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5 Dva soubory ZUŠ 
postoupily v Zábřehu 
do celostátního finále

12 Jeseník přivítá
nejlepší orientační
běžce z Evropy
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Milí čtenáři,
dostává se Vám do
rukou květnové vy -
dání Našeho města,
a to v lehce obměně-
ném kabátu. Navýšili

jsme počet stran, tak abychom uspo-
kojili více dopisovatelů. Změnilo se i gra-
fické zpracování, stálou rubriku zde
bude mít základní umě lecká škola, ale
také například sport. Uprostřed čísla
najdete kulturně-spo lečenský servis,
který je možné vyjmout a poslouží vám
jako program kulturního dění v Jeseníku
a v lázních. Věřím, že se Vám tyto změny
budou líbit. Měsíc květen je již tradičně
spjatý se Zahájením lázeňské sezony,
kdy i letos k nám zavítají naši přátelé
z partnerských měst. Můžete se těšit na
bohatý kulturní program na jesenickém
náměstí a v Priessnitzových léčebných
lázních. A kvapem se blíží i turistická
sezona. Tak jako v loňském roce, tak
i letos očekáváme velký zájem o naše
město a Jeseníky. Stále je zde však velký
potenciál ve zlepšení nabídky atraktivit
a služeb pro turisty.

Pokračujeme také v setkávání s obča-
ny, tentokrát v prostorách kina. Témat
bude celá řada, a to od investičních pro-
jektů města, problematiky centrálního
zásobování teplem až po vizi nových
majitelů jesenické nemocnice.

Milí spoluobčané, přeji Vám krásné
jarní dny, co nejvíce zdraví a pozitivní
energie.

Adam Kalous

Slovo starosty

Město zve 
na setkání s občany

Město Jeseník pořádá v úterý
10. května Setkání s občany, na kte‐
rém zazní následující témata: situa‐
ce ohledně centrálního zásobování
teplem v Jeseníku, výstavba nové
sportovní haly, koupaliště, rekon‐
strukce budovy IPOS, stavba nového
rejvízského mostu, projekt Senior
taxi a další. Kromě představitelů
města se akce zúčastní ivedení Jese‐
nické nemocnice. Akce se koná
vkině Pohoda od 16.30 hodin.(red)

Radnice: Za prací OSPOD si stojíme
Vážení čtenáři, v poslední době

jste mohli zaznamenat, že
v místním tisku a na internetu se
rozšířilo podrobné komentování
některých konkrétních případů, jež
řešil zdejší soud a ve kterých figu‐
rovalo jako opatrovník nezletilých
dětí Oddělení sociálně‐právní
ochrany dětí MěÚ Jeseník (dále také
OSPOD). Vzhledem k povinnosti
zachovat v těchto případech
naprostou mlčenlivost, není možné
se jakkoli vyjadřovat ke konkrétním
tvrzením ani zúčastněným osobám.
Obecně lze pouze konstatovat, že
opakovaně dochází k uveřejňování
jednostranných názorů některých
účastníků řízení. Tyto názory jsou
veřejnosti prezentovány jako objek‐
tivně zjištěná pravda. Dochází ke
kritice práce soudkyně i pracovnice
OSPOD. 

V těchto článcích je rovněž
poskytován velký prostor k vyjá‐
dření dalším osobám, které jsou
účastníky řízení v naprosto mizi‐
vém procentu případů a které mají

k případům, s ohledem na zastupo‐
vání jedné ze stran sporu, jedno‐
stranné informace. Ujišťujeme vás,
naše čtenáře, že k naší velké lítosti
jsou vám předkládány informace
jednostranné, ne zcela objektivní
a bohužel i zčásti zkreslené, jejichž
prezentace ve svém důsledku může
velmi ublížit těm, kteří jsou nikoli
o své vůli ve středu dění těchto pří‐
padů – tedy nezletilým dětem. 

Zkuste si představit, že se
v obdobné situaci nacházíte právě
vy. Jak by vám bylo příjemné pro‐
čítat v novinách vlastní verze vaší
protistrany, navíc podpořené oso‐
bou pasující se do role odborníka,
který vaši rodinu zná pouze z pohle‐
du jedné strany sporu. Navíc je
docela snadné dostat se do situace,
kdy je z nějakého důvodu nutná
intervence oddělení sociálně‐práv‐
ní ochrany dětí, například v návalu
emocí při rozvodech rodičů nezle‐
tilých dětí, kdy je přítomnost
OSPOD přímo vyžadována záko‐
nem. V těchto případech je OSPOD

místem, které by mělo objektivně
a s nadhledem hájit zájmy těchto
dětí bez ohledu na to, co zrovna pro‐
bíhá mezi jejich rodinnými přísluš‐
níky.

Doufáme, že si při čtení těchto
článků uvědomíte fakta, na která
jsme nyní upozornili a rovněž oce‐
níte, že náš OSPOD i za této situace
zůstává věrný svému úkolu, který
spočívá v hájení zájmů dětí. K dal‐
ším komentářům, které se vyjadřují
k práci OSPOD, se s ohledem k výše
uvedenému a dostatečné vytíže‐
nosti bez potřeby reagovat na
obdobné články, se vyjadřovat již
nebudeme. Ujišťujeme vás, že jese‐
nický OSPOD je personálně obsa‐
zen kvalifikovanými pracovnicemi
splňujícími odbornou způsobilost
k výkonu takto náročné práce.
V tomto oboru se průběžně vzdě‐
lávají a za kvalitou jejich práce si
stojíme. 

Jiří Kovalčík, 
vedoucí Odboru sociálních věcí

a zdravotnictví MěÚ Jeseník

Lázeňskou sezonu odstartují Špinarová i Hrůza
Kvapem se blíží jedna z nejvýznamnějších událostí v jesenickém kulturním kalendáři – tradiční
Zahájení lázeňske sezony. Ústřední část programu se ve městě i v Priessnitzových léčebných
lázních odehraje v sobotu 14. května, kulturní akce však budou probíhat po celý víkend
13.–15. května.

Zahájení lázeňské sezony letos
dostalo pořadové číslo 169 a o jeho
organizaci se opět podělila MKZ
Jeseník s Priessnitzovými léčebný‐
mi lázněmi. Program bude letos

probíhat do značné míry simultán‐
ně a vyvrcholí v sobotu, ovšem osla‐
vy propuknou již v pátek 13. května.
Na Masarykově náměstí v Jeseníku
bude poprvé v sezoně zprovozněn

biograf pod širým nebem. Promítat
se bude drama režiséra Jana Pruši‐
novského Kobry a užovky. Jen o kus
dále, na rekonstruované zahrádce
Katovny, proběhne neformální
setkání představitelů Jeseníku se
zástupci partnerských měst. 

V sobotu se vyplatí nepolehávat
dlouho vposteli, program vJeseníku
i lázních začíná brzy dopoledne.
Zatímco na Masarykově náměstí
vystoupí Dechový orchestr mladých
ZUŠ Jeseník s mažoretkami a své
zdravice pronesou zástupci partner‐
ských měst, lázně zahájí den ve swin‐
govém rytmu s Old Time Jazz
Bandem. Ve 13 hodin proběhnou ofi‐
ciální ceremonie také v lázních, na
což naváže tradiční žehnání prame‐
nům. Pokračování na str. 5

Jednou z hvězd, která vystoupí na Zahájení lázeňské sezony v Jeseníku, bude
Michal Hrůza s kapelou. Foto: archív M. H.
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Bude pro Jeseník rok 2017 rokem investic?
V roce 2014 se podávaly poslední

žádosti o dotace v rámci uplynulého
programovacího období 2007 až
2013. Stávající programovací obdo‐
bí začíná se zpožděním a vedení
města připravilo a připravuje něko‐
lik významných investičních akcí.

Také město Jeseník připravuje
některé zásadnější investice, které
by se měly realizovat v nejbližší
době. Patrně tou největší by měla
být výstavba nové sportovní haly,
jejíž projekt a podrobnější rozpočet
se v současnosti připravuje. Roz‐
počet na halu je pro projektanty
zastropován ve výši 54 milionů bez
DPH. Pro realizaci této investice
vedení města počítá s příspěvkem
Olomouckého kraje, který by mohl
být ve výši až 20 milionů korun.
Vedení města nyní čeká na infor‐

maci, jak dopadne se svou žádostí
o dotaci na MŠMT. Dotace je možná
maximálně ve výši 20 milionů.
V současnosti má město, společně
s přebytkem z loňského roku
a darem firmy Campa net a.s., při‐
praveno na financování nové haly
více než 30 milionů Kč. Vzhledem
k platné legislativě, která říká, že
každou jednotlivou investici mohou
města a obce zahájit teprve tehdy,
kdy mají zajištěny prostředky na
celou akci, čeká město na výsledek
žádosti a samozřejmě na přesný
rozpočet investice. Vedení města
přitom předpokládá, že by se celá
investice realizovala v příštím roce.

V loňském roce byla za pomocí
dotace zateplena největší „úřednic‐
ká“ budova na Jesenicku, tzv. Penta‐
gon. Investice v rozsahu několika

desítek milionů korun úspěšně pro‐
běhla a v letošním roce bude zahá‐
jena 2. etapa této rekonstrukce. Jde
o vnitřní rekonstrukci části budov,
a to v rozsahu za přibližně 22 milio‐
nů. Tato rekonstrukce bude realizo‐
vána na základě dohody mezi
městem Jeseník a Ministerstvem
práce a sociálních věcí (MPSV) tak,
aby byly splněny požadavky na úro‐
veň služeb, které úřady MPSV (Úřad
práce a Správa sociálního zabezpe‐
čení) vyžadují. Celá investice bude
hrazena výlučně z rozpočtu města.
Součástí požadavků je také rozšíření
parkovacích ploch. Proto pod budo‐
vou Pentagonu dojde k výstavbě
nového parkoviště. I toto parkoviště,
rozpočtované na zhruba 9 milionů
korun, bude realizováno z prostřed‐
ků města. Pokračování na str. 3

Setkání dříve 
narozených

Městský úřad Jeseník pořádá
jarní Setkání dříve narozených
jesenických seniorů se zástupci
města. Akce se koná ve čtvrtek
19. května v 16 hodin v měst‐
ském sále v ulici Karla Čapka.
K tanci a poslechu hraje trio Fan‐
tasia. Vstup je zdarma, občerstvení
zajištěno. Na setkání s vámi se těší
 členky Komise pro občanské zá ‐
ležitosti, rodinu a so ciální věci
 Městského úřadu Jeseník a před‐
stavitelé města. (mj)

MATRIKA
V březnu se v jesenické nemoc‐

nici narodilo celkem 25 dětí, z toho
8 dětí rodičům s trvalým pobytem
v Jeseníku.
Jsou to: Robin Šeděnka, Valerie
Víchová, Anna Petřkovská, Roman
Šťastník, Matěj Cvek, Kryštof Pavlát-
ka, Sofie Drochýtková, Alex Jakub
Minka.

