sportovní tur-
naje. Žáci 5. a 6. ročníků sehráli utkání 
ve fotbalu, basketbalu a florbalu. Po 
sportovních utkáních si hosté z Nysy 
prohlédli stálou expozici šumperského 
muzea. Věříme, že všem žákům zůsta-
nou pěkné vzpomínky na vydařený 
den a již nyní se těšíme na jarní zájezd 
na mezinárodní štafetové závody do 
Nysy.  P. Málek

Tým šumperských a pražských he-
matologů se podílel na nalezení do-
sud nepopsané poruchy fibrinogenu 
– bílkoviny krevní plasmy, která hraje 
důležitou úlohu při srážlivosti krve. 
Vzhledem k tomu, že byla tato poru-
cha odhalena u pacientky šumperské 
nemocnice, byl specifický fibrinogen 
pojmenován „Fibrinogen Šumperk II“. 
Informace byla publikována v prestiž-
ním časopise American Journal of He-
matology.

Fibrinogen je pro lidské tělo důležitá 
proteinová substance, která hraje hlav-

ní roli ve schopnosti krve srážet se. Při 
některých onemocněních bývá hladina 
fibrinogenu snížená, a tak dochází k ne-
bezpečným krvácením. Pokud je však 
hladina fibrinogenu zvýšená, může 
naopak docházet k abnormálnímu 
krevnímu srážení. A právě s poruchou 
krevního srážení se letos v šumperské 
nemocnici léčila dvaapadesátiletá žena, 
u které byl následně českými hemato-
logy odhalen fibrinogen, který dostal 
název Šumperk II.

„Pojali jsme podezření, že žena trpí 
poruchou srážlivého faktoru, tzv. dys-
fibrinogenemií, a odeslali pacientku 
na vyšetření k molekulárně genetické 
analýze do Ústavu hematologie a krev-
ní transfúze Praha. Zde byla porucha 
srážlivého faktoru potvrzena,“ popisuje 
pozadí výzkumu primářka šumperské 
hematologie Marie Urbánková. Praž-
ský ústav se problematikou vrozených 
poruch fibrinogenu zabývá deset let 
jako jediné pracoviště v republice. Bě-
hem této doby byly zjištěny obdobné 
případy u osmnácti rodin. U pacient-
ky ze Šumperka byla přitom odhale-
na kombinovaná porucha srážlivého 
faktoru s nově zjištěnou mutací, která 
dosud nebyla nikde ve světě popsána. 
„Porozumění struktuře a funkci fibri-
nogenu může vést v budoucnu k novým 
přístupům v léčbě závažných chorob, 
stejně jako k vývoji nových antitrom-
botických léků,“ vysvětluje Urbánková 
důležitost výzkumu. Tu potvrzuje i pu-
blikace informace v prestižním mezi-
národním časopise American Journal 
of Hematology. -red-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Střední odborná škola 

v Zemědělské ulici oslavila 
145. výročí založení

Lidé si mohli prohlédnout i výstavu 
o historii a současnosti školy. Foto: -pk-

Špičky zážitkové pedagogiky 
se sjedou do Šumperka

Den Nysy proběhl 
na Základní škole 

ve Vrchlického ulici

Školáci ze Šumperka i Nysy si pro-
hlédli i muzejní stálou expozici. 
 Foto: archiv

Šumperští hematologové 
se podíleli na objevu 

fibrinogenu Šumperk II.

Srdečně zveme všechny 
současné i bývalé žáky, rodiče 

a širokou veřejnost na 

Den otevřených dveří 
ve Schole Viva, 

který proběhne v rámci 
Celorepublikového dne otevřených 

dveří soukromých škol a při 
příležitosti 20. výročí založení 

Schola Viva o.p.s. 
ve čtvrtek 15. listopadu 

ve škole v Erbenově ulici 16.
V dopoledních hodinách 

(9–12 hod.) si mohou všichni 
zájemci (děti v doprovodu rodičů) 
prohlédnout školu a zúčastnit se 
ukázkových vyučovacích hodin. 

