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Pražce ohrožují zdraví člověka i přírodu
V souvislosti s rekonstrukcí železnice se mezi lidmi, především zahrádkáři a chataři, objevují staré
železniční pražce. Jedná se však o nebezpečný odpad a navíc jejich přebírání do vlastnictví je dle
zákona o odpadech přestupkem, za který může občan dostat pokutu až milion korun. 

Koupaliště se po modernizaci otevře veřejnosti 
Ve druhé polovině minulého roku proběhly stavební úpravy stávajícího areálu venkovního měst-
ského koupaliště v Jeseníku. Areál byl modernizován tak, aby vyhovoval současným technickým
a hygienickým parametrům. 

Stěžejním úkolem byla výměna
technologie úpravy bazénové vody
včetně všech trubních rozvodů
a armatur jak pro bazén, tak pro
dětská brouzdaliště, rekonstrukce
stávající bazénové vany – stržení
laminátu, betonáž stěn a dna, pro‐
vedení nového přelivného žlábku,
instalace bazénové fólie, výstavba
objektu strojovny bazénové tech‐
nologie, rekonstrukce dětského
bazénu, osazení nových brodítek,
sprch, rekonstrukce dechlorační

jímky, instalace nových bazénových
atrakcí atd. Stavba byla spolufinan‐
cována z Regionálního operačního
programu soudržnosti Střední
Morava.

V současné době je na základě
výběrového řízení již vybrán pro‐
vozovatel na dobu udržitelnosti,
a to Technické služby Jeseník a. s.
Ačkoliv zázemí pro návštěvníky
zůstává ve stávajícím víceúčelovém
objektu beze změn, probíhají či pro‐
bíhaly v areálu ještě různé další prá‐

ce jako například vybudování zaří‐
zení pro jímání vody z řeky Staříč,
vegetační úpravy terénu a rekon‐
strukce teras pro opalování. Vlastní
spuštění provozu se plánuje po
dokončení posledních úprav a odzi‐
mování bazénu přibližně na přelo‐
mu června a července, dle
klimatických podmínek. 

Ing. Jiří Uher,
vedoucí oddělení investic

a rozvoje

Program 169. Zahájení lázeňské sezony se letos odehrával především v areálu lázní. Páteční promítání filmu
na náměstí v Jeseníku organizátoři zrušili kvůli počasí a sobotní koncert Michala Hrůzy přesunuli do Pentagonu.
Počasí se ale nakonec umoudřilo a do lázní zavítaly stovky lidí, hlavním tahákem bylo vystoupení Věry Špinarové. 

Text a foto Richard Kapustka

Soutěž na logo 
k oslavám města

Město Jeseník, které v příštím
roce oslaví 750 let své existence,
vyhlašuje u této příležitosti soutěž
na zhotovení loga. Logo by mělo
být jednoduché, moderní, pod‐
mínkou je zaslání v datovém sou‐
boru vhodném pro další grafické
a tiskové zpracování v barevné
a černobílé verzi. „Soutěže se může
zúčastnit každý, autor vítězné ver-
ze obdrží 5000 korun bez dalších
nároků na honorář. Logo, které se
stane majetkem města, bude pro-
vázet veškeré aktivity spojené
s oslavami 750 let města Jeseníku,“
uvedl starosta města Adam
Kalous. Přesné podmínky zadání
soutěže jsou uvedeny na webu
města. Grafické návrhy můžete
zasílat do 30. června 2016 na adre‐
su: jan.mrosek@mujes.cz. Autor
vítězného loga dodá zadavateli
základní, jednoduchý logomanuál
(kodifikace barev, písma a zá ‐
kladní barevné verze loga).

(red)

Zastupitelstvo
Další zasedání Zastupitelstva

města Jeseníku se uskuteční ve
čtvrtek 23. června v Kapli. Jednání
zastupitelů začíná v 15 hodin. 

Den se starostou
Ve středu 15. června se koná 

Den se starostou. Pokud máte 
zájem hovořit s ním na téma, 
které se týká města Jeseníku, kon‐
taktujte sekretariát radnice na
telefonním čísle 584 498 151
nebo e‐mailem:
olga.hondlova@mujes.cz. (red)

Mírový běh
Do Jeseníku zavítá 15. června

v podvečerních hodinách štafeta
Mírového běhu, start následující
etapy proběhne 16. června v 8 ho ‐
din a 10 minut na Masarykově
náměstí. Organizátoři běhu připra‐
vili krátký program, ve kterém
vysvětlí poslání této akce a zároveň
zvou veřejnost k účasti. (red)

V minulosti se k impregnaci praž‐
ců používaly především dehtovité
zbytky z destilací černouhelného
koksu. Jde o silně toxické až karci‐
nogenní organické látky, které
mohou v přírodě přetrvávat desítky
let. Kromě přímého kontaktu je lid‐
ské zdraví ohroženo také kontami‐
nací půdy na zahrádce, vody

ve studni či vdechováním výparů.
Zdravotními riziky však nejsou
pouze rakovinotvorné účinky, ale
také vlivy na dýchací soustavu, imu‐
nitu, záněty, chudokrevnost aj. 

Železniční pražce jakožto nebez‐
pečný odpad by se vůbec neměly
dostat občanům do rukou, ale měly
by být předány pouze firmám

a podnikatelům oprávněným
k jejich převzetí. Apelujeme na
všechny občany, aby pražce
v žádném případě nepřebírali
a nevystavovali se jak hrozbě pokut,
tak zejména rizikům ohrožení zdra‐
ví i životního prostředí.

Ing. Jana Kamlerová,
Odbor životního prostředí



Vítání občánků
Klášterní kaple Panny Marie

v Průchodní ulici se v sobotu
30. dubna stala místem slavnostní‐
ho obřadu Vítání občánků. Děti při‐
vítal a jejich rodičům poblahopřál
starosta města Adam Kalous, který
jim zároveň předal symbolické šeky
na porodné. O kulturní program se
postarala Mateřská škola Karla
Čapka Jeseník, kdy děti pod vede‐
ním svých paní učitelek vystoupily
s pásmem písní a básniček. Slavno‐
stního obřadu, který pořádá Komi‐
se po občanské záležitosti, rodinu
a sociální věci města Jeseníku, se
zúčastnilo 18 dětí z 23 pozvaných
se svými rodiči a příbuznými. (red)

Velká část dotazů směřovala
k výstavbě nové sportovní haly.
Současný objekt z let 1973/1974
totiž nesplňuje parametry pro spor‐
tovní turnaje a například futsalisté
musejí hrát své zápasy mimo Jese‐
ník. „Je to ostuda, že město ještě tako-
vou halu nemá. Nové haly se však
sportovci dočkají,“ uvedl starosta
Adam Kalous. Město při její reali‐
zaci počítá s finanční pomocí kraje
a požádalo o dotaci Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy.
„Olomoucký kraj přislíbil peníze,
z ministerstva ale zatím informace
nemáme. Ministryně školství přijede
do Jeseníku na mistrovství Evropy

v orientačním běhu a při této příle-
žitosti ji chci ukázat starou halu, aby
sama viděla, v jakém je stavu,“ dodal
starosta Adam Kalous. Pokud by
dotace z ministerstva nepřišla,
bude město jednat s krajem o mož‐
nosti navýšení finančního příspěv‐

ku, který zatím může dosáhnout až
20 milionů korun. „Dále bychom
mohli využít nerozděleného zisku
z technických služeb,“ doplnil sta‐
rosta informaci, kde město získá
chybějící peníze na nové sportoviš‐
tě. „Rozpočet na halu je pro projek-
tanty zastropován ve výši 54 milionů
bez DPH,“ poznamenal místostaros‐
ta Petr Procházka. Další dotazy
padaly například na výstavbu chod‐
níku do lázní. (rik)
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Úterý 14. 6. 2016
17.00–19.00 Zdravá Kavárna
Promítání dokumentárního fil-
mu „Přestupní stanice“ 

Švýcarský režisér íránského
původu Kaveh Bakhtiari se vydává
do Řecka, jedné z hlavních přestup‐
ních stanic pro přistěhovalce do
Evropy. Snímek přináší intimní
pohled do života migrantů, kteří
jsou kvůli svým snům ochotni ris‐
kovat vše…

Středa 15. 6. 2016
9.00–16.00 Masarykovo náměstí
Prezentace poskytovatelů so -
ciálních služeb

Návštěvníkům bude umožněno

seznámit se s organizacemi as jejich
nabízenými službami i interaktivní
formou – názorná ukázka a vyzkou‐
šení pomůcek například pro nevi‐
domé, tělesně postižené atd.

9.00–16.00 Kaple Jeseník
Výstava kompenzačních pomů-
cek 

Na výstavě budou ke zhlédnutí
pomůcky usnadňující sebeobsluhu
a péči o starší a zdravotně postižené
blízké a známé. Účast přislíbilo 12
různých firem, které nabízí napří‐
klad upravená motorová vozidla,
schodišťové plošiny atd. Součástí
výstavy bude rovněž poradenství
pracovnic ÚP Jeseník ohledně mož‐

nosti čerpání dávek pro zdravotně
postižené občany na pořízení
pomůcek.

Čtvrtek 16. 6. 2016
9.00–16.00 Darmoděj
Den otevřených dveří Darmoděj
z. ú.

Možnost prohlídky a výkladu
k provozování služby k‐centra na
adrese 28. října 885/14, Jeseník
(vedle prodejny optiky na autobu‐
sovém nádraží).

10.00–15.00 Zahrada 2000
Den otevřených dveří Zahrada
2000 z. s.

Prohlídka řemeslných dílen (Na
Mýtince 32, Jeseník) a šicí dílny (ul.
Tovární, bývalý areál Moravolenu,
Jeseník) pod názvem Sousedské
setkání.

Pátek 17. 6. 2016
10.00–14.00 Poradna pro rodinu
Jeseník
Den otevřených dveří Poradny
pro rodinu Jeseník 

Možnost prohlídky a výkladu
k provozování služby poradny pro
rodinu na adrese Dukelská 436/15,
Jeseník.

Cílem celé akce je vytvořit tradici
veřejné prezentace poskytovatelů
sociálních služeb na Jesenicku
a zajištění informovanosti, kde čer‐
pat pomoc v případě: „kdy se já sám
nebo osoba mně blízká, ocitne v tíži‐
vé životní situaci“. Prostřednictvím
týdne sociálních služeb chceme
ukázat, že sociální služby v našem
regionu jsou kvalitní, pomáhají vel‐
kému počtu lidí, zachovávají lid‐
skou důstojnost a soběstačnost. 

Bohumila Ptáčková, 
manažer KPSS Jesenicka

V Jeseníku začne jezdit SENIOR TAXI města

Týden sociálních služeb Jesenicka 2016 letos proběhne od 14. 6. do
17. 6. Hlavní aktivitou této akce je prezentace poskytovatelů sociálních
služeb a výstava kompenzačních pomůcek, které se uskuteční 15. červ-
na na Masarykově náměstí v Jeseníku a v kapli. 

Týden sociálních služeb na Jesenicku 2016 proběhne již v červnu

Pro využívání této služby si
senioři vyřídí průkaz platný na celý
rok, na jehož základě získají nárok
na čtyři jízdy měsíčně. Senior řidiči
zaplatí dvacet korun a ten jej z místa
bydliště odveze na některé z urče‐
ných stanovišť: k úřadům (radnice,
ulice Karla Čapka a Tovární ulice),
k nemocnici, k poliklinice, k poště,
k městským hřbitovům (Husova
ulice a Bukovice), k vlakovému
a autobusovému nádraží, k Centru
sociálních služeb Jeseník či klubu
seniorů. Služba bude fungovat

v pracovní dny od 6 do 15 hodin.
Podrobné podmínky najdete na
webových stránkách města. 

Kontaktní osobou pro SENIOR
TAXI je paní Alena Kalinová na
Odboru sociálních věcí a zdravot‐
nictví, tel. 584 498 406, email: ale‐
na.kalinova@mujes.cz. Výdejní
místa průkazu jsou na ulici K. Čapka
1147/10 (IPOS), 4. patro, blok B,
dveře č. 435 nebo na pracovišti
Czech Pointu v přízemí radnice. Zde
předložíte občanský průkaz a bude
s vámi vypsána žádost o využívání

SENIOR TAXI. Poté obdržíte průkaz
SENIOR TAXI a budete si moci
objednat jednotlivé jízdy na telefo‐
nu 720 951 124. Objednání služby
je ideální 1 až 2 dny předem. Počet
jízd na jednoho seniora činí 4 jízdy
za měsíc, přitom doprovod jedné
osoby je zdarma. Cesta tam rovná
se jedna jízda, cesta zpět rovná se
další jízda. Každou jízdu vám řidič
vyznačí do průkazu SENIOR TAXI.
Průkaz je nepřenosný a nevyužité
jízdy nelze převádět do dalšího
měsíce. 

Bc. Alena Kalinová,
Odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví

Od června 2016 začne v Jeseníku jezdit SENIOR TAXI města. Nárok
na tuto službu budou mít lidé starší 75 let s trvalým pobytem na
území města. 

MATRIKA
V dubnu se v jesenické nemocnici

narodilo celkem 23 dětí, z toho
7 dětí rodičům žijícím v Jeseníku.
Jsou to: Denis Žiga, Vojta Kurečka,
Laura Šalenová, Samuel Červen-
ka, Filip Kubina, Kristýna Hrubá,
Eliška Bařinová.

Další Setkání s občany proběhlo v jesenickém kině Pohoda.
Foto: Richard Kapustka

Představitelé města diskutovali s občany v kině Pohoda
Výstavba nové sportovní haly, centrum společných aktivit, městské
koupaliště, IPOS, obratiště, projekt Senior taxi, situace ohledně
centrálního zásobování teplem v Jeseníku. To byla stěžejní témata,
o nichž diskutovali představitelé radnice a její úředníci na Setkání
s občany, které proběhlo v úterý 10. května v kině Pohoda.

Den hasičů
V pátek 24. června se na Masary‐

kově náměstí v Jeseníku koná Den
hasičů u příležitosti 60 let HZS, 145
let SDH, 20 let OSH. Akce proběhne
od 10 do 15 hodin. (red)

Dětský den
Letiště Mikulovice (Nová Ves)

ožije 11. června od 9 do 16 hodin
Dětským dnem s Paraklubem Jese‐
ník. Na programu jsou seskoky
parašutistů, ukázka letadel, hasičů
a jejich techniky, přehlídka autove‐
teránů, vyhlídkové lety a spousta
zábavy a soutěží pro děti. (red)
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Slavíte
životní jubileum?

Město Jeseník se obrací na své
občany, kteří se v letošním roce
dožívají 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
let a nad 100 let každý další rok
s prosbou, aby tuto výjimečnou
událost oznámili tak, aby jim mohlo
být poblahopřáno k tomuto život‐
nímu jubileu. 