Významné stavby města v roce 2016 a další investiční záměry

Úpravy dispozic interiéru
budovy IPOS v ul. Karla Čapka
1147 v Jeseníku řeší nové rozmís‐
tění kanceláří Městského úřadu
v Jeseníku, Úřadu práce, České sprá‐
vy sociálního zabezpečení, Státního
úřadu inspekce práce a dalších
organizací sídlících v tomto místě.
Podstatnou skutečností pro občany
bude po dokončení stavebních pra‐
cí přemístění všech zaměstnanců
městského úřadu z Tovární ulice do
této budovy. Stavební práce
zahrnou především bourání
a budování příček, zásahy do pod‐
hledů a povrchů stěn a stropů,

rekonstrukce sociálního zázemí,
úpravy a nové rozvody vnitřních
instalací. Po dokončení tak vznikne
moderní administrativní komplex,
kde veškeré služby občanům budou
poskytovány na jednom místě. 

Parkoviště pod budovou IPOS
představuje vybudování turistic‐
kého záchytného parkoviště
s kapacitou 56 parkovacích stání
pro osobní automobily občanů
směřujících jak na úřady, tak zej‐
ména do blízkého okolí (Smetano‐
vy sady, autobusové nádraží,
cyklostezky…). Realizace stavby
parkoviště bude obsahovat také
přeložky několika inženýrských
sítí, úpravu přístupových chodníků,
opěrné stěny a zřízení veřejného
osvětlení. 

Obratiště u nádraží ČD je stav‐
bou, řešící dopravní situaci před
železničním nádražím. Smyslem
akce je zajištění bezpečného otá‐
čení autobusů i pohybu chodců
v bezbariérovém prostředí nádra‐
žního prostoru. Vlastní stavební
práce se budou týkat především
provedení nové konstrukce vozov‐
ky obratiště a vybudování nového
spojovacího chodníku s nástupiš‐
těm. Cestující tak budou mít přímý
přístup z nástupišť a z nádražní
budovy k autobusové zastávce, kte‐
rá bude doplněna o krytý přístře‐
šek. 

Plynofikace průmyslové zóny
Za Podjezdem zajistí distribuci
plynu k jednotlivým odběratelům
a pozemkům města v dané lokalitě,
a tím zvýší atraktivitu této oblasti
pro nové investory. To bude možné
po výstavbě plynovodní STL sítě
včetně 13 přípojek a skříní HUP.

Cyklistická stezka Jeseník –
Česká Ves obnáší vybudování stez‐
ky pro pěší a cyklisty z ulice Tyršova
areálem bývalé pekárny až na ulici
Otakara Březiny. Stavba zahrnuje
vlastní stezku s asfaltobetonovým
povrchem o délce cca 260 m,
odvodnění stezky, opěrnou zeď
(zčásti železobetonovou a zčásti
gabionovou) a veřejné osvětlení. 

K dalším prioritám města, které
jsou v projektové přípravě, patří zej‐
ména vybudování nové sportovní
haly, úpravy chodníku v ulicích
Lipovská a Rejvízská, provedení
regenerace sídliště 9. května, reali‐
zace další etapy cyklostezky Za Ply‐
nárnou, zřízení Dětského vodního
světa s edukačními prvky ve Smeta‐
nových sadech a příprava stavby
Centra společných aktivit s knihov‐
nou atd. 

Ing. Jiří Uher, vedoucí 
Oddělení investic MěÚ Jeseník

Pentagon se po rekonstrukci promění v moderní administrativní komplex. Nákla-
dy půjdou do desítek milionů korun. Foto: R. Kapustka

Lokalita u nádraží, kde se otáčejí autobusy, se stane bezpečnější pro chodce.
Vznikne zde například nový chodník. Foto R. Kapustka

Oddělení investic Městského úřadu Jeseník podává stručný
výčet nejdůležitějších staveb, jejichž realizace je plánována
na letošní rok.
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Bude pro Jeseník rok 2017 rokem investic?
Dokončení ze str. 2

V současnosti vedení města řeší
realizaci smělého záměru. Jeho cílem
je vrámci 3. etapy rekonstrukce pře‐
stěhovat celý městský úřad pod jed‐
nu střechu, tedy do Pentagonu. Tímto
krokem by de facto došlo k uzavření
části městského úřadu vTovární uli‐
ci. O zoufalém technickém stavu
a provozních nákladech budov
v Tovární ulici není potřeba dlouho
diskutovat. Vedení města zadalo pří‐
pravu projektové dokumentace, kte‐
rá řeší realizaci jak 2. etapy
rekonstrukce Pentagonu (ÚP, OSSZ),
tak i3. etapu. Pro společnou realizaci
2. a 3. etapy jednoznačně napovídá
ekonomická výhodnost – jeden
dodavatel, záruky, logistika při řešení
rekonstrukce, zbavení se ekonomic‐

ky nevýhodné budovy vTovární ulici.
Problémem, jako uvšeho, jsou finan‐
ce. Odhad nákladů na 3. etapu rekon‐
strukce se blíží podobné výši financí
jako na etapu č. 2. Znamená to, že by
město muselo mít (před výběrovým
řízením na dodavatele) zajištěno
bezmála 50 milionů korun. Vsoučtu
se spolufinancováním výstavby
sportovní haly tak jde o prostředky,
které bude obtížné soustředit do jed‐
noho časového úseku.

Je potřeba vzít v úvahu i další
investice, kde má město své závazky.
Jde především o výstavbu mostu
v Rejvízské ulici, která se bude rea‐
lizovat v roce 2017. Podíl města na
této akci je ve výši 10 milionů korun. 

V souvislosti s uzavřením budov
města v Tovární ulici musí město

řešit další povinnost, ato je umístění
jednotky sboru dobrovolných hasičů
(SDH). Tuto je město ze zákona
povinno zřizovat. Jeseničtí hasiči
dlouhodobě sídlí v nevyhovujících
přilehlých budovách v Tovární ulici.
V případě uzavření těchto objektů
musí dojít k výstavbě nového zaří‐
zení pro jednotku SDH. Tady je vede‐
ní města připraveno podat žádost na
dotaci vrámci programu IROP. Pokud
by žádost byla úspěšná, mohlo by
město získat až 80 % prostředků na
investici za cca 10 milionů. Tu však
musí opět nejdříve předfinancovat.

Poslední významnou investicí,
která se připravovala téměř rok, je
vznik „Centra společných aktivit“. Jde
orekonstrukci části budov uDivadla
Petra Bezruče. V rámci tohoto pro‐

jektu za cca 24 milionů by měla
vzniknout nová knihovna adalší pro‐
story na menší společenské a vzdě‐
lávací aktivity. V případě schválení
projektu se jeho fyzická realizace
předpokládá v roce 2017. Výhodou
tohoto programu je průběžné finan‐
cování, nicméně i zde dochází ale‐
spoň kčástečnému předfinancování
projektu.

I když město v uplynulém roce
isoučasnosti hospodaří svelmi uspo‐
kojivým přebytkem, čeká jej s nej‐
větší pravděpodobností finančně
náročné období. Pro blémem není až
tak objem jednotlivých investic, ale
to, že se mohou „potkat“ v jednom
časovém úseku.

Petr Procházka, 
místostarosta

Pietní akce
Město Jeseník pořádá u příležitosti

státního svátku „8. květen – Den vítěz‐
ství“ pietní vzpomínkovou akci za
účasti představitelů města. V 9.30
hodin uctí památku kapitána Rudé
armády M. M. Fedorčenka u jeho
pamětní desky v Revoluční ulici, v 10
hodin proběhne pietní akce upomníku
Obětí válek na hřbitově v Husově ulici.
Poté účastníci akce zamíří k hrobu
rudoarmějců ačeského vojáka J. Krej‐
čího. Po ukončení akce bude přistaven
pro zájemce autobus k přejezdu na
„Ruský hřbitov“ v Rudohoří. (red)

Škola slaví kulatiny
ZŠ Jeseník, pracoviště Průchodní,

slaví první kulatiny. Akce se koná
27. května od 15 hodin.  Pořadatelé
připravili pro děti ajejich rodiče tvůrčí
a sportovní stanoviště, příchozí si
mohou prohlédnout školu a družinu,
chybět nebude ani diskotéka. Občer‐
stvení zajištěno. Doprovodnou akcí je
Den otevřených dveří SVČ Duha – pro‐
hlídka skleníků, zahrady, hvězdárny
atd. (red)

Prohlášení představenstva TS Jeseník
Vzhledem k množícím se speku‐

lacím k fungování úseku pohřební
služby Technických služeb Jeseník,
a.s. tímto sdělujeme, že dne 27. 1.
2016 bylo usnesením představen‐
stva přijato opatření k vyloučení
jakéhokoliv případného neetického
nebo nezákonného zacházení se
zesnulými, a to formou zákazu jaké‐
hokoliv převozu zesnulých votevře‐
ných rakvích. Co se týče lhůt a doby

převozu od úmrtí po kremaci, toto
je mj. předmětem probíhajících kon‐
trol na úseku pohřební služby a na
základě výsledků kontrol budou při‐
jata relevantní opatření. Předsta‐
venstvo Technických služeb Jeseník,
a.s. lpí na dodržování zákonných
aetických norem na úseku pohřební
služby a k tomuto směřují veškerá
představenstvem přijatá opatření.
Technické služby Jeseník, a.s. se však

ohrazují vůči tvrzením třetích sub‐
jektů na adresu fungování úseku
pohřební služby a v případě, že by
bylo zjištěno, že by taková tvrzení
byla nepravdivá a poškozující Tech‐
nické služby Jeseník, a.s., muselo by
představenstvo Technických služeb
Jeseník, a.s. relevantně chránit práva
a svou pověst Technických služeb
Jeseník, a.s. představenstvo 
Technických služeb Jeseník, a.s.

Lidé v Lipovské ulici se dočkají nového
vodovodu a chodníku, možná i nové cesty
Oprava vodovodu, výstavba
chodníku a  nová silnice.
V tomto pořadí by měly na
sebe navazovat stavební prá-
ce v ulici Lipovská v Jeseníku.
Lidé v této části města se tak
po letech dočkají moderniza-
ce vodovodního řadu a chodci
vyšší bezpečnosti. Pokud se
město domluví s krajem, bude
i nový povrch vozovky. 

„Rekonstrukce za zhruba 5,5
milionu korun bez DPH začala na
konci loňského roku. Jedná se o obno-
vu vodovodu v celkové délce téměř
1300 metrů, a to od železničního pře-
jezdu v ulici Lipovská po vodojem na
„lipovském“ kopci. Původní vodovod
pochází z let 1920 a 1970,“ řekl tech‐
nický ředitel VaK Jesenicka Robert
Černý. Jak dále uvedl, celá akce má
být dokončena do 31. května letoš‐
ního roku, aby na ni mohla navázat
stavba chodníku, kterou město plá‐
nuje. Chodník ze zámkové dlažby
bude dlouhý téměř 600 metrů
a povede od Jesdrevu až za Penzion
U Petra. Stavební akce za 7 milionů
korun bez DPH zahrnuje kromě

samotného chodníku například
odvodnění a nové osvětlení. Velkou
část peněz z celkové částky přitom
spolyká nová místní komunikace
v části ulice Kalvodova. Před reali‐
zací samotné stavby město chce
dosáhnout na dotaci, která by moh‐
la pokrýt až 90 % nákladů. Pokud
vše půjde hladce, přípravné práce

by začaly ještě letos. V opačném pří‐
padě se začne na jaře příštího roku.
Při výstavbě nového chodníku hod‐
lá město oslovit také kraj. „Bylo by
vhodné, aby se také spravila cesta
v tomto úseku, která je po předešlých
opravách vodovodu rozbitá,“uzavřel
vedoucí oddělení investic jesenické
radnice Jiří Uher. (rik)

Rekonstrukce vodovodu má skončit do 31. května. Foto: Richard Kapustka

V Jeseníku žije Ind
a také Japonec

V Jeseníku žije celkem 202 cizinců,
nejvíc je občanů vietnamské národ‐
nosti – 78, Slováků je 33, Rusů 14.
Následují Poláci aŘekové – 13, Ukra‐
jinců je 7. 

