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Jedna z nejkrásnějších
vil ve městě prošla
rekonstrukcí
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Regenerace sídliště
Prievidzská pokračuje
částí další etapy
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Startuje přeměna „Masaryčky“
na knihovnu, vzdělávací
a komunitní centrum
3

Ročník XXIV.
Atletky gymnázia vybojovaly
účast v prestižním
závodu ve Francii
11

Nová budova profesionálních hasičů se lidem otevře 10. listopadu

V listopadu se Šumperk začte do Čítanky Ivana Krause. Strany 5, 6

Slavnostní přestřižení pásky proběhlo před novou budovou šumperské centrální stanice a sídla územního odboru hasičského
záchranného sboru v Nemocniční ulici v pondělí 17. října. 
Foto: P. Kvapil

Hlavní hvězdou letošního festivalu Blues
Alive je americká blues-folková zpěvačka Maria Muldaurová Strany 7 - 10

Číslo 10 | 25. října 2016 | Ročník V.

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v listopadu
V Jílkově galerii vystavuje
Dalibor Bednář

Divadlo chystá premiéru
Cyrana z Bergeracu

Dalibor Bednář fotografuje z čisté
radosti a vnitřní nezbytnosti. I v digitál
ním čase trvá na analogové podobě, staví
na jejích nenahraditelných kvalitách
a vlastnoručním zpracování v temné
komoře. Své práce představí na výstavě
nazvané „Se Sudkem za zády“ v Galerii
Jiřího Jílka. Zahájí ji vernisáž ve středu
2. listopadu v 18 hodin a výstava zde
bude k vidění do 4. prosince.

Letošní druhou premiérou šumper
ského divadla je Rostandův Cyrano
z Bergeracu v režii Jiřího Seydlera.
Odehraje se v sobotu 5. listopadu
od 19 hodin. Po premiéře je připraveno
posezení s hudbou v Zrcadlovém sále
a ve foyer.
Muzeum zve na výstavu
Divoká krása Jeseníků

Vypsaná fiXa a Visací zámek
vyrážejí na společnou KultTour

Pardubická Vypsaná fiXa patří
mezi kultovní kapely. Foto: archiv

Pardubická Vypsaná fiXa a pražský
Visací zámek po třech letech znovu
vyrážejí na společné turné s příznač
ným názvem KultTour 2 – koncertní
šňůru dvou kultovních kapel po kul
turních domech napříč Českou repub
likou. A v pátek 4. listopadu se zastaví
i v Šumperku.
Netradiční spojení přinese skvělý
koncertní zážitek pro všechny pří

znivce. Kapely zahrají průřez svým
repertoárem a možná dojde i na společ
nou píseň nebo jiné překvapení. Kon
certy Vypsané fiXy a Visacího zámku
jsou vždy našlapané neutuchající ener
gií a velkým hudebním nasazením jed
notlivých členů. V pátek 4. listopadu se
tak můžete od 19 hodin těšit ve velkém
sále domu kultury na pořádný punkový
nářez.

Od 24. listopadu až do března příš
tího roku mohou návštěvníci šumper
ského muzea obdivovat divokou krásu
Jeseníků na fotografiích Ondřeje Ba
číka a na přírodninách z muzejního
sbírkového fondu, jež dokumentují
jesenickou přírodu: na vzorcích hor
nin, dermoplastických preparátech
ptáků a savců a na herbářových
položkách rostlin. Během výstavy
bude promítán film Divoké Jeseníky
z cyklu České televize Krajinou do
mova a bude probíhat program pro

děti od předškolního věku. Součástí
doprovodného programu bude také
přednáška O. Bačíka o jesenické pří
rodě. Výstava bude k vidění do března
příštího roku.
Klasika Viva nabídne
Kubelíkovo trio
Další koncert podzimní části cyklu
Klasika Viva, který v Šumperku pořádá
Agentura J+D Romana Janků, naplá
novali organizátoři na pondělí 21. lis
topadu. V tento den bude od 19 hodin
patřit klášterní kostel Kubelíkovu triu,
jež šumperským posluchačům nabídne
skladby L. van Beethovena, G. Donizet
tiho a J. Brahmse.
Zpracovala zk
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Příští číslo vychází 23. listopadu 2016 | Distribuce od 24. 11. do 25. 11. 2016

Součástí čísla je příloha
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Nová budova šumperské centrální
stanice a sídla územního odboru hasičského záchranného sboru v Nemocniční ulici byla po třinácti měsících od
zahájení výstavby slavnostně otevřena
v pondělí 17. října. V místě někdejšího objektu, který nevyhovoval prostorově ani hygienicky, vyrostla moderní
stavba, jež se výrazně zapsala do
šumperských „proměn“. Profesionální
hasiči v ní získali zázemí odpovídající
jedenadvacátému století a plně fungovat by zde měli od 1. listopadu. Investice přišla na 123,3 milionu korun,
které šly ze státního rozpočtu. Milionem
dvěma sty tisíci pak přispěl Olomoucký
kraj, který tyto peníze uvolnil na zpracování projektové dokumentace. Veřejnost si přitom může nové prostory
prohlédnout v rámci Dne otevřených
dveří ve čtvrtek 10. listopadu od 14 do
18 hodin.
„Dnešek je velmi významný, jde
o největší investici za celých šestnáct let,
kdy jako Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje fungujeme. A i když
počasí není ideální, je krásný, protože

Příští číslo vychází 9. listopadu 2016

dnes hasiči získávají odpovídající prostory jak pro výkon služby v jednotce,
tak zázemí pro jednotlivé odborné
služby a odpovídající prostory pro výkon státní správy na úseku požární
ochrany, krizového řízení a ochrany
obyvatel. Doufám, že se jim v nové
stanici bude dobře sloužit ve prospěch

občanů města a přilehlého okolí,“
zdůraznil krajský ředitel Hasičského záchranného sboru Karel Kolářík.
Vzápětí připomněl, že původní plány
na rekonstrukci stanice pocházejí ještě
z roku 2005. Později se ale ukázalo, že
opravit objekt by bylo velmi obtížné.

Pokr. na str. 4

Šumperk se pyšní speciální myčkou na hadice, obdobná je pouze v Ostravě. Využívat ji budou i dobrovolní hasiči obcí, které pod tento územní obvod spadají. 

Foto: P. Kvapil

Distribuce od 10. 11. do 11. 11. 2016
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Zastupitelé se sejdou
ve čtvrtek 3. listopadu
První podzimní zasedání Zastupitelstva města
Šumperka je naplánováno na čtvrtek 5. listopadu
od 15 hodin. Na tomto jednání by měli zastupitelé
schválit akční plán realizace strategického plánu
rozvoje města na léta 2017 - 2019 a také podmínky
pro přidělování dotací na akce a celoroční činnost
z rozpočtu města na rok 2017. Rozhodnout by měli
o podobě altánu ve Smetanových sadech a seznámí
se s plánem zimní údržby komunikací ve městě.
Předložen jim bude rovněž plán zastupitelských
zasedání v první polovině příštího roku. A chybět
nebude ani řada finančních a majetkoprávních záležitostí města. Listopadové zasedání šumperského
zastupitelského sboru odstartuje ve čtvrtek 3. listopadu v 15 hodin v zasedací místnosti městské
úřadovny v Rooseveltově ulici. 
-red-

Růžové děti zazpívají
první listopadovou sobotu
První koncert Růžových dětí Šumperského dětského sboru proběhne v sobotu 5. listopadu od
18 hodin ve velkém sále domu kultury. Zazpívají
nejen Růžové děti, ale i Barevné děti, Plameňáci,
Motýli a Sušický dětský sbor. 
-red-

Na občanských rádiích
se beseduje
Relace civilní ochrany, jež organizuje šumperská radnice prostřednictvím občanských rádií
CB a PMR na kanále č. 3, v listopadu pokračují.
Na programu jsou vždy první středu v měsíci
v době od 8.30 do 10 hodin, první pátek v měsíci v době od 18 do 19 hodin a také první sobotu
v měsíci od 8.30 do 10 hodin. První listopadovou
středu se ale bude diskutovat až od deváté ranní.
Bližší informace lze nalézt na www.sumperk.cz.
-red-

Parkoviště v Polské
ulici opět provozují
Podniky města Šumperka
Placené parkoviště v Polské ulici, jež se nachází na pozemku, který vlastní od konce srpna nový
majitel, po krátké přestávce opět provozují Podniky města Šumperka. Za hodinu parkování zde řidiči zaplatí deset korun.
Společnost Podniky města Šumperka zajišťovala
provoz placeného parkoviště v Polské ulici do konce srpna na základě smlouvy o pronájmu s bývalou
majitelkou pozemku. S jeho novým vlastníkem se
však nedohodla na zvýšeném nájemném a poslední
srpnový den odstranila parkovací automat, včetně
příslušného dopravního značení.
Během následujících několika dnů se pak obě
strany domluvily na pronájmu za podmínek, které
již začátkem srpna Podniky města novému vlastníkovi nabízely. Parkoviště tak dnes funguje v někdejším režimu. O budoucím jiném způsobu využití
pozemku se zatím nový vlastník nevyjádřil.-zk-

Komunikace na Bělidlo bude osvětlená
Komunikace vedoucí do areálu „Bělidla“ bude ještě
letos osvětlená. Vybudování veřejného osvětlení přijde místní radnici na devět set třiačtyřicet tisíc, vyloučeno ovšem není navýšení za vícepráce. Hotovo by
mělo být do konce října.
„V loňském roce se na město obrátili majitelé firem
v areálu Bělidla se žádostí o vybudování osvětlení

Osvětlení komunikace vedoucí do areálu „Bělidla“
by mělo být hotovo do konce října. 
Foto: -pk-

a opravu komunikace. Realizace veřejného osvětlení
byla zahrnuta do rozpočtu města, oprava cesty je pak
v režii Podniků města Šumperka,“ uvedla vedoucí
odboru rozvoje města, územního plánování a investic
Irena Bittnerová.
S vybudováním veřejného osvětlení olomoucká
firma Hroší stavby Morava a.s., jež vzešla z výběrového řízení, finišuje. Oprava cesty zatím zůstává otázkou. „Loni jsme opravovali komunikaci uvnitř areálu
za bývalou závorou, v předchozím období byla zpevněna komunikace směrem k řece Desné. Ještě letos
bychom chtěli podobným způsobem opravit druhou
stranu. Vše ale samozřejmě závisí na dokončení veřejného osvětlení, příznivosti klimatických podmínek
a v neposlední řadě i na zůstatku rozpočtu pro letošní
rok, protože ještě aktuálně soutěžíme několik oprav
chodníků a komunikací a neznáme konečné nabídkové ceny,“ podotkl ředitel Podniků města Šumperka
Patrik T. Pavlíček a dodal, že zcela jistě bude oprava
komunikace provedena nejpozději do poloviny příštího roku.
-zk-

Jedna z nejkrásnějších vil ve městě prošla rekonstrukcí
Z původní šedi se do někdejší krásy letos proměnila vila v Husitské ulici 12, v níž sídlí pedagogicko-psychologická poradna. Objekt z počátku minulého
století, jenž vlastní Olomoucký kraj, prošel třetí, nejviditelnější etapou rekonstrukce. Zateplení a oprava
fasády přišly na 2,2 milionu korun.
„Mám ráda staré budovy, zajímá mě jejich historie a někdejší vzhled. Velice mě proto těší, že kraj
po našich žádostech v posledních letech našel peníze, díky nimž získala budova novou tvář. Za to patří
kraji a našemu vedení v Olomouci velké poděkování,“
zdůraznila vedoucí šumperské poradny, psycholožka
Drahomíra Jansová. Vzápětí připomněla, že rekonstrukce probíhala po etapách od roku 2007. Tehdy
dostala budova novou střechu, o pět let později se vyměnila okna a letos opravy završila zateplená fasáda.
Za celou investici zaplatil kraj 3,85 milionu korun.
Vila v Husitské ulici je jedním z prvních honosných objektů, který v této části Šumperka v době, kdy
se městu přezdívalo Malá Vídeň, vyrostl. Podle návrhu slavného architekta z Vídně ho v roce 1903 postavili šumperští stavitelé Heinrich Popp a Ernst Ulrich,
kteří dům dočasně vlastnili. Při jeho stavbě vytvořili
dispozičně nápaditě složitý objekt v duchu tzv. saské
neorenesance, kterou doplnili stylizovanými gotickými reminiscencemi a modifikovanými secesními
prvky. Nová vila byla pokládána za jednu z nejkrásnějších staveb ve městě, velmi často se tak objevovala
na městských pohlednicích.
Objekt měl různé majitele i využití. Koncem padesátých let zde byl umístěn internát Střední průmyslo-

Vila na pohlednici, kterou vydal A. Schuster kolem roku 1910.