Mohou tak učinit písemně, osob‐
ně nebo telefonicky na adrese Měst‐
ský úřad Jeseník, Karla Čapka
1147/10, 790 01 Jeseník, MATRI‐
KA, 3. podlaží, blok A, číslo kance‐
láře 314, 315, ing. Eva Mahrová, tel.
584 498 474, e‐mail: eva.mahro‐
va@mujes.cz, paní Petra Janhubo‐
vá, tel. 584 498 475, e‐mail:
petra.janhubova@mujes.cz nebo
na mobilní telefon 702 188 779.
K tomuto kroku město Jeseník přis‐
toupilo proto, aby nedošlo k poru‐
šení zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, tzn. že
už samo nesmí tyto údaje zjišťovat
z Agendového informačního systé‐
mu evidence obyvatel. 

V současné době, kdy je kladen
velký požadavek na ochranu osob‐
ních údajů a soukromí fyzických
osob, nemá město jinou možnost,
jak i nadále zachovat blahopřání
k životnímu jubileu, a nepřekračo‐
vat zákon. (mj)

Luděk Eliáš přežil holokaust, vzpomínky předal mladší generaci

Ve sledu historie je 71 let krátká
doba, avšak v lidském životě je 71
let věk téměř úctyhodný. Přímých
účastníků holokaustu stále ubývá
a současná mladá generace je
poslední, která má možnost tako‐
vého pamětníka naživo vidět a sly‐
šet. Technicky zaměřená SOŠ a SOU
strojírenské a stavební Jeseník kla‐
de nemalý důraz i na všeobecné
vzdělání svých studentů a pro roz‐
šíření jejich vědomostí byla uspo‐
řádána, poslední dubnové pondělí,
přednáška a beseda s přeživším
holokaustu, Luďkem Eliášem. Pana
Eliáše doprovázela pracovnice ICEJ
(Mezinárodního křesťanského vel‐
vyslanectví Jeruzalém) Jana Hláv‐
ková, jež besedu zahájila stručnou,
ale výstižnou přednáškou o židov‐
ské historii. 

Pan Eliáš započal své vypravová‐
ní poselstvím dalším generacím.
Cílem jeho strhujícího osobního
vyprávění je přimět lidi, aby se nad
sebou více zamýšleli, nebyli k sobě
lhostejní a neodsuzovali druhé pro
odlišnou víru, barvu pleti apod.

„Nezapomeňte a chovejte se jako
lidé, ne jako šelmy.“ 

Luděk Eliáš se narodil roku 1923
ve městě Slaný do židovské rodiny,
která se však cítila více jako Češi ‐
nedodržovala židovské svátky,
nevyznávala judaismus ani jiná
náboženství. Zavzpomínal na bez‐
starostné dětství a dospívání, které
bylo přerušeno roku 1939 vznikem
Protektorátu Čechy a Morava.
Z nevinného člověka stává se vinný
žid. Opouští reálné gymnázium
a následně i učební obor číšník,
neboť dle platných Norimberských
zákonů (1935) neměli „neárijci“
právo na vzdělání. „Jako učeň jsem
pracoval v kavárně. Jednou mi při-
kázali, ať vylepím na dveře ceduli
s nápisem ,Židům vstup zakázán‘.
Učinil jsem tak. Když jsem druhý den
přišel do práce, zeptali se mě, co tu
chci?“

Ve svých 18 letech se dostává do
nově otevřeného terezínského
ghetta. Zde se účastnil kulturních
večerů. Jimi si vězni zpěvem, reci‐
tací a četbou připomínali fakt, že

jsou stále lidé, kteří umí cítit a smát
se. Fenomén terezínského divadla
žije dodnes.

Z Terezína jeho nedobrovolné
kroky vedly do největšího vyhlazo‐
vacího tábora druhé světové války,
a to do Osvětimi (Březinky). Dle
jeho slov teprve s transportem
začalo přímé ohrožení na životě.
Transportován byl se svým starším
bratrem Zdeňkem v nedůstojných
podmínkách vagónu pro dobytek.
„Nevíte, kam jedete, jak dlouho poje-
dete, nevíte, co se bude dít.“ Vlak po
dvou dnech jízdy zastavil v noci na
příjezdové rampě v Březince, ale až
ráno pan Eliáš pochopil, že se ocitl
v „továrně na smrt“ s komíny,

z nichž stoupal hustý páchnoucí
dým. 

Poutavě vyprávěl o běžném dnu
v táboře, různých pracích vykoná‐
vaných vězni, nepříliš vydatném
přídělu potravy a tekutin. Dokonce
se osobně setkal s Rudolfem Vrbou,
Slovákem židovského původu,
jemuž se shodou šťastných náhod
podařilo z Březinky uprchnout. 

Protože nacisté potřebovali do
německých továren silné muže na
těžkou fyzickou práci, pan Eliáš se
svým bratrem byli transportováni
do městečka Schawarheide neda‐
leko Drážďan. Zde pracovali do
 dubna. Než byli definitivně „pro‐
puštěni“ ze spárů nacistů, zažili
 bratři pochod smrti. 

Luděk Eliáš, přeživší holokaust,
je příkladem člověka, jenž se
nevzdal ani v nejtěžších chvílích
svého života. I když z jeho rozvě‐
tvené rodiny 30 příslušníků holo‐
kaust nepřežilo včetně rodičů, jejich
odkaz žije dál prostřednictvím dětí,
vnoučat a pravnoučat pana Eliáše.
A protože v letošním roce oslaví
Luděk Eliáš 93. narozeniny, nezbý‐
vá, než mu popřát pevné zdraví.

Mgr. Adriana Šarmanová

Lidé si připomněli konec druhé světové války

V neděli 8. května uplynulo 71 let od konce druhé světové války
v Evropě. V rámci nacistické politiky probíhal tzv. holokaust či
světově užívanější termín šoa, tj. pronásledování a hromadné
vyvražďování osob židovského původu. 

Luděk Eliáš poutavě vyprávěl o svém
nelehkém životním osudu. 

Foto: SOŠ a SOU Jeseník

Za účasti představitelů města
Jeseníku, politických stran a obča‐
nů se v neděli 8. května uskutečnily
pietní akce ke Dni vítězství. Pří‐
tomní postupně uctili památku
kapitána Rudé armády M. M. Fe ‐
dorčenka, který padl v posledních
dnech války v Jeseníku, u památní ‐
ku obětem válek vystoupil s pro‐
jevem starosta města Adam
Ka lous. „Je zapotřebí připomínat si
historii našeho státu, nezapomínat
na to, že naše svoboda byla vykou-
pena krví a nezměrnou vůlí po vítěz-
ství nad krutým fašismem. Je
důležité si uvědomit, že svoboda
není zadarmo, že nám nespadla do
klína. Jsme zavázáni předávat naše
znalosti a zkušenosti dalším gene-
racím,“ uvedl starosta Adam
Kalous. Následovaly pietní vzpo‐
mínky u hrobů rudoarmějců
a bývalého legionáře, vojáka Čes‐
koslovenské armády a po 2. světo‐
vé válce politického vězně Jana
Krejčího. „Díky němu naše město
nepotkal osud měst Opavy či Nisy,
které byly zničeny během osvobo-
zovacích bojů na sklonku války,“
vysvětlila místostarostka Jeseníku
Zdeňka Blišťanová. Slavnostní akt
zakončila pieta na lesním hřbitově
v Rudohoří. (rik)

Lidé se poklonili památce padlých během 2. světové války.
Foto: Richard Kapustka
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Informace pro vlastníky lesa o vydaných nařízeních města Jeseníku
Rok 2015 představoval pro

smrkové porosty na Jesenicku
významný stresový faktor, který
se již v druhé polovině roku pro‐
jevil nárůstem napadených stromů
a porostů podkorním hmyzem,
především lýkožroutem smrko‐
vým (kůrovcem). Dlouhodobý
srážkový deficit negativně ovliv‐
ňuje vitalitu lesních porostů, ze ‐
jména pak smrkových, protože
mají plochý kořenový systém, kte‐
rý proniká pouze několik deci ‐
metrů do půdy. Takto je snížena
obranyschopnost smrků proti
různým škodlivým organismům.
Dlouhotrvající extrémní teploty
v loňském roce výrazně urychlily
vývoj kůrovců a umožnily navýšení
počtu generací. Na základě toho je

více než pravděpodobné, že
i v letošním roce, případně
i v následujících letech bude pře‐
množení kůrovců na Jesenicku
pokračovat. Je tedy třeba přijmout
opatření k eliminaci jejich dalšího
namnožení.

Město Jeseník proto vydalo naří‐
zení o opatřeních k ochraně lesa,
které specificky upravuje povinnos‐
ti vlastníků lesa v oblasti ochrany
lesa. Nařízení se vztahuje na celý
správní obvod obce s rozšířenou
působností (území celého okresu
Jeseník). Obsah nařízení je zveřej‐
něn na úředních deskách všech obcí
okresu Jeseník. V případě nesplnění
uložených opatření hrozí poškození
dalších lesních porostů a vznik hos‐
podářských škod. 

Dále Městský úřad Jeseník, odbor
životního prostředí upozorňuje vla‐
stníky lesa, že bylo započato s pří‐
pravou zpracování nových lesních
hospodářských osnov, které budou
platné od 1. 1. 2018. Osnovy se
zpracovávají pro zjištění aktuálního
stavu lesních porostů a pro výkon
státní správy lesů pro všechny lesy
o výměře menší než 50 ha ve vlast‐
nictví fyzických a právnických osob,
pokud pro ně není zpracován lesní
hospodářský plán. Zpracovávají se
obvykle na období 10 let. Osnovy
mimo jiné obsahují podrobné údaje
o stavu lesa (druhové složení, věk,
porostní zásobu, návrhy hospodář‐
ských opatření atd.).

Město Jeseník v této záležitosti
vydalo nařízení o vyhlášení záměru

zadat zpracování lesních hospodář‐
ských osnov. Vlastníci lesa mají tedy
nyní možnost uplatnit u Městského
úřadu Jeseník, odboru životního
prostředí, své hospodářské záměry
a požadavky na zpracování osnov
nejpozději do 3 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti výše uvede‐
ného nařízení, tzn. nejpozději dne
8. 8. 2016. Je vhodné, aby vlastník
lesa své záměry konzultoval se
svým odborným lesním hospodá‐
řem. Každý vlastník lesa obdrží
osnovu týkající se jeho lesa bezplat‐
ně. Obsah nařízení o vyhlášení
záměru zadat zpracování lesních
hospodářských osnov je opět zve‐
řejněn na úředních deskách všech
obcí okresu Jeseník.

(mj)

Vydejte se s Upírem na ELEKTROVANDR
Ptáte se kam? Nemusíte cho-
dit daleko. Stačí, když 7. června
v 15 hodin přijdete na Masary-
kovo náměstí v  Jeseníku.
Nechoďte ale sami. Vezměte
s sebou staré vysloužilé elek-
trospotřebiče. Bude na vás
čekat Upír Krejčí s Recyklostro-
jem. 

Do něj spotřebič hodíte a budou
se dít věci! Recyklostroj jej okam‐
žitě zpracuje na suroviny, které se
dají využít dál, ale pro vás je důle‐
žité, že tyto suroviny můžete
vyměnit za dárek, který si sami
můžete vylosovat. 

Kdo nevěří, ať se dostaví. Nejen‐

že se dozvíte, jak správně nakládat
s elektroodpadem, odnesete si
hezké dárky, ale také se budete
báječně bavit. 

Upír si pro vás připravil
spoustu legrace, povídání a pís-
niček. Společně s partou z ELEK-
TROWINU si to určitě užijete.
Pobaví se nejen děti, ale i dospě-
lí. A protože Recyklostroj potáh-
ne koňské spřežení, můžete
koníčkům přinést mrkvičku
nebo jablíčko. 

Těší se na vás – Upír Krejčí, parta
z ELEKTROWINu a zázračný Recy‐
klostroj.

(mj)

Děti z Jeseníku obstály v soutěži Zlatá včela 
Sobota 7. května patřila v Šum‐

valdu mladým včelařům – změřili
si své včelařské znalosti a doved‐
nosti v oblastním kole soutěže Zlatá
včela. Úkoly nebyly jednoduché, test
včelařských znalostí, poznávání
rostlin a stromů, určování a popis
funkce včelařských pomůcek, dru‐
hy úlů, mikroskopování, určování
preparátů a hlavně včelařská praxe. 

Děti popisovaly správnou práci
se včelami a ve včelstvu, které jsme
pozorovali ve skleněném úlu, určo‐
valy matku, trubce a dělnice. Jese‐
ničtí mladí včelaři bojovali statečně,
mladší děti se umístily v druhé
desítce, starší děti však vybojovaly
medailová místa – Eliška Dihlová
3. místo aChristo Stojčev 2.místo.
Riči nás bude reprezentovat v celo ‐
státním kole Zlaté včely, které se
koná koncem května v Nasavrkách.
Krásný den jsme zakončili výletem
na hrad Šternberk. 

Práce se včelami, pozorování

sounáležitosti přírody, souvislosti
mezi včelami a opylováním rostlin,
bez kterého by lidstvo trpělo hlady,
stáčení medu a zvládnutí včelař‐
ských dovedností je nádherný
a smysluplný koníček. Včelaření je
v dnešní době na vzestupu a my
mladí včelaři ze Střediska volné-
ho času DUHA Jeseník jsme rádi,

že se za podpory ZO ČSV Jeseník
můžeme včelařením zabývat. 

Rádi mezi sebou přivítáme další
děti a mládež, přijďte se podívat do
našeho zájmového kroužku každé
pondělí od 14.30 do 16.00 hodin
v Duze. 

Pavla Ježová, 
SVČ DUHA Jeseník

ZLATÝ LIST 2016

V pátek 22. dubna pořádalo SVČ
Duha Jeseník již 12. ročník okresní‐
ho kola soutěže družstev v přírodo‐
vědně ekologických disciplínách
Zlatý list 2016, která probíhá v naší
republice neuvěřitelných 44 let.

Šestičlenná družstva, která se
skládají ze dvou hlídek po třech,
plnila na deseti stanovištích úkoly
z těchto témat: práce pro přírodu,
ochrana životního prostředí, rostli‐
ny, rybník a řeka, les, hmyz, astro‐
nomie, houby, zvířata a obratlovci.

V letošním roce startovalo 111
dětí z Jeseníku, Lipové – lázní, Miku‐
lovic, České Vsi, Javorníku a Bělé
pod Pradědem. Do krajského kola,
které se konalo v Olomouci v pátek
20. května, postoupilo družstvo
mladších žáků ze ZŠ Česká Ves
a družstvo starších žáků ze ZŠ Jese‐
ník. Blahopřejeme a současně bych
chtěla poděkovat všem za spolu‐
práci a ochotu při realizaci této sou‐
těže! Jmenovitě Michalu Ulrychovi
z CHKOJ, Michalu Schifnerovi z Čes‐
kého rybářského svazu, Ing. Petru
Kučákovi a Ing. Jakubu Matuškovi –
Lesy ČR a Bc. Veronice Pavelkové,
demonstrátorce naší hvězdárny.