V odpoledních hodinách 
(16–18 hod.) budou pro návštěvníky 
připraveny netradiční volnočasové 
aktivity v areálu školy a Speciálně 
pedagogického centra. Po celý den 

mohou zájemci konzultovat 
případné dotazy s pracovníky školy 
a SPC. Podrobný rozpis akce je na 

www.schola-viva.cz.
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Informace/Kulturní okénko

Bedřich Ludvík zve posluchače 
na cestu na Howk Tower

Horování slaví dvacet let, 
jako dárek dostalo filmový den

Na Komíně se bude hovořit o diváckém násilí

Dramaturg, spisovatel, autor textů a hudby, scená-
rista, ale především režisér dokumentů v České tele-
vizi Bedřich Ludvík zavítá po pěti měsících opět do 
svého rodného města. V poeticko-hudebním pořadu 
nazvaném Cesta na Howk Tower Robinsona Jefferse se 
vrátí ke své loňské cestě do Kalifornie, do místa vzni-
ku básně Hungerfield, podle níž napsal tento šumper-
ský rodák v roce 1979 svůj školní scénář. Setkání bude 
hostit v pátek 30. listopadu od páté odpolední kaple 
sv. Jana Nepomuckého v klášterním kostele.

Bedřich Ludvík, absolvent Střední železniční ško-
ly v Šumperku, působil od roku 1973 jako „ruchař“ 
ve filmovém studiu na Barrandově, poté vystudoval 
FAMU v oboru dramaturgie a scenáristiky. Je auto-
rem dokumentárních seriálů Rozhlédni se, člověče, 
Paměť stromů, Zpět k pramenům a Praha, město 
věží. Loni v září točil o neplaceném volnu v Kalifornii 
cestu svého školního scénáře z roku 1979, napsaného 
podle básně R. Jefferse Hungerfield, do místa jejího 
vzniku – „Jestřábí věže“ Robinsona Jefferse v Carmel 

u Monterey u San Francisca. Jediný exemplář jeho 
scénáře je teď uložen pouze v knihovně R. Jefferse 
v Kalifornii. Letos v červnu představil Bedřich Ludvík 
v knihovně svoji tvorbu, nyní se do rodného města 
vrací prostřednictvím cesty na Howk Tower Robinso-
na Jefferse.  -red-

Setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milov-
níků extrémních sportů, pojmenované Horování, se 
letos koná podvacáté! Pořadatelé se proto rozhodli 
obdarovat věrné návštěvníky i samotný festival tím 
nejlepším dárkem – bohatším programem. Horová-
ní se totiž poprvé protáhne na dva dny. K hlavnímu 
festivalovému programu, který se uskuteční v sobotu 
24. listopadu ve velkém sále Domu kultury, přibude 
„Nedělní filmová seance“ v H-clubu.

Hlavní program 20. ročníku Horování přivítá od 
17 hodin přední české horolezce a dobrodruhy Libora 
Uhra (Dhaulagiri) Petra Piechovicze a Petra Kašpara 
(Sandstoun), Milana Doležala (Aiguille Sans Nom), 
Pavla Paloncýho (Patagonia Expedition Race) a dal-
ší. Autorem tradiční doprovodné výstavy bude letos 
Šumperan Roman Kamler, který se ve fotografiích 
ohlíží za cestou po zmrzlém Grónsku. Akci tradičně 
moderuje Hanka Písková a stejně tak obvyklé budou 

koncerty bluegrassové skupiny Zbořec v přestávkách 
mezi cestopisy.

Neděli 25. listopadu mohou strávit milovníci hor ve 
společnosti extrémních lidských výkonů na filmovém 
plátně. „Ve spolupráci s Filmovým festivalem zimních 
sportů jsem vybrali ty nejzajímavější snímky a při-
pravili filmovou scénu Horování. Promítat začneme 
v neděli v 16 hodin v H-clubu,“ zve za pořadatele On-
dřej Polák. „Uvidíme několik filmů, například doku-
ment Cold o úspěšném prvovýstupu na Gasherbrum II 
v Pakistánu. Pokud si stále někdo myslí, že čtyři ženy 
nemohou vydržet osmdesát dní na expedici bez toale-
ty a sprchy, po zhlédnutí dalšího filmu Baffin Babes se 
přesvědčí o opaku,“ dodává Polák. Vzápětí připomí-
ná, že jubilejní ročník Horování opět doprovodí v so-
botu populární dopolední soutěže na Základní škole 
v ulici 8. května v lezení na umělé stěně, které začnou 
o půl desáté ráno.  -red-

Seminář na téma Divácké násilí připravují na ko-
nec listopadu občanské sdružení Bezpečný Šumperk, 
DDM Vila Doris, Policie České republiky a Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje. Pozváni jsou na 
něj policejní experti, kteří se řešením této problemati-
ky zabývají. Zájemci o účast na semináři, jenž proběh-
ne na „Komíně“, se mohou přihlásit do 19. listopadu.