V Jeseníku žije také 1 Arménec,
Australan, Ind a Japonec. „V celém
okrese Jeseník žije celkem 812 cizinců,
nejvíce je Slováků – 180, následují
Němci – 160, Vietnamci – 139, Poláci
– 131 aRumuni – 37,“uvedla vedoucí
Správního odboru MěÚ Jeseník Vero‐
nika Klementová. V okrese Jeseník
žije také 1 občan Egypta, Filipín, Indo‐
nésie, Kostariky, Nigérie, Nikaragui
a Senegalu. (rik)
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Pro seniory
Akademie třetího věku pro

seniory pokračuje další na ‐
učnou přednáškou pod názvem
Tančírna v Ra čím údolí. Její osudy
vám přiblíží Pavel Macháček. Akce
se koná v Klubu seniorů v Jeseníku
26. května v 16 hodin. Vstup je vol‐
ný pro všechny seniory i jejich zná‐
mé. (vv)

Sbírka a koncert 
pro Gidyho

V březnu byla spuštěna dobro‐
činná sbírka na podporu Martina
„Gidyho“ Gajdůška, který se zota‐
vuje po těžké a nezaviněné
dopravní nehodě ze září 2015.
Finančním příspěvkem, účastí či
milým slovem můžete uspíšit jeho
rekonvalescenci. 

Můžete ho podpořit také na
benefičním koncertě, který se
koná 7. května od 20 hodin v klubu
Plíživá Kontra. Představí se kapely
UP!GREAT z Ostravy a domácí
REAL DEAL. 

Vstupné je 100 korun a celkový
výtěžek poputuje na účet sbírky
2400900066/2010. Podrobnější
informace o Martinovi i sbírce
naleznete na http://gidyho‐sbir‐
ka.webnode.cz. (VV)

Ve zkratce
Na Ranní klub ve Zdravé kavár‐

ně se můžete těšit 2. května. 
Jarní představení SZUŠ – taneč‐

ní, kde vystoupí žáci ze všech
tanečních oborů, se uskuteční 12.
května v 17 hodin v sále budovy
IPOS. Další Restaurant Day pro‐
běhne 21. května na náměstí Svo‐
body.  

Trhová slavnost + Den sousedů
se koná 28. května na Masarykově
náměstí. (red)

Svoz objemného odpadu – přistavení velkoobjemových kontejnerů
Svoz objemného odpadu od občanů města proběhne jako obvykle ve dvou eta‐
pách.
I. etapa: 13.–15. května 
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v následujících lokalitách:
Boženy Němcové – ZŠ Nám. Svobody – U dvou štírů
Čechova, u č. p. 1245 Otakara Březiny – naproti ZUŠ
Denisova, u č. p. 752 Priessnitzova – paneláky
Dukelská – hřiště, u separ. kontejnerů Průchodní – u kaple
Horská, u č. p. 1209 Sokola Tůmy, u č. p. 367
Kalvodova x V Aleji (křižovatka) Tylova, u č. p. 1154, bývalá kotelna
Krameriova x K. H. Máchy (křižovatka) Tyršova, u č. p. 1042
Lipovská – sběrný dvůr U Bělidla x Slezská (křižovatka),

u garáží
Lipovská, u č. p. 1168 Vrchlického, u č. p. 1251
Klicperova – točna (v případě volného prostoru)

II. etapa: 20.–22. května 
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v následujících lokalitách:
Bezručova, u č. p. 650 Seifertova, u č.p. 1124, kotelna
Havlíčkova – stanoviště separ. kontejnerů Schubertova, u č. p. 984

Husova, u č. p. 548 Sládkova, u č. p. 411
Josefa Hory – za bývalou VZP Slunná, u č. p. 17
Mlýnská, u č. p. 397 Šumperská – MIDO
Nábřežní, u č. p. 414 Za Pilou x Rejvízská (křižovatka)
Nerudova, u č. p. 1011 Zeyerova, u č. p. 655
Lipovská – sběrný dvůr Zlatá Stezka, u č. p. 1193
Rejvízská x K Vodě (Křižovatka) u č. p. 26 Žižkova – parkoviště 
Rudná – točna

Upozorňujeme, že tyto velkoobjemové kontejnery nejsou určeny pro odpad
právnických či fyzických osob oprávněných k podnikání! 
Do velkoobjemových kontejnerů nepatří žádný recyklovatelný odpad, nebez-
pečný odpad, elektrospotřebiče, pneumatiky a stavební odpad. 
Kromě tohoto svozu lze průběžně využívat služeb sběrných dvorů v ulicích Otakara
Březiny a Lipovské. Provozní doby jsou shodné.

Provozní doba sběrného dvora: pondělí 14.00–19.00
středa 08.00–18.00
pátek 12.00–18.00
sobota 08.00 – 16.00 (TSJ)

Jesenické trhy obohatí první sousedská slavnost 
Sousedské slavnosti se staly

populární součástí společenského
a kulturního života na celém světě.
Jejich program vytvářejí lidé sami
a vždy jsou příležitostí k příjemné‐
mu setkání se sousedy a oživení kul‐
turního života ve veřejném
prostoru měst. Proto v rámci oslav

Evropského dne sousedů budou
Jesenické trhy v sobotu 28. května
na Masarykově náměstí obohaceny
o sousedskou slavnost. Kromě stán‐
ků s regionálními produkty a kul‐
turních vystoupení se můžete těšit
na dílničky pro děti, sousedský
šachový turnaj, soutěž o nejlepší

domácí buchtu či ochutnávku
domácích marmelád a sirupů. Kdo‐
koli může přispět svým dílem
k občerstvení nebo ke společné
zábavě, proto neváhejte kontakto‐
vat organizátorky Jesenických trhů
na www.jesenicketrhy.proweb.cz.

(ms)

Radnice pokračuje v projektu Senior taxi
Jesenická radnice vyhlásila
třetí kolo výběrového řízení
na provozování Senior taxi.
Důvodem je zájem podnika-
telů, kteří chtějí tuto službu
uvést do praxe. Smyslem pro-
jektu je usnadnit lidem
v důchodovém věku cestová-
ní k lékaři, na úřady, do lázní
nebo třeba na nádraží v tomto
městě.  

„První dvě kola skončila nezdarem
pro nezájem podnikatelů, pak mě
však oslovili lidé, kteří chtějí tuto služ-
bu provozovat,“  vysvětlila záměr
radnice pokračovat v projektu
místostarostka Jeseníku Zdeňka
Blišťanová. Ta navíc podotkla, že při
setkání se seniory se ji lidé často ptají
na Senior taxi. „Mají o tuto službu
evidentně zájem a podnikatelé nyní
také,“řekla místostarostka. Výběro‐

vé řízení proběhne za stejných pod‐
mínek jako dvě předchozí kola. Pro‐
jekt Senior taxi spočívá ve
zvýhodněném jízdném, kdy senioři
starší 75 let by za cestu do okruhu
pěti kilometrů zaplatili dvacetiko‐
runu. Zbytek by doplácelo město ze
svého. „Nová služba by fungovala

během všedních dnů od 6 do 15
hodin,“ dodal vedoucí Odboru sociál‐
ních věcí a zdravotnictví města Jese‐
níku Jiří Kovalčík. Pokud se projekt
podaří realizovat, mohli by se senioři
svézt taxíkem za zvýhodněnou saz‐
bu již v průběhu června.

(rik)

Ilustrační foto: Richard Kapustka

Štáb německé TV NDR natáčel na Jesenicku
Německý pořad „Hansenblick“

(hanzovní rozhledy) byl letos
věnován ČR a Jeseníkům. Pořad
podobný české Cestománii k nám
přijel natáčet štáb severoněmecké
TV NDR v čele s producentem Mar‐
tinem Müllerem, který v Jeseníku
shodou okolností strávil svou
letošní zimní dovolenou. Krása

zdejšího drsného kraje, zajímavé
lidské osudy a historické události
ovlivňující zdejší vývoj mu učaro‐
valy natolik, že se rozhodl natočit
svůj pořad právě zde. V pořadu se
pravidelně objevují reportáže ze
zemí východně od Německa a při
premiéře ho sleduje v průměru
500 tisíc diváků ve Schwerinu, Ros‐

tocku a Hamburgu. Tipy na zají‐
mavá místa, osobnosti, originální
produkty, doprovod a překlad
zajišťovali mimo jiné pracovníci IC
Katovna v Jeseníku.   

Stránka pořadu Hanseblick:
http://www.ndr.de/fernsehen/sen
dungen/hanseblick/

(LT)



květen 2016 | www.jesenik.org KULTURA 5

Lázeňskou sezonu odstartují Špinarová i Hrůza
Dokončení ze str. 1

Sobotní odpoledne vyplní hudba
i tanec. Návštevníci lázní se mohou
těšit kupříkladu na koncert Olym‐
pic Revivalu či vystoupení populár‐
ní zpěvačky s nezaměnitelným
altem – Věry Špinarové. Připraveny
budou rozličné soutěže pro rodiny
s dětmi a na čerstvý vzduch vyjede
i vláček Lázeňáček. Ukáže‐li počasí
příznivou tvář, stane se příjemným
zážitkem i večerní májový bál pod
širým nebem. Masarykovo náměstí
bude křepčit v rozličných rytmech
– jazzu, funky i balkánské hudby.
Vrcholem jesenického programu

pak budou dva (pod)večerní kon‐
certy. Nejprve  se představí Ameri‐
čanka žijící v Německu Janice
Harrington a ukáže, jakou sílu má
pravý jazz, blues a gospel. Jakožto
zlatý hřeb sobotního programu
následně vystoupí Michal Hrůza
s kapelou. Jeden z předních tuzem‐
ských pop‐rockových muzikantů je
oblíbený nejen díky účinkování
v kapele Ready Kirken, ale také díky
své sólové tvorbě. 

Neděle přímo vybízí k tomu, aby
se člověk vypravil „na kopec“
a zhlédnul na město z lázeňské
vyhlídky, obešel pár pramenů či

navštívil otevřenou hrobku zakla‐
datele vodoléčby Vincenze Priess‐
nitze. Definitivní tečka za zahájením
lázeňské sezony pak proběhne
o týden později, kdy do Jeseníku
zavítá šumperská stálice O5&Rade‐
ček v rámci svého aktuálního „Tur‐
né na střechách“.