Mgr. V. Fačevicová, 
ředitelka SVČ DUHA Jeseník

Tříčlenné hlídky plnily na deseti sta-
novištích různé úkoly. Foto: SVČ DUHA

Mladí včelaři z Jeseníku vybojovali v soutěži Zlatá včela 2. a 3. místo. 
Foto: SVČ Duha Jeseník
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Dechový orchestr mladých oslavil výročí koncertem
V sobotu 16. dubna ve 14.30 hodin

se v sále MěÚ Jeseník uskutečnil slav‐
nostní koncert Dechového orchestru
mladých ZUŠ Jeseník, a to u příleži‐
tosti 45 let od vzniku.

Pod taktovkou Tomáše Uhlíře, Mi ‐
lana Domese, Vladimíra Vraňovského
ahostujících dirigentů Aleše Podařila
z Brna a Marka Prášila z Ostravy
zazněly nejdříve skladby současných
českých autorů (Zá meč ník, Staněk,
Machek, Zedník) a skladatelů zahra‐
ničních (Williams, Haan). V sólových
skladbách se blýskli trumpetisté
Tibor Novotný a Filip Slovák a klari‐
netista Jan Bartoň.

Ve druhé polovině koncertu orchestr

zavzpomínal na nedávnou cestu do
Číny a po Gershwinově Rapsodii
v modrém již přišel čas pro hosta
 Tomáše Savku – finalistu první řady

Česko hledá Superstar a držitele 
ceny Thálie za nejlepší muzikálový
výkon roku 2014. Ten za doprovodu
orchestru předvedl celkem tři světo‐

známé písně avysloužil si ovace zaplně‐
ného sálu. Koncert zpříjemnily v něko‐
lika skladbách mažoretky Crazy Girls
ze SZUŠ taneční Jeseník pod vedením
Zuzany Fritscherové, průvodního slo‐
va se ujal nepřekonatelný Jan Štelcl.
Jako přídavek si pak posluchači
vyslechli populární píseň Lady Carne‐
val opět s Tomášem Savkou i s dopro‐
vodnou kapelou (Milan Domes –
baskytara, Josef Kubáň – klavír, Anto‐
nín Slámka – elektrická kytara).

Slavnostní koncert se uskuteč-
nil za finančního přispění města
Jeseník a Olomouckého kraje.

Tomáš Uhlíř, 
uměl. ved. DOM ZUŠ Jeseník

Výstava o dějinách poštovnictví na Jesenicku
Vlastivědné muzeum Jesenic-

ka zve všechny své návštěvníky
do Vodní tvrze na novou letní
výstavu nazvanou Dějiny
poštovnictví na Jesenicku.
Výstava umožní nahlédnout do
poštovní minulosti nejen zdej-
šího regionu. 

Návštěvníci se zde dozví mno‐
ho zajímavostí ze světa poštov‐
nictví, třeba jaké technické
vynálezy urychlovaly přenos
zpráv, kdy byly vydány první
poštovní známky, co všechno
musel obstarávat poštmistr nebo
kdy byla u nás zavedena poštovní
směrovací čísla. 

K vidění bude také celá řada
zajímavých exponátů z historie
poštovního provozu, mezi nimi
slavnostní uniforma postilióna,
poštovní štíty, schránky nebo
ukázky dobového vybavení
poštovních úřadů. Historické
pohlednice zase připomenou dří‐

vější podobu měst, obcí a pamá‐
tek Jesenicka. Výstava samo‐
zřejmě přiblíží i historii pošt na
Jesenicku, a to nejen textem, ale
také dochovanými originálními
předměty a fotografiemi z jejich
provozu. Na děti pak čeká řada

zajímavých aktivit, u kterých se
jistě nudit nebudou. Vyzkouší si
mimo jiné práci u poštovní pře‐
pážky, vytvoří vlastní pohlednici
nebo si zahrají známkové pexe‐
trio.

Výstava bude zahájena v úte-
rý 14. června 2016 v 18 hodin
slavnostní vernisáží ve Vodní
tvrzi. V rámci programu pro-
běhne koncert české jazzové
skladatelky a pianistky, drži-
telky hudební ceny Anděl Beaty
Hlavenkové, a to od 19 hodin
v Klášterní kapli Panny Marie.
Vstup na vernisáž i koncert je
zdarma.

Výstava potrvá do 4. září 2016.
Muzeum je otevřeno od úterý do
neděle vždy od 9 do 17 hodin,
v červenci a srpnu pak od pondělí
do neděle taktéž v čase
9.00–17.00. Vstupné na výstavu
činí 40/20 Kč.

(vmj)

Jaký je 
potenciál Jesenicka?

Ve čtvrtek 16. června se v19 hodin
vZrcadlovém sále vLázních Jeseník
uskuteční veřejná přednáška Lukáše
Abta „Jesenické Eldorado“ o jeho
osobitém vztahu kJesenicku. Vprvní
části vysvětlí svůj jedinečný pohled
na toto zajímavé místo prostřednic‐
tvím pramenů, jeskyní a lezení. Ve
druhé části pak bude reflektovat dal‐
ší možnosti a potenciál regionu.
V závěrečné části bude následovat
diskuse. 

Lukáš Abt je jeskyňář, horolezec,
obnovitel několika pramenů na
Studničním vrchu a také autor Atla‐
su jesenických pramenů.

Účast na přednášce přislíbili
zástupci města Jeseník, včetně sta‐
rosty Adama Kalouse, za Lesy ČR les‐
ní správce Jiří Pňáček, za Rychlebské
stezky Pavel Horník. Budeme se těšit
na účast všech, kteří mají aktivní
zájem o dění na Jesenicku a kterým
záleží na jeho dalším vývoji. (jg)

Koncert pro Jeseníky nabídne dvě rozmanitá pódia
S blížícími se prázdninami nabírá obrátky i festivalová sezóna.
Osmý ročník Koncertu pro Jeseníky, který se uskuteční 18. června
v areálu Asturu, tentokrát potěší nejen fanoušky kytarové muziky,
ale i vyznavače elektronické hudby.

Na osmém Koncertu pro Jeseníky
bude skutečně z čeho vybírat. Pro‐
gram je konceptuálně rozdělen na
dvě simultánně probíhající části. Na
pódiu se budou střídat kapely kyta‐
rového ražení, letošní novinkou
bude tzv. „YUMMY“ stage umístěná
do prostorného stanu a zasvěcená
DJům prezentujícím rozličné žánry
elektronické hudby. „Rozhodli jsme
se letos inovovat a zkoušet. Prostě
připravit hodně muziky a zábavy.
Otestujeme 2 stage. Takže prostor
k vyblbnutí bude maximální. Uvidí-
me, co nám z toho vzejde za postřehy.
Osobně se na to velmi těším. Chceme

laťku této akce rozhodně posunovat
vzhůru,“ uvedl k nové koncepci ředi‐
tel MKZ Jeseník Jiří Juráš. Na koho
konkrétně se letos návštěvníci
mohou těšit?

Program na rockovém pódiu
zahájí vidnavští Insane TV a opavští
All These Memories. Obě kapely
berou punk rock z jiného konce –
zatímco Insane TV jej ozvlášťnují
prvky psychedelie a screama, All
These Memories se zaměřují na
jeho vlídnější, popovější tvář.
Ostravští The Truth Is Out There
loni překvapili vydařeným albem
„Lighthouses“, které je posunulo blí‐

že k vodám post‐hardcoru s výraz ‐
nými melodiemi a elektronickým
kořením. Můžeme být zvědavi, zda
nový materiál „prodají“ i naživo.
Please The Trees nebudou v Jese‐
níku poprvé – a přední kapela
tuzemského alternativního rocku
má vždy co nabídnout. Aktuálně
třeba písně z loňského alba 
„( /\ r |>“ natáčeného v americkém
Detroitu, které je dle kritiků tím nej‐
syrovějším v diskografii kapely. Zla‐
tý hřeb do pódia zatluče precizní
slovenský revival rap‐rockových
inovátorů Rage Against The Machi‐
ne. Výbušné a energické rockery
s ostrým politickým poselstvím
věrně napodobí parta slovenských
muzikantů – symbolicky z města
Partizanské.

Nová Yummy stage nabídne ple‐
jádu místních i přespolních DJů. Ti
budou roztáčet své vinyly v roz ‐
manitých rytmech – od odnoží
drum’n’bassu jako jsou liquid aneu‐
ro přes breakbaet a techno až 
k reaggae a raggajungle. Line‐upu
vévodí jméno Computertastica –
vyhlášeného havířovského DJe
 specializovaného na drum’n’bass
a dubstep. Zpestřením bude živé
vystoupení elitního beatboxera Cagi‐
ho, který nedávno triumfoval na
Czech Beatbox Battle 2015. Koncert
pro Jeseníky bude zkrátka večírkem
mnoha barev – pro všechny, kteří
jsou duchem mladí, mají rádi hudbu
achtějí si užít pořádnou porci zábavy
pod širým nebem. Začíná se v 17
hodin, vstupné činí stokorunu. (jj)

Jako host vystoupil Tomáš Savka. Foto: Dana Macečková



Hudební skladatel, pedagog akla‐
vírní virtuos Vlastimil Lejsek byl
nejen vynikající auznávaný umělec,
ale jako mnoho dalších „múzami
vyvolených“ ičlověk, který si dovedl
vážit všech krás světa aradostí života,
k nimž řadil ipotěšení z dobrého jíd‐
la. Dokládají to jeho slova „Skladatel,
který není gurmán, je skladatel
suchar“.

Přirovnejme tedy cyklus koncertů,
jež se tradičně konají k uctění skla‐
datelovy památky na jeho milova‐
ném Jesenicku, k vybranému „menu“,
které pro vás Melodia art v úzké spo‐
lupráci s jeho manželkou paní Věrou
připravuje tak, aby uspokojilo
„hudební chutě“ koncertního publi‐
ka. Aby každý návštěvník z večerů
plných vznešené hudby, ale i laska‐
vého a poučného slova odcházel
potěšen auspokojen s předsevzetím,
že příště určitě přijde zas. 

Letos proběhne již X. cyklus „Lej‐
skových“ koncertů. Protože jsme si

vědomi toho, že sebelepší finanční
ocenění nenahradí atmosféru, kte‐
rou dovede vytvořit milé a vstřícné
publikum, snažili jsme se postavit

dramaturgii tak, aby si všichni přišli
na své. Zkrátka, tak jako dobrý
kuchař má na zřeteli nevyzpytatelné
chuťové pohárky konzumenta, i my
jsme „pro výsledný efekt“ neváhali
sáhnout k neotřelým kořením
a ingrediencím, na něž kladl důraz
při své tvorbě také ten, jehož jméno
je pevně spjato s naším počínáním –
Vlastimil Lejsek. Pod vedením šéfku‐
chaře zpovzdálí sledovaného gene‐
rálním ředitelem Fenix Group a. s.,
jehož záštita je pro nás závazkem,
zaujali místo v Lejskově hudební
kuchyni nejen talentovaní žáci ZUŠ
Jeseník, ale také nominovaná na cenu
Thálie mezzosopranistka, tvář Lej‐
skova cyklu, Michaela Kapustová,
která společně s klavíristkou Amál‐
kou Jezerskou, flétnistkami Ka ‐
teřinou Procházkovou, Hanou
Maškovou a brněnským klavírním
duem Hrubých cyklus v pátek 3. červ‐
na v 19 hodin v jesenické Kapli zahájí. 

Vstupné dobrovolné! (jp)
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Začíná X. cyklus „Lejskových“ koncertůNoc kostelů
Farní sbor Českobratrské církve

evangelické v Jeseníku vás zve na
Noc kostelů, která se uskuteční
10. června od 18 hodin v evangelic‐
kém kostele v Bezručově ulici. Ve 20
a v 21 hodin vystoupí komorní sbor
Florián. (red)

Jesenicko 2016
Státní okresní archiv aVlastivědné

muzeum Jesenicka přispěly letos
k zahájení lázeňské sezóny vydáním
17. čísla vlastivědného sborníku
Jesenicko. Článkem dr. M. Chvojky
z FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnavě se vrací k priessnitzovské
problematice – objasňuje policejní
dohled na Gräfenberku před rokem
1848. Obdobně muzejní historička
Mgr.Kollerová představuje seznamy
lázeňských návštěvníků, tzv. Kurliste
jako pramen poznání významných
polských osobností. Sborník pokra‐
čuje v přetiskování inventáře kostelů
z roku 1804. Pestrá rubrika Drob‐
nosti připomíná Bruno Uwiru, zapo‐
menutou oběť 1. světové války
z Horní Lipové. Dvě glosy jsou věno‐
vány slezským sochařům, další pří‐
spěvky komentují nalezené
dokumenty – ostavbě Frankeho vily
v Žulové aseznam vlasovců pohřbe‐
ných na konci 2.světové války uVid‐
navy. Z fondů jesenické muzejní
sbírky se představuje dendrologický
exponát a soška Jezulátka z kláštera
voršilek. K. Growka

Tvář Lejskova cyklu Michaela Kapus-
tová. Foto: Petr Jandera

Dopravní obsluze vjezd povolen a poezii také
Srdečně vás zveme na křest nové

básnické sbírky Oty Ševčíka DOPRAV‐
NÍ OBSLUZE VJEZD POVOLEN. Ten se
uskuteční v sobotu 11. června v 18.30
v caffé Ennea na nám. Svobody v Jese‐
níku. Neopakovatelné vnitřní proží‐
vání a životní postřehy Ota Ševčík

přetavil již do šesti básnických sbírek,
z nichž některé už jesenické veřej‐
nosti představil na „domovské scéně“,
kterou mu kavárna Ennea beze‐
sporu je…

O čem je nová sbírka? Stručně:
S touhou po Vnitřním Slunci je třeba

nejdříve přijmout Vnitřní Stíny. Jako
hosty si Ota pozval milé a zároveň
nekompromisní hardcorepunks Insa‐
ne TV z Vidnavy. Kapela si pro tento
večer připravila speciální unplugged
verzi svých ostrých rockových písní…

Více informací na 
www.facebook.com/enneaa

Jeseník očima návštěvníků:
Važte si města, ve kterém žijete
Kdo jste a kde jste doma?

Zuzana O., Vyškov, realitní čin‐
nost, finanční poradenství, 52 let,
vdaná, dvě dospívající děti.
Co vás sem přivedlo a na jak dlou-
ho? Jste zde poprvé? 

Léčebný pobyt, tři týdny. V lázních
jsem byla poprvé, v Jeseníku ne.
Kde nebo co se vám v Jeseníku
líbilo?