„Divácké násilí v České republice se neobjevuje 
pouze u nejrozšířenějších sportů, jako jsou například 
fotbal nebo hokej, ale zaznamenáváme ho již i u méně 
„masových“ sportů a společenských akcí,“ říká před-
seda občanského sdružení Bezpečný Šumperk Martin 
Žaitlik. Právě narůstající agrese některých účastníků 
nejrůznějších akcí stojí za myšlenkou uspořádání se-
mináře v Šumperku. Určen je nejen lidem ze státní 
správy a samosprávy, záchranářům a policistům, ale 
také učitelům základních a středních škol a organizá-
torům sportovních, společenských a dalších veřejných 
akcí. „Díky osobním kontaktům se nám podařilo zís-
kat pro exkluzivní vystoupení na semináři experty 

z řad státní policie, kteří tuto problematiku v rámci 
republiky i mezinárodní spolupráce řeší. Navíc mají 
velké zkušenosti i z akcí „okresního“ charakteru, kam 
se v poslední době divácké násilí přesouvá,“ konsta-
tuje Žaitlik a dodává, že na semináři se podělí o své 
zkušenosti rovněž zástupci složek Integrovaného zá-
chranného systému okresu Šumperk.

Dějištěm semináře, na jehož organizaci spolupra-
cuje i Hokej Šumperk 2003 s.r.o., bude ve čtvrtek      
29. listopadu od deváté dopolední Komunitní cent-
rum rozvoje lidských zdrojů – tzv. „Komín“ v Komen-
ského ulici. Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování 
semináře. Podmínkou je zaslání přihlášky (jméno 
+ organizace) do pondělí 19. listopadu na e-mail: 
akce@bezpecnysumperk.cz. „Zájemci by se měli 
přihlásit co nejdřív, neboť kapacita semináře je ome-
zená,“ zdůrazňuje Žaitlik a podotýká, že seminář je 
zdarma a zajištěno je i drobné  občerstvení. Bližší in-
formace k akci lze získat na tel.č. 602 766 411 nebo 
602 794 666. -red-

Galerie mladých v muzeu: 
Globální oteplování ano, či ne?

Výstava nazvaná Globální oteplování ano, či ne?, 
která je až do 13 ledna k vidění v Galerii mladých 
šumperského muzea, zachycuje novodobý a celo-
světový rozpor mezi dvěma tábory. Táborem klima-
tických alarmistů a táborem klimaskeptiků. Výstava 
nabízí nejen panely k tématu oteplování, ale i sbírkové 
předměty z geologie a zoologie, jež doplňují předlože-
ná fakta. K dispozici je také „čtenářský koutek“, pre-
zentující publikace z celého světa k danému tématu.
 -red-

Listopadová Klasika Viva nabídne 
Poctu romantickým tvůrcům

Listopadové setkání úspěšného cyklu koncertů 
vážné hudby Klasika Viva chystají jeho pořadatelé na 
pondělí 19. listopadu. Hudbymilovná veřejnost se při-
tom může těšit na vystoupení klavíristy Jana Jiraské-
ho. Koncert nazvaný Pocta romantickým tvůrcům 
začíná v 19 hodin v klášterním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie a v programu zazní skladby F. Chopi-
na, B. Smetany, F. Liszta a dalších. Vstupenky v ceně 
osmdesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně 
Domu kultury Šumperk a v Informačním centru při 
místním muzeu. -zk-

Eva Urbanová uvede v Šumperku 
slavné árie i vánoční koledy

Pěvecká hvězda první velikosti vystoupí v úterý 
11. prosince v Šumperku v rámci koncertního cyk-
lu Klasika Viva. Operní diva uvede vánočně laděný 
program ve velkém sále Domu kultury za klavírního 
doprovodu Tomáše Hály.