Veškerý program Zahájení lá ‐
zeňské sezony je zcela zdarma. 
Pro podrobnější informace a přesné
časy jednotlivých vystoupení
 sledujte zvláštní plakáty nebo
webové stránky pořadatelů:
www.mkzjes.cz či
www.priessnitz.cz. (jj)

Zahradní slavnosti soukromé ZUŠ budou poslední
Soukromá výtvarná ZUŠ v Jese‐

níku zve širokou veřejnost na své
tradiční Zahradní slavnosti v sobo‐
tu 21. května od 13 hodin do 17
hodin v zahradě a budově školy
v Alšově ulici.

Tato několikahodinová výroční
výstava prezentuje práce žáků
a studentů školy včetně absolvent‐
ských prací současně I. i II. stupně
základní umělecké školy. Žáci i stu‐

denti předvedou své krásné práce
veřejnosti, přátelům, rodičům
i občanům našeho města. Vystave‐
ny budou i grafiky, které uspěly
v mezinárodní soutěži LIDICE
2016, kdy škola získala medaili za
kolekci grafiky včetně suché jehly,
která je oceněna individuální
medailí.

Nedejte si tuto akci ujít, rezer‐
vujte si na ni svůj čas, neboť je

poslední. Škola totiž mění zřizova‐
tele a v Jeseníku nepokračuje.
Někteří žáci a studenti budou
pokračovat ve studiu na výtvarném
oboru městské ZUŠ. S radostí zvu
i všechny bývalé studenty a žáky
i jejich rodiče a na setkání s nimi
se těším.

Mgr. Hana Jurková,
ředitelka, pedagog 

a zřizovatel školy

Benefiční koncert
V sobotu 21. května v 17 hodin

se uskuteční v evangelickém kos‐
tele v Jeseníku benefiční koncert.
Účinkují Jesenický smíšený pěvec‐
ký sbor pod vedením J. Melicherí‐
kové a skupina Brejle. Součástí
koncertu bude prodejní výstava
obrazů a upomínkových předmě‐
tů. Výtěžek bude darován Denní‐
mu stacionáři Šimon, Charita
Javorník. (jp)

Divadelní žatva v Jeseníku oslavila již dvacáté narozeniny
Jubilejní ročník oblastní přehlídky ochotnického divadla se
uskutečnil mezi 8.–9. dubnem v Divadle Petra Bezruče. Na své
si přišli malí i velcí milovníci divadelních prken a pochopitelně
došlo také na vzpomínání a bilancování.

Dvaceti lety kontinuální tradice
se na Jesenicku může pochlubit
jen několik podniků a Divadelní
žatva se letos připojila k elitnímu
klubu. Svědčí to jednak o píli
a vytrvalosti organizátorů z MKZ
Jeseník a SVČ Duha, jednak o tom,
že ochotnické divadlo na Jesenicku
zapustilo pevné kořeny. Přesto, že
se letos v programu Žatvy neob‐
jevili někteří tradiční účastníci,
urodila se v divadelních zkušeb‐
nách itentokrát slušná řádka před‐
stavení. Co do počtu vystoupení
vévodila Divadelní žatvě Základní
umělecká škola Jeseník, jejíž sou‐
bory nastudovaly hned tři díla.

V pátek večer odstartoval pro‐
gram Divadelní žatvy vystoupe‐
ním Divadla Moravia z Vápenné,
které sklidilo zasloužené ovace
za svůj pečlivě nastudovaný
muzikál „Šakalí léta“ hraný
s živou kapelou. Ústřední část
programu probíhala od sobotní‐
ho rána. Přes nevlídné počasí,
které venku panovalo, si do
Divadla Petra Bezruče našly cestu
četné desítky diváků z řad dítek
i dospělých. Dopolední program
patřil tradičně především dětem

– ať už na jevišti, či v hledišti –
kdežto odpoledne došlo na před‐
stavení, která si mohl užít i dospě‐
lejší divák. Kromě již zmíněných

souborů ZUŠ Jeseník se na pódiu
vystřídali také Mikulovičtí senio‐
ři či vítaní hosté ze Zdividla
Ostrava. Večerní představení
o délce plnohodnotné hry pak
obstaral rýmařovský soubor Pra‐
divadlo. Jednotlivá představení
propojovala žertovná vystoupení
„divadelních skřítků“, kteří se už

taktéž stali nepostradatelnou
součástí Žatvy.

Za 20 let existence zanechala na
Divadelní žatvě svůj otisk spousta
lidí, ovšem někteří znich se na roz‐
voji ochotnického divadla na Jese‐
nicku podíleli přece jen
významněji. Letošní Divadelní

žatva nabídla ideální příležitost
k tomu, aby tyto osobnosti z řad
herců, režisérů, dramaturgů či
pořadatelů byly alespoň symbolic‐
ky oceněny, a to čestným uznáním
za dlouhodobou práci v oblasti
amatérského divadla podepsaným
starostou města. Celkem jich bylo
v rámci slavnost ního předávání

rozdáno 14. Obdržely jej například
osoby, které se na organizaci Diva‐
delní žatvy dlouhodobě podílely –
Lubomíra Macháčková, Ludmila
Liberdová či Vladislava Fačevicová.
Zřad herců arežisérů  byli oceněni
Filip Worm, Michaela Svobodová,
Marie Nezvalová, Luděk Jehlička,
Zdeněk Čábelka, Dana Šenkyříko‐
vá, Jarmila Josefíková a Vojtěch
Bartko. Vliv na podobu amatérské‐
ho divadla vregionu mají bezespo‐
ru i porotci, kteří každoročně
představení hodnotí audělují sou‐
borům cenné rady. Z jejich řad
obdrželi čestné uznání Alexandr
Rychecký a Táňa Čempelová. Spe‐
ciální čestné uznání si vysloužil
divadelní soubor Kantoři z Miku‐
lovic, který se sice letos na jevišti
nepředstavil, ovšem celkově se jed‐
ná o vůbec nejdéle hrající soubor
Žatvy. 

Vzpomínalo se samozřejmě i na
další osobnosti a soubory, ale také
se hledělo do budoucnosti.
„Doufáme, že ochotnické divadlo
překoná překážky dnešní doby
a potrvá v naší oblasti nadále,
nejen díky nadšencům, kteří hrají,
ale díky příznivcům a divákům,“
vyjádřila za pořadatele přání
Lubomíra Macháčková. Doufejme,
že se vyplní – a Divadelní žatvu
čekají další úspěšné ročníky. (jj)

Divadelní představení Muž z kraje La Mancha. Foto: MKZ Jeseník



můj vesmír, se kterým se lidem
svěřuji.

Mohou se vaši čtenáři těšit na
autor ské čtení?

Autorské čtení by mělo proběh‐
nout v jesenickém archívu, 26. květ‐
na v 17 hodin. Všechny svoje
příznivce tímto srdečně zvu.

Chystáte další knihu?
Nechystám, je to dost vyčerpáva‐

jící. Teď se chci víc věnovat sochař‐

ské práci. Budu ale psát pro sebe
jako doposud. Kromě dvou vyda‐
ných knih mám doma několik seši‐
tů, do kterých zapisuji svoje
poznámky, dojmy, zamyšlení
a záměry.

Cítíte se více básníkem nebo
sochařem?

Jsem romantik, u mě se to prolí‐
ná, je to neoddělitelné. V knihách
slovy odkrývám svoje nitro
a v sochách jsem upřímný jak nejvíc
umím. Slovo a tvar se ve mně spo‐
juje v syntéze, když dělám sochy,
tak sním a přemýšlím v idejích. To
nakonec mohou poznat sami čte‐
náři z básní i z reprodukcí, které
obě knihy doprovází.

Čím se nyní zabýváte?
Jednou z mých posledních prací

je socha svatého Josefa s Ježíšem,
která je v knize Očima paměti
reprodukovaná hned na začátku.
Její detail jsem použil na přebalu
a v titulu uvnitř knihy. Sochu jsem
nabídl obci Česká Ves, kde jsem
vyrůstal od dětství. Svatý Josef
v mém pojetí kráčí s malým Ježíšem
v náručí. V mém návrhu jde od kos‐
tela mezi lidi a nese jim dobré posel‐
ství. Jde, aby darem obětované lásky
všechny lidi v míru a v lásce usmířil.
Je to můj odkaz rodné krajině
a lidem v ní a byl bych šťastný, kdyby
se uskutečnil. Kromě toho mám roz‐
dělaných několik soch a plánů mám
tolik, že je ani nestihnu naplnit.

(rik)

Jak dlouho jste připravoval sbír-
ku básní 0čima paměti?

Na knize jsem pracoval přibliž‐
ně pět let, je to otázka dlouhého
rozjímání, vjemů, a zážitků. Když
jsem na sbírce pracoval, s tou
pamětí jsem snil a přemýšlel
a díval jsem se do sebe, na lidi, do
minulosti i do budoucna. Kompo‐
noval jsem ji od začátku ke konci
podobně jako hudební opus –
s rytmem, s proměnami a s grada‐
cí. Chtěl jsem, aby paměť ze mě
byla jasná pro všechny, aby lidi
oslovila. 

V čem se liší vaše druhá kniha od
té první?

To nedokážu sám posoudit, ještě
to nemám v sobě zažité. Je ale
podobná. Stejně jako v předešlé
sbírce Ohně v řece se za sebe
vyznávám, abych vyjádřil svoji
víru, svoji identitu, v ní bojuji za
sebe, co jsem ve světě, a tím jsem
snad ostatním lidem blízký. Je to

boj každého z nás, aby si sebe uvě‐
domil, svoji cestu v životě. Je v ní
poselství, v které věřím, že je
nadějné, kterým chci oslovit co nej‐
víc lidí. Je to moje niterné vyznání,

6 KULTURA www.jesenik.org | květen 2016

Roman Boreček odhaluje v básnické sbírce vlastní nitro 
Roman Boreček, který je známý široké veřejnosti především jako výtvarník a sochař, vydal
další, v pořadí druhou básnickou sbírku pod názvem Očima paměti. V ní se vyznává ze své
lásky k rodnému kraji a přírodě, vzpomíná na své rodiče, vyznává se z lásky ke svým blízkým.
Básně psané volným veršem jsou plné hlubokého lidství a osloví každé srdce čtenáře, který
se tak sám ocitá ve světě vlastních vzpomínek. O knize, kterou bude možné si zakoupit v jese-
nických knihkupectvích, jsme si povídali s jejím autorem. 