Město Jeseník, lázně i okolí je
krásné, těžko vytipovat jedno místo.

Mimo nádhernou přírodu bych
ráda vyzdvihla Vinckovu kavárnu
– úžasná nabídka, milý personál,
krásné posezení.
Co se vám zde nelíbilo?

Asi bych v lázních více kontrolo‐
vala, kde se kouří, jedna věc je naří‐
zení, druhá dodržování.
Odvážíte si od nás nějaké zajíma-
vé zážitky či zkušenosti?

Seznamování se s historií lázní,
procházky po pramenech…

Až budete doma, co se vám vyba-
ví, když se řekne Jeseník?

Lázně, relax, úsměv na tváři.
Umíte si představit, že byste zde
žila trvale?

Ano.
Co byste vzkázala obyvatelům
Jeseníku?

Važte si města, ve kterém žijete
a plnými doušky užívejte vše, co
vám poskytuje.

(jg)

Motto: Poezie je jako když slova tančí a srdce se dotýkají…

Děti strávily pohádkovou noc v knihovně
V Knihovně Vincenze Priessnitze

se 1. dubna opět po roce celou noc
svítilo. Již podvanácté se uskutečnila
„Noc s Andersenem“. Veselou pohád‐
kovou noc zde prožilo 17 přihláše‐
ných dětí z řad našich čtenářů.

Tentokrát jsme navštívili Divadlo
P.Bezruče ajeho zákulisí. Děti si moh‐
ly vyzkoušet jeviště i mikrofon, ti
odvážní i zazpívali. Prohlédli jsme si
také pracovní prostředí zvukařů
aosvětlovačů, kam se běžný návštěv‐

ník divadla nedostane. Na zpáteční
cestu jsme si jako správné pohádko‐
vé bludičky rozsvítili lampiony.
V knihovně nás čekala zasloužená
večerní svačina. Apotom nastal kolo‐
toč zábavy. Připomněli jsme si naro‐
zeniny spisovatele H. Ch. Andersena,
na jehož počest se pohádková noc
konala a narozeniny Malé mořské
víly. Letos uplyne 180 let od napsání
pohádky a také 40 let od natočení
slavné české filmové verze režisérem

Karlem Kachyňou. Děti vyluštily
spoustu kvízů a křížovek, hádaly
předměty, zahrály pantomimu.

Usínaly hluboce po půlnoci při čte‐
ní nové knížky Expedice z pohledni‐
ce. Ráno nás čekala koláčková
snídaně, vyhodnocení a ocenění.
Vítězné družstvo získalo knížky,
všichni pak dostali čestné listiny
a spoustu drobných cen. 

Petra Sikorová
Daniela Přikrylová
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středa 1. června v 7 hodin
SVČ DUHA Jeseník
VÝLET DO DINOPARKU VE VYŠKOVĚ
Zájezd pro děti z kroužků, přihlášky předem
horackova@duhajes.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

čtvrtek 2. června ve 14 hodin
Zrcadlový sál
NEMOCI PRŮDUŠEK A PLIC, PŘÍNOS
LÁZEŇSKÉ LÉČBY
Lékařská přednáška MUDr. Sylva Opletalová. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 2. června ve 14.30 hodin
SVČ DUHA Jeseník
ÚČES ROKU
Soutěž dětí o nejkrásnější účes ‐ téma „Z pohádky
do pohádky“.
Přihlášky předem janostakova@duhajes.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

čtvrtek 2. června v 16.30 hodin
Pentagon
VERNISÁŽ VÝROČNÍ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO
OBORU ZUŠ JESENÍK
Jako host vystoupí smyčcový soubor Benjamínci
pod vedením Daniela Botha. Taneční vystoupení
žáků SZUŠ pod vedením Zuzany Fritscherové.
Výstava potrvá do poloviny září.
Pořádá ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění.

čtvrtek 2. června v 17 hodin
Kaple
KONCERT NEJMLADŠÍCH ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění.

pátek 3. června v 19 hodin
Kaple
SCHUBERT, LEJSEK A MLADÍ UMĚLCI
Michaela Kapustová ‐ sólistka ND Praha a Tvář
cyklu Vlastimila Lejska, Amálka Jezerská,
Kateřina Procházková a Hana Mašková (ZUŠ
Jeseník), klavír Jana a Jiří Hrubých (Brno).
Vstupné dobrovolné.
Pořádá Melodiaart Richarda Pohla ve spolupráci
se ZUŠ Jeseník.

pátek 3. června v 19.30 hodin
Hotel Slovan
KED HODGKINS A MICHAELA SEMELOVÁ
Akustický koncert Keda Hodgkinse. Speciální
host: Michaela Semelová.
Vstupné 80 Kč. Pořádá Hotel Slovan.

sobota 4. června v 6 hodin
Zahrada Katovny
JESENICKÁ ŠEDESÁTKA
43. ročník horského pochodu Jesenická 60.
Více informací naleznete na
www.jesenicka60.cz.
Pořádá Centrum sportu Gymnázia Jeseník ve
spolupráci s Campa-Net a.s., SVČ Duha Jeseník
a Bonera s.r.o.

neděle 5. června v 8.30 hodin
Hotel Nodus
ŠUMNÁ JÍZDA 2016
4. MTB závod seriálu Jesenický šnek 2016 / 
XXII. ročník
Více informací na www.esenbaci.com/Sumna‐
jizda.html. Pořádá Sportovní klub eSeNBáci z.s.

neděle 5. června v 11 hodin
Areál PLL a.s.
DEN DĚTÍ
Celodenní zábava pro děti, soutěže a kon ‐
certy. Pořádá PLL a.s.

neděle 5. června v 18 hodin
Klášterní kaple Panny Marie
POCTA ZDEŇKU FLORIANOVI
Komorní sbor Florian zpívá oblíbené písně svého
prvního sbormistra.
Hosté: Jesenické flautino.
Pořádá Komorní sbor Florian.

neděle 5. června v 19 hodin
Kongresový sál
ODJEZD NEJISTÝ
Francouzská veselohra v podání amatérské
divadelní společnosti Kantoři. 
Vstupné 60 Kč. Pořádá PLL a.s.

pondělí 6. června v 17.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti kytarové třídy Václava
Dvořáka. Pořádá PLL a.s.

pondělí 6. června v 19 hodin
Zrcadlový sál
VEČER KARLA HAŠLERA
Zpívá a povídá Karel Šedivý, člen ND Praha. 
Vstupné 60 Kč. Pořádá PLL a.s.

úterý 7. června v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
JAK JSME OBNOVOVALI 
SLOVANSKÝ PRAMEN
Přednáška Mgr. Glabazni. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 9. června v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Danuše Šenkyříková v zábavném pořadu pro
děti a jejich rodiče. 
Vstupné 40 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 9. června v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
VINCENZ PRIESSNITZ
Životopisný film s průvodním slovem Jana
Kratěny. Pořádá PLL a.s.

pátek 10. června – sobota 11. června
Hotel Zlatý Chlum
600 LET OBCE ČESKÁ VES
Pomalu, ale jistě se blíží dlouho očekávaná
událost. V letošním roce je to přesně 600 let od
první písemné zmínky o České Vsi. Za tu dobu
se toho mnoho událo. Vše podstatné se vám
pokusíme shrnout v připravované knize, která

bude pokřtěná 11. června při oslavách obce.
Oslavy budou začínat v pátek 10. června
a vyvrcholí o den později ohňovou show. Vše
bude probíhat v prostorách u hotelu Zlatý Chlum.
Program: hudební skupina Marod, promítání
filmu Padesátka, ABBA World revival, cimbálová
hudba Radovan – restaurace, DJ EN.DRU – Ondřej
Havlík – looping, Down Beat Dixieland Jeseník,
vystoupení mažoretek, hvězdicová jízda
veteránů k hotelu Zlatý Chlum, koncert Oškerovy
dechovky, křest knihy, Marta Reichelová, ohňová
show, OldRock, průjezd obcí Oškerovy dechovky,
smíšený pěvecký sbor, smyčcový orchestr
Jeseník, soutěž hasičů za hotelem Zlatý Chlum,
Tomáš Zápeca – housle, Vagon Rock Machine,
vystoupení souborů školek a školy, Yes Blues
Jeseník. Pořádá Obec Česká Ves.

pátek 10. června v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti žesťové a flétnové třídy
prof. MUStr. Jaromíra Staňka. Pořádá PLL a.s.

pátek 10. června ve 20 a 21 hodin
Evangelický kostel
NOC KOSTELŮ 2016
Komorní sbor Florian Vás srdečně zve na svůj
koncert. Pořádá Komorní sbor Florian.

sobota 11. června v 9 hodin
Náměstí Hrdinů
STREETBALL JESENÍK
Streetballová soutěž v Jeseníku, která se
uskuteční na parkovišti u hotelu Staříč.
Informace a přihlášky zasílejte na e‐mail:
emilvodak@seznam.cz.
Dovednostní soutěže, hudební doprovod
a občerstvení. Pořádá Emil Vodák.

sobota 11. června v 18.30 hodin
Caffé & shop Ennea
DOPRAVNÍ OBSLUZE VJEZD POVOLEN
Křest sbírky básní. Básník Otakar Ševčík
představí svou šestou básnickou sbírku. Jako
hosty si pozval kapelu Insane TV z Vidnavy, která
své ostré rockové písně představí v unplugged
verzi.
Vstupné dobrovolné.
Více info na www.facebook.com/enneaa.
Pořádá Caffé & shop Ennea.

sobota 11. června ve 20 hodin
Zrcadlový sál
NEPÁL
Cestopisná přednáška sdiaprojekcí PaedDr. Turka. 
Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

neděle 12. června ve 14 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PĚVECKÝ RECITÁL
Představí se Elenka Hazuchová a Mgr. Jiří
Svoboda. Pořádá PLL a.s.

neděle 12. června v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
KOLEGA MELA GIBSONA 
Jde o komorní příběh jednoho herce. Začíná ve
chvíli, kdy je hlavní hrdina, druhořadý herec

Akce
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provinčního divadla, zatčen za loupežné
přepadení banky a vyslýchán policií. Během
necelé hodiny a půl nám povypráví svůj příběh,
během něhož se dozvíme nejen o jeho pohnutém
hereckém i osobním životě, ale i jak se jednou
setkal v letadle z Kanady do Frankfurtu s Melem
Gibsonem, a to jej zasáhlo na celý život. Divadelní
spolek Frída, se souhlasem autora, připravil toto
monodrama přímo na tělo protagonistovi
Martinovi Trnavskému. Text byl aktualizován
a přenesen do českých reálií. S písničkami
a tanečními kreacemi je skvělým zážitkem
s překvapivou pointou. Jedná se o komedii – One
man show, která se stane třináctým autorským
představením Divadelního spolku Frída.
Hra v divadelním předplatném.
Doprodej volných míst přes rezervační systém
MKZ.
Vstupné 250 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 13. června v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti třídy fléten a saxofonů
MUTr. Veroniky Vlčkové. Pořádá PLL a.s.

úterý 14. června v 17 hodin
Zdravá Kavárna
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO FILMU
PŘESTUPNÍ STANICE 
Švýcarský režisér íránského původu Kaveh
Bakhtiari se vydává do Řecka, jedné z hlavních
přestupních stanic pro přistěhovalce do Evropy.
Snímek přináší intimní pohled do života
migrantů, kteří jsou kvůli svým snům ochotni
riskovat vše.
Pořádá Člověk v tísni ČR – pobočka Jeseník.

úterý 14. června v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ
Přednáška Mgr. Glabazni. Pořádá PLL a.s.

středa 15. června v 9 hodin
Masarykovo náměstí
PREZENTACE POSKYTOVATELŮ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Návštěvníkům bude umožněno seznámit se
s organizacemi a s jejich nabízenými službami
i interaktivní formou – názorná ukázka
a vyzkoušení pomůcek např. pro nevidomé,
tělesně postižené atd.
Pořádá OSVZ MěÚ Jeseník pod záštitou města
Jeseník.

středa 15. června v 9 hodin
Kaple
VÝSTAVA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Na výstavě budou ke zhlédnutí pomůcky
usnadňující sebeobsluhu a péči o starší
a zdravotně postižené blízké a známé. Účast
přislíbilo 12 různých firem, které nabízí např.
upravená motorová vozidla, schodišťové plošiny
atd. Součástí výstavy bude rovněž poradenství
pracovnic ÚP Jeseník ohledně možnosti čerpání
dávek pro zdravotně postižené občany na
pořízení pomůcek.
Pořádá OSVZ MěÚ Jeseník pod záštitou města
Jeseník.

čtvrtek 16. června v 9 hodin
Kontaktní centrum
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DARMODĚJ Z. Ú.
Možnost prohlídky a výkladu k provozování
služby k‐centra na adrese 28. října 885/14,
Jeseník (vedle prodejny optiky na autobusovém
nádraží). Pořádá Darmoděj z. ú.

čtvrtek 16. června v 10 hodin
Na Mýtince 32 a ulici Tovární
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ZAHRADA 2000 Z. S.
Prohlídka řemeslných dílen (Na Mýtince 32,
Jeseník) a šicí dílny (ul. Tovární, bývalý areál
Moravolenu, Jeseník) pod názvem Sousedské
setkání. Pořádá Zahrada 2000 z. s.

čtvrtek 16. června ve 14 hodin
Zrcadlový sál
HOMEOPATIE V PEDIATRII
Lékařská přednáška MUDr. Živany Urbanové. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 16. června v 17 hodin
Zrcadlový sál
EVROPSKÝ DEN HUDBY
Koncert ZUŠ regionu Jeseníky pod vedením
Rafaely Drgáčové a záštity ředitelů ZUŠ Jeseník,
ZUŠ Javorník, ZUŠ Vidnava a ZUŠ Zlaté Hory. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 16. června v 19 hodin
Zrcadlový sál
JESENICKÉ ELDORÁDO
Diskuse o obnově památek na Jesenicku pod
vedením Lukáše Abta, Mgr. Jiřího Glabazni
a hostů. Pořádá PLL a.s.

pátek 17. června v 10 hodin
Dukelská 436/15
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PORADNY PRO
RODINU JESENÍK
Možnost prohlídky a výkladu k provozování
služby poradny pro rodinu na adrese Dukel ‐
ská 436/15, Jeseník.
Pořádá Středisko sociální prevence Olomouc –
Poradna pro rodinu Jeseník.

pátek 17. června v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se Kytarový orchestr pod vedením
MUTr. Barborky Uhlířové. Pořádá PLL a.s.

sobota 18. června v 17 hodin
Areál Astur
KONCERT PRO JESENÍKY
8. ročník festivalu Koncert pro Jeseníky s novou
hudební koncepcí druhé stanové stage Yummy!
Zahrají zde kapely: Rage Against the Machine –
guerrilla tribute band, Please The Trees, The
Truth Is Out There, All These Memories, Insane
TV. Na druhé elektronické scéně zahrají DJs:
Computerartist, Lazoo + Mc Cagi, Cagi beatbox,
Mike 34 b2b Don Greggor, Fly.com, Saboter,
GarnieC, Pepe, Tommy Rich, TomPar & neo Beck.
Dále se můžete těšit na bohatý doprovodný
program: Graffiti Art (34 crew), WOOX –
„Wooxusní Traktoor startuje v Jeseníku“, 

Mr. Deer Bar, Mr. Beer Burger a stolní fotbálek.
Vstupné 100 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci s Yummy
Promotion.

sobota 18. června v 19 hodin
Masarykovo náměstí
JESENICKÁ DESÍTKA
První ročník silničního běhu večerními ulicemi
města Jeseník.
Více informací naleznete na stránkách
www.jesenickadesitka.cz.
Pořádá Na Smrťáku o.s.

pondělí 20. června v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti klavírní třídy Ing. Zdenky
Blechtové. Pořádá PLL a.s.