Vila v Husitské ulici 12 se letos proměnila z původní šedi do někdejší krásy.  Foto: archiv PPP
vé a železniční školy, který si vyžádal řadu necitlivých
zásahů v interiérech, a od roku 1992 slouží vila pedagogicko-psychologickému poradenství.
„Nevhodné úpravy budovu znehodnotily. Navrátit
jí úplně původní podobu se všemi detaily, s balkonem
a s prosklenou terasou by však bylo velmi nákladné.
Proto jsme se rozhodli respektovat zánik některých
částí. O to větší radost mám, že některé původní prvky se obnovit podařilo. Například historické hrázdění, které bylo skryté pod omítkou a jež se ošetřilo
a doplnilo, či další štukatérské prvky,“ podotkla Jansová. Velkou zásluhu na zdařilé rekonstrukci mají
podle ní projektanti ze šumperské firmy Jiřího Fryse
a z místní dodavatelské společnosti Prumhor, která
odvedla precizní práci.
„Určitou výhodou bylo, že fasáda byla otlučená
a pokrytá břízolitem, pro nás prakticky „bílé plátno“.
Při projektování jsme tak vycházeli z dobových fotografií. Ty ale samozřejmě nezachycují vilu ze všech
stran, takže něco jsme si museli domyslet,“ přiznala
Monika Tomanová ze společnosti Frys. Ve hře přitom
byly dvě barevné varianty, které firma konzultovala
s vedoucí oddělení státní památkové péče šumperské
radnice Monikou Paulovou.
„Tato vila je jedinou budovou, kterou máme
ve vlastní správě, v ostatních jsme v nájmu. Když jsem
do ní poprvé vstoupil, dýchla na mě historie, a jsem
moc rád, že se rekonstrukce takto podařila,“ řekl Lubomír Schneider.
Pokr. na str. 4
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Regenerace sídliště Prievidzská
pokračuje částí další etapy
Projekt nazvaný „Regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku“ letos pokračuje částí další etapy.
Označena je číslem 5 a zahrnuje prostor směrem k ulicím Langrově, Zábřežské a Bludovské. Letos město realizuje pouze parkovací plochy, příští rok
pak chce tuto etapu dokončit a pokusí
se na investici získat dotaci z programu

V rámci projektu regenerace sídliště
Prievidzská se letos vybudují kolmá
parkovací stání a podzemní kontejnery.
Foto: -pk-

Podpora regenerace panelových sídlišť,
který vyhlašuje Ministerstvo pro místní
rozvoj.
„Letos jsme bohužel se žádostí o dotaci na tuto etapu revitalizace neuspěli.
Zkusíme tedy o ni požádat příští rok,“
uvedl šumperský místostarosta Tomáš
Spurný a dodal, že letos tak město
zaplatí ze svých prostředků realizaci
kolmých parkovacích stání, přilehlého
chodníku a podzemních kontejnerů
na odpad. Investice, kterou má „na triku“ bruntálská společnost JR STaKR,
přijde na 2,842 milionu. Hotova by
měla být do konce října.
Příští rok by pak město chtělo zmíněnou etapu dokončit. Kromě úpravy křižovatky s ulicemi Langrovou,
Zábřežskou a Bludovskou, zahrnuje
investice rekonstrukci komunikací
ve vnitrobloku, chodníků a veřejného
osvětlení, vybudování relaxační zóny
a sběrných míst pro odpad, osazení
mobiliáře a revitalizaci zeleně.  -zk-

S úspěchem se setkala vernisáž výstavy řezbářských prací, jejichž autorem je Karl-Ernst Wiechers z Bad Hersfeldu. Svému koníčku se věnuje už od mládí, motivy
si sám předkresluje, vyřezává lupénkovou pilkou a sestavuje do pyramid, svícnů,
závěsných lustrů a podobně. V poslední době se soustřeďuje převážně na vánoční
motivy. Jednu z vánočních pyramid nazvanou „Pod Senovou“ věnoval při vernisáži městu Šumperk. Výstava je umístěna do 19. listopadu v Evropském domě setkávání (Geschaderův dům) v Kladské ulici. 
Text a foto: H. Záchová

Startuje přeměna „Masaryčky“ na knihovnu, vzdělávací a komunitní centrum
Do přestavby budovy bývalé Masarykovy školy
v ulici 28. října na knihovnu, vzdělávací a komunitní centrum se v těchto dnech pouští místní radnice.
Minulý pátek převzala dodavatelská firma staveniště,
práce chce „rozjet“ co nejdříve.
Ve výběrovém řízení, jež proběhlo začátkem září,
získala zakázku na rekonstrukci objektu „Masaryčky“ kroměřížská firma VW WACHAL a.s. Ta nabídla
nejnižší cenu - 50,674 milionu korun. Opravy zahájí
zpevněním terénu a sanačními pracemi kolem budovy. Celou přestavbu musí dokončit do 30. dubna roku
2018. Příští rok pak radnice vypíše soutěž na dodavatele vnitřního zařízení.
Knihovna by se do nových prostor měla přestěhovat během letních prázdnin roku 2018, aby se mohla
veřejnosti slavnostně otevřít 1. září. To bude více než
symbolické, neboť v tento den se před devadesáti lety
otevřela „Masaryčka“, první česká škola v Šumperku.
„Na tuto chvíli se velmi těšíme, stejně jako na spolupráci se sousedním gymnáziem. Už dnes se domlouváme
na zajímavých společných projektech,“ uvedla ředitelka
šumperské městské knihovny Kamila Šeligová.
Projektovou a prováděcí dokumentaci rekonstrukce
budovy zpracovala firma PROINK ze Starého Města
pod Sněžníkem. Vycházela přitom z architektonické
studie Petra Doležala. Ta počítá s tím, že v suterénu
se bude nacházet rozlehlý depozitář, technické záze-

Vizualizace vzhledu budovy někdejší „Masaryčky“
směrem do dvora po rekonstrukci.
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Samotný vzhled budovy se nijak výrazně nepromění.
mí, dvě klubovny a sociální zázemí. Polovinu prvního
podlaží obsadí půjčovna pro děti a mládež. Architekt
zde navrhl částečně otevřený prostor s recepcí a dětský
koutek. Kromě kanceláří vyroste v části prvního podlaží také menší literární kavárna se zázemím, jež by
mohla být provozována jako chráněná dílna některou
z místních neziskových organizací, a v bočním křídle
bude oddělená učebna Vysoké školy báňské, která ji
bude moci využívat nezávisle na knihovně.
Další podlaží bude patřit půjčovně pro dospělé čtenáře s kultivovanou čítárnou, v níž se zájemci o čtení
periodik a uživatelé internetu nebudou vzájemně rušit. Vzniknout by zde mohl i zvláštní sektor s naučnou
a studijní pedagogickou literaturou a také čtenářský
koutek s velmi cennou sbírkou knih z pozůstalosti
šumperského stavitele a památkáře Karla Čunderleho. Ve druhém podlaží pamatoval architekt rovněž
na zázemí pro čtenáře a administrativu a vybuduje se
tu i menší sál pro osmdesát osob, který knihovna nyní
velmi postrádá.
Kromě knihovny bude část zrekonstruovaných prostor využívat ostravská Vysoká škola báňská, která
v Šumperku před lety zřídila externí pracoviště fakulty strojní a ekonomické. Ta bude městu platit nájem
a provozní náklady. V posledním třetím nadzemním
podlaží tak budou umístěny dvě učebny fakulty, které budou v rámci variability rozděleny pohyblivými
příčkami, počítačová učebna a zázemí pro pedagogy.
Vznikne zde také víceúčelový sál s kapacitou sto padesáti míst se zázemím pro účinkující a prostorem pro
občerstvení formou cateringu, jenž by mohly kromě
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vysokoškoláků využívat i jiné instituce, školy či zájmové spolky.
„Naší snahou bylo všechny prostory v celé budově
maximálně vizuálně propojit. Ve velké míře tak dojde ke zrušení stávajících učeben a chodeb, zachovány zůstanou pouze části nosných zdí. Kompletně se
samozřejmě zrekonstruuje hygienické zázemí,“ uvedl
Ladislav Trčka ze společnosti PROINK. Určitý problém podle něj představuje zatížení stropů. Zatímco
v případě škol je zatížení na metr čtvereční spočítané
na dvě stě padesát kilogramů, u knihovny je dvojnásobné. „Hledala se technicky nejvýhodnější varianta,
jak to vyřešit. Ve střední zdi se tak postaví ocelový skelet, který se protáhne do suterénu, kde se znovu založí,
a stropy se zpevní,“ popsal Trčka a dodal, že celý objekt
bude díky výtahu a upravenému stávajícímu vstupu
bezbariérový. Ve dvorním traktu by pak mělo vzniknout asi pětadvacet parkovacích míst.
Samotný vzhled budovy se nijak výrazně nepromění. Vymění se pouze okna a dveře a opraví fasáda.
„Režné zdivo, které má charakteristickou nažloutlou
barvu, zůstane stejné, podobně jako historicky zelená
střecha. Pouze v části do dvora se vybuduje únikové
požární schodiště,“ konstatoval Ladislav Trčka. -zk-

Někdejší Masarykova škola v ulici 28. října.

Foto: -zk-
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Jedna z nejkrásnějších vil ve městě prošla rekonstrukcí Staňte se členy Klubu
Pokr. ze str. 2
„Byla to ale paní Jansová, která před sebou ten těžký „vozík“ tlačila,“ uvedl ředitel Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra
Olomouckého kraje Lubomír Schneider. „Nyní nám
již zbývá dokončit vchodovou zónu s okapovým
chodníkem a plot,“ doplnila Drahomíra Jansová, jež
má k vile, v níž tráví již čtyřiadvacet let pracovního
života, blízký vztah.
Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje vznikla v roce 2005 sloučením pracovišť Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk s cílem
integrovat poradenský systém v kraji. V roce 2014
pak rozšířila svoji působnost vznikem Speciálního

pedagogického centra Olomouckého kraje. „Smyslem naší práce je zajišťování kvality poskytovaných
diagnostických, intervenčních a metodických služeb se zřetelem na vysokou komunikativnost a maximální dostupnost,“ objasnila Jansová. Klíčovou
náplní práce odborných pracovníků, kterými jsou
psychologové a speciální pedagogové, je přímá práce
s klienty od tří do devatenácti let, s jejich rodiči a pedagogy. „Má-li být práce s klientem úspěšná, je důležitou podmínkou součinnost poradny, rodiny, školy
a případně dalších institucí. A pomoc dítěti, žákovi
či studentovi je naším společným cílem,“ zdůraznila
vedoucí pedagogicko-psychologické poradny.