Eva Urbanová zazpívá například árie z opery Libuše, 
z Dvořákovy Rusalky nebo Janáčkovy Její pastorkyně. 
Posluchači se také dočkají úryvků z děl G. Pucciniho, 
G. Verdiho, R. Wagnera a vánočních písní a koled. 
Vstupenky na tento mimořádný adventní koncert se 
již prodávají v pokladně Domu kultury. Více informa-
cí a online rezervace na www.dksumperk.cz. -red-

Kulturní okénko

Bedřich Ludvík zavede posluchače k Jeffersonově Jes-
třábí věži.  Foto: archiv

Klavírista Jan Jiraský vystoupí v Šumperku 19. listo-
padu.  Foto: archiv

Základní škola ve Vrchlického ulici 22 zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 22. listopadu od 8 do 18 hodin

Srdečně zveme všechny rodiče a budoucí prvňáčky 
na prohlídku naší školy. Pro děti jsou připraveny 

hry, při kterých si vyzkoušejí znalosti a vědomosti 
předškoláka. Rodiče si mohou prohlédnout celý 

areál školy, především odborné učebny.
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Městská knihovna

Pontis, středisko Sever

DDM U Radnice

ZUŠ Šumperk

Zahrada srdce

Centrum pro rodinu

Vila Doris

9.11. od 10 hodin v „KD“  „Shrnutí poznatků“  Přednáší M. Iliadisová
9.11. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
15.11. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Pepa Frnka
20.11. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
29.11. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
Každé pondělí, úterý  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hodin Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
a od 15 hodin v „KS“  - začátečníci, 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.  

8.11. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství od A do Z
15.11. od 15 hodin v dílně  Modeláři
22.11. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do Z 
24.11. od 9 do 14 hodin  Keramika pro každého  
v keramické dílně ve 2. patře  
24.11. od 9 do 14 hodin  Šperkování
v ateliéru ve 3. patře
28.11. od 16 do 19 hodin  Adventní věnce  S sebou: korpus na věnec, 
v ateliéru ve 3. patře stojánky na svíčky, svíčky, ozdoby na věnec
Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

10.-11.11. vždy od 9 hodin   2. ročník celostátní soutěže 
v koncertním sále ZUŠ  v interpretaci koncertního melodramu
12.11. v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ  Hudební podvečer
25.11. v 16 hodin v kostele   Koncert Komorního smyčcového 
sv. Jana Křtitele  orchestru ZUŠ pro Charitu
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul., http://            
www.zus-sumperk.cz.

Od pondělí do pátku  Herna pro děti s možností hlídání
vždy od 9 do 17 hod.
Od pondělí do pátku vždy  Klub něžná náruč  Klub pro rodiče s dětmi
od 10 do 11.30 hodin
Každé pondělí od 19 hod.  Podvečerní meditace provázené Ivanou   
 Veverkovou
Každou středu od 16 do 17 hod.  Tancuj, cvič a zpívej  Hodinka  pro děti 
 s písničkami Míši Růžičkové
8.11. od 18 do 21 hod.  Sebepoznávací podvečery s konstelacemi 
 a meditací  I. Veverková
13.11. od 17.30 hod.  Barma  Přednáška P. Vrbíka
14.11. od 18.30 hod.  Přednáška s meditací léčitele a terapeuta 
 Zdeňka Kotvana
15.11. a 29.11. od 18 hod.  Setkávání v meditaci s Ivem Halkocim
16.11. od 17.30 hod.  Přednáška EFT - techniky emoční svobody 
 E. Jelizaveta Portlová
17.11. od 9 hod.  Individuální konzultace EFT
24.11. od 9 do 17 hod.  Prožitkový seminář: Já a moje vnitřní 
 partnerství  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,  Volná herna 
každý čtvrtek a každý pátek 
od 15 do 18 hodin v MC na „K“ 
Každé úterý od 17 do 18.30 hod.  Cvičení pro nastávající maminky
v MC na „K“
Každou středu od 17 do 18.30 hod.  Laktační poradna
v MC na „K“
Do 13. listopadu  Město čte knihu Program a další informace  
 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)
Od 21.11. do 22.11. a od 28.11.  Kurz masáží pro děti a kojence Inf. a při-
hl. do 29.11. vždy od 9.30  E. Pšenčíková, tel.č. 731 186 053, 
do 11.30 hodin v MC Komínkov psencikova@doris.cz. 
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 + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: 
vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

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

Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Po, Út, St 8–11   12–18 12–17 10–12  13–18
Čtvrtek Zavřeno Zavřeno Zavřeno
Pátek 8–11   12-18 12-17 10–12   13–18
Sobota 8 – 12 8 – 12 Zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září

V učebně firmy Uvax  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
9.11. od 19 hod. ve „FS“  Podzimní tvoření s H. Heiserovou 
 Info a přihl. na 731 402 395
23.–25. listopadu  Předadventní víkend pro osamělé (nejen)
 rodiče a děti
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395 – zde rovněž na-
bídka 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