úterý 21. června v 17 hodin
Kaple
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ 
ABSOLVENTSKÝCH VYSVĚDČENÍ
Pořádá ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění.

úterý 21. června v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Přednáška Mgr. Glabazni. Pořádá PLL a.s.

středa 22. června v 19 hodin
Zrcadlový sál
KOMORNÍ KONCERT
Představí se Iveta Trojanová, Sylvie Hartmanová,
Jitka Křivánková a Jan Bartoň.
Vstupné 80 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 23. června v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Danuše Šenkyříková v zábavném pořadu pro
děti a jejich rodiče. 
Vstupné 40 Kč. Pořádá PLL a.s.

pátek 24. června v 18.15 hodin
Zrcadlový sál
CESTY NA REJVÍZ
Přednáška s diaprojekcí Jana Kratěny. 
Pořádá PLL a.s.

sobota 25. června v 16 hodin
Areál firmy Lichtwitz
MUSIC FOR THE NEEDED
Hudební akce na podporu Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež. Vystoupí kapely:
Gentlemen´s Club, Iluze svobodné vůle, Lights
Off, Kill The Dandies!, Nirvana Revital, Lazer
Viking.
Vstupné: 100 Kč (Na podporu Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež můžete přispět 
i větší částkou). Více informací na
www.facebook.com/mftnnzdm.
Pořádá Darmoděj z. ú. – Terénní program.

sobota 25. června v 17 hodin
Katovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY Z PŘÍSLUŠNOSTÍ 
K ZUŠ JESENÍK



červen 2016 | www.jesenik.org KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ ČERVEN 2016 9

Vystavují učitelé ZUŠ Jeseník J. Krhánková,
I. Svobodová, J. Hanulík a M. Svobodová a bývalí
absolventi ZUŠ Jeseník A. Krhánek, Z. Vyrovcová
a P. Sovanovská. Pořádají MKZ Jeseník.

Od 15. června bude omezen provoz na
recepci Divadla Petra Bezruče z důvodu
rekonstrukce fasády a výměny oken,
prosíme diváky o využívání ostatních
předprodejních míst!

PŘIPRAVUJEME ČERVENEC–SRPEN 2016:
– BIOGRAF LETNÍ POHODA
– HUDEBNÍ ZAHRADA KATOVNY
– VÝSTAVA JVS
6. 8. JESENICKO SE BAVÍ 2016

2. června – polovina září
Pentagon
VÝROČNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění.

24. června – 3. července
Kaple
PATCHWORKOVÁ VÝSTAVA
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

25. června – 31. srpna
Katovna
AUTORSKÁ VÝSTAVA Z PŘÍSLUŠNOSTÍ 
K ZUŠ JESENÍK
Vystavují učitelé ZUŠ Jeseník J. Krhánková,
I. Svobodová, J. Hanulík a M. Svobodová a bývalí
absolventi ZUŠ Jeseník A. Krhánek, Z. Vyrovcová
a P. Sovanovská. Pořádají MKZ Jeseník.

2. března – 5. června
SVĚT TMY aneb Ti, co se ve tmě neztratí
Hlavní výstavní sál Vlastivědného muzea
Jesenicka
Výstava SVĚT TMY, připravená ve spolupráci
s organizací TyfloCentrum Olomouc, o orga ‐
nismech vládnoucích temnému prostředí
i o lidech, kteří se tmou nenechali spoutat.
Kurátor výstavy: Mgr. Hana Hošková
Vstupné 40/20 Kč
Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka.

24. května – 7. srpna
FENOMÉN IGRÁČEK
Galerie Vlastivědného muzea Jesenicka
Osmicentimetrová plastová figurka představuje
různá lidská povolání a činnosti, to je
československý panáček, kterému děti už
čtyřicet let říkají Igráček. Představí se Vám cesta
od vzniku, vývoje, výroby až po současnost stále
českého výrobce hračky, firmy EFKO‐karton,
s řadou zajímavostí. Na výstavě potěší, nejen
děti, město Igráčkov, ale i herna nebo soutěž
o zajímavé ceny. Tato putovní výstava byla
připravena Technickým muzeem v Brně
a společností EFKO. 

Kurátorka výstavy: Mgr. Hana Hošková 
Vstupné 40/ 20Kč (od 3 let)
Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka.

14. června – 4. září
DĚJINY POŠTOVNICTVÍ NA JESENICKU
Hlavní výstavní sál
Nová letní výstava ve Vodní tvrzi otevře svým
návštěvníkům okénko do poštovní minulosti
(nejen) Jesenicka. Uvidí celou řadu zajímavých
exponátů z historie poštovního provozu, mezi
nimi slavnostní uniformu postilióna, poštovní
štíty nebo ukázky historického vybavení
poštovních úřadů. Na děti čeká řada zajímavých
aktivit.
Kurátorka výstavy: Mgr. Michaela Kollerová
Vstupné 40 / 20 Kč
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 14. 6. v 18
hod. V klášterní kapli Panny Marie vystoupí
Beata Hlavenková, jazzová pianistka oceněná
Andělem za album Theodoros.
Koncert se bude konat od 19 hodin, vstup
zdarma.
Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka.

Vodní tvrz v Jeseníku
Návštěvní doba:
úterý až neděle 9.00–17.00 hodin

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 60/30 Kč
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
Vstupné: 70/35 Kč
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné: 40/20 Kč
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné: 40/20 Kč

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Jeseníku lázních
STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Návštěvní doba:
úterý až sobota 14.00–17.00 hodin

PŘEDNÁŠKA
16. června v 17.30 hodin

OD HRADU K ZÁMKU
Středisko volného času DUHA Jeseník, místnost
č. 3 
Malé povídání o vzniku hradu v Javorníku
a přechod k dnes známému zámku Jánský vrch.
Přednáška bude doplněna fotografiemi
a předměty nových nálezů z archeologických
výzkumů.
Přednášející: Bc. Milan Rychlý, pracovník VMJ.
Vstupné: 20 Kč
Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka.

EXKURZE
25. června v 7.30 hodin

KRAJINA KAMENE 
Vlastivědné muzeum Jesenicka nabízí další
z cyklu odborně komentovaných exkurzí.
V sobotu vyrazíme do krajiny, kterou modeloval
ledovec a dodnes ukrývá geologické bohatství
v podobě skalního města v NPP Borový Vrch
nebo řadu lomů, ale i příklady dávného užití

kamene na zřícenině hradu Kaltenštejn nedaleko
Černé Vody. Blízké památné stromy jen
podtrhnou pocit opuštěné a chladné kamenné
krajiny, která tvoří kouzelný domov kombinací
lesů, luk, žuly i vody řadě organismů.
Odjezd je v 7.30 ze stanoviště č. 1 z auto bu -
sového nádraží v Jeseníku do Žulové. Návrat
v odpoledních hodinách. Minimální počet
účastníků pro uskutečnění exkurze je 4.
Povede: Mgr. Hana Hošková, bioložka VMJ 
Vstupné: 30 Kč
Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka.

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU
www.mkzjes.cz
Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek! 
Pro rezervaci navštivte naše internetové stránky! 

PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU
• Kino Pohoda
• Divadlo Petra Bezruče
• Cestovní kancelář MONDItour 

(Palackého ul.)
• Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour 

(ul. 28. října)
• IC Katovna (Palackého ul.)
• Lázeňské informační centrum Lázně Jeseník  
• Obecní úřad Česká Ves 
• Knihovna Mikulovice 
• Městské informační centrum Zlaté Hory 
• Informační centrum Bělá pod Pradědem 
• Informační centrum Vidnava
• Informační centrum Javorník

DIGITÁLNÍ 3D KINO DLE STANDARDU DCI 
Dittersdorfova 2/599, 790 01 Jeseník
telefon 773 588 002, e‐mail kino@mkzjes.cz

středa 1. 6. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
ROURA
Autorský dokument Vitalije Manského ostrhující
podobnosti apřeklenutelných kontrastech života
na Sibiři a v západní Evropě. Rusko/
/Německo/Česko 2013. Artcam. České titulky.
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

čtvrtek 2. 6. v 17.00 hodin
ANGRY BIRDS VE FILMU
Dobrodružství z ostrova, kde žijí nelétaví, ale
jinak velice šťastní ptáci Ruďák, Žluťas a Bombas.
Režie: Clay Kaytis, Fergal Reilly. USA 2016.
Falcon. 2D/Český dabing.
Vstupné 2D 120 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.

pátek 3. 6. v 17.00 hodin 3D/DABING
sobota 4. 6. v 17.00 hodin 2D/DABING

ŽELVY NINJA 2
Nové dobrodružství čtyř zmutovaných
kamarádů z New Yorku. Režie: Dave Green. Hrají:
Megan Fox, Stephen Amell, Laura Linney, Will
Arnett a další. USA 2016. CinemArt. 
Vstupné 3D 140 Kč. Rodinné pasy 125 Kč.
Vstupné 2D 120 Kč. Rodinné pasy 105 Kč.
Mládeži přístupný.

Výstavy

Vlastivědné muzeum Jesenicka

Kino Pohoda
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pondělí 6. 6. v 19.30 hodin
TEORIE TYGRA
Komedie s Eliškou Balzerovou a Jiřím Bartoškou
v hlavní roli. Režie: Radek Bajgar. Dále hrají:
Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla Beretová,
Jakub Kohák, Iva Janžurová, Arnošt Goldflam
a další. Česko 2016. CinemArt.
Vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupný.

úterý 7. 6. v 19.30 hodin
X-MEN: APOKALYPSA
Od počátku civilizace byl uctíván jako bůh.
Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů
načerpal sílu ostatních mutantů a stal se tak
nesmrtelným a neporazitelným. Režie: Bryan
Singer. Hrají: James McAvoy, Michael Fassbender,
Jennifer Lawrence, Hugh Jackman, Channing
Tatum a další. USA 2016. 2D/České titulky.
Vstupné 2D 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

středa 8. 6. v 17.00 hodin 3D/DABING
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
Alenku čeká nebezpečná cesta, během které
musí zachránit potrhlého Kloboučníka dřív, než
jí vyprší všechen čas. Režie: James Bobin. Hrají:
Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham
Carter, Anne Hathaway, Sacha Baron Cohen, Alan
Rickman a další. USA 2016. Falcon. Český
dabing.
Vstupné 3D 140 Kč. Dětské vstupné 120 Kč.
Mládeži přístupný.

čtvrtek 9. 6. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
pátek 10. 6. v 19.30 hodin 3D/DABING
sobota 11. 6. v 19.30 hodin 2D/DABING

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Epické dobrodružství na motivy jedné
z nejslavnějších videoher. Režie: Duncan Jones.
Hrají: Ben Foster, Travis Fimmel, Dominic
Cooper, Paula Patton a další. USA 2016.
CinemArt.
Vstupné 2D 130 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

sobota 11. 6. v 16.00 hodin
SENIOR KLUB
DÁNSKÁ DÍVKA 
Oscarový režisér Tom Hooper natočil podle
stejnojmenné knihy milostný příběh inspirovaný
skutečným životním osudem dánské malířky
Gerdy Wegener a jejího partnera Einara. Hrají:
Eddie Redmayne, Amber Heard, Alicia Vikander
a další. VB/Německo/USA 2015. CinemArt.
České titulky.
Vstupné 60 Kč. Senior pasy 45 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodný.

pondělí 13. 6. – úterý 14. 6. v 19.30 hodin
OSLNĚNI SLUNCEM
Herecký koncert Ralpha Fiennese a Tildy
Swinton. Režie: Luca Guadagnino. Dále hrají:
Dakota Johnson, Matthias Schoenaerts a další.
Itálie/Francie 2015. Bioscop. České titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodný.

středa 15. 6. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
KLUK VE SVĚTĚ PŘÍŠER
Příběh o důležitosti rodiny, lásky a cti vyniká
fascinujícím mistrovstvím animace japonského
režiséra Mamoru Hosody. Japonsko 2015.
AČFK. České titulky.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži přístupný.

čtvrtek 16. 6. v 17.00 hodin 2D/DABING
pátek 17. 6. v 17.00 hodin 3D/DABING
sobota 18. 6. v 17.00 hodin 2D/DABING

HLEDÁ SE DORY
Modrá zapomnětlivá rybka Dory se společně
s Marlinem a Nemem vydá na strhující
dobrodružství napříč oceánem hledat své
rodiče. USA 2016. Český dabing.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupný.

pondělí 20. 6. v 19.30 hodin
TEORIE TYGRA
Komedie s Eliškou Balzerovou a Jiřím Bartoškou
v hlavní roli. 
Režie: Radek Bajgar. Dále hrají: Tatiana
Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla Beretová, Jakub
Kohák, Iva Janžurová, Arnošt Goldflam a další.
Česko 2016. CinemArt.
Vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupný.