Roman Boreček ve své pracovně. Foto: Richard Kapustka

Výstava představí IGRÁČKA
Osmicentimetrová plastová fi ‐

gurka, která představuje různá lid‐
ská povolání a činnosti, to je
„Fenomén IGRÁČEK“. První z Igráč‐
ků, zedník, vznikl v roce 1976 a děti
ho obdivují dodnes. Výstava připra‐
vená Technickým muzeem v Brně
a společnosti EFKO, představí tuto
legendární postavičku od jejího
vzniku, vývoje, výroby až po sou‐
časnost českého výrobce této oblí‐
bené hračky. Děti se mohou těšit
nejen na Město Igráčkov, ale i na
hernu a soutěž o zajímavé ceny. Při‐
jďte se hravě naladit na prázdniny

pohledem do zákulisí výroby legen‐
dárního Igráčka. Výstava „Fenomén
IGRÁČEK“ bude přístupná od
24. května do 7. srpna v prostorách
Galerie Vodní tvrze v Jeseníku. Otví‐
rací doba muzea je od úterý do
neděle od 9 do 17 hodin, o prázd‐
ninách prodloužená i o pondělí.
Vstupné: děti od 3 let 20 Kč a dospě‐
lí 40 Kč. V rámci vernisáže, která se
koná 24. května od 18 hodin se
vstupem zdarma, vystoupí Petr
Váša a předvede fyzické básnictví.

Mgr. Hana Hošková, 
kurátorka výstavy

Přednáška přiblíží život 
řecké menšiny na Jesenicku

Květnová muzejní přednáška
bude věnována tématu řecké men‐
šiny na Jesenicku. Zdejší region totiž
patřil mezi první okresy, kde byli po
roce 1949 usazováni emigranti
z Řecka. Vytvořili zde početnou men‐
šinu, která žila adodnes žije vlastním
kulturním životem se zachováním
původních tradic azvyků. V průběhu
přednášky se posluchači dozví pří‐
činy této emigrace a jak probíhalo
usazování jejích příslušníků ve zdej‐

ším regionu. Pozornost se dále
zaměří na proměny jejich života od
50. let 20. století až po téměř sou‐
časnost. Přednáška se dotkne také
jistě velmi zajímavého tématu exis‐
tence domovů pro děti z Řecka.

Přednáška se koná ve čtvrtek
19. května od 17.30 ve Středisku
volného času DUHA v místnosti
č. 3. Vstupné 20 korun. Přednášku
vede historička Mgr. Michaela Kol‐
lerová. (red)

PROLÉZT AORTOU, vyzkoušet si svou šikovnost při sestavování inter ‐
aktivních modelů lidského těla, ucha nebo mozku či absolvovat jízdu na
kole s kostlivcem. To vše a mnoho ještě dalšího čeká na návštěvníky
výstavy ve Vodní tvrzi v Jeseníku pod názvem Medicína. Ta je pojata tak,
že zaujme nejen malé, ale i velké. Víte třeba, proč mají děti více kostí než
dospělí anebo jaká bylina se skrývá pod názvem babské ucho? Nevíte?
Tak zavítejte na výstavu, která potrvá v Galerii Vlastivědného muzea Jese‐
nicka do 15. května. Text a foto Richard Kapustka
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neděle 1. května v 9.30 hodin
Masarykovo náměstí
JESENICKÝ 1. MÁJ
Sváteční pohoda, hudba, jarmark, atrakce pro
děti, občerstvení, posezení. Vystoupí: Sankofa,
Holátka, NoeRoads, Ptakustik, Žamboši.
V případě nepříznivého počasí bude hudební
produkce zrušena. Akce končí v 18 hodin.
Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 1. května ve 14 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
MÁJOVÝ JAZZOVÝ KONCERT
Bratři Hanulíkovi, mistři kytar, mandolíny
a dalších hudebních nástrojů, představí svůj
nový repertoár. Pořádá PLL a. s.

pondělí 2. května v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se absolventi kytarové třídy Barbory
Uhlířové. Pořádá PLL a.s.

pondělí 2. května v 19 hodin
Zrcadlový sál
ANTARKTIDA
Cestopisná přednáška populárního cestovatele,
horolezce Čestmíra Lukeše, Čecha žijícího ve
Švýcarsku. 
Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

úterý 3. května v 17 hodin
Kino Pohoda
VERNISÁŽ ABSOLVENTSKÉ VÝSTAVY 
II. STUPNĚ VÝTVARNÉHO OBORU
Vystavují žáci ZUŠ Jeseník ze tříd J. Krhánkové,
I. Svobodové a J. Hanulíka.
Jako host vystoupí žáci Mgr. Dany Macečkové.
Výstava končí 27. 5. 2016.
Pořádá ZUŠ Jeseník, Spolek přátel umění a MKZ.

úterý 3. května v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ
Přednáška Mgr. Glabazni. Pořádá PLL a.s.

úterý 3. května ve 20 hodin
Kavárna hotelu Slovan
JIŘÍ HÁJÍČEK – FOTBALOVÉ DENÍKY
Listování s Lukášem Hejlíkem a Věrou Hollou
v kavárně hotelu Slovan.

Pořádá hotel Slovan.

čtvrtek 5. května ve 14 hodin
Zrcadlový sál
ASTMA BRONCHIÁLE U DĚTÍ
Lékařská přednáška MUDr. Živana Urbanová. 

Pořádá PLL a.s

čtvrtek 5. května v 17 hodin
Kaple
I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ
ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na kytaru, klavír,
zobcovou flétnu a trombon.

Pořádá ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění.

čtvrtek 5. května v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
VINCENZ PRIESSNITZ
Životopisný film s komentářem Jana Kratěny. 

Pořádá PLL a.s.

pátek 6. května v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT 
KYTAROVÉHO ORCHESTRU
Pod vedením Václava Dvořáka. Pořádá PLL a.s.

sobota 7. května v 18 hodin
Katovna
VERNISÁŽ FOTEK BARKY FABIÁNOVÉ 
– WORLD MEETS JAZZ
Výstava World Meets Jazz nabízí kolekci 24
portrétů z oblasti jazzu a world music
pořízených v letech 2011–2015 na festivalech
a koncertech v České republice a na Slovensku.
Zahrnuje legendy mezi něž náleží Benny Golson,
Sonny Rollins, Al Foster a Chic Corea, jazzové
naděje (pianisté Nitai Hershkovits, Roberto
Fonseca a trumpetista Avishai Cohen), osobnosti
world music (Yasmine Hamdan, Tanya Tagaq,
Susheela Raman, Dobet Gnahoré) i domácí scény
(Iva Bittová, Lenka Dusilová, Laco Deczi). Mnozí
z těchto hudebníků se pohybuje na pomezí world
music a jazzu, proto výstava dostala název právě
World Meets Jazz. Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 7. května ve 20 hodin
Klub Plíživá Kontra
KONCERT PRO GIDYHO
Srdečně vás všechny zveme na benefiční koncert
pro Martina „Gidyho“ Gajdůška, který má za
sebou těžkou havárii na motorce a s jejími
následky se bude potýkat už navždy. Po nehodě
se mezi přáteli rozvířila velká vlna solidarity,
a proto jsme oficiální cestou zřídili veřejnou
sbírku. Ale sbírka není všechno. I Martin se chce
bavit!!! Proto hurá na koncert! Zahraje kapela
Up!Great z Ostravy a domácí Real Deal z Jeseníku.
Více informací o sbírce naleznete na stránkách
www.gidyho‐sbirka.webnode.cz.
Vstupné 100 Kč. Pořádá Veronika Vlčková.

neděle 8. května ve 14 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
OD COUNTRY A JAZZU PO VLASTNÍ TVORBU
Ke státnímu svátku nám zahraje a zazpívá
populární Ondra Kozák, skladatel, zpěvák 
a instrumentalista. Pořádá PLL a.s.

neděle 8. května v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
KRÁLOVNA A DRAK
Žila, byla, kdysi, kdesi princezna, ze které časem
vyrostla královna. Tak nějak začíná většina
pohádek, jenže ta naše pohádka je nějaká divná,
do kouzelné pohádkové knihy se dostali dva
povídálkové a jsou tam uvězněni. Musí sami
všechny pohádky prožít a zažít. A tak se dozví,
že ona královna je strašně slušně vychovaná
a vrchní královská čarodějka už toho má dost,
a proto se rozhodne královnu převychovat, jenže
plán ji zhatí přílet hladového a nebezpečného
draka, který si brousí zuby na královnu, draci
přece nic jiného nejí … anebo, že by to všechno

bylo jinak? Nechte se překvapit. Pohádkové
představení pro děti divadla Silesia Ostrava.
Vstupné 50 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 9. května v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti klavírní třídy Dalimily
Kaňkové. Pořádá PLL a.s.

úterý 10. května v 17 hodin
Kaple
II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ 
ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci zpěvu a ve hře na klavír, violu
a housle.

Pořádá ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění.

středa 11. května 18.45 hodin
Zrcadlový sál
JAK JSME OBNOVOVALI SLOVANSKÝ PRAMEN
Přednáška Mgr. Glabazni. 

Pořádá PLL a.s.

středa 11. května v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
HONZA NEDVĚD – NÁVRAT
Honza Nedvěd se po téměř dvouleté přestávce
vrací na pódium!!! Nejznámějšího českého
folkového a trampského písničkáře jistě netřeba
představovat, vždyť jeho písně se učí i děti ve
školách z čítanek. Letos oslaví Honza 50 let na
pódiu. Hrál různé žánry v různých formacích,
než se ustálil ve své typické písničkářské poloze,
kterou znají snad všichni. Za tu dobu vydal přes
20 desek. Po dvou letech odmlky, kdy se věnoval
především skládání a odpočinku, se nyní rozhodl
znovu se postavit na „prkna“ a vyslyšet přání
svých fanoušků. Koncert v rámci programu
„Zahájení lázeňské sezony 2016“.
Vstupné v předprodeji 270 Kč, na místě v den
konání 330 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 12. května v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Danuše Šenkyříková dětem i jejich rodičům. 
Vstupné 40 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 12. května v 17 hodin
Kaple
III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ 
ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na klavír a violoncello.
Pořádá ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění.

pátek 13.–neděle 15. května
Masarykovo náměstí, areál PLL a. s.
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY 2016
Sledujte zvláštní plakáty, můžete navštívit
vernisáž s hud. doprovodem, tanečky, představí
se DOM s mažoretkami, Trubači Lesů České
republiky, zahraje Swing dixieland Armády České
republiky, Old Time Jazz Band, Olympic Revival,
Věra Špinarová, Michal Hrůza, Janice Harrington
(USA), Czeczelband (PL), G Poit Funkction,
Kántrybend MB, jistě příjemně překvapí
historický bál v přírodě a další bohatý program! 
Pořádá Město Jeseník, MKZ Jeseník a PLL a.s.

Akce
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neděle 15. května v 19 hodin
Kongresový sál
KDO SE BOJÍ POSTELE
Francouzská veselohra v podání divadelního
amatérského spolku Kantoři. 
Vstupné 60 Kč. Pořádá PLL a.s.

pondělí 16. května v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
ÚDOLÍ BÍLÉ OPAVY, KARLOVA STUDÁNKA
Diaprojekce s komentářem Jana Kratěny. 

Pořádá PLL a.s.

úterý 17. května v 17 hodin
Kaple
IV. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ 
ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci LDO a ve hře na klavír,
akordeon, flétnu, varhany, kytaru a hoboj.

Pořádá ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění.

středa 18. května v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY ING. JIŘÍHO DVOŘÁKA

Pořádá ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění.

čtvrtek 19. května ve 14 hodin
Zrcadlový sál
VINCENZ PRIESSNITZ A HISTORIE LÁZNÍ
Vděčné lékařské i historické téma v podání prim.
MUDr. Jaroslava Novotného. 

Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 19. května v 17 hodin
Kaple
V. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ 
ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci LDO a ve hře na klavír a kytaru.

Pořádá ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění.

pátek 20. května v 17 hodin
Kaple
VI. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se zpěvačka a klavíristka Karolína
Furmánková, žákyně Anny Beťákové a Karoliny
Vysikan, se svými hosty.

Pořádá ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění.

pátek 20. května v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti žesťové třídy Jaromíra
Staňka.

Pořádá PLL a.s.

sobota 21. května v 13 hodin
Areál Soukromé výtvarné ZUŠ
ZAHRADNÍ SLAVNOSTI 2016

Pořádá Soukromá výtvarná ZUŠ Jeseník.

sobota 21. května ve 20 hodin
Zrcadlový sál
KARIBIK
Cestopisná přednáška s diaprojekcí 
PaedDr. Turka. 
Vstupné 50 Kč. 

Pořádá PLL a.s.

neděle 22. května v 17 hodin
Kotelna – střecha
O5 A RADEČEK – TURNÉ NA STŘECHÁCH
V rámci koncertního turné na střechách budov
odehraje speciální akustický koncert skupina
O5 a Radeček na střeše jesenické kotelny
(Tyršova ulice). Jako host se představí svérázný
pražský písničkář POKÁČ. V případě nepřízně
počasí koncert proběhne v Divadle P. Bezruče.
Akce se koná v rámci měsíce května jako měsíce
Zahájení lázeňské sezony v Jeseníku. K dispozici
bude pouze 80 vstupenek!
Vstupné 190 Kč.

Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 23. května v 17.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti flétnové třídy a lesních
rohů Jitky Mokové, třídy Jitky Melicheríkové
a třídy keyboardů a zpěvů Jiříka Svobody. 

Pořádá PLL a.s.

středa 25. května v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Přednáška Mgr. Glabazni.

Pořádá PLL a.s.

středa 25. května v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Komedie o tajemstvích (lásky), fantasy příběh
odehrávající se v čarovném lese, plném
nadpřirozených bytostí. Ve spletitém ději, v němž
probíhá mnoho zvratů, si k sobě hledají cestu
tři zamilované páry, které nesoupeří jen s řadou
náhod a omylů, kupou podvodů a lží, ale
především se svými dobrými i špatnými
vlastnostmi, které vstupují mezi lidi jako obtížně
překonavatelné překážky. A nevyhnou se ani
postavám vyloženě nadpozemským, jakými jsou
královna víl Titánie a král elfů Oberon, kteří se
s oblibou hádají při měsíčku. V množství
nedorozumění pak vyvstává řada otázek: Kdo
miluje Lysandra? Koho si vezme Hermie? Proč
se kluci a holky někdy nemohou dohodnout?
A co je to ta LÁSKA? Inscenace o jedné májové
noci, kdy se toho v lesíku poblíž Athén tolik událo,
v podání herců šumperského divadla, hledá
odpovědi. Hra v předplatném.
Vstupné 250 Kč.
Doprodej volných míst přes rezervační systém
MKZ Jeseník.

Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 26. května v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Danuše Šenkyříková dětem a jejich rodičům. 
Vstupné 40 Kč. 

Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 26. května v 17 hodin
Kaple
VII. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
JESENÍK
Představí se žáci zpěvu a ve hře na klavír.

Pořádá ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění.

pátek 27. května v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se Kytarový soubor pod vedením
Barbory Uhlířové. Pořádá PLL a.s.

sobota 28. května v 13 hodin
Divadlo P. Bezruče
JESENÍK DANCE
IV. ročník soutěžní přehlídky tance dětských,
mládežnických a dospělých kolektivů „O cenu
města JESENÍK“. Podrobné Informace a přihlášky
naleznete na stránkách www.duhajes.cz
Vstupné 30 Kč. Pořádá Středisko volného času 

DUHA Jeseník a MKZ Jeseník.

pondělí 30. května v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Na klavír, akordeon a housle se představí
sourozenci Strakovi. Pořádá PLL a.s.

úterý 31. května ve 14 hodin
Zahrada SVČ Duha 
ZAHRADNÍ SLAVNOST 
Zábavné hry, atrakce, soutěže a táborák pro děti

Pořádá SVČ Duha Jeseník.

úterý 31. května v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
MEZI GOETHEM, MOZARTEM A HITLEREM
Přednáška Mgr. Glabazni. Pořádá PLL a.s.

středa 1. června v 7 hodin
SVČ Duha 
VÝLET DO DINOPARKU VYŠKOV 
Výlet autobusem do Dinoparku ve Vyškově,
informace a přihlášky v Duze – www.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 2016.

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.

od 3. května do 25. května
Kino Pohoda
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA 
II. STUPNĚ VÝTVARNÉHO OBORU
Vystavují žáci ZUŠ Jeseník ze tříd J. Krhánkové,
I. Svobodové a J. Hanulíka.
Jako host vystoupí žáci Mgr. Dany Macečkové.
Výstava končí 27. 5. 2016.
Pořádá ZUŠ Jeseník, Spolek přátel umění a MKZ
Jeseník.

Výstavy
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od 7. května do 25. června
Katovna
VÝSTAVA FOTEK BARKY FABIÁNOVÉ 
– WORLD MEETS JAZZ
Výstava World Meets Jazz nabízí kolekci 24
portrétů z oblasti jazzu a world music
pořízených v letech 2011–2015 na festivalech
a koncertech v České republice a na Slovensku.
Zahrnuje legendy mezi něž náleží Benny Golson,
Sonny Rollins, Al Foster a Chic Corea, jazzové
naděje (pianisté Nitai Hershkovits, Roberto
Fonseca a trumpetista Avishai Cohen), osobnosti
world music (Yasmine Hamdan,  Tanya Tagaq,
Susheela Raman, Dobet Gnahoré) i domácí scény
(Iva Bittová, Lenka Dusilová, Laco Deczi). Mnozí
z těchto hudebníků se pohybuje na pomezí world
music a jazzu, proto výstava dostala název právě
World Meets Jazz. Pořádají MKZ Jeseník.

od 9. května do 12. června
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
30 LET ŠACHU V ČESKÉ VSI
Vernisáž výstavy se koná 9. května v 17 hodin
v Divadle Petra Bezruče.

PŘIPRAVUJEME ČERVEN 2016:
12. 6.  KOLEGA MELA GIBSONA
18. 6.  KONCERT PRO JESENÍKY

2. března – 5. června 2016
SVĚT TMY aneb Ti, co se ve tmě neztratí
Hlavní výstavní sál Vlastivědného muzea
Jesenicka
TAM, kam paprsky Slunce nedosáhnou, je TMA,
v jeskyních, pod povrchem, v hlubinách vod nebo
v noci. A všude TAM to žije. Přízraky i zvuky,
lovci i oběti, vládci a ztracení a TMA. Jací
živočichové žijí mimo rozsah lidského zraku
nebo se probouzí, když lidé usínají? Jak se
s nedostatkem světla vyrovnali lidmi neviděni?
A jak se s neviděním vyrovnává člověk? Jaký je
svět zrakově handicapovaných? Když den i noc
tvoří mlha a TMA. Tvá TMA. Ponořte se do
temnoty a přibližte si život v ní svými smysly.
Kdo se nebojí, ten se neztratí. Výstava SVĚT TMY,
připravená ve spolupráci s organizací
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. o organismech
vládnoucích temnému prostředí i o lidech, kteří
se tmou nenechali spoutat.
Vstupné 40 / 20 Kč

Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka.

8. března – 15. května 2016
MEDICÍNA
Galerie Vlastivědného muzea Jesenicka
Zajímají Vás taje lidského těla anebo Vás zajímá
práce lékaře? Pokud ano, tak vás srdečně zveme
do Vlastivědného muzea Jesenicka, které
vbřeznu zpřístupnilo další ze série interaktivních
výstav, tentokráte s názvem „Medicína“.
Po složení Hippokratovy přísahy se budete moci
seznámit nejen s činností mozku, srdce a plic,
ale dozvíte se také mnohé zajímavosti o smyslech
nebo o činnosti kloubů a svalů. Veškeré poznatky
si následně můžete ověřit i v praktické rovině
pomocí vystavených modelů.

Výstava je zapůjčena z Mendelova muzea
Masarykovy univerzity v Brně.
Vstupné 40/20 Kč

Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka.

24. května – 7. srpna 2016
FENOMÉN IGRÁČEK
Galerie Vlastivědného muzea Jesenicka
Kurátorka výstavy: Mgr. Hana Hošková 
Vstupné 40/ 20Kč (od 3 let)
Vernisáž proběhne v úterý 24. května od 18
hodin s vystoupením Petra Váši, který předvede
fyzické básnictví, vstup zdarma.

Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka.

Vodní tvrz v Jeseníku
Návštěvní doba:
úterý až neděle 9–17 hodin

Vstup zdarma:
8. května Státní svátek

18. května Den muzeí a galerií

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 14–17 hodin

Vstup zdarma:
8. května Státní svátek

18. května Den muzeí a galerií

PŘEDNÁŠKA
19. května 2016

ŘECKÁ MENŠINA V JESENÍKU
Středisko volného času DUHA Jeseník, místnost
č. 3, od 17.30 hodin 
Přednášející:
Mgr. Michaela Kollerová, pracovník VMJ.
Vstupné: 20 Kč

Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka.

EXKURZE
28. května od 7.40 hodin

EDELSTEIN – největší slezský hrad 
Hrady a jejich historie fascinují nejen dnešní
historiky, ale i veřejnost. Cílem exkurze
vedoucí ke zřícenině hradu Edelstein u Zlatých
Hor bude seznámit zájemce nejen s historií
tohoto monumentálního pomníku středověké
fortifikační architektury, ale i přiblížit hradní
soustavu na Jesenicku jako celek.
Exkurzi povede: 
Bc. Kamil Tomášek, pracovník VMJ.

Vstupné: 30 Kč/min. počet účastníků 3 osoby
Odjezd v 7.40 hod. z autobusového nádraží
ze stanoviště č. 9, návrat v odpoledních
hodinách.

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 (Palacké ‐

ho 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

pondělí 2. 5. v 19.30 hodin
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Pokračování nestárnoucí klasiky. Režie: Dušan
Klein. Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Eva
Jeníčková, Josef Somr, Pavel Zedníček, Lukáš
Vaculík, Eva Holubová, Leoš Mareš, Josef
Abrhám, Jiří Lábus, Rudolf Hrušínský ml. a další.
Česko 2016. Bioscop.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

úterý 3. 5. – středa 4. 5. v 19.30 hodin
HARDCORE HENRY
Akční nářez tak, jak jste ještě nezažili! Z pohledu
hlavního hrdiny. Režie: Ilja Najšuller. Hrají:
Sharlto Copley, Danila Kozlovskij, Tim Roth
a další. USA/Rusko 2015. České titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodný. 