Z. Kvapilová

přátel Klasika Viva

Pokud rádi navštěvujete koncerty cyklu Klasika
Viva, přichází jejich organizátor Roman Janků se zajímavou nabídkou. Získat můžete padesátiprocentní
slevu na vstupném na šumperské a na vybrané koncerty, informace o programu v předstihu poštou či
e-mailem a možnost přednostního nákupu vstupenek na koncerty festivalu Klášterní hudební slavnosti.
Stačí jen stát se členem Klubu přátel Klasika Viva.
Bližší informace naleznete na www.klasikaviva.cz.
Kartu lze získat registrací na zmíněných stránkách
nebo vyplněním přihlášky, jež je k dispozici v pokladně domu kultury.
-red-

Nová budova profesionálních hasičů se lidem otevře 10. listopadu
Pokr. ze str. 1
„Před šesti lety se již mělo začít s rekonstrukcí, ale
vzhledem k ekonomické krizi k ní nedošlo. Dnes jsem
rád, protože výstavba nového areálu byla tím nejlepším řešením,“ podotkl Kolářík.
Příprava výstavby nové stanice a sídla územního odboru byla zahájena v roce 2013, v roce 2014
byla zpracována projektová dokumentace, vypsalo
se výběrové řízení na dodavatele a smlouva o dílo
byla s Pozemními stavbami Morava společnosti
HOCHTIEF CZ a.s., jež vzešly z výběrového řízení,
podepsána loni 29. června a 14. července převzal
zhotovitel staveniště. Na realizaci měl čtyři sta dvacet
dnů. Nejprve se pustil do demolice původní stanice
a poté do výstavby nových objektů. V té době se již
zásahová jednotka profesionálních hasičů přemístila do náhradních prostor v areálu bývalé plynárny
u světelné křižovatky v Žerotínově ulici a pracoviště
prevence, integrovaného záchranného systému a služeb ochrany obyvatelstva a krizového řízení našlo
útočiště v „robotárně“ v Lidické ulici.
„Během třinácti měsíců jsme úplně přetvořili prostor, v němž se požární stanice nacházela. Strhli jsme
původní nevyhovující budovu a na jejím místě jsme
postavili novou stanici, která odpovídá všem současným standardům a normám. V takto krátkém čase se
jedná o úctyhodný výkon,“ uvedl Tomáš Hadwiger ze
společnosti HOCHTIEF CZ. „Jsem velmi potěšen, že
dnes tuto centrální stanici otevíráme. Podobných příležitostí, byť nové stanice potřebujeme, je velice málo.
Hasiči v ní získávají zázemí, které si zaslouží a potřebují. Chtěl bych jim poděkovat za trpělivost v době
výstavby, kdy žili v provizorních podmínkách, a popřát, aby se vždy v pořádku vraceli ze zásahů,“ doplnil
generální ředitel hasičského záchranného sboru ČR
Drahoslav Ryba.
Areál moderní hasičské stanice dnes tvoří komplex tří budov. Podle ředitele územního odboru
hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Martina Žaitlika bylo cílem zachovat volný dvůr.
Nachází se zde malý objekt se skladem pneumatik,
nebezpečných látek a pohonných hmot, který zabezpečí soběstačnost sboru. Nechybějí ani garáže pro
osobní vozidla, jež sbor potřebuje pro svoji činnost
a výkon státního požárního dozoru, a také garáže
pro kontejnery. Pozornost na první pohled upoutá
tartanová dráha vedoucí ke cvičné věži, kterou hasiči využívají nejen pro běžný výcvik požárního sboru, ale i k nácviku v rámci zásahu při mimořádných
událostech v patrech, na schodištích v panelácích či
v technologických konstrukcích. Vedle věže se nachází hlavní energetický blok, který zajistí soběstačnost

Masky k dýchacím přístrojům se kontrolují na zkušební stolici a kompresují. 
Foto: P. Kvapil
celé budovy. „Máme vlastní benzín i naftu, jsou zde
záložní zdroje pro počítače, nouzové osvětlení a velký dieselagregát, který je schopný v případě velkého
výpadku energie napájet celou budovu několik dnů,“
zdůraznil Martin Žaitlik.
Celá stanice je koncipována v tzv. bezobslužném
provozu, všechny dveře jsou samouzavírací a přístupné pouze na čtečky a celý areál je neustále pod
kontrolou sledovacích kamer. „Pokud by se stalo, že
všichni hasiči vyjedou a zde nikdo nezůstane, budova
je střežena a povoláme k výkonu služby příslušníky,
kteří mohou doplnit techniku, vyjet k místu zásahu nebo udělat servis pro jednotky,“ popsal ředitel
územního odboru. A právě jeden z těchto servisů, tzv.
technická služba, se nachází v přízemí nové budovy
a stará se o všechny prostředky, které hasiči používají,
tedy nejen o hadice, ale i o žebříky, proudnice, sekyry
a veškeré nářadí, které potřebují. „Hadice, které jsou
po zásazích špinavé, někdy i zničené, se mohou sušit nejen ve věži, ale máme i speciální myčku, která
během pěti až sedmi minut hadici podle znečištění
vyčistí, natlakuje, přezkouší, vysuší, změří a sama
smotá. Víme tak, že je připravená k zásahu, nepopraská a bude použitelná,“ zdůraznil Žaitlik a dodal, že
zařízení je dimenzováno tak, aby sloužilo nejen profesionálním hasičům, ale i pro nejméně sedmdesát
jednotek dobrovolných hasičů obcí, které jsou v tomto územním obvodu. Šumperk se tak může pyšnit
takovou myčkou jako druhý v republice, obdobná je
pouze v Ostravě. Kromě ní a garáží pro velkou techniku jsou v přízemí umístěny i sklady pro humanitární
pomoc, které slouží v případě mimořádné události.
„Jde o podpůrné prostředky nejen pro obyvatelstvo,
ale také při mimořádných událostech pro zásah,
tedy různá zpevnění, výztuhy při zřícení budov nebo

konstrukcí či speciálních činnostech, které jednotky
provádějí do příjezdu ostatních specializovaných skupin,“ vysvětlil ředitel územního odboru.
V přízemí se nachází rovněž tzv. chemická služba,
kde je tzv. špinavá šatna, v níž jsou uloženy zásahové oděvy hasičů. Ty se po výjezdu vyčistí, dezinfikují
a ošetří. Dezinfekcí a ultrazvukovou pračkou projdou
také masky k dýchacím přístrojům. Poté se tyto prostředky kontrolují na zkušební stolici a kompresují. „Máme výkonný kompresor a plnírnu se čtyřmi
velkými kaskádovitě zapojenými tlakovými lahvemi,
kde se vzduch přepouští. Díky tomu jsme schopni při
zásahu lahve k dýchacím přístrojům doplňovat. Tento
servis mohou využívat i dobrovolní hasiči,“ podotkl
Žaitlik a dodal, že moderní výbavu doplňuje montážní jáma pro kontrolu podvozků a výměnu provozních
kapalin vozidel spolu s vyvažovačkou pneumatik
na osobní auta a mycím boxem na techniku pro dočištění.
Druhé patro nové budovy slouží především výjezdové jednotce a je uzpůsobeno s malou rezervou pro
třináct lidí během jedné směny. „Hasiči slouží čtyřiadvacítky od sedmi hodin ráno a poté mají dva dny
volno. Nařizujeme jim ale i pohotovost na pracovišti
v noci, proto se zde nacházejí také ložnice,“ vysvětlil
ředitel územního odboru. Kromě kanceláří velitele
družstev, čety a stanice, které jsou vzájemně propojeny, zde projektant umístil i společnou tzv. čistou šatnu
pro odložení civilního oděvu, jídelnu, kuchyň a tzv.
denní místnost s dataprojektorem, která je uzpůsobená pro každodenní školení i pro odpočinek.
V nejvyšším třetím patře pak sídlí ředitelství
a úředníci, kteří mají na starost státní požární dozor,
včetně prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Nechybějí malá jednací místnost, toalety, šatna,
kuchyňka pro denní zaměstnance a také větší zasedací místnost, která bude sloužit nejen pro běžná jednání, ale i pro krizové řízení v případě mimořádných
událostí a jednání krizových štábů.
Fyzické přípravě se pak mohou hasiči věnovat
v prostorné posilovně a tělocvičně s lezeckou stěnou.
„Hasiči se musejí během směny minimálně dvě hodiny věnovat fyzické přípravě a jednou ročně jsou
v tomto směru prověřováni. Máme specialisty lezce,
které využíváme při tzv. průmyslovém lezení, zejména po výškových budovách,“ zdůraznil Žaitik. Vzápětí dodal, že s ohledem na výstavbu nové budovy oslaví
sbor letošní sedmdesáté výročí založení profesionálních hasičů v Šumperku až příští rok. První Den otevřených dveří v „menším“ rozsahu ovšem uspořádá
už ve čtvrtek 10. listopadu, kdy se od 14 do 18 hodin
otevře široké veřejnosti.
-zk-
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V listopadu se Šumperk začte do Čítanky Ivana Krause
Měsíc listopad se v Šumperku nese
již dvanáctý rok ve znamení knihy.
Místní radnice spolu s knihovnou, SVČ
Doris, kinem Oko, divadlem, muzeem,
domem kultury, „ZUŠkou“ a šumperskými středními a základními školami nabídnou od úterý 7. do neděle
13. listopadu další ročník literárního
a filmového festivalu příznačně nazvaného Město čte knihu. A zatímco loni
se četla próza Markéty Pilátové, letošní
ročník je věnován tvorbě Ivana Krause.
„Tento komorní festival si za svou
existenci získal četné příznivce. Do čtení na různých místech ve městě, která
provázejí hudební vystoupení, filmy,
výstavy a besedy, se zapojují všechny
kulturní instituce ve městě, děti ve školách, herci ze Šumperka i odjinud,
ochotníci, senioři čtoucí dětem…,“
říká bývalá ředitelka Městské knihovny Zdeňka Daňková, jež u zrodu akce
stála, a připomíná, že neobvyklý projekt
má své kořeny v partnerském městě
Bad Hersfeldu. Během uplynulých let
si ovšem šumperská akce našla vlastní
osobitou tvář. Společný oběma městům
je nicméně její smysl - prostřednictvím
jednoho konkrétního titulu připome-
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nout význam četby pro každého z nás.
Zatímco loni tak organizátoři učinili
prostřednictvím povídek Markéty Pilátové, letos věnují pozornost tvorbě
Ivana Krause.
„Pozvání k účasti na festivalu Město
čte knihu Ivan Kraus ochotně přijal a ze
svých textů sestavil Čítanku Ivana
Krause. Povídky a fejetony, typické přímočarým
a vtipným pohledem
na drobné každodenní věci okolo každého z nás, doplňují
aforismy, vybrané
z knihy Ve vlastních
názorech se shodnu
s každým,“ popisuje
Daňková a připomíná, že všechny obálky
a ilustrace pro knihy Ivana
Krause, vydávané od roku 1994
v nakladatelství Academia, vytvořil
Adolf Born. „Tento autor vytvořil také
obálku k naší čítance. Byla to pravděpodobně jedna z posledních Bornových
kreseb, nakladatel Pavel Ševčík ze štítecké Veduty ji od něj převzal 12. května,“ dodává.
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Ivan Kraus se narodil 1. března 1939.
„Když mu byl jeden rok, byl jeho otec
zatčen gestapem a celé válečné období
strávil v koncentračních táborech. Svého syna uviděl až po osvobození Buchenwaldu jako šestiletého,“ podotýká
Daňková.
Po maturitě na gymnáziu vystudoval Ivan Kraus nástavbový obor Škola
mezinárodních ekonomických vztahů.
Při studiu hrál
ve
Dvořákově
divadelní
společnosti, během
vojenské
služby
založil
umělecký
soubor zabývající se
hudbou, recitací a pantomimickými
výstupy,
posléze působil v řadě malých literárních a kabaretních divadel,
v šedesátých letech pak byl mimo jiné
členem skupiny černého divadla Hany
Lamkové. „V roce 1968 vystupoval v brněnském Varieté Rozmarýn s divadelní
skupinou, se kterou 3. října odjel na zahraniční zájezd. Ve stanovené době se

nevrátil a zůstal v emigraci. Za nedovolené opuštění republiky byli on i jeho
manželka Naděžda Munzarová v roce
1974 odsouzeni k trestu odnětí svobody na jeden rok. V roce 1988 jim byla
udělena amnestie, kterou nepřijali,“
přibližuje životní cesty Ivana Krause
Daňková. V zahraničí Ivan Kraus
zpočátku střídal zaměstnání, posléze
působil jako spoluautor scénářů a loutkoherec, od roku pod jménem Blackwits
hrál se svou ženou s loutkami ve varieté
a televizích mnoha zemí světa.
„První povídku vydal během vojenské služby v časopise Voják. V emigraci
publikoval v českém exilovém časopise
Zpravodaj, do časopisu Pavla Tigrida
Svědectví pak psal pod pseudonymem
Viktor Vadim. Jeho politické satiry byly
překládány do angličtiny a publikovány v časopise Index on Censorship,
skeč Censor pak byl zfilmován v hlavní
roli s Anthony Hopkinsem,“ vypočítává organizátorka festivalu a dodává,
že od roku 1991 vycházejí knihy Ivana
Krause v Praze v nakladatelství Rozmluvy, Garamond, Marsyas a Academia. Celkem jde o pětadvacet titulů.