úterý 21. 6. v 19.30 hodin 2D/DABING
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
Super hrdinové jsou rozděleni na dvě strany
a tentokrát stojí překvapivě proti sobě. 
Režie: Anthony Russo, Joe Russo. Hrají: Chris
Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson,
Daniel Brühl, Gwyneth Paltrow, Martin Freeman
a další. USA 2016. Falcon. Český dabing.
Vstupné 2D 100 Kč. Rodinné pasy 85 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

středa 22. 6. v 17.00 hodin 3D/DABING
čtvrtek 23. 6. v 17.00 hodin 2D/DABING

HLEDÁ SE DORY
Modrá zapomnětlivá rybka Dory se společně
s Marlinem a Nemem vydá na strhující
dobrodružství napříč oceánem hledat své
rodiče. USA 2016. Český dabing.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupný.

pátek 24. 6. v 19.30 hodin 3D/DABING
sobota 25. 6. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
pondělí 27. 6. v 19.30 hodin 3D/DABING

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
Apokalypsa na Zemi v podobě bezprecedentní
vyspělé síly mimozemšťanů se rychle blíží!
Režie: Roland Emmerich. Hrají: Jeff Goldblum,
Bill Pullman, Liam Hemsworth, Charlotte
Gainsbourg a další. USA 2016. CinemArt. 
Vstupné 2D 130 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

úterý 28. 6. v 19.30 hodin 3D/TITULKY
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Epické dobrodružství na motivy jedné
z nejslavnějších videoher. Režie: Duncan Jones.
Hrají: Ben Foster, Travis Fimmel, Dominic Cooper,
Paula Patton a další. USA 2016. CinemArt.
Vstupné 3D 150 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

středa 29. 6. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
AVE CAESAR!
Komedie z dílny bratří Coenů. Scénář a režie:
Ethan Coen, Joel Coen. Hrají: Josh Brolin, George
Clooney, Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes,
Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Channing
Tatum a další. USA 2016. AČFK.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 30. 6. v 17.00 hodin 2D/DABING
HLEDÁ SE DORY
Modrá zapomnětlivá rybka Dory se společně
s Marlinem a Nemem vydá na strhující
dobrodružství napříč oceánem hledat své rodiče.
USA 2016. Český dabing.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupný.

pondělí 30. 5. – čtvrtek 30. 6.
DEJTE MI PASTELKY, NAKRESLÍM...
Kresby, malby, grafiky, prostorová tvorba.
Výstava prací žáků A1 – školy Mgr. Dany
Akritidisové.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 1. 6.
v 17.00 hodin.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE
NA MĚSÍC ČERVENEC 2016 
HRA PENĚZ * JASON BOURNE * DOBA
LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ * KROTITELÉ
DUCHŮ * a další
FOYER A „CAFÉ“ OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU
Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek NEJEN do
kina Pohoda!
Pro rezervaci vstupenek navštivte naše
internetové stránky!

PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU
• Kino Pohoda
• Divadlo Petra Bezruče
• Cestovní kancelář MONDItour 

(Palackého ul.)
• Půjčovna elektrokol Jeseníky Tour 

(ul. 28. října)
• IC Katovna (Palackého ul.)
• Lázeňské informační centrum Lázně Jeseník  
• Obecní úřad Česká Ves
• Knihovna Mikulovice 
• Městské informační centrum Zlaté Hory 
• Informační centrum Bělá pod Pradědem 
• Informační centrum Vidnava
• Informační centrum Javorník

Výstavy ve foyeru kina Pohoda
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NOVINKY
NOVINKOU LETNÍ SEZONY 2016

jsou v Jeseníku a nedaleké České Vsi
cyklistické okruhy. Tajemství zdejší
části Rychlebských hor tak konečně
mohou i návštěvníci regionu bezsta‐
rostně objevovat ze sedla bicyklu.
Okruhů tzv. JesCyklo je dohromady
pět o celkové délce sto kilometrů.
Avybere si každý! Příležitostný cyklis‐
ta, cyklistická rodinka ináruživý biker
si mohou trasu zvolit podle délky, pře‐
výšení a náročnosti terénu. Bikeři se
z nich mohou vydat rovnou na Rych‐
lebské stezky, které okruhy míjí. Okru‐
hy budou slavnostně otevřeny v rámci

Dne dětí v neděli 5. června v 11 hodin
10 minut. Součástí otevření bude také
první vyjížďka s tvůrci okruhů. Druhou

cyklo NOVINKOU je lázeňská půjčov-
na elektrokol, která je součástí Lázeň‐
ského Informačního Centra.

TRADIČNĚ
První červnový víkend se

lázně tradičně stanou centrem
profesionální cyklistiky. Ve
dnech 3. až 5. června budou
o cenné body seriálu Nations

Cup, do kterého je ZÁVOD MÍRUzařa‐
zen, bojovat mladí jezdci do 23 let,
mezi kterými se pravidelně objevují
i budoucí účastníci Grand Tour. „Na
startu se objeví třiadvacet národních
týmů. Tradičně pojedou Belgičani,
Rakušané, Poláci, Kolumbijci. Letos
bohužel budou kvůli maturitám chybět
Australané. Kletošním favoritům jistě
patří iČech Michal Schlegel, který bude
bojovat v dresu s tradiční trikolorou,“
po dotýká za pořadatele z TTV Sport
Group Jaroslav Vašíček. „Liga mistrů
cyklistiky, jak můžeme s trochou nad-
sázky oZávodu míru hovořit, bude mít
cíl královské etapy 4. června na pře-
čerpávací vodní elektrárně Dlouhé
Stráně ve výšce 1342 metrů,“ uzavírá
Vašíček. V Priessnitzových léčebných
lázních bude mít závod nejen zázemí,
ale také start 1. etapy 3. června astart
a cíl třetí a nejdelší etapy v neděli
5. června.

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK
jezdí lázeňské okruhy a do Jesení‐
ku, dále jezdí na výlety do Fauna‐
parku, na Čertovy kameny, do
jeskyní Na Pomezí, a to vždy od pát‐
ku do neděle. Více info na
www.priessnitz.cz.

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA 
na Sanatoriu Priessnitz otevřena
několikrát týdně – více informací
na www.priessnitz.cz.

ZA RELAXACÍ 
NOVĚ švestková koupel –

320 Kč 
Švestkový výtažek bohatý na

vitamíny a minerály má regenerač‐
ní, omlazující a zjemňující účinky.
Jedinečná vůně, ve které se snoubí
ovocné a mandlové tóny, báječně
zpříjemní Vaši péči o pokožku.
Švestková koupelová sůl změkčuje
pokožku a napomáhá regeneraci
fyzických i psychických sil, lahodné
sladké aroma dozrávajících slív při‐
náší příjemné uvolnění a zbavuje
stresu.

ZA SPORTEM
Priessnitzovy lázně se letos

opravdu stanou centrem sportu.
Kromě mistrovství Evropy v orien‐
tačním běhu, které proběhlo na
konci května, Závodu míru a ote‐
vření nových cyklistických okruhů
proběhne v Jeseníku a Priessnitzo‐
vých léčebných lázních meziná-
rodní koloběžkový závod
KOSTKA CUP JESENÍK. Závod,
konaný 11. až 12. června, je určen
pro širokou veřejnost. „Závod je kla-
sifikován v Eurocupu, tedy evrop-
ském poháru koloběhu, a v národní
Rollo lize,“ upřesňuje ředitel závodu
Petr Neugebauer. V rámci víkendu
se uskuteční Priessnitzova časovka
do vrchu, Priessnitzova štafeta
a KOSTKA půl maraton. „Časovka
startuje v sobotu 11. června v 10
hodin na Masarykově náměstí, cíl
má v lázních. Na Ripperově prome-
nádě taktéž v sobotu od 16 hodin
probíhá štafeta. Půlmaraton bude
odstartován v neděli v 9 hodin a ode-
hrávat se bude v městských Smeta-
nových sadech,“ uzavírá
Neugebauer.

LETNÍ SPORTOVIŠTĚ otevřena
denně od 10.00 do 18.00.

Půjčovna kol, dětských kol, odrá‐
žedel, koloběžek a sportovních her
(badminton, kroket, volejbal, nohej‐
bal, míče)

Park her (minigolf, ruské kuželky,
Člověče, nezlob se, pétanque)

Balneopark, Fitpark, DiscGolf‐
Park v provozu!

Program Závodu míru U23 2016 ‒ Nations Cup:
3. června: 1. etapa Jeseník – Rýmařov (133 km), start 13.30
4. června: 2. etapa Krnov – Dlouhé stráně (151 km), start 13.30
5. června: 3. etapa Jeseník – Jeseník (160 km), start 11.00

www.priessnitz.cz



Soukromá výtvarná ZUŠ svůj
poslední školní rok prožívá v poho‐
dě a s velmi dobrými výsledky
v poměřování žákovských a stu‐
dentských prací v tvrdé meziná‐
rodní konkurenci. Již 9. března
jsme předávali s panem starostou
Adamem Kalousem na radnici
města diplomy s katalogy z mezi‐
národní soutěže Vše zelené, vše
modré v polské TORUNI 2015,
z loňského školního roku. Z této
soutěže přicházejí výsledky vždy
až do jednoho roku. Ale katalogy

jsou skutečně krásné. Uspěli tito
žáci a studenti: Dominika Grabov‐
ská 15 let, Pavel Harbich 12 let,
Tomáš Hazucha 14 let, Sára Kofro‐
ňová 7 let, Bohumil Krytinář 8 let,
Zuzana Kučáková 6 let a Mikuláš
Kupka 5 let.

Letošní poslední náročnou mezi‐
národní soutěž LIDICE 2016 zvlád‐
li naši žáci a studenti opravdu
vynikajícně. Naše kolekce velmi
zaujala a z 18 tisíc prací ze 77 zemí
světa se do oceněných necelých
1500 dostalo 8 našich! Výsledek je
nádherný: Individuální medaile:
Elisabeth Dagmar Semerád
a škola získala již osmou MEDAI-

LI za kolekci grafiky: Barták Fran‐
tišek 10 let, Blumová Mariana 7 let,
Bundilová Nikola 13 let, Kluková
Klára 12 let, Krytinář Bohumil 10
let, Nosek Matěj 16 let, Procházková
Karolína 6 let. Slavnostní vernisáž
v Lidicích proběhla 31. května.
Všichni přítomní byli nadšeni ze
slavnostního převzetí svých diplo‐
mů a katalogů, každý si potěžkal
školní medaili, kterou „vybojovali“.
Jen ta individuální medaile putovala
do soukromí Elisabetce.

Soukromá výtvarná ZUŠ v Jese‐
níku, s.r.o., zde ve městě končí
k 31. srpnu. Žáci a studenti, kteří
mají dále zájem o studium, budou

pokračovat ve výtvarném oboru
městské ZUŠ, kde jsem jako vedoucí
oboru působila 16 let.

Proto si dovoluji nabídnout ještě
tradiční akce Plenér od 3. do 8. čer‐
vence a Letní dílnu od 11. do 15. čer‐
vence. V případě většího zájmu
otevřeme další Plenér nebo Letní
dílnu.

Děkuji všem, kteří škole pomá-
hali, fandili jí a byli přívrženci. 

Vydáváme také malý Sborníček
k 20 letům cesty za soukromým
školstvím. Hana Jurková
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Práci Elisabeth Dagmar Semerád oce-
nila porota individuální medailí.

František Barták přispěl tímto dílem
k zisku společné školní medaile.

Dvě stříbrné medaile zacinkaly pro Jeseník

Charismatická osobnost paní Mgr. Hany Jurkové vytvořila
podivuhodný organismus – soukromou výtvarnou školu, o kterou
s neuvěřitelným entusiasmem a láskou sama pečuje. Její výtvarná
škola vnáší životné, naplňující, pocitové hodnoty do mé rodiny, do
duší mých dětí. Mé dcery mají paní Jurkovou velice rády a pozoruhodně
pod jejím vedením tvoří, na výtvarku se vždy těší. Po čtyřech pěti
letech docházky získaly originální, poutavý a krásný způsob
výtvarného vyjádření. Škola výrazně podpořila jejich schopnost vnímat
fyzickou a psychickou skutečnost, a také dovednost ji vyjádřit, ztvárnit
a sdílet. O škole paní Jurkové chci říci, že je živá, vlídná a nesmírně
tvořivá. Paní Jurková jí nezaměnitelně vtiskla svou energii a životní
zkušenosti. Její škola je pro nás důležitá a nenahraditelná. Děkuji ji
za bohaté pocitové zážitky, za krásu, podporu živého a božského,
děkuji za vedení mých dětí k dobrému. Markéta Blumová

Soukromá výtvarná ZUŠ získala v mezinárodních
soutěžích v polské Toruni a Lidicích diplomy a medaile

Jesenická základní umělecká
škola má důvod k radosti. 

Dva její soubory se v pátek 6. květ‐
na umístily v ústředním kole Celo ‐
státní soutěže ZUŠ ČR v komorní hře
na vynikajících druhých místech.
Stříbrné medaile z nejvyšší soutěže,
kterou letos vyhlásilo MŠMT ČR pro
komorní soubory s převahou
dechových nástrojů, znamenají pro
jesenickou ZUŠ veliký úspěch.
Základní umělecká škola J. R. Míši
v Orlové, kde ústřední kolo ve dvou
dnech probíhalo, pro velikou účast
souborů ze všech koutů České repu‐
bliky doslova praskala ve švech.
Odborná porota měla nelehkou prá‐
ci. Posoudit téměř dvě stovky sou‐
borů nebyl zrovna jednoduchý úkol.
O to potěšující je skutečnost, že
v řadách porotců a hudebních
odborníků zasedla i Michaela
Ambrosi (rozená Kouřilová), bývalá
absolventka ZUŠ Jeseník, uznávaná
umělkyně a pedagožka, která v sou‐
časné době vyučuje na brněnské
konzervatoři a na Janáčkově akade‐
mii múzických umění.

Jesenické flétnové trio ve složení

Hana Mašková, Petra Žáková a Amá‐
lie Jati, které pracuje pod vedením
Mgr. Dany Macečkové, soupeřilo ve
své kategorii s dalšími devatenácti
soubory z celé České republiky.
Děvčata ukázala, že jsou dobře při‐
pravená a nezaleknou se ani výbor‐
né konkurence v podobě stejně
vynikajících souborů z jiných
základních uměleckých škol.

Komorní soubor Viva barok Jese‐
ník, který na soutěž připravil
Ing. Jiří Dvořák, si musel na své sou‐
těžní vystoupení počkat až do

večerních hodin. Kvarteto hráčů ve
složení Ester Konečná a Tereza
Kudelková – zobcové flétny, Tereza
Antošová – cembalo (ze třídy paní
učitelky Z. Blechtové) a Matěj Mal‐
čík – violoncello (ze třídy paní uči‐
telky Rafaely Drgáčové) předvedlo
krásný a kultivovaný hudební
výkon.

Za úspěchem obou souborů stojí
nejen veliká podpora vedení
Základní umělecké školy Jeseník,
ale také výborná práce všech peda‐
gogů i samotná práce žáků. Soubo‐

rová hra je v Jeseníku důležitou sou‐
částí hudební výuky. Má podobu
hraní ve velkých orchestrech, ať už
v dechovém, smyčcovém či kytaro‐
vém, ale i v menších komorních
seskupeních, jako jsou i tato dvě
hudební tělesa. Idea pěstování vzá‐
jemné spolupráce, společného vní‐
mání a vytváření něčeho krásného
a nového za pomoci zkušených
pedagogů je asi to nejvíc, co může
jesenická základní umělecká škola
dětem a studentům nabídnout.