čtvrtek 5. 5. 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 120 Kč. Mládeži přístupný.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
Kino Pohoda



10 KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ KVĚTEN 2016 www.jesenik.org | květen 2016

pátek 6. 5. – sobota 7. 5. v 17.00 hodin
PAT A MAT VE FILMU
Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého
vzniku, a byť se na stříbrném plátně ještě
nepředvedli, pro kutily jejich kalibru to přeci
nemůže být problém. Režie: Marek Beneš.
Hudba: Petr Skoumal. Česko 2016. Bohemia MP.
Vstupné 100 Kč. Rodinné pasy 85 Kč.
Mládeži přístupný.

pondělí 9. 5. – úterý 10. 5. v 19.30 hodin
ANI VE SNU!
Laura se touží dostat do party parkouristů
a spolu s nimi zdolávat překážky, které jí
nastavuje městské prostředí. Při tom ji zaskočí
láska, kterou pocítí k Lukymu. Jejich sblížení
končí velkým karambolem. Režie: Petr
Oukropec. Hrají: Barbora Štikarová, Klára
Melíšková, Jan Vondráček, Adam Mišík a další.
Česko/Slovensko/Bulharsko 2016. CinemArt.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

středa 11. 5. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
čtvrtek 12. 5. v 19.30 hodin 3D/DABING

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
Super hrdinové jsou rozděleni na dvě strany
a tentokrát stojí překvapivě proti sobě. Musíte
si vybrat, která strana je ta správná! Režie:
Anthony Russo, Joe Russo. Hrají: Chris Evans,
Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Daniel
Brühl, Gwyneth Paltrow, Martin Freeman a další.
USA 2016. Falcon.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

pátek 13. 5. v 17.00 hodin 2D/DABING
KNIHA DŽUNGLÍ
Klasický příběh na motivy knihy Rudyard Kipling
znovu ožívá na filmovém plátně. Režie: Jon
Favreau. USA 2016. Falcon. Český dabing.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupný.

sobota 14. 5. 
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

pondělí 16. 5. – úterý 17. 5. v 19.30 hodin
JAK PŘEŽÍT SINGLE
New York je plný osamělých srdcí hledajících
vhodný protějšek za účelem flirtu, manželství
či něčeho mezi tím. Existuje dobrý a špatný
způsob, jak být nezadaný… Režie: Christian
Ditter. Hrají: Dakota Johnson, Alison Brie, Leslie
Mann, Rebel Wilson a další. USA 2016. Freeman
Ent. České titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

středa 18. 5. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB-PROJEKT 100
OSM A PŮL
Jedno z nejradikálnějších děl filmového klasika –
režiséra Federica Felliniho. Hrají: Marcello
Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée
a další. Itálie/Francie 1936. AČFK. České titulky.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 19. 5. v 17.00 hodin 2D/DABING
pátek 20. 5. v 17.00 hodin 3D/DABING

ANGRY BIRDS VE FILMU
Dobrodružství z ostrova kde žijí na ostrov, kde
žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci Ruďák,
Žluťas a Bombas. Režie: Clay Kaytis, Fergal Reilly.
USA 2016. Falcon. Český dabing.
Vstupné 2D 120 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
sobota 21. 5. v 16.00 hodin

SENIOR KLUB
EVA NOVÁ
Kdysi známá herečka Eva, která se vrací
z protialkoholního léčení, by udělala cokoliv, aby
znovu získala přízeň člověka, kterého v životě
ranila nejvíce – svého syna. Režie: Marko Škop.
Hrají: Emília Vašáryová, Milan Ondrík, Anikó
Vargová a další. Slovensko/Česko 2015. AČFK.
Vstupné 60 Kč. Senior pasy 45 Kč.

sobota 21. 5. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
Super hrdinové jsou rozděleni na dvě strany
a tentokrát stojí překvapivě proti sobě. Musíte
si vybrat, která strana je ta správná! Režie:
Anthony Russo, Joe Russo. Hrají: Chris Evans,
Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Daniel
Brühl, Gwyneth Paltrow, Martin Freeman a další.
USA 2016. Falcon.
Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

pondělí 23. 5. v 19.30 hodin
OREL EDDIE
Jeho touha je zdánlivě prostá a přímočará: Stát
se olympionikem a reprezentovat Velkou Británii
na některých olympijských hrách v nějakém
sportu, celkem jedno ve kterém. Režie: Dexter
Fletcher. Hrají: Taron Egerton, Hugh Jackman,
Christopher Walken a další. VB/USA/Německo
2016. CinemArt CZ. České titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

Úterý 24. 5. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
Středa 25. 5. v 19.30 hodin 3D/DABING

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. CinemArt.
Titulky/Dabing.
Vstupné 2D 120 Kč. Vstupné 3D 140 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 26. 5. v 17.00 hodin 2D/DABING
pátek 27. 5. v 17.00 hodin 3D/DABING
sobota 28. 5. v 17.00 hodin 2D/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 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč. dětské vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupný.

pondělí 30. 5. 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 110 Kč. Mládeži přístupný.

úterý 31. 5. v 19.30 hodin
SVÁTEK MATEK
Jennifer Aniston v hlavní roli laskavé, starostlivé,
vtipné a dojemné komedie. Režie: Garry
Marshall. Hrají: Jennifer Aniston, Kate Hudson,
Julia Roberts, Jason Sudeikis a další. USA 2016.
Freeman Ent. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

středa 1. 6. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
ROURA
Autorský dokument Vitalije Manského o strhu ‐
jící podobnosti a překlenutelných 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.

úterý 3. 5. – čtvrtek 26. 5.
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA
II. STUPNĚ VÝTVARNÉHO OBORU
Vystavují absolventi ZUŠ Jeseník ze tříd Mgr. Jany
Krhánkové, MgA. Ivy Svobodové a Mgr. Jana
Hanulíka.
Vernisáž se uskuteční v úterý 3. 5. v 17 00. hodin.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE
NA MĚSÍC ČERVEN 2016 
ŽELVY NINJA 2 * HLEDÁ SE DORY * DEN
NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK * a další
FOYER A „CAFÉ“ OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU
www.mkzjes.cz
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 (Náměstí

Svobody) 
• Lázeňské informační centrum (lázně) 
• Knihovna Mikulovice
• Městské informační centrum Zlaté Hory
• Informační centrum Bělá pod Pradědem
• Informační centrum Vidnava
• Obecní úřad Česká Ves
• Informační centrum Javorník

Výstavy ve foyeru kina Pohoda
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NOVINKY
V červenci Léta Páně 1839 lázeň‐

ská šlechta v čele s princem Nasav‐
ským a knížetem Lichtenštejnem
uspořádala noční ples v přírodě.
Gräfenberg prý svítil do dáli jako
moře plamenů. Zahajte s námi
NOVOU TRADICI inspirovanou
touto událostí. V sobotu 14. května
2016 od 19.30 hod pořádáme na
Ripperově promenádě před hudeb‐
ním altánkem MÁJOVÝ BÁL. Sou‐
částí bálu bude také módní
přehlídka období biedermaieru.
Neváhejte ani vy bál ozvláštnit his‐
torickým doplňkem či přímo celým
oděvem. Za svou kreativitu můžete
získat zajímavou cenu.

ZA SPORTEM
Jesenické lázně se také sta  ‐

nou CENTREM VRCHOLOVÉHO
SPORTU. Na konci května, 21. až
28., budou hostitelem MISTROV-
STVÍ EVROPY V ORIENTAČNÍM
BĚHU, přičemž některé ze závod‐
ních tratí organizátoři vytyčují
samozřejmě v jejich okolí. Běžce
vzápětí vystřídají cyklisti. Naše láz‐
ně budou potřetí také zázemím pro
ZÁVOD MÍRU. Pro vítězství jedné
z etap budou muset mladí borci
svižně vyjet i nepříjemné lázeňské
stoupání. Závod, který patří do
bodovací soutěže UCI do 23 let, se
uskuteční 3. až 6. června 2016.

PRO DĚTI

Našim ratolestem bude patřit lázeňské hřiště celé odpoledne 5. června.
DEN DĚTÍ bude plný her a soutěží, které účastníky například seznámí
s okolím lázní a jejich historií. Foto: archív PLL.

LÁZEŇSKÉ FITNESS 
PO 15.00–16.30

ÚT–PÁ 15.00–20.00

SO 8.00–12.00

NE 15.00–20.00

Jednorázové vstupné 60 Kč
VacuFit Thermal 60 Kč
Happy hours (každé úterý a čtvrtek
18.00–20.00) 30 Kč
Permanentka měsíční 500 Kč
Permanentka 10 vstupů Fitness /
VacuFit Thermal 540 Kč

LETNÍ SPORTOVIŠTĚ otevřena 
od 2. května 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).

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA na Sana‐
toriu Priessnitz otevřena několi‐
krát týdně – více informací
na www.priessnitz.cz.

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK jezdí
lázeňské okruhy a do Jeseníku, dále
jezdí na výlety do Faunaparku, na
Čertovy kameny, do jeskyní Na
Pomezí, a to vždy od pátku do nedě‐
le. Více info na www.priessnitz.cz.

ZA RELAXACÍ 
NOVĚ Kraniosakrální tera-

pie – 750 Kč/90 min
Tato terapie pomáhá při boles‐

tech různého původu, jako je např.
bolest kloubů apáteře, bolesti hlavy
a migrény. Dále pak pomáhá při
dýchacích potížích, při poruchách
rovnováhy a koordinace pohybu,
při závratích, při problémech s otě‐
hotněním, v těhotenství a také
například při špatném prokrvení
končetin ačástí mozku. Onemocně‐
ní, ukterých kraniosakrální terapie
pomáhá, je celá řada, ale hlavním
účinkem je, že tato metoda posiluje
imunitu avitalitu organizmu. Nevá‐
hejte a přijďte ji vyzkoušet.

TRADIČNĚ
V těchto dnech opět intenzivně

pracujeme na přípravě NEJVĚTŠÍ-
HO SVÁTKU SEZONY. Lázeňskou
sezonu 13.–15. května 2016 tra‐
dičně zahájí Vincenz Priessnitz
s chotí, pochodová show a žehnání
pramenů. Hvězdou víkendu bude
skvělá česká zpěvačka VĚRA ŠPI-
NAROVÁ. Můžete se těšit i na Olym‐
pic Revival či jedinečný májový bál
pod širým nebem.
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Soubor Zvonky se v březnu zúčastnil krajské přehlídky pěveckých sborů v Kon-
gresovém sále PLL. Foto: D. Macečková

Žáci Základní umělecké školy Jeseník v soutěži v Zábřehu obstáli
na výbornou, dva soubory postoupily do celostátního kola v Orlové

Trio příčných fléten Hana Mašková, Petra Žáková a Amálie Jati se stalo s nejvyšším počtem bodů absolutním vítězem
kategorie dřevěných dechových nástrojů. Foto: D. Macečková

Soubor Viva barok Jeseník na soutěži v Zábřehu. Foto: D. Macečková

Ve středu 23. března se
v Zábřehu na Moravě usku-
tečnilo krajské kolo Národní
soutěže základních umělec-
kých škol v komorní hře s pře-
vahou dechových nástrojů,
do kterého postoupilo i něko-
lik souborů ze ZUŠ Jeseník.
Soutěžní klání proběhlo
v nové a velmi moderně vyba-
vené budově ZUŠ Zábřeh.
Soutěž je specifická v tom, že
se zde nehodnotí jen bez-
chybné výkony jednotlivých
hráčů, ale hlavně precizní
souhra celého souboru, spo-
lečné cítění a vnímání hudby.