Pokr. na str. 6
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V listopadu se Šumperk začte
do Čítanky Ivana Krause
Pokr. ze str. 5
Festival Město čte knihu zahájí
v pondělí 7. listopadu v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie čtení v podání Olgy Kaštické a Petra Krále a již
tradiční koncert. O nevšední hudební
zážitek se postará BraAgas, přední skupina world music a historické lidové
hudby. O den později, v úterý 8. listopadu, bude hostem festivalu samotný
autor Ivan Kraus. Číst a besedovat se
svými čtenáři bude v G-klubu domu
kultury, kde uvede svoji knihu, ale také
předvede filmové ukázky ze svých loutko-hereckých cest. Úterní večer zakončí projekce filmů Zahrada a Happy end
v kině Oko, na jejichž vzniku se Kraus
podílel.
Ve středu 9. listopadu se program festivalu přesune do místního Vlastivědného muzea. Čtení z Čítanky Ivana Krause
v podání šumperských gymnazistů
bude součástí vernisáže výstavy nazvané Obálky knihy Adolfa Borna, která
byla připravena ve spolupráci s nakladatelstvími Albatros a Academia.
Ve čtvrtek 10. listopadu budou číst
nejprve od páté podvečerní studenti místní „průmyslovky“ v knihovně,
poté se program přesune do klubu
Helsinky, což je bývalá „Vana“ v suterénu divadla. Co v čítance nebylo, aneb
Pánská jízda (nejen pro pány) čtou
4Pe3. Uhodnete?
Páteční podvečer bude 11. listopadu
již tradičně patřit ochotníkům ze studia
D 123. Co si připraví tentokrát? Přijďte
si podívat v 19 hodin na Hrádek.

Sobotní happening bude 12. listopadu patřit rodinám s dětmi. „Vzpomínky
na dětství a rodinu tvoří nezanedbatelnou část tvorby Ivana Krause a inspirovaly i nás jako pořadatele. Na téma
Má rodina a jiná zemětřesení si můžete
přijít zahrát na Komín „Dorisky“ od
9 do 12 hodin,“ láká na akci Zdeňka
Daňková.
Společenského závěrečného večera
festivalu se tradičně zhostilo místní divadlo. V sobotu 12. listopadu od šesté
podvečerní přečtou jeho členové poslední texty a posléze bude připraveno
setkání účastníků festivalu v předsálí.
Vstupenky na závěrečný večer jsou již
v předprodeji.
Definitivní tečkou za akcí Město čte
knihu bude dopoledne v kině Oko v neděli 13. listopadu. V 9.30 hodin budou
předány ceny autorům nejlepších literárních a výtvarných prací ze soutěže
Moje rodina a já a bude zahájena výstava výtvarných prací ze soutěže. „Následovat bude animované pásmo pohádek
Adolfa Borna, které jistě potěší malé
diváky i jejich doprovod,“ upozorňuje
Daňková a upřesňuje, že chybět nebude
ani tradiční Čtenářská štafeta. Ta navštíví během týdne základní a střední
školy, které se přidají ke společnému
čtení, mateřské školy a školní družiny
se pak připojují čtením babiček a dědečků. „Společné setkání nad knihou
se stalo v našem městě milou tradicí.
V listopadu se tak těšíme opět na shledanou,“ uzavírá organizátorka festivalu.

-zd, zk-

Hanácké putování 2016
s městem Šumperkem
Od roku 2011 putují senioři žijící
v zařízeních Sociálních služeb pro seniory Šumperk, p. o. (dříve Domov důchodců) díky grantu města Šumperka
po krásných místech našeho kraje. V letošním roce jsme se, v červnu a v září,
vydali na Hanou. Hanácké putování
mělo jasné cíle - tradice v Lošticích
a v Příkazech.
V měsíci červnu navštívili obyva-

V červnu zavítali senioři do Muzea
tvarůžků v Lošticích.  Foto: archiv

telé domova pro seniory, domova se
zvláštním režimem a chráněného bydlení Muzeum tvarůžků, místo tak spjaté
právě s tímto regionem. Po vyčerpávající prohlídce, při které jsme se dověděli vše o historii výroby, jsme zavítali
do místní cukrárny, abychom ochutnali
originální způsoby využití „voňavé“
dobroty ve formě zákusků a dalších delikates. Jaké by bylo Hanácké putování,
kdyby nemířilo do Hanáckého skanzenu v Příkazech? Skanzen je velmi originální a příjemné místo pro zastavení
a vzpomínání, jaké to bylo v dobách
nedávno minulých, když se zemědělstvím a hospodařením bavilo tolik lidí
ve všech vesnicích našeho kraje. Oba
krásné výlety, při kterých nám přálo
i počasí, by nebylo možné uskutečnit
bez podpory města Šumperka, takže
velké díky. Všichni už se těšíme na příští putování… Kolektiv SSPS Šumperk

Lidé si připomněli den vzniku
samostatného československého státu
Vedení města, zastupitelé, členové TJ Sokol Šumperk, Českého svazu
bojovníků za svobodu a šumperští
občané se v úterý 25. října setkali
u památníku prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka
u příležitosti 98. výročí vzniku samostatného Československa. Položením
kytic a proslovy připomněli jeho od-

kaz. O hudební doprovod se postaral
dechový orchestr Základní umělecké
školy Šumperk.
Čestnou stráž drželi šumperští
skauti a také Mojmír Jílek z místního
Sokolu. Není jistě bez zajímavosti, že
se této role, ovšem u původního památníku, zhostil již v roce 1932 jako
malý hoch.
-bv, zk-

Mojmír Jílek u původního památníku jako malý chlapec (čtvrtý zleva) se svým otcem a sourozenci v roce 1932 a u novodobého památníku v roce 2015. Foto: archiv

Drobný kaleidoskop
kulturních událostí
Farnost zve na koncert
varhaníka Radima Diviše
Varhanní koncert Radima Diviše,
který své dětství a mládí prožil v Šumperku a jenž v současnosti působí jako
kantor Christuskirche v Altenfurtu,
pořádá šumperská farnost. Koncert
se uskuteční v sobotu 5. listopadu
v 18 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
a v programu zazní skladby Bachovy,
Pierného, Muffatty, Driffila a Béliera.
Vstupné je dobrovolné.
-red-

Muzeum pořádá besedu
o zaniklé osadě Josefová
Vlastivědné muzeum v Šumperku
společně s Lesy ČR, s.p., Krajským
ředitelstvím Šumperk, zvou zájemce
z řad veřejnosti na besedu s autorem
knižního titulu „Josefová - zapomenutá perla sklářství v Jeseníkách“, Pavlem
Marešem. Beseda se uskuteční v přednáškovém sále šumperského muzea
v úterý 8. listopadu od 17 hodin. -red-

Rytířský sál obsadí
Bornovy obrázky
na přebalech knih
Výstava, jež bude zahájena v rámci
dvanáctého ročníku festivalu Město čte
knihu ve středu 9. listopadu v 17 hodin, představí knižní obálky malíře,
ilustrátora, scénáristy, kostýmního
výtvarníka, staromilce a monarchisty
Adolfa Borna. K výstavě jsou připraveny komentované prohlídky a programy pro děti mateřských škol, žáky
základních škol i studenty středních
škol. Výstava potrvá do 31. prosince.
-red-

V knihovně vystaví své
práce Alena Crhonková
Od 3. listopadu bude v městské
knihovně v ulici 17. listopadu 6 k vidění výstava Aleny Crhonkové nazvaná
„Setkávání s krajinou“. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 3. listopadu v 17 hodin.-red-
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Blues Alive 2016: významné ženské osobnosti, tuzemské premiéry
i aktuální jména s nominacemi na Blues Music Awards
Šumperský festival Blues Alive, který patří k největším evropským přehlídkám zaměřeným na tento žánr,
vstupuje do třetí dekády své existence.
Od čtvrtku 17. do soboty 19. listopadu
se na třech hlavních koncertech v domě
kultury a na řadě doprovodných hudebních akcí po celém městě představí
přední světová bluesová jména i řada
domácích hudebníků.
„Většina zahraničních hvězd zažije letos v Šumperku svoji tuzemskou
premiéru a na festivalu vystoupí vůbec
poprvé,“ říká ředitel festivalu Vladimír
Rybička. Vzápětí prozrazuje, že letošní
ročník proběhne ve znamení žen - ženského blues v mnoha různých obměnách. „Do Šumperka navíc přivezeme
řadu aktuálních tváří, které v současnosti hýbou bluesovou hudbou, o čemž
svědčí řada nominací na prestižní Blues
Music Awards,“ doplňuje Rybičku dramaturg festivalu Ondřej Bezr.
Hlavní hvězdou prvního večera, který se odehraje ve čtvrtek 17. listopadu,
je americká blues-folková zpěvačka
Maria Muldaurová s formací Her Red
Hot Bluesiana Band. „Její jméno již
dlouho figurovalo na seznamu našich
nesplněných přání a jsme rádi, že letos
konečně do Šumperka tato zpěvačka
dorazí,“ podotýká Bezr.
Během prvního večera pak návštěvníci uslyší například americkou
blues-gospel-soulovou zpěvačku Sharrie Williamsovou nebo francouzsko-kamerunského kytaristu a zpěváka
Rolanda Tchakounté. „Přes svůj africký původ hraje Tchakounté blues
spíše amerického typu, zpívá anglicky
a v rodném jazyce bamiléké,“ doplňuje
dramaturg.

Během prvního večera vystoupí americká blues-gospel-soulová zpěvačka
Sharrie Williamsová.  Foto: archiv
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Druhý hlavní večer v pátek 18. listopadu bude patřit především dvěma
americkým hudebníkům. Zpěvák a kytarista Duke Robillard není domácímu publiku neznámý, před osmi lety
vystoupil poprvé v Praze. „Robillard
patří k nejvýznamnějším bluesovým
kytaristům současnosti. Hrál s Tomem
Waitsem, Bobem Dylanem, dvakrát
zvítězil jako kytarista roku v nejprestižnějších oceněních Blues Music Awards
a za nahrávku Guitar Groove-A-Rama
byl nominován na Grammy,“ vypočítává Bezr. Kytarista a zpěvák Slam Allen
přijíždí do Šumperka poprvé jako
nová tvář v nominacích Blues Music
Awards 2016. Při svých koncertech
spojuje blues s velmi energickým soulem. Ani druhý večer nezapomene
na ženské osobnosti - vystoupí například nejvýznamnější slovenská bluesová zpěvačka Silvia Josifoska nebo
americká zpěvačka Shaun Bookerová
s kytaristou Seanem Carneym.

Největší hvězda
Blues Alive
Maria Muldaurová zahraje
v Šumperku již ve čtvrtek
17. listopadu.
V roli hlavní hvězdy třetího večera
vystoupí v Šumperku v sobotu 19. listopadu mladá afro-americká zpěvačka Nikki Hillová. „Její syrová rocková
a soulová energie, která se prolíná s vášnivým blues, zcela jistě strhne návštěvníky Blues Alive,“ líčí dramaturg. Nikki
Hillová pochází ze Severní Karolíny
a nyní žije v New Orleans. Minneapolis Star Tribune ji popsali, jako „kdyby
Tina Turner a Little Richard měli dceru,
kterou vychovávali za pomoci strýčků
Jamese Browna a Chucka Berryho“. Vedle Nikki Hillové v tento večer zahraje
také osobitý britský zpěvák a kytarista
John Fairhurst, kterého jako jediného
z britské scény doporučila dvojice Heymoonshaker, a dále francouzská garage-bluesová dvojice Dirty Deep.
Ženám bude patřit rovněž tematické
odpoledne v sobotu 19. listopadu - vystoupí Zuzana Dumková, Jana Koubková a společně Blanka Šrůmová, Jan
Sahara Hedl a Něžná noc. Program festivalu doplní páteční večer v H - clubu
se slovenskou dvojicí Erich Boboš Procházka a Marek Wolf, která představí
psychedelicky pojaté blues, a formace
Dura and Blues Club s Fedorem Frešem, dlouholetým spoluhráčem Mariána Vargy. Jak bývá zvykem, dlouho
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Hlavní hvězdou prvního večera je ve čtvrtek 17. listopadu americká blues-folková
zpěvačka Maria Muldaurová. 
Foto: archiv
do noci bude žít Šumperk jam sessiony
v Pivnici Holba a foyer domu kultury.
Pod hlavičkou šumperského festivalu, nad nímž převzali záštitu ministr kultury Daniel Herman a senátor
a šumperský starosta Zdeněk Brož, se
bude koncertovat nejen na „domácí“
scéně a v polském Chorzówě, kde proběhne velký koncert v neděli 20. listopadu, ale také v jedenácti dalších polských
městech, v Bratislavě a ve Vídni. Satelitní koncerty jsou naplánovány rovněž
v devíti českých a moravských městech
a také ve slovenském Komárne.
Uspořádat akci takového rozsahu by
samozřejmě nebylo možné bez sponzorů. „V této souvislosti bych chtěl
poděkovat našim marketingovým
partnerům, především pak Daňovému poradenství Tomáš Paclík, které je
generálním partnerem už devatenáctý
rok. Bez pomoci všech bychom akci
takového rozsahu nezvládli. Poděkování patří rovněž hanušovické Holbě
a šumperským firmám Dormer Pramet
a SHM. Velmi si vážíme i podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého
kraje a města Šumperka, stejně jako
přízně České rozvojové organizace,“
zdůrazňuje Vladimír Rybička.
Podobně jako v minulosti se i letošní ročník festivalu Blues Alive těší
zájmu médií. O šumperském bluesování pravidelně informují významné
celostátní deníky a hudebně zaměřené

časopisy. „Český rozhlas Olomouc opět
zaznamená všechny festivalové koncerty a v koprodukci s ním již tradičně
vydáme CD, které bude bonusem
ke vstupence příští rok,“ konstatuje ředitel festivalu.
Vstupenky lze koupit v cenách
od osmdesáti do pěti set sedmdesáti
korun, v prodeji je také permanentka. Přesný program a více informací
na www.bluesalive.cz. Pokr. na str. 8

Kytarista a zpěvák Roland Tchakounté pochází z Kamerunu, ale hudba,
jíž se věnuje, je vlastně afroamerická.

Foto: archiv
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Blues Alive 2016
Blues Alive odstartuje
největší hvězda festivalu
Maria Muldaurová
Hlavní hvězdou úvodního večera
bude ve čtvrtek 17. listopadu americká
blues-folková zpěvačka Maria Muldaurová, jež začínala v šedesátých letech
20. století v rámci amerického folkového
hnutí, kde se vedle mnoha jiných skamarádila s Bobem Dylanem. V roce 1974
nahrála svůj asi největší hit Midnight
at the Oasis, za který získala několik
nominací na Grammy. Spolupracovala také s Grateful Dead a za nahrávku
Sweet Lovin‘ Ol‘ Soul z roku 2005 byla
nominována na Blues Music Award
i žánrové Grammy. „V osobnosti této
čtyřiasedmdesátileté zpěvačky přijíždí
do Šumperka další z řady absolutních
světových legend. Tentokrát ovšem
nejen čistě bluesového žánru, jakkoliv
právě ten v posledním zhruba dvacetiletí v její tvorbě výrazně převažuje.
Maria Muldaurová ovšem je od počátku své dráhy představitelkou spíše toho,
čemu se říká roots music, dlouhá léta
byla ikonou americké folkové scény
a nikdy se nevyhýbala ani přesahům
k jazzu, dixielandu nebo soulu,“ říká
dramaturg festivalu Ondřej Bezr.
Ještě před tím, než si bluesoví
fajnšmekři vychutnají Marii Muldaurovou, „rozjedou“ letošní bluesování dvě
předkapely a také Roland Tchakounté
Band. Jeden ze zajímavých objevů letošního Blues Aperitivu Filip Vítů se svou
kapelou a sympatickou zpěvačkou Markétou Vodičkovou zastupují nejmladší bluesovou krev v České republice.
„Aperitivovou“ porotu potěšili neortodoxním přístupem, typickým pro jejich
věk, a zároveň evidentní dobrou znalostí hudebních kořenů. „Sharrie Williamsové přezdívají v Americe The Princess
of the Rockin’ Gospel Blues. Tuto výjimečnou zpěvačku, pro kterou je typická obrovská dynamika projevu, a jež
dokáže bez mrknutí oka přejít ze sotva

slyšitelného šepotu do křiku, při němž
se třesou okenní tabulky, samozřejmě
nepřehlédly ani nominace na „bluesové
Oscary“ Blues Music Awards, v nichž
se objevila už třikrát,“ přibližuje další
účinkující Bezr.
Řekne-li se Afrika a blues, asi skoro každý si představí typicky africkou
variantu tohoto stylu, známou od globálních hvězd kalibru Aliho Farky
Tourého nebo Tinariwen. To ovšem
není tak úplně případ kytaristy a zpěváka Rolanda Tchakountého. Ten sice
pochází z Kamerunu, ale hudba, jíž se
věnuje, je afroamerická. „Stojí vlastně na hraně - do v podstatě americké
muziky, nejbližší chicagskému modelu elektrického blues, implantuje svoji
zemi prostřednictvím textů. Většina
z nich je totiž v domorodém nářečí bamiléké. Působí to celé jako kuriozita?
Přijďte se podívat, uvidíte, že je to především skvělá hudba,“ láká na čtvrteční koncert dramaturg festivalu.

Den druhý: koncert
v H-clubu, američtí
hudebníci a „ženské“ blues
Letos počtvrté se dalším oficiálním
šumperským dějištěm festivalu stane
místní H-club. V pátek 18. listopadu se
zde od 14 hodin představí jeden z vůbec nejzajímavějších projektů na bázi
blues, které „od Šumavy k Tatrám“ kdy
vznikly. Ericha Boboše Procházku není
potřeba představovat, v nejrůznějších
sestavách jej lze bez nadsázky označit
za stálý inventář Blues Alive. V duu je
jeho partnerem kytarista Marek Wolf,
mimořádně tvůrčí osobnost slovenské
scény. Princip tvorby této dvojice je
vlastně jednoduchý. Přetvářet známé
písně bluesového, ale i rockového ranku ke svému obrazu, ve své momentální
náladě. „Bobošovy a Markovy úpravy
jsou čistě autorské. Zpravidla mají jiné
tempo, odlišný rytmus, posunutou harmonii i melodii. Jen text zůstává, a i ten

Úvod pátečního večera ve velkém sále domu kultury bude patřit Američanům
Shauně Bookerové a Seanu Carneymu. 
Foto: archiv

Duke Robillard prošel za osmašedesát let svého života kdečím a podílel
se na řadě významných počinů zdaleka nejen v čistě bluesovém ranku.

Foto: archiv
je frázován vlastně k nepoznání. Jejich
čarovná a i bez příslušných stimulantů
dokonale psychedelická hudba dokáže
neuvěřitelně pohltit, doslova „vcucnout“, jedním rázem vysát energii
a zároveň jí nabít, jaksi přefiltrovanou
silným zážitkem,“ míní Bezr.
A odpoledne bude pokračovat ve slovenském duchu v podobě Dura & Blues
Club feat, jehož zakladatelem je Juraj
Turtev. Principál, kterého známe také
jako frontmana populárního Bluesweiseru, dbá na to, aby Blues Club byl
skutečně pro všechny účastníky spíš
místem k oddechu, muzikantské relaxaci. Účinkující jsou do poslední chvíle
velkou neznámou, neboť jde o volné
sdružení muzikantů, kteří jsou právě
k dispozici. Jeden ze členů je ale dopředu jistý. Bude jím jedna ze skutečných legend (česko)slovenského rocku,
baskytarista Fedor Frešo.
Večerní hlavní koncert v pátek
18. listopadu odstartuje v 18 hodin
ve foyer domu kultury Slovak Blues
Project, jeden z vítězů letošního Blues
Aperitivu. Za projektem stojí slovenský kytarista a zpěvák Ľuboš Beňa, neúnavný propagátor raných forem blues,
zejména mississippského stylu, který
ke spolupráci přizval kytaristy a zpěváky Paľa Hrnčiríka a Barboru Černou,
zástupce mladé muzikantské generace.
Na jejich vystoupení naváže bluesová
skupina The Bladderstones, která loni
na jaře zvítězila v Blues Aperitivu a jejímž členem je i Johnny Jůdl z alternativně-písničkářské kapely Jablkoň.
Úvod pátečního večera ve velkém
sále domu kultury bude patřit Američanům Shauně Bookerové a Seanu
Carneymu, kteří pocházejí z Columbusu ve státě Ohio. Kytarista Sean Carney pracoval jako hudební publicista,
DJ a koncertní promotér. Vedle toho
hrával v nejrůznějších rhythm&bluesových kapelách, řadu let spolupracoval
se zpěvačkou Teeny Tucker. Roku 1998

debutoval albem Provisions a vydal se
na sólovou dráhu. Rok po vydání alba
Life of Ease v roce 2006 zvítězil v prestižní soutěži International Blues Challenge v Memphisu, kde získal cenu
Alberta Kinga pro nejlepšího kytaristu.
V posledních letech vytvořil skvělý tým
se zpěvačkou Shaunou Bookerovou.
Ta se stejně jako on úspěšně zúčastnila
jmenované Memphiské soutěže, kde si
po svém energickém vystoupení vydobyla přívlastek „Císařovna Beale Street“. V Česku zahrají vůbec poprvé.
Nový projekt Blues Laboratory představí v pátek večer Silvia Josifoska,
bezesporu největší hvězda slovenského bluesového zpívání. „Je to setkání
bluesových muzikantů, s nimiž dlouho
spolupracuji a kteří jsou mi svým cítěním velice blízcí. Jde o spojení klasického blues s prvky jiných žánrů. Právě
v tomto projektu pociťuji velkou svobodu, prostor. Jde hlavně o rozličné barvy
a hlavně o velké experimentování. To
mě v hudbě nejvíc fascinuje a inspiruje,“ říká zpěvačka s poukazem na to,
že v hudbě Blues Laboratory lze najít
rozličné prvky různých žánrů - kromě
blues také funku, soulu, jazzu či rocku.

Tečkou za pátečním večerem bude
vystoupení vynikajícího kytaristy
a zpěváka Slama Allena. Foto: archiv
Dalším z hostů letošního Blues Alive,
kteří by mohli o svém životě napsat
knihu, je Američan Duke Robillard.
Za osmašedesát let svého života prošel
skutečně kdečím a podílel se na řadě
významných počinů zdaleka nejen
v čistě bluesovém ranku. „Od roku
1993 se věnuje výhradně vlastní kariéře
v čele svého bandu, tu a tam uposlechne volání muzikantských přátel po nezaměnitelném tónu své kytary a hlavně
velmi variabilní schopnosti hrát nejrůznější hudbu, od ryzího blues přes
poměrně ortodoxní jazz až po alternativní postupy,“ konstatuje dramaturg
festivalu.
Tečkou za pátečním večerem bude
vystoupení vynikajícího kytaristy
a zpěváka Slama Allena. Paradoxně sice
přijíždí jako zástupce čerstvé krve, jež
letos vtrhla do nejprestižnějších žánrových cen Blues Music Awards, kde byl
nominován jako Nejlepší nový umělec.
Pravidelným návštěvníkům šumperského festivalu je ovšem povědomý.

Pokr. na str. 9

·umpersk˘ zpravodaj

93

2

Pokr. ze str. 8
Byl to právě on, kdo šéfoval v roce
2008 doprovodné kapele tehdejší
hlavní festivalové hvězdy, harmonikáře Jamese Cottona. „Během devíti let
za zády Jamese Cottona si Slam Allen
vychodil „vysokou bluesovou“, jeho
chlebodárce byl skutečně jednou z vůbec nejvýznamnějších osobností chicagského blues. To zúročil na sedmi
sólových albech a stovkách koncertů,
na nichž mixuje svoje vlastní písně
s klasickými songy ze zlatého zpěvníku
blues i soulu. Do Šumperka tedy přijíždí starý známý, a my víme, že od něj
můžeme očekávat to opravdu nejlepší,“
soudí Bezr.