D. Macečková

Flétnové trio (vlevo) a komorní soubor Viva barok Jeseník. Foto: D. Macečková
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Pradědova země se stala učebnou pod širým nebem
Děti z Mateřské školy Jeseník,

Jiráskova 799, již testují nové herní
objekty na zahradě školy. Dílo
„Zahrada v přírodním stylu – MŠ
Jiráskova“, včetně výstavby nového
oplocení, bylo dokončeno v listo‐
padu 2015 a my ji nazýváme – „Pra‐
dědova země“.

Každý prvek má svůj název a cha‐
rakterizuje jednotlivé dominanty
Jesenicka – kopec (Praděd), roz‐
hledna (Zlatý Chlum), suchá tůňka
(Mechové jezírko), hmatové chod‐
níčky (kolonáda Lázně Jeseník),
kamenná přírodní sestava (Čertovy
kameny), vodní prvek „mlýn“ (Zla‐
torudné mlýny), multifunkční lano‐
vé centrum (lanovky na horách).

Kromě stávajícího mobiliáře zahra‐
da ožívá i dalšími aktivitami, které
charakterizují region – sázíme zele‐
ninu, pracujeme se dřevem a reál‐
nými pracovními nástroji,
provádíme pozorování a pokusy
s lupou. Chystáme stavbu bylinkové
spirály, čmelínu, hmyzího hotelu
a škvořího domečku, chceme pozo‐

rovat tlení na spadlém kmeni stro‐
mu. Zahrada se stává nedílnou sou‐
částí výukového programu
mateřské školy, nabízí prostor pro
spontánní pohybové aktivity, stává
se cenným zdrojem poznatků
a vědomostí, přirozeným prostře‐
dím pro experimenty, poznávání
a objevování živé i neživé přírody.

Vede děti k osobnímu prožitku
a kladnému vztahu k okolnímu svě‐
tu v prostředí „učebny pod širým
nebem“. Těšíme se na spolupráci se
strategickými partnery projektu 
– MŠ Kopretina, ZŠ Jeseník
(B. Němcové), MŠ U Uranie, Praha 7,
MŠ Bernartice a zveme k návštěvě
i ostatní školské subjekty Jesenicka. 

Děkujeme za spolupráci paní
Ing. Ivě Peitlové, vedoucí odboru
školství, paní místostarostce
Mgr. Zdeňce Blišťanové a panu sta‐
rostovi Ing. Adamu Kalousovi.
Poděkování patří také rodičům, kte‐
ří nám pomáhají sponzorskými
dary. Za tým MŠ Jiráskova

Bc. Stanislava Romanová 

Školní kaleidoskop ZŠ Jeseník
Anglické dopoledne

„Let’s play with English“ zněl
název anglické soutěže, která se
konala 6. dubna v ZŠ Jeseník, prac.
B. Němcové. Z 16 družstev, která
se dostavila vyzkoušet si malou
anglickou olympiádu, zvítězilo
družstvo ze ZŠ Jeseník – B. Němco‐
vé, druhé i třetí místo obsadila ZŠ
Česká Ves.

Čtenáři do toho!
Ve středu, 6. dubna, se v naší ško‐

le konalo okresní kolo literární sou‐
těže. Zúčastnilo se 13 škol, což nás
velmi potěšilo. Čtyřčlenná družstva
soutěžila v různých disciplínách.
Hlavně nás zajímalo, jak umí žáci
pracovat s textem, jak rozumí pře‐
čtenému a umí vyhledávat důležité
informace. Podstatná také byla tvo‐
řivost, odvaha a schopnost impro‐
vizace. Vítězem se stalo družstvo
z Javorníku, na 2. místě se umístilo
družstvo ze ZŠ Jeseník – Průchodní

a třetí místo získaly děti ze Zlatých
Hor.

Jako ryby ve vodě
Od 1. března do 3. května se žáci

prvních tříd zúčastnili plaveckého
výcviku, který je součástí učebního
plánu tělesné výchovy. Vždy v úterý
vyjíždí na bazén do České Vsi auto‐
bus plný nedočkavých dětí. Pod
vedením zkušených instruktorů se
prvňáci učí nenásilnou a zábavnou
formou zvládat základy plavání
a bezpečného pohybu ve vodě.
S bazénem se po desáté dvouhodi‐
nové lekci neloučíme, protože
i v druhé třídě bude plavecká výuka
pokračovat. 

Zvoneček 2016
V jesenické kapli se krásně

 zpívalo. 20. dubna zde proběhlo
okresní kolo pěvecké soutěže ZVO ‐
NEČEK. Tato soutěž měla letos nad‐
průměrnou účast. Zúčastnilo se ho

88 talentovaných dětí z 8 ZŠ a 2 ZUŠ
jesenického okresu. O to víc nás těší,
že děti z naší školy se neztratily
a vybojovaly si krásná umístění ale‐
spoň ve druhé kategorii ZŠ (3. až
5. třída): 3. místo získali: Vojtěch
Gryga, Sofia Joanidu a Sandra Kirs‐
chnerová ze ZŠ Jeseník. Diplom za
pěkné vystoupení obdržela Zuzana
Pavlíčková.

Čarodějnice rejdily
v Průchodce

V pátek 29. dubna se i na „Prů‐
chodku“ slétla spousta čarodějnic.
Děti v průběhu dne plnily čaroděj‐
nické úkoly, proběhl čarodějnický
rej v tělocvičně, vybírala se „echt“
čarodějnice a na závěr se všechny
čarodějnice slétly do sálu ke spo‐
lečnému fotografování. A pak už
odlétaly na Petrovy kameny s přá‐
ním dalšího příletu, který bude zase
až za rok! Za kolektiv ZŠ 

Svatopluk Sekanina

Úspěšný projekt pomáhá dětem z Kopretiny
Mateřská škola Kopretina

v srpnu 2015 vypracovala projekt,
vyhlášený Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, který byl
zaměřen na podporu logopedické
prevence. Tento program je součás‐
tí vzdělávání pedagogů a zvýšení
jejich kompetencí v oblasti peda‐
gogického přístupu k dětem s naru‐
šenou komunikační schopností.
Program, který jsme nazvali „Logo‐
hříčky se slovíčky“ navazuje na cíle
uvedené v RVP PV a na školní vzdě‐
lávací program. Štěstí nám přálo
a na základě výsledků vyhodnocení
ministerstvo podpořilo naši žádost
a poskytlo finanční prostředky ze
státního rozpočtu v celkové výši
50 tisíc korun. Tato finanční dotace

byla škole poskytnuta na materiál
související s vyhlášeným progra‐
mem, na vzdělávání pedagogických
pracovníků a zajištění vybavení
obou pracovišť moderními pomůc‐
kami pro rozvoj řeči a jazyka ve ško‐
le (např. vybavení počítačovou
technikou s výukovými programy,

obrázkovými logopedickými po ‐
můckami a kartičkami). Díky tomu
jsme schopni podporovat přirozený
a správný vývoj dětské řeči, peda‐
gogický přístup (zejména metody
vzdělávání, motivace dětí, rozvoj
spolupráce s rodiči). 

MŠ Kopretina

Malá škola, 
velký úspěch

Na 44. ročníku Mezinárodní dět‐
ské výtvarné výstavy Lidice 2016,
ve kterém porota oceňovala více
než 18 000 prací od dětí ze 77 zemí
světa s tématem „Škola? Vzdělání!“,
získala soukromá výtvarná škola
A1 Mgr. Dany Akritidisové dvě
medaile. Úspěch je to veliký, neboť
z dvanácti soutěžních prací této
školy jich bylo medailí oceněno pět.
Mimořádně vyvážený soubor
suchých jehel na téma: J. A. Komen‐
ský porota přijala kladně a indivi‐
duální medailí ocenila teprve
čtyřletou Lauru Janglovou. Velmi
významná je i druhá medaile, kte‐
rou porota ocenila soubor grafik
čtyř dívek, a to: Marjani Akritidu‐
Víšové, Zuzany Filipové, Heleny
Ištvánkové a Sáry Pňáčkové. Na
červnové výroční výstavě ve foyeru
kina Pohoda si tak budete moci pro‐
hlédnout nejen tato vítězná výtvar‐
ná díla, ale třeba také práce účastnic
večerního výtvarného kurzu. (da)

Marjani Akritidu – J. A. Komenský.
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Nová stezka Schroth – Priessnitz propojila sedlo Na Pomezí s lázněmi

Turisté a především návštěvní‐
ci jesenických lázní se mohou
těšit na další zajímavou naučnou
stezku. „Je určena nejen pro pěší,
ale i pro cyklisty, in-line bruslaře
a také zde může projíždět vláček
Lázeňáček z Priessnitzových léčeb-
ných lázní,“ uvedl Lubomír Žmo‐
lík, starosta obce Lipová – lázně.
Stezka, kterou tvoří dvě části,
jesenická a lipovská, je ale vhodná
i například pro maminky s kočár‐
kem. „Má kvalitní asfaltobetonový
povrch, její součástí jsou i odpočí-
vadla. Jesenická část je kratší, měří
zhruba 605 metrů, více než tři kilo-
metry pak má zbývající část na
lipovské straně,“ uvedl starosta

Jeseníku Adam Kalous. Na stezce
je celkem osm informačních
panelů, 6 na lipovské a dvě na
jesenické straně. „Ty jsou věnová-
ny především zakladatelům zdej-

ších lázní na Jesenicku, jejichž jmé-
na nese tato na učná stezka. Vin-
cenz Priessnitz založil lázně na
Gräfenberku v Jeseníku a Johann
Schroth v Dolní Lipové,“ podotkl
starosta Lipové‐lázní Lubomír
Žmolík. 

Na informačních panelech jsou
ale i zajímavosti místní fauny
a flóry. Novou naučnou stezku vítá
i vedení jesenických lázní. „Je to
výborná věc, která rozšíří nabídku
zdejších cyklotras a pěších stezek,“
sdělil obchodní ředitel Priess ‐
nitzových léčebných lázní Tomáš
Rak. 

Investiční náklady na vybudo‐
vání stezky představují přibližně
9,4 miliony korun, 85 % této část‐
ky pokryly prostředky z regionál‐
ního operačního programu,
zbytek uhradilo město Jeseník
a obec Lipová – lázně. 

(rik)

Tipy na výlet – Polsko
Dnes se podíváme v naší rubrice

do Prudniku, Pokrzywne a Jarnoł‐
tówku.

Prudnik
Prudnik, se svými dvaceti šesti

tisíci obyvateli, leží na řece Osobla‐
ze asi 35 km od Jeseníku. V polovině
13. století v rámci kolonizace založil
Vok z Rožmberka hrad se zděnými
věžemi, k založení samotného měs‐
ta mělo dojít dle pramenů již roku
1118 templáři. Jediným pozůstat‐
kem hradu je dnes Vokova věž, která
slouží jako vyhlídkové místo. Na
náměstí v Prudniku je k vidění
architektura modernější – barokní
kašna, barokní socha Jana Nepo‐
muckého, Mariánský sloup a také
radnice, která svou současnou
podobu získala v 18. století. 

Ze zajímavých akcí v Prudniku je
nutno zmínit tradiční červnovou

výstavu tvůrců lidového umění
a řemesla (keramika, sochařství,
malířství, výšivky, šperky, atd.)
a zářijový veletrh „Dům a zahrada“.
Obě akce jsou doprovázeny množ‐
stvím kulturních a sportovních akcí.
V prázdninovém termínu se koná
od roku 2007 pravidelně jazzový

festival s nejlepšími polskými uměl‐
ci tohoto žánru, letošní ročník je
naplánován na poslední červenco‐
vý den.

Pokrzywna a Jarnołtówek
Vsi Pokrzywna a Jarnołtówek,

které leží mezi Prudnikem a Glu‐

cholazy, jsou ideálním místem
k odpočinku. Ve vsi Jarnołtówek se
nachází rekreační středisko MAX
s krytým bazénem (8x17 m), sau‐
nou a masážemi. Ve vsi Pokrzywna
vyrostl před nedávnem rozsáhlý
zábavní park „Ztracené město Rose‐
nau“, který je místem odpočinku,
vzdělávání i zábavy pro celou rodi‐
nu. V parku najdete více než 20
různých atrakcí (vodní a naučný
park, 7D kino, celoroční umělé klu‐
ziště, lanové centrum, atd.). Sou‐
částí parku je také výletní vláček,
bazén se skluzavkami, jezero
s „vodní příšerou“ a s možností
zapůjčení šlapadel.

Další informace a aktuality z Pru‐
dniku: www.prudnik.pl

Další informace a aktuality
z Pokrzywne a Jarnołtówku:
www.jarnoltowek.pl a www.gor-
zelanny.pl Jan Mrosek

Letecký pohled na Prudnik. Foto: Mariusz Jaszczyszyn

Novou naučnou stezkou se může pochlubit Mikroregion Jesenic-
ko. Spojuje sedlo Na Pomezí s Priessnitzovými léčebnými lázněmi.
Trasa s názvem Schroth – Priessnitz má celkem 8 zastavení a měří
necelé čtyři kilometry. Její slavnostní otevření proběhlo 5. května
u vojenského lázeňského ústavu v lázních Jeseník.

Slavnostní otevření naučné stezky. Foto: Richard Kapustka

Titul Evropské hlavní město kul‐
tury je propůjčován na jeden rok
Evropskou unií jednomu či více
evropským městům, která tak mají
po celý rok možnost představit
Evropě svůj kulturní život a jeho
rozvoj. V roce 2015 tímto titulem
byla ověnčena Plzeň, letos se jedná
o město, které je Jeseníku ještě blíže
– Wroclaw. Samotné Wroclawi se
budeme blíže věnovat v jednom
z dalších pokračování našeho cyklu

Tipy na výlety: Polsko, nyní se podí‐
váme na zajímavé akce, které letos
proběhnou u příležitosti udělení
titulu evropského hlavního města
kultury.
• Europa na Widelcu – Evropa na

vidličce (3. 6.–4. 6. 2016)
Setkání milovníků jídla na wroc‐

lawském náměstí – účast kuchařů
z celé Evropy.

• Flow (11. 6. 2016)
Hapenning umělců, přednášky,

představení, koncerty na březích
Odry.

• Pasaź (22. 6.–26. 10. 2016)
Průchozí pasáž, která nabízí

poslech staré hudby a zvuků staré
Wroclawi ve foyer Národního fóra
hudby.

• Podwodny Wrocław (17. 6.–18.
6. 2016)
Venkovní divadelní představení

na lodích, koncerty, umělecká
vystoupení po celém městě.
• Ethno Jazz Festival (22. 6.–23.

6. 2016)
Festival regionální hudby a jazzu

u Haly století.

• WrocLove Fest – Noc Święto-
jańska 2016 (23. 6.–25. 6. 2016) 
Slavnosti města – tradiční a fol‐

ková hudba, slavnosti piva, umělec‐
ká vystoupení, soutěže u Haly
století.

• Wratislavia Cantans (3. 9.–18.
9. 2016) 
51. ročník festivalu klasické hud‐

by v Národním fóru hudby.