Soutěžilo se v několika různých
kategoriích a výkony jednotlivých
hudebních těles posuzovaly tři
poroty. Žádný z jesenických soubo‐
rů neodjel s prázdnou. Komorní trio
pod vedením  MgA. Ivety Neubauer
Trojanové, které tvoří hobojistka
Berenika Novotná, hráčka na klari‐
net Barbora Hejdová a klavíristka
Michaela Krejzková, si za svůj výkon
odvezlo skvělé čestné uznání. 

Zástupce z řad žesťových nástro‐
jů, kvintet pečlivě na soutěž připra‐
vovaný panem učitelem Jaromírem
Staňkem, si ve velmi silné konku‐
renci vybojoval 2. místo. Členy toho‐
to úspěšného dechového kvinteta
jsou trumpetisté Štěpán Dvořák
a Štěpán Jati, hráč na lesní roh Jakub
Vyroubal, trombonista Jonáš Bubík
a hráč na tubu Petr Velc.

Nejmladší účastnice jesenické
výpravy, talentované flétnistky Bar‐
bora Doleželová a Nela Mudrová,
soutěžily jako flétnové duo. Ačkoliv
obě dívky hrají na příčnou flétnu ve
třídě Mgr. Dany Macečkové teprve
necelý jeden tok, jejich přesvědčivý
a nadšený výkon porota ocenila
1. místem.

Výrazný úspěch zaznamenal

i soubor Viva barok Jeseník, jehož
uměleckým vedoucím je Ing. Jiří
Dvořák. Toto sehrané hudební těle‐
so tvoří dvě hráčky na zobcové flét‐
ny Ester Konečná a Tereza
Kudelková, violoncellista Matěj
Malčík a zkušená klavíristka Tereza

Antošová. Soubor Viva barok Jese‐
ník si za svůj procítěný a dokonalý
přednes odvezl ze Zábřehu 1. místo
s postupem do celostátního kola.

Nejcennějšího úspěchu dosáhlo
flétnové trio ve složení Hana Maš‐
ková, Petra Žáková a Amálie Jati pod

vedením Mgr. Dany Macečkové, kte‐
ré se s nejvyšším počtem bodů stalo
absolutním vítězem kategorie dře‐
věných dechových nástrojů. I tato
tři děvčata postoupila do celostát‐
ního kola. 

Všichni členové zúčastněných
souborů ze ZUŠ Jeseník i jejich
vedoucí pedagogové si zaslouží
veliké gratulace a pochvalu za vzor‐
nou reprezentaci školy i města Jese‐
níku. V obrovské konkurenci
vynikajících komorních hudebních
těles z dalších základních umělec‐
kých škol Olomouckého kraje doká‐
zali obstát na výbornou. Nelze jinak,
než oběma postupujícím souborům
do celostátního kola v Orlové
popřát hodně štěstí, a také trpěli‐
vosti a hudebního nadšení v přípra‐
vě na nejvýznamnější soutěž
základních uměleckých škol v Čes‐
ké republice.

Dana Macečková

Základní umělecká škola Jeseník Vás zve
na

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
v pondělí 16. 5., v úterý 17. 5. a ve středu 18. 5. od 13 do 17 hod.

HUDEBNÍ OBOR
ul. 28. října 873, Jeseník a ul. O. Březiny 45, Jeseník

Lipová – lázně 456
Mikulovice – budova ZŠ
Česká Ves – budova ZŠ
VÝTVARNÝ OBOR
ul. 28. října 873, Jeseník

ZŠ Průchodní – ateliér, Jeseník
LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

ul. 28. října 873, Jeseník
Případné dotazy na tel.: 584 411 296, 603 271 791 

či e-mailu: zusjes@jes.cz
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Děti z mateřinky přivítala veverka Čiperka
V pondělí 21. března se nejstarší

děti z Mateřské školy Karla Čapka
v Jeseníku, ze třídy Včeliček, vypra‐
vily autobusem za svými kamarády
do mateřské školy v České Vsi
v Holanově ulici. Před školou je při‐
vítala paní ředitelka s veverkou
Čiperkou. 

Veverka rozdala dětem na uvíta‐
nou připravené oříšky z košíčku.
Paní učitelky a děti měly pro kama‐
rády z Jeseníku připravený velmi
pěkný program. Zahrály dětem
pohádku a pozvaly je na malou sva‐
činku. Všechny děti, rozdělené do
dvou skupin, si zacvičily na nářadí,
popovídaly si o příchodu jara a ve
zbývajícím čase pracovaly u stoleč‐
ků. Líbil se jim i zpěv písní v krouž‐
ku, který na kytaru doprovázela
paní učitelka Lenka. 

Čas byl ale neúprosný a zdařilé
společné dopoledne velmi rychle
uběhlo. Děti i paní učitelky se už ale
těší na další plánované setkání, kte‐

ré tentokrát společně prožijeme
v přírodě jesenického parku. 

Učitelky MŠ Karla Čapka, 
Jeseník

Děti strávily příjemné dopoledne u svých kamarádů v České Vsi. 
Foto: MŠ K. Čapka Jeseník

Letní prázdniny se nezadržitelně blíží, škola ale jede pořád
na plné obrátky. Výuku zpestřují přednášky, výstavy a vystoupení
A je tu další měsíc za námi a nastává období, kdy žáci začínají
odpočítávat týdny do konce školního roku. Přesto učitelé ani
někteří žáci nepolevují a nadále reprezentují naši školu ve
sportovních i vědomostních soutěžích, případně mají výuku
zpestřenou doprovodnými naučnými přednáškami, výstavami
a vystoupeními.

Zpěváci Zvonečku
Ve středu 16. března probíhalo na Božence školní kolo pěvecké soutěže

Zvoneček 2016. Mladí zpěváci se utkali ve dvou kategoriích. 1. kategorie –
2., 3. třídy dopadla takto: 1. místo: Tereza Blandová, 2. místo: Sára Štelclová,
3. místo Julie Kouřilová a Jan Bandik. Ve 2. kategorii – 4., 5. třídy se zpěvačky
umístily následovně: 1. místo: Eva Otrubová, 2. místo: Ema Cenková
a 3. místo: Sandra Kirschnerová. Všem zpěvákům děkujeme za krásnou
soutěž a gratulujeme!!!

Vláda Morany skončila
První jarní den jsme na Božence

přivítali, jak se patří. Nejdříve jsme
všichni společnými silami nastrojili
Mařenu, Moranu, pěkně si ji pono‐
sili a řádně ji zazpívali. Ale aby tady
více zima už nestrašila, raději jsme
ji vynesli a spálili. Nastala tedy ta
správná chvíle nastrojit jarní májí‐

ček velikonočními vajíčky a nád‐
herně barevnými mašličkami. Tak,
jak správně vychované děti předá‐
vají májíček svému hospodáři, tak
i my jsme předali náš májíček naše‐
mu panu řediteli jako symbol jara,
všeho dobrého, zdraví a tepla. Pře‐
jeme všem krásné a zdravé jaro!

Dárek 
ke Dni učitelů

Ve středu 6. dubna vystoupily
děti z pracoviště Průchodní na
okresním setkání učitelů – dů -
chodců ke Dni učitelů. Po při ‐
vítání malí zpěváčci a recitátoři:
Valerie Otrubová, Adéla Kropáčo‐
vá, Viktorie Sekaninová, Valerie Ilí‐
ková, Nela Brumovská, Zuzana
Pavlíčková, Tereza Blašková, Voj‐
těch Gryga a Nela Becisová se Sofii
Joanidu, potěšili srdéčko nejedno‐
ho z našich bývalých kolegů. Před‐
vedli svůj program zaměřený na
pohádky, který s nimi připravila
paní učitelka Irena Václavková.
Všichni přítomní si vystoupení
žáčků užili a odměnili jej zaslou‐
ženým potleskem.

Za kolektiv ZŠ 
Svatopluk Sekanina

Výstava lesních trofejí zaujala
Ne všichni žáci naší školy měli tu

možnost, aby zavítali 18. března na
výstavu, která je zároveň myslivec‐
kým svátkem. Osobní pozvání
dostala třída I. A a I. B. Sál IPOSu byl
zcela zaplněn trofejemi jelenů,
srnců, daňků, muflonů, prasete
divokého, lišky obecné, jezevce les‐
ního a také psíka mývalovitého. Les‐
ní pedagogové z Lesní správy
Jeseník ve skupinkách provázeli
děti celou výstavou. Poutavě vyprá‐
věli o způsobu života lesní zvěře,
upozornili na charakteristické zna‐
ky vystavených zvířat. Při video ‐
ukázkách děti poznávaly další

druhy zvířat žijících v jesenických
lesích a nejvíce radosti si užily při
živém předvádění zvuků některých
zvířat. Děti pochopily, že myslivci
jen nestřílí, ale hlavně o lesní zvěř
a les pečují. Všichni jsme si znovu
uvědomili, jak je příroda křehká
a krásná, jak je les nádherné místo
a jak je důležité ho chránit. O tom,
že výstava měla velký úspěch, svěd‐
čí také to, že některé děti ji navští‐
vily ještě jednou a vzaly na ni i své
rodiče. Ve škole i doma mohou pro‐
cvičovat své získané vědomosti
s pexesem, které všechny děti
dostaly od lesníků jako dárek.

Zdraví, zdraví, a zase zdraví

Během března se na „Božence“
i „Průchodce“ všichni vzdělávali ve
zdravé výživě. Naše třídy navštívila
skvělá lektorka Zdravé 5 – Jolana
Keprtová a učila nás připravovat
zdravou svačinu, zdravě nakupovat
tak, aby v naší stravě nic nechybělo,
ale také nic nepřebývalo! Při přípra‐
vě svačinek si děti také zatancovaly
na melodie o ovoci a zelenině,
poslechly si pohádku o Otylce,
poznávaly poslepu, jen chutí, ovoce
či zeleninu. Za získané vědomosti
děti obdržely „pětkové“ vysvědčení

a dobré recepty na svačinky a veče‐
ře. Při podobné akci jsme pak měli
všichni plná bříška už před obědem.
Ptáte se proč? Naši budovu navští‐
vilo dívčí trio z firmy, která nám
obstarává zdravé svačinky – MK
Fruit! Připravili pro nás ochutnáv‐
kové dopoledne plné zeleninových
a ovocných špízů, zajímavostí, jak
roste ananas, buráky a třeba kiwi.
Také jsme měli možnost ochutnat
zeleninové nápoje, třeba mrkvovou
šťávu. Ta dětem moc chutnala.
Potom jsme zkoušeli ovocný koktejl
a komu to ještě nestačilo, ochutnal
i čerstvý jablíčkový mošt. Dostali
jsme i recepty na skvělé míchané
nápoje, jako: božský uklidňovák,
mrazivé léto… Děti z obou akcí byly
nadšeny a samy hodnotily