Sobota se nese ve znamení
žen, ty budou vévodit
i tematickému odpoledni
„Téma letošního „nebluesového“ odpoledne je možná vůbec nejhůře uchopitelné za všechna minulá léta. I když
budou na pódiu v rolích zpěvaček vždy
ženy, každá je zcela jiná. Navíc se v jednom případě o frontmanský post dělí
s mužem, takže nemůžeme uplatnit
ani genderový klíč. Jisté je, že ve všech
případech uslyšíme naprosto originální
osobnosti, s nejednoznačným stylovým
zařazením, jasnou autorskou výpovědí
a ve všech třech případech výbornými
letošními alby. Což je možná nakonec
to nejdůležitější hledisko,“ konstatuje
Vladimír Rybička.
Odpoledne zahájí zpěvačka, kytaristka, skladatelka a textařka Zuzana
Dumková, která působí na tuzemské
hudební scéně od počátku 90. let a jejíž
projev vykrystalizoval od folkové tvorby přes fúze rocku, jazzu i world music
a scénické hudby až k současné podobě, kterou nelze jednoznačně žánrově
zařadit. Charakterizuje ji dynamická
doprovodná kytara, citlivý zpěv a originální rozvíjení hudebních nápadů
ve spolupráci s mistrovsky obsazenou
doprovodnou kapelou.

Na pódiu se představí Jana Koubková, jež bez ohledu na žánr patří už
čtyři desítky let mezi nejlepší a nejznámější české zpěvačky. Foto: archiv
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Na pódiu ji vystřídá Jana Koubková,
jež bez ohledu na žánr patří už čtyři
desítky let mezi nejlepší a nejznámější
české zpěvačky. Jako jazzová sólistka
se prosadila v roce 1975 v Jazz Sanatoriu Luďka Hulana. Od té doby si
prošla mnoha stylovými seskupeními.
Od blues, swingu, mainstreamu přes
bebop, latinu, free až po world music a fusion. „Zcela nadžánrové je její
album A tak si jdu..., které vyšlo letos
v létě. A v jeho duchu se ponese šumperské vystoupení,“ podotýká Ondřej
Berz.
Neobvyklé spojení jednoho z nejoriginálnějších českých rockových
písničkářů Jana Sahary Hedla a bývalé frontmanky rockové Tiché dohody
Blanky Šrůmové se zrodilo na Facebooku. Na debutovém albu, které
nahráli za doprovodu kapely s krásně
fitzgeraldovským názvem Něžná noc
a jež se jmenuje vlastně až „nesaharovsky“ pozitivně Neměj strach, působí jako „kráska a zvíře“. Přesvědčit se
o tom mohou i návštěvníci sobotního
tematického odpoledne.
Sobotní podvečer odstartuje ve foyer
domu kultury mladá čtveřice Cheap
Tobacco z polského Krakova, která
si porotu letošního Blues Aperitivu
získala osobitým přístupem a naprosto profesionálním výkonem. V jejich

Francouzští Dirty Deep přijedou
do Šumperka v plné střelecké sestavě.

Foto: archiv
hudbě se zdařile mísí blues s rockem,
funkem i soulem do ojedinělé a především energicky výbušné směsi. Ozdobou kapely je vynikající zpěvačka
Natalia Kwiatkowska, která tvoří vynikající tým s kytaristou Robertem Kapkowskim.
Po jejich vystoupení bude jeviště velkého sálu patřit uskupení Marek Piowczyk Trio, které je bezesporu jedním
z objevů poslední doby na bohaté a rozmanité polské scéně. Trio z okolí Katovic
křižuje v klasickém obsazení a s dynamickým výrazem mezi blues, rockem
a funkem a jeho hudba je rozhodně velkým příslibem pro budoucnost hudební
scény našich severních sousedů.
Polské hudebníky vystřídá český Alo
Trio Band, skupina obecně nepříliš
známá a relativně zřídka koncertující.
Za jejím vznikem stojí a jakýmsi jejím
nehrajícím kapitánem ovšem je osobnost značně proslulá: muž devatera ře-
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Současnou britskou bluesovou scénu letos v Šumperku přiblíží John Fairhurst.

Foto: archiv
mesel, ale především jeden z našich nejlepších písničkářů a textařů Vlastimil
Třešňák. Založil ji zhruba před třemi
lety společně se skladatelem Janem Volným, s nímž také ve dvojici napsal kompletní repertoár, pro který je typický
balanc na šansonové hraně s jemnými
bluesovými i jazzovými odstíny. V centru kapely kromě výtečných profesionálních instrumentalistů stojí dámská
pěvecká trojice - Martina Menšíková,
Natálie Řehořová a Pavla Stránská.
A poté již vtrhne na jeviště „stádo
splašených kobyl“. Francouzští Dirty
Deep jsou jednou z nemnoha kapel,
o kterých se dá říct, že znějí, jako kdyby
Iggy Pop jamoval s Johnem Lee Hookerem a záda jim jistila rytmika od Red
Hot Chilli Peppers. „Do Šumperka přijedou v plné střelecké sestavě, aby zde
přetavené vlivy Johna Lee Hookera,
Sona House či Sonnyho Boye Williamsona, notně potřísněné bahnem z Mississippi z 90. let, kdy z řady do té doby
živořících kopáčů a šoférů udělala
světové hvězdy vydavatelská firma Fat
Possum, prezentovali jako šokovou terapii. Nenechte si toto vystoupení ujít,“
apeluje dramaturg festivalu.
Současnou britskou bluesovou scénu letos v Šumperku přiblíží John
Fairhurst. Jeho hudební začátky jsou
vzhledem k tomu, co následovalo, poměrně výjimečné: v pěti letech mu totiž
učaroval indický nástroj sarod, příbuzný známějšímu sitáru. Od klouzavých
zvuků indické hudby byl už jen krůček
ke klouzání mississippskému v podání
Sona House, Roberta Johnsona a Bukkyho Whitea a také k zálibě v resofonické kytaře. K tomu pak přibyli mistři
bravurního akustického vybrnkávání
v čele s Johnem Faheym a psychedelie a bluesrock konce 60. let, Hendrix
a Zeppelini. Z toho všeho pramení základ Fairhurstovy hudby. „Postupem
času se ale záběr těch, o nichž mimořádně otevřeně a upřímně hovoří jako
o svých vlivech, rozšiřuje také na alternativní borce typu Zappy a Beefhearta, na protopunkera Iggyho Popa, ale

i současné hvězdy Jacka Whitea nebo
The Black Keys. Jestli má někdo nárok
na označení černý kůň letošního ročníku Blues Alive, pak je to jedině on,“
soudí Bezr.
Největším jménem sobotního koncertu je pak bezesporu Američanka
Nikki Hillová. Když vydala v roce 2013
debutové album Here´s Nikki Hill,
jako by se spustila bouře. Takový talent
s hlasem jako hrom už tu dlouho nebyl,
předháněli se američtí a po nich i další
kritici, posluchači i její kolegové muzikanti. Rodačka ze Severní Karolíny
vtrhla na hudební scénu po boku svého muže, explozivního kytaristy Matta
Hilla, jako torpédo. Tak rychlý a razantní nástup „od nuly na sto“ hudební
scéna zažívá jen zřídka. A co teprve její
živá vystoupení, o nich už teprve kolují
legendy - kdo to prý nezažil na vlastí
kůži, neuvěří. Jako by se v jedné osobě
téhle na image dbající dívky soustředily ty největší hlasy blues, soulu i rock´n´rollu. „Sama svůj styl označuje
za „křížence Staple Singers a AC/DC“,
což je sice dobrý fór, ale má naprosto
reálný základ. Můžeme se o tom teď
konečně přesvědčit sami,“ říká dramaturg. 
Pokr. na str. 10

Největším jménem sobotního koncertu je bezesporu Američanka Nikki
Hillová. 
Foto: archiv
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Nedílnou součástí každého ročníku
Blues Alive jsou tradiční noční jam sessions. Letos proběhne opět afterparty
po čtvrtečním koncertu Marie Muldaurové. Jejím dějištěm bude Pivnice
Holba a hlavním účastníkem česká formace The Again, která bude o den dříve, ve středu 16. listopadu, koncertovat
pro školy. Kapela Again vznikla v roce
2004 z hudebníků, kteří v průběhu
mnoha let spolu v různých uskupeních
hráli nebo se jen tak na Olomoucku
potkávali. První repertoár byl postaven
velmi různorodě. Od country přes klasický bigbít až po současný pop-rock.
Postupem času je ale muzika znovu
(proto again) natolik dostala, že se
rozhodli pravidelně zkoušet a co nejvíc vystupovat. Dnes se tak orientuje
na jižanský rock a v tomto stylu upravuje další americké a britské hudební
velikány, jako jsou N. Young, J. Mayall,
B. Dylan, BTO, Rolling Stones, Grand
Funk Railroad a další.
Páteční a sobotní jam sessions bu-

oni si lístky objednají a na domácí pak
nezbudou. A to je i případ letošního
ročníku. Je tedy možné, že v době, kdy
vyjde tato příloha zpravodaje, budou již
vstupenky na páteční a sobotní koncerty vyprodané,“ připouští ředitel domu
kultury a zdůrazňuje, že ti, kteří chtějí

prožít nezapomenutelný večer s Marií
Muldaurovou, mají ještě šanci. Lístky
lze rezervovat na adrese www.bluesalive.cz. Za vstupné na úvodní čtvrteční
koncert Marie Muldaurové zaplatí lidé
390 korun. Na páteční odpolední koncert v H-clubu je pak vstupné 90 korun.
Ti, kdo zamíří na sobotní promítání filmu v kině Oko, zaplatí 50 Kč.
Text zpracovala
Z. Kvapilová, foto: Blues Alive
Závěrečná poznámka
Bližší informace na www.bluesalive@cz. Vstupenky lze koupit v pokladně DK ve všední dny od 14 do
18 hod., tel.č. 583 214 279

CZ

XXI

POŘÁDÁ

POŘÁDÁ BLUES ALIVE S.R.O. POD ZÁŠTITOU MINISTRA KULTURY ČR MGR. DANIELA HERMANA, HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE, SENÁTORA A STAROSTY MĚSTA ŠUMPERKA MGR. ZDEŇKA BROŽE.
AKCE SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY ČR, OLOMOUCKÉHO KRAJE, MĚSTA ŠUMPERK, ČESKÉ ROZVOJOVÉ ORGANIZACE O.P.S.

VSTUPENKY

PODPOŘILI

Středa 16.11. / 11:00 / Velký sál Domu kultury Šumperk / koncert pro školy
THE AGAIN (CZ)
Čtvrtek 17.11. / 18:00 / Velký sál Domu kultury Šumperk / 1. hlavní koncert
Foyer: FILIP VÍTŮ TRIO FEAT. MARKÉTA VODIČKOVÁ (CZ)
SHARRIE WILLIAMS & BAND (USA)

Čtvrtek
Pátek
Pátek
Sobota
Sobota

18:00
14:00
18:00
11:00
18:00

1. hlavní koncert
H-Club
2. hlavní koncert
Kino Oko
3. hlavní koncert + tem. odpoledne

390 Kč
90 Kč
470 Kč
50 Kč
570 Kč
790 Kč

VSTUPENKY A UBYTOVÁNÍ:
Blues Alive, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk
Monika Kohajdová, tel.: 583 363 034, fax: 583 214 287
e-mail: kohajdova@bluesalive.cz
www.bluesalive.cz

UBYTOVÁNÍ

RÉSERVÉ

Permanentka (2. hlavní koncert, 3. hlavní koncert +
tematické odpoledne + bonus CD)

Penzion G***
Fialova 3, 787 01 Šumperk
tel: 583 363 050, 777 193 190
e-mail: info@penziong.eu
www.penziong.eu

SHOP

Koncertování uzavřou jam
sessions, vstupenky jsou
již téměř vyprodané

Vstupenky na páteční
a sobotní hlavní koncert
jsou již vyprodané.
Koupit lze ještě vstupenky
na čtvrteční koncert
s hlavní hvězdou festivalu!

WWW.BLUESALIVE.

PRODEJ
ORIGINÁLNÍCH
TRIČEK A CD

SATELITNÍ KONCERTY

Zatímco loni viděli diváci v rámci
tradiční sobotní projekce v kině Oko
kultovní film Johna Landise The Blues
Brothers z roku 1980, letos se mohou
těšit na britsko-irsko-americký film
Jimi - Hvězda stoupá vzhůru.
Londýn roku 1966: Téměř neznámý kytarista jménem James Marshall
„Jimi“ Hendrix se stěhuje do Londýna,
kde v sobě objevuje a piluje svůj talent,
stejně tak řeší i složité vztahy, které se
na něj na cestě ke slávě nabalují. Hendrix, jako jeden z nejuznávanějších,
nejoriginálnějších a nejvlivnějších
muzikantů 20. století, objevil netušené možnosti elektrické kytary a stal se
průkopníkem nového zvuku.
Film natočil režisér John Ridley, držitel Oscara za produkci snímku 12 let
v řetězech. „Neposkytnutí autorských
práv na Hendrixovy nahrávky vyřešila
produkce originálně: známý kytarista
Waddy Wachtel nahrál kytarové party
„à la Jimi Hendrix“, ovšem dokonale
stylově, prakticky k nepoznání. Nenechte si tento filmový zážitek ujít,“
láká na projekci, která začíná v sobotu
19. listopadu v 11 hodin v kině Oko, ředitel festivalu Vladimír Rybička.

SHAUN BOOKER & SEAN CARNEY (USA)
09.11. - GŁOGÓW (PL)
10.11. - TORUŃ (PL)
11.11. - HOLEŠOV
12.11. - MSZANA DOLNA (PL)
13.11. - GRODKÓW (PL)
15.11. - OSTRAVA
16.11. - BRATISLAVA (SK)
17.11. - VÍDEŇ (A)
18.11. - ŠUMPERK
19.11. - IMIELIN (PL)
20.11. - CHORZÓW (PL)
22.11. - ŁÓDŹ (PL)
23.11. - ELBLĄG (PL)
24.11. - OLSZTYN (PL)
25.11. - PUŁAWY (PL)
26.11. - BIAŁYSTOK (PL)
27.11. - WARSZAWA (PL)
DIRTY DEEP (FR)
16. 11. – BRNO
17. 11. – OSTRAVA
18. 11. – KOMÁRNO (SK)
19. 11. – ŠUMPERK
20. 11. – ČESKÁ TŘEBOVÁ
21. 11. – ŽATEC
22. 11. – KOLÍN
23. 11. – VRCHLABÍ
24. 11. – VARNSDORF
25. 11. – MILEVSKO
26. 11. – SLAVONICE
KONCERT V POLSKU:
NEDĚLE 20.11. / 18:00 / MDK „BATORY“
BLUESBERG (CZ)
SHAUN BOOKER AND SEAN CARNEY (USA)
NIKKI HILL (USA)

GENERÁLNÍ
PARTNER

Filmová projekce nabídne
snímek Jimi - Hvězda
stoupá vzhůru

dou po skončení hlavního večerního
programu hostit dvě místa, a to foyer
domu kultury a Pivnice Holba. Ve foyer se mohou posluchači v pátek těšit
na Slovak Blues Project, v pivnici pak
na české The Bladderstones. V sobotu 19. listopadu zahájí večerní setkání
v pivnici polské Marek Piowczyk Trio
a ve foyer domu kultury to rozjedou jejich kolegové z Cheap Tobacco.
Pro Blues Alive už několik let platí,
že 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

ROLAND TCHAKOUNTÉ BAND (Kamerun, FRA)
MARIA MULDAUR
AND HER RED HOT BLUESIANA BAND (USA)
Afterparty – Pivnice Holba – THE AGAIN (CZ)

Pátek 18.11. / 14:00 / H - Club
ERICH BOBOŠ PROCHÁZKA + MAREK WOLF (SK)
DURA AND BLUES CLUB FEAT. FEDOR FREŠO (SK)
Pátek 18.11. / 18:00 / Velký sál Domu kultury Šumperk / 2. hlavní koncert
Foyer: SLOVAK BLUES PROJECT (SK)
THE BLADDERSTONES (CZ)

SHAUN BOOKER & SEAN CARNEY (USA)

SILVIA JOSIFOSKA AND BLUES LABORATORY (SK)

DUKE ROBILLARD (USA)
SLAM ALLEN (USA)

KU
KONCERTY V ŠUMPER VICA
HLA
MODERUJE MAREK

Jam session / 24:00 – DK – SLOVAK BLUES PROJECT (SK)
Jam session / 24:00 – Pivnice Holba – THE BLADDERSTONES (CZ)

Sobota 19.11. / 11:00 / Kino Oko
JIMI - HVĚZDA STOUPÁ VZHŮRU (Životopisný film o Jimim Hendrixovi,
režie John Ridley, 2013, GB, Irsko, USA)
Sobota 19.11. / 13:00 / Velký sál Domu kultury Šumperk / Tematické odpoledne
ZUZANA DUMKOVÁ BAND (CZ)
JANA KOUBKOVÁ - A TAK SI JDU... (CZ)
BLANKA ŠRŮMOVÁ, JAN SAHARA HEDL A NĚŽNÁ NOC (CZ)
Sobota 19.11. / 18:00 / Velký sál Domu kultury Šumperk / 3. hlavní koncert
Foyer: CHEAP TOBACCO (PL)
MAREK PIOWCZYK TRIO (PL)
ALO TRIO BAND (CZ)
DIRTY DEEP (FRA)
U KULTURY:

RESTAURACE DOM Í Z BLUES ALIVE
OGRAFI
STÁLÁ EXPOZICE FOT

JOHN FAIRHURST (GB)
NIKKI HILL (USA)

Jam session / 24:00 – foyer DK – CHEAP TOBACCO (PL)
Jam session / 24:00 – Pivnice Holba – MAREK PIOWCZYK TRIO (PL)
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ
PARTNEŘI

Pokr. ze str. 9
„Dokonalá tečka za letošním festivalem. Doufejme, že ze šumperského
„kulturáku“ nezůstane jen kůlnička
na dříví...,“ uzavírá s úsměvem dramaturg Blues Alive.
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Atletky gymnázia vybojovaly účast
v prestižním závodu ve Francii
Před zraky olympijské vítězky
v hodu oštěpem Barbory Špotákové,
která je dlouholetou patronkou soutěže, obhájilo 11. října družstvo děvčat Gymnázia Šumperk zlaté medaile
z loňského roku v republikovém finále
Corny poháru. Dívky se tak probojovaly do SF ATHLETICS 2016 - WORLD
SCHOOLS CHAMPIONSHIP „MEMORIAL JEAN HUMBERT“.
Děvčata dosáhla dalšího velkého
úspěchu sportovců šumperského gymnázia, vzhledem k tomu, že se této soutěže účastní více než tisíc škol z celé republiky. Zlatá medaile je o to cennější,
že se narodila ve velmi drsných podmínkách. Ve větru, dešti a teplotě, která
dosáhla nejvýše sedmi stupňů Celsia.
Gymnazistky se se svými soupeřkami utkaly na trati 60, 200 a 800 metrů, ve skoku do dálky, výšky a ve vrhu
koulí. Finální disciplínou pak byla
štafeta na 100-200-300-400 m. Atletky
předvedly bojovné výkony a ani v jedné z disciplín výrazně nezaváhaly. Výsledkem byl bodový součet 8503 body,
a tím porazily tým z Gymnázia Trutnov
o 36 bodů. Na třetím místě se umístila
děvčata z Gymnázia Příbram (8276).
Osmičlenný tým tvořily tyto atletky:

E. Hegrová, N. Smolková, M. Trundová,
H. Trundová, B. Baženovová, K. Korgerová, G. Vejchodová a V. Bednarská.
Do soutěže o medaile mohli zasáhnout i chlapci, kteří postoupili díky
výsledkům v krajském finále na „divokou kartu“ a obhajovali stříbro z loňského roku. Bohužel na poslední chvíli
onemocněly dvě z opor družstva, a tak
oslabené družstvo nemohlo pomýšlet
na příčky nejvyšší.
Nakonec bylo z jejich snažení
12. místo se ziskem 7970 bodů, když
téměř všichni zaostali za předvedenými výkony z okresního i krajského
kola. Družstvo Gymnázia Šumperk
bojovalo ve složení D. Soják, I. Pospíšil,
Š. Tomeš, V. Dobeš, V. Kocůrek, J. Dus,
M. Šváb, J. Müller a O. Šrámek.
Za úspěchy šumperských závodníků stojí roky a měsíce soustavné práce
v atletickém oddíle, kde se na přípravě většiny závodníků podílejí trenéři
a učitelé Tomáš a Květoslav Vykydalovi.
Tímto bych jim chtěl poděkovat za přípravu a koučování týmů. Chtěl bych
tímto ocenit i práci celé komise TV se
studenty v rámci výuky tělesné výchovy
a vyhledávání nových talentů, a to nejen atletických. 
P. Opekar

Družstvo děvčat Gymnázia Šumperk obhájilo zlaté medaile z loňského roku v republikovém finále Corny poháru. 
Foto: archiv

SONS
PontisŠumperk
Šumperk
27.10. od 10 hod. v „K“ 		 Kroužek šikovných rukou
		 Pletení z pediku
31.10. od 14 hod. v „K“ 		 Křeslo pro hosta Beseda se Z. Millerovou
		 - bydlení v DPS a parkovací průkazy
4.11. od 9.30 hod. na Komíně 		 Keramika na Komíně
7.11. od 14 hod. v K“ 		 Město čte knihu - čtení ukázek z tvorby
		 I. Krause
8.11. od 10 hod. v „K“ 		 Relaxační bubnování s Bobinou
10.11. od 10 do 12.30 hod. v „K“ 		 Tvořivá dílna  Hvězdičky z vodního skla
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde
lze získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klubovna SONS
Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na www.utulekosoblazsko.cz/.
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Mezinárodní výměna
studentů pokračuje
V prvním říjnovém týdnu jsme u nás
na gymnáziu znovu hostili skupinu
studentů z družebního Bad Hersfeldu.
Tentokrát rozšířenou o školní hudební
skupinu, která k nám přijela se svým
programem. Po obvyklých úterních
toulkách po pamětihodnostech města
Šumperka následovalo krásné přijetí
v klášterním kostele.
Ve středu jsme vyrazili na výlet
do Olomouce. Nejdříve společná procházka po městě, je toho dost, co se
dá v historickém centru vidět. Tak pak
ještě rychle nakouknout do nějakých
obchodů a vydáváme se zpět na nádraží. V noci na čtvrtek napadl na horách
sníh a přidal se silný vítr. Původně jsme
měli v plánu výjezd na Šerák, ale raději
jsme zvolili náhradní program. Prohlídka hradu Bouzova se všem líbila
a v Javoříčských jeskyních nám počasí
také nevadilo. Autobusem zavoněly
i tvarůžky, které si jejich fanoušci nakoupili po cestě v Lošticích.
Na pátek jsme si nechali už tradičně
návštěvu naší školy a zlatým hřebem ce-

Studenti poznávali i město Olomouc.

Foto: archiv
lého týdne byl veřejný společný koncert
německé školní skupiny a našich studentů v H-clubu. Skvělá úroveň a nadšené publikum udělaly hezkou tečku
za celým družebním pobytem.
Díky patří Společnosti česko-německého porozumění za finanční příspěvek
a také všem, kteří se na přípravě společného týdne podíleli - studentům, jejich
rodičům, Gymnáziu Šumperk, Střední
odborné škole Zemědělská, i H-clubu
za vstřícnost a ochotu.

H. Záchová, D. Tesařová

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Současný pohled na emoce a psychosomatické poruchy
ve čtvrtek 3. listopadu od 18 hodin v sále Vily Doris v ulici 17. listopadu
Host večera - MUDr. Radkin Honzák, CSc., přední český psychiatr
Má prý obě ruce levé, a právě proto se z něj stal věhlasný psychiatr. Rok co rok
zápasí s daňovým přiznáním. Ještě aby ne, pět povolání jen tak někdo nemá. Vedle
práce psychiatra také přednáší na 1. lékařské fakultě a nově na FSV UK. Je věčným
optimistou a záviděníhodným dědečkem. Radkin Honzák je ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS, sekundární lékař Psychiatrické léčebny Bohnice a asistent
ÚVL 1. LF UK. Své články pravidelně publikuje například na blogu Aktuálně.cz
nebo na stránkách psychologie.cz. Je autorem mnoha odborných i populárně-naučných knih, jako například Jak přežít léčení - veselé čtení o bolestech, Úzkostný pacient, Babičku potrkal jelen aneb co tomu říkáte, doktore?, a řady dalších.
V roce 2013 vydal knihu Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření a v roce 2014
knihu Všichni žijem v blázinci. Mezi jeho zájmy patří lidi a pejsek Bobina.
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris,
P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Schola Praktica - Centrum
praktických dovedností
26.10. - 12.11. 		 Tvořílek Kroužek pro děti MŠ, vycházky
		 a poznáváním bylinek - herbářování
29.10. v 6.45 hod. u vlak. nádraží 		 Turistika Batůžkáři: Kouty nad Desnou,
		 Vysoký vodopád, Bělá pod Praděděm
5.11. v 7 hod. na vlak. nádraží 		 Turistika Batůžkáři: Zlaté hory - okruh,
		 štoly, těžba zlata a rýžoviště zlata, Jeseník,
		 Hrad Edlštejn
12.11. v 7 hod. na vlak. nádraží 		 Turistika Batůžkáři: Horní Lipová, lesní
		 bar, Smrk, Ostružná
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č.
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - www.scholapraktica.webnode.czzde.
Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny
s předstihem na uvedený e-mail. Naplánované trasy mohou být změněny dle počasí.
Připravujeme: Turistická trasa Stolové hory, Polsko (Velká Hejšovina) - nutno přihlásit se, pojedeme auty.
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Městská knihovna
Půjčovní doba od září
Knihovna v ul. 17. listopadu 6
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
Temenická 5
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

Pondělí

8-11 12-18

12-17

9-12 13-17

Úterý

8-11 12-18

12-17

9-12 13-17

Středa

8-11 12-18

12-17

9-12 13-17

Čtvrtek

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8-11 12-18

12-17

9-12 13-17

Sobota

8-12

8-12

zavřeno

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

Centrum sociálně
orientovaných inovací
CO-WORKING aneb sdílení pracovního
místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE JINAK A SVOBODNĚJI! Prostor je otevřen každý den podle zájmu
našich klientů.
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centruminovaci.cz, https://www.facebook.com/CentraSocialnichInovaci, www.cpkp.cz.
Pondělí - pátek 		

SVČ
Doris
Pontis
Šumperk
Každé Út, St, Čt a Pá od 15 		 Volná herna
do 18 hod. v MC na „K“
Do 30.11. každé Út, St a Čt od 15 		 Výkup kaštanů a žaludů
do 17 hod. na recepci ve Vile Doris
3.11. od 18 hod. v sále Vily Doris 		 Via Lucis: Současný pohled na emoce
		 a psychosomatické poruchy
		 Host MUDr. Radkin Honzák
5.11. od 9 do 14 hod. na „K“ 		 Keramika pro každého  Volná tvorba
5.11. od 18 hod. ve velkém sále DK 		 První koncert Růžových dětí
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583 214 212, 583 214 213,
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko:
IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623
(Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 606 758 410,
http://www.doris.cz.

Charita
Šumperk
Pontis Šumperk
Svépomocná skupina pro pečující
Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné
v domácím prostředí zaměřené na vzájemné
sdílení.
Od září každé pondělí od 15.30 hod. Biblická hodina pro hledající
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz

Každé první úterý
v měsíci od 15 hod.

Pontis Šumperk
Univerzita volného času
3.11. od 14 hod. v „S“

Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Ivan Zela
Konverzace v němčině pro seniory - mírně
a pokročilí II., pokročilí
Konverzace v angličtině - mírně pokročilí I.
Konverzace v angličtině - mírně pokročilí II.
Konverzace v angličtině - pokročilí
Konverzace v ruštině - mírně pokročilí
Jóga pro záda, šíji a ramena
Cvičení s flexi-barem

Každé Po od 13 hod.
od 15 hod. v „P“
Každé Po od 14 hod. v „P“
Každou St od 11 hod. v „P“
Každý Pá od 13 hod. v „P“
Každou St od 14 hod. v „S“
Každé Po od 17 hod. v „S“
Každé Po od 19 hod. v „S“,
každý Čt od 10 hod. v „P“
Každé Út od 9.30 hod.,
Cvičení pro seniory na židlích
každý Čt od 11 hod. v „P“
Každé Út od 10.30 hod. v „P“,
Cvičení pro seniory
každou St od 8.30 a od 9.30 hod. v „S“
Každé Út (sudý týden)
Výtvarná dílna
od 9 hod. v „P“
Každé Út od 10 hod. v „S“
Zdravotní a rehabilitační cvičení
Každé Út od 14 hod. v „S“
Zdravotní cvičení
Každé Út od 15.30, 17
Jóga I.-III.
a 18.30 hod. v „S“
Každou St od 10 hod. v „P“,
Trénování paměti
každý Čt od 9 hod. v „S“
Každou St od 17 hod. v „S“
Cvičení pro ženy
Každou St od 18 hod. v „S“
Jóga IV.
Každý Čt od 9 hod. v „P“
Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý Čt (lichý týden)
Sdělujeme pocity malbou
od 13.30 hod. v „P“
Každý Čt od 17 hod. v „S“
Flexi-bary pro ženy
Každý Čt od 18.30 hod. v „S“
Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.
tereza@pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody
68. Permanentky se zvýhodněním a kupony na jednotlivé aktivity je nutné uhradit
na recepci nebo pokladně v Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních programech na www.pontis.cz.

Centrum
pro rodinu
Pontis Šumperk
Úterky motivované knihou 
Říjen
inspirovaný pohádkami O Neználkovi
Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich
děti, každou poslední středu v měsíci tvořivá dílna „Vyrábíme s maminkou“ pro
maminky a děti od 3 let
Každou středu od 15 do 18 hod. v „Č“ Čítárna pro veřejnost
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“ 		 Posezení pro seniory - předčítání z knih,
		 posezení, vzájemné sdílení
27.10. od 9.30 do 15 hod. ve „FS“ 		 Podzimní prázdniny ve farním středisku
		 Pro školní děti
2.11. od 10.30 hod. ve „FS“ 		 Domácí škola v praxi
		 Beseda s I. Sovadinovou, maminkou
		 6 dětí, která své starší děti vzdělává doma
9.11. od 9.30 hod. 		 Taneční hýbánky pro děti a mamky
V rámci programu Sedmikrásek, s sebou
velký šátek na tanec, klokanku nebo šátek
na uvázání pro malé děti
Bližší informace: tel.č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika
26, otevřena pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod.
Každé úterý od 9 hod. v „Č“ 		
		
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1,
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.
Redakční rada: Ing. Mgr. J. Havlíček, Mgr. J. Ondráček, Mgr. O. Hajduková, Mgr. P. Cepek, PhDr. Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing. V. Krejčí, Ing. M. Berková, J. Suchomel. Příjem inzerce:
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.
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PORADNA
ZDRAVÍ
Mgr. Jolana
Keprtová

KURZ ZVLÁDÁNÍ
STRESU
8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.
Tel.: 732 960 137
jolana.keprtova@seznam.cz

www.hubnutisradosti.cz

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk,
www.agroholding.cz

!!!! NEDĚLNÍ PRODEJ

ČERSTVÉ PEČIVO

NEDĚLNÍ PRODEJ NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO

ČERSTVÉ PEČIVO

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!

!!!!

V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho
družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu
špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 28.10. 2016 do 10.11. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ SUPER CENA!!! SUPER CENA!!! SUPER CENA!!! ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Vepřová krkovice s kostí ............................................................................................98 Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
České buchtičky s tvarohovou náplní 300 g B ................................................................................... 27,50 Kč
České buchtičky s makovou náplní 300 g B........................................................................................ 27,50 Kč
České buchtičky s povidlovou náplní 300 g B ................................................................................... 27,50 Kč
Slezská pekárna Opava
Bageta šestizrnná 150 g ................................................................................................................................5,50 Kč
UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.
Vepřová krkovice bez kosti .............................................................................................................. 119,- Kč/1 kg
Zabijačkové pochoutky: Jelítko ...................................................................................................79,- Kč/1 kg
Jitrnice..................................................................................................89,- Kč/1 kg
Zabijačková paštika.........................................................................99,- Kč/1 kg
Zabijačková polévka .......................................................................33,- Kč/1 kg
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: Mouka hladká, polohrubá, hrubá 1 kg ..............................................8,90 Kč
Klobása rychlebská....................................................................... 115,- Kč/1 kg
Pro naše zákazníky připravujeme nabídku vín:
SVATOMARTINSKÉ 2016, SVATOKATEŘINSKÉ VÍNO 2016, MLADÉ VÍNO 2016
Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které pro své vynikající
kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte možnost ochutnat italskou
národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi
jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“
se sídlem v Bernarticích, které je nositelem „Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má
velký vliv na kvalitu masa. Jsou porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání
při optimální teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané,
nebo jako speciální hovězí balíček o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg předního masa
a 1 kg masa polévkového.
KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

ak ad e m i c k ý r o k
2017/2018

Studujte

a

na Provozně ekonomické
fakultě ČZU v Praze
VÝUKA PROBÍHÁ V ŠUMPERKU

V pondělí 19. prosince 2016 bude zahájen příjem přihlášek
pro akademický rok 2017/2018 do bakalářského (Bc.) a navazujícího magisterského (Ing.) studia v Konzultačním středisku
v Šumperku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzitě v Praze do studijního programu:

Hospodářská politika a správa – studijního
oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.
www.ajak-sumperk.cz
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1. TUNELOVÁ TEXTILNÍ
AUTOMYČKA V ŠUMPERKU
v Zábřežské ulici je pro vás otevřena DENNĚ
PO- SO 8.00 - 17.30
NE 9.00 - 16.00
BEZ DLOUHÉHO
ČEKÁNÍ, BEZ POŠKRÁBÁNÍ
Potěšte své blízké našimi
DÁRKOVÝMI POUKAZY.
Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu
a bezkonkurenční rychlost bez nutnosti objednávání oceníte a budete se k nám rádi vracet.

PŘIJĎTE VYZKOUŠET UMÝT A VYLEŠTIT
kompletní
VAŠE AUTO JINAK vyčištěníNa INTERIÉRU

a KAROSERIE vašeho vozidla
si prosím objednejte vhodný
termín na tel: 776 387 920

www.automyckasumperk.cz
OTEVŘENO DENNĚ
PONDĚLÍ - SOBOTA
od 8 do 16.30 hod.
Zde přijímáme také platby:

1+1
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www.optomedic.cz

www.varilux.cz

Měření zraku přímo v optice
OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk
tel: 774 959 531

AMBULANCE

MUDr. Jana Dvořáková
tel: 773 670 680

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk
tel: 724 479 800
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Opět Vám zůstala klika
v ruce, polička je pořád
na skříni, kape kohoutek
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

IVA - IVA s.r.o.

Tel.: 777 845 294
Našich služeb mohou využít také
organizace a firmy (např. montáž
nábytku, drobné opravy apod.)!

17 :0 0 ho d.
16 .1 1. 20 16 od 10 :0 0 do
ŠKO LY
VE VŠ EC H PR O STO RÁCH
UCHazEčům O STUdiUm nabízímE VE ŠKOLním
ROCE 2016/2017 TYTO STUdijní ObORY:

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace
• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek
• autorské právo
• právo trestní
Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727
kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Interiérové a kuchyňské
centrum HEVOS
kuchyně
sedací soupravy
ložnice
stoly a židle
osvětlení
Zábřežská 41, Šumperk I Valová 8, Zábřeh I www.hevos.cz