Další informace a aktuality:
www.wroclaw2016.pl

(jm)

Wroclav se stala evropským hlavním městem kultury 2016
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Ředitel nemocnice chce změnit její tvář do dvou let

Máte zkušenosti s vedením
nemocnice ve Šternberku. Je
něco, co vás vyloženě překvapilo
při nástupu do funkce ředitele
Jesenické nemocnice?

Město Jeseník mne překvapilo
velice pozitivně historicky, i atmo ‐
sférou hodně připomíná Štern‐
berk, ze kterého pocházím.
Nemocnice Jeseník je o dost men‐
ší, než jak jsem byl zvyklý, působí
hodně retro stylem, ale zase ve ‐
vnitř musím uznat, že se zaměst ‐
nanci starají a svá oddělení si
opečová vají.

Zdejší nemocnice potřebuje roz-
sáhlou modernizaci. Podařilo se
vám již realizovat nějaké inves-
tiční záměry? 

Plně souhlasím s tím, že nemoc‐
nice potřebuje velmi rozsáhlou
modernizaci. V této chvíli se stále
ještě situace analyzuje, nicméně
rozhodnutím holdingu byla zahá‐
jena modernizace LDN, kde hlav‐

ním finančním zdrojem jsou švý‐
carské fondy, a to i přes výrazně
nedokonalou projektovou doku‐
mentaci, takže se současné prob‐
lémy řeší průběžně. Současně
připravujeme projekt na tzv. IROP
(Integrovaný regionální operační
program), který je vypsán Minis‐
terstvem zdravotnictví na násled‐
nou péči. Z tohoto programu lze
získat finanční prostředky na
obnovení stávajících technologií
a pří strojů. V současné chvíli pro‐
bíhá energetický audit, na základě
kterého chceme vstoupit do dotač‐
ních programů Ministerstva život‐
ního prostředí na opláštění budov
a výměnu oken. Průběžně probíhá
řešení havarijních stavů a nákupy
potřebných technologií.

Které investice jsou teď prioritou
a v jakém časovém horizontu
budou probíhat? 

V tuto chvíli především havarij‐
ní stavy. Osobně považuji za velmi

významnou investici rekonstruk‐
ce operačních sálů, jak po stránce
stavební, tak technologií. 

Co naopak může nebo musí
počkat?

Veškeré akce musí proběhnout
poměrně složitými holdingovými
procesy, takže z tohoto pohledu je
potřeba neustále něco činit. 

Jak rychle se Jesenická nemoc-
nice dostane na standard ostat-
ních nemocnic skupiny AGEL?

Zde je potřeba říci, že i stávající
nemocnice, které jistý náskok
mají, se i nadále vyvíjí, nečekají.
Považuji za nutné, aby do dvou let
byl zřetelný posun Jesenické
nemocnice, což je výhodné
i potřebné jak pro nemocnici
samotnou, tak i holding. 

Nejtěžším úkolem je získat kva-
litní lékařský personál. Nakolik
se vám to daří a čím chcete při-
lákat nové odborníky?

Tento úkol je opravdu místy až
nadlidský. S ohledem na celkovou
situaci nejen v ČR, ale i v Evropě
celkově, Jesenicka se to dotýká o to
citelněji. Základem je vytvoření
atraktivních pracovních podmí‐
nek a prostředí, což bych rád zdů‐
raznil, že problém mezd není ten

jediný problém, kvůli kterému
máme nedostatek lékařů. Důležité
je, abychom měli pro lékařský
a nelékařský personál kromě
dostatečných pracovních podmí‐
nek i výhodné prostředí, jak po
stránce komfortu a bezpečí, tak po
stránce nových technologií. 

Nemocnice ve skupině AGEL
mívají specializovaná pracoviště.
Uvažujete také o něčem tako-
vém? 

Přestože je Nemocnice Jeseník
poměrně malá, tak má řadu specia‐
lizovaných pracovišť, což bylo pro
mne milé překvapení, takže bude‐
me spíše jejich postavení posilovat
a teprve poté přibydou případně
nová.

Byl jste zastupitelem i senáto-
rem. Je těžší být politikem nebo
ředitelem nemocnice?

Těžší je být určitě ředitelem,
 přesto bych už neměnil. 

Jak trávíte volné chvíle? Máte
vůbec čas poznávat krásy zdejší-
ho drsného, ale krásného kraje?

Rád jezdím s manželkou na kole,
navštěvujeme často kulturní akce
a krásy zdejšího drsného kraje
poznávám už od dětství.

(rik)

Chcete pomáhat druhým lidem?Akademie třetího věku pro seniory 

Vítězslav Vavroušek. Působil jako lékař, byl
zastupitelem Olomouckého kraje, senáto-
rem, ředitelem nemocnice ve Šternberku
a náměstkem ministra zdravotnictví. Od
letošního února vede Jesenickou nemoc-
nici. Jak se mu daří naplňovat vize jejího
dalšího rozvoje se dočtete v následujícím
rozhovoru.

MALTÉZSKÁ POMOC je charitativní a humanitární organizace s více
než 900letou tradicí. V Jeseníku sídlí již od listopadu 2014. Její dobrovolníci
věnují kousek svého volného času (dvě hodiny týdně) seniorům, osobám
ZTP, dlouhodobě nemocným a dětem a mládeži v NZDM Čtyřlístek. 
Máte‐li zájem dozvědět se více, případně se chcete stát dobrovolníky
a pomáhat druhým lidem, navštivte Centrum Maltézské pomoci v Palac‐
kého ulici 179/8 v Jeseníku, nebo zavolejte 736 504 176 či napište e‐mail
jesenik@maltezskapomoc.cz. (pl)

Centrum Maltézské pomoci v Jeseníku. Foto: Richard Kapustka

Akademie třetího věku vás zve na naučnou  přednášku o častém zdravot‐
ním postižení s názvem „Artróza – prevence, léčba a rehabilitace nej-
častějšího onemocnění kloubů“. Zástupce vedoucího rehabilitace
léčebného úseku Lázní Vincenze Priessnitze, fyzioterapeut Mgr. Michal
Kalina, seznámí posluchače s příčinami artrózy, příznaky a projevy tohoto
onemocnění. Poukáže na rizikové faktory vzniku artrózy, probere postup
při léčbě a rehabilitaci onemocnění kloubů. Uvede příklady ze své praxe
doprovázené prezentací názorných fotografií.  Fyzioterapeut Michal Kalina
přidá také doporučení, jak pomoci sám sobě při projevech častého onemoc‐
nění kloubů useniorů, azachovat tak hybnost apohyblivost nosného ústrojí. 

Vstup je volný pro seniory, jejich přátele a známé. Přednáška se usku-
teční ve čtvrtek 16. června v 16 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku. Další
informace získáte na telefonu 584 498 421. Informace rovněž najdete na
stránkách Centra sociálních služeb Jeseník: www.cssjes.cz
Věra Vymětalová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník 

Slavnostní zakončení Akademie třetího věku pro seniory
Akademie třetího věku pro seniory, pořádaná Centrem sociálních služeb

ve spolupráci s městem Jeseník, vás zve na slavnostní zakončení školního
roku 2015/2016. Setkání se bude konat v úterý 28. června v 16 hodin
v prostorách Centra sociálních služeb Jeseník, kde bude pro absolventy
akademie připraveno i malé občerstvení. Akademii zahájí krátký kulturní
program a hudební vystoupení. Po načerpání pozitivní nálady a duševní
energie si posluchači akademie zopakují tematické okruhy z přednášek
formou zábavných testů, při kterých si ověří svoje znalosti a paměťové
schopnosti.  Úspěšným seniorům bude předáno osvědčení o absolvování
Akademie, pamětní list s názvy přednášek a kytička. Účastníky seznámíme
s předběžným programem přednášek na příští rok a s plánovanými akcemi
pro seniory. Bližší informace na stránkách: www.cssjes.cz
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Program KČT Jeseník
2. června: Jdeme poznat Valašsko. Čtyřdenní turistické putování po

Valašsku. Sraz na vlakovém nádraží v 4.51 hodin. Organizuje J. Šimková.
Pouze pro přihlášené členy KČT.

18. června: Toulky okolo Černé Vody s posezením u táboráku a mož-
ností přespání na chatě. Špekáčky zajištěny. Délka trasy 12 km, vlak
v 6.52 hod. Organizuje J. Šimková a P. Hájek. Pouze pro členy KČT. 

25. června: Malá Morávka – NS Velká kotlina – chata Ovčárna. Délka
trasy 12 km, bus v 7.45 hod. Vede E. Havrilová.

U vycházek organizovaných KČT se od nečlenů vybírá 20 Kč. Schůze
výboru 9. června ve 13 hod. v Klubu seniorů, Dukelská ul., Jeseník. Infor‐
mace o činnosti KČT Jeseník najdete na http://jesenik.kct.cz/

Špičkoví cyklisté budou opět zdolávat jesenické kopce
Mezi 3.–5. červnem bude Jese-
nicko hostit 4. ročník obnove-
ného Závodu míru pro cyklisty
kategorie U23 (do 23 let). Stejně
jako loni je tříetapový závod
zařazen do nejvyšší kategorie
Nations Cup, kde startují
především silné národní týmy
plné cyklistických nadějí.

Po loňském úspěšném debutu
v Nations Cupu se také letos sjede
do Jeseníků absolutní špička mezi
mladými cyklisty. Potvrzena byla
účast 23 týmů po 6 závodnících,
kteří budou bojovat o žlutý trikot
celkového šampiona. Závod míru
U23 patří mezi pouhé tři víceden‐
ní závody celého seriálu a beze‐
sporu jej tak lze označit za jeden
z vrcholů sezóny. 

V letošním roce došlo k úpra‐
vám na trati závodu. Úvodní etapa
opět zavede cyklisty z Jeseníku na
Ramzovské sedlo a přes Velké
Losiny do Rýmařova, ovšem závě‐
rečný okruh okolo města objedou
závodníci hned třikrát. Nejvýra‐

znější změna nastala ve druhé,
„královské“ etapě. Zatímco loni
cyklisté startovali v polských Glu‐
cholazech a finišovali v horském
dojezdu na Praděd, letos začnou
v Krnově a přes Bruntál, Rýmařov
a Šumperk dojedou až k přečer‐

pávací vodní elektrárně Dlouhé
Stráně, kde budou v náročném
profilu se stoupáními přesahují‐
cími 10 % bojovat o skalp horní
nádrže. 

Závěrečná nedělní etapa má
start i cíl v Priessnitzových léčeb‐

ných lázních, ovšem mezi tím
cyklisté projedou takřka celý regi‐
on – po trase závodu zavítají do
Javorníku, Vidnavy, Vrbna pod
Pradědem, Bruntálu i Bělé. Závě‐
rečné 12% stoupání před sanato‐
rium Priessnitz patří každoročně
mezi ozdoby závodu, jelikož je do
poslední chvíle o co bojovat. V loň‐
ském ročníku kupříkladu o trium‐
fu rakouského jezdce Gregora
Mühlbergera rozhodovalo pouze
umístění v jednotlivých etapách –
urputný souboj s Norem Oddem
Christiane Eikingem totiž skončil
identickým časem obou závodní‐
ků.

Závod míru U23 je jedním z nej‐
prestiznějších sportovních podniků,
které Jeseník měl tu čest kdy hostit.
Chcete‐li se o programu zá vo du
dozvědět více, potažmo se nemůže‐
te dočkat zveřejnění startovní listi‐
ny, sledujte webové stránky
http://www.ttvsportgroup.cz/zavo
dy/zavod‐miru‐u23/.

(jj)

Jesenicko bude opět hostit Závod míru. Foto: Jan Brychta

Koloběžkový závod pro všechny
Mezinárodní koloběžkový závod Kostka Cup Jeseník, pro děti a dospělé,

pro řádně přihlášené registrované závodníky a hobbíky, se uskuteční
11.–12. června v Jeseníku a v areálu lázní. Priessnitzova časovka do
vrchu odstartuje 11. 6. v 10 hodin na Masarykově náměstí v Jeseníku. Ve
stejný den, v 16 hodin, přijde na řadu Priessnitzova štafeta v areálu
lázní na Kolonádním okruhu. Další závod se koná 12. 6. od 9 hodin ve
Smetanových sadech v Jeseníku, start v místě napojení na Nábřežní ulici.
Řádná registrace k závodům pouze přes webové rozhraní na
http://www.kostka-racing.cz. Aktuální informace sledujte na FB a inter‐
netových stranách KOSTKA Racingu: www.kostka-racing.cz, www.face-
book.com/kolobezky/.

Přehlídky olympijských nadějí – Rio 2016
Zatím ještě ne každý v Jeseníku ví, že zde již tře-
tím rokem trénuje oddíl moderní gymnastiky
s názvem La Pirouette. Jelikož se jedná o olym-
pijský sport a naše děvčata již mají poctivě
natrénováno, rozhodly jsme se představit své
sportovní umění širší veřejnosti na akci
s názvem Přehlídka olympijských nadějí – RIO
2016, kterou pořádáme 26. června ve 14 hodin
ve sportovní hale v Dukelské ulici, vstupné dob-
rovolné. 

V rámci programu budete mít možnost zhlédnout
jak společné skladby děvčat, která trénují v několika
nesoutěžních týmech rozdělených podle věku čistě
pro radost z krásného pohybu, tak i soutěžní cho‐
reografie našich dvanácti závodnic – sestavy bez
náčiní, s obručí, se švihadlem a se stuhami. 

La Pirouette trénuje dívky ve věku od 3 do 15 let,
přičemž v soutěžní skupině jsou zastoupeny ročníky
2006 až 2009. V letošní jarní sezoně jsme se zúčast ‐

nily celkem 10 závodů v České republice, na Sloven‐
sku a v Polsku, kde jsme měřily síly i s takovými gym‐
nastickými velmocemi, jako jsou Rusko, Ukrajina
a Bělorusko. Naše děti se pravidelně umisťovaly
v první čtvrtině závodního pole, a již vzbudily v gym‐
nastickém světě zaslouženou pozornost. Mezi úspě‐
chy jmenujme alespoň 3. místo Julie Vršanové
v kategorii Naděje nejmladší B z Brna a zejména
celou řadu medailí naší závodnice Aničky Kofroňové
v kategorii Naděje nejmladší A, která svoji hvězdnou
sezonu korunovala ziskem 1. místa na Přeboru Seve‐
romoravské oblasti v Ostravě, čímž se stala Přebor‐
nicí pro kraj Olomoucký a Moravskoslezský pro rok
2016.

Děvčata, která by se k nám ráda přidala, mezi sebou
uvítáme na náboru, který proběhne koncem srpna.
Přesné informace budou na letáčcích během pře‐
hlídky a na stránkách www.lapirouette.cz.

Petra Anna Kofroňová 
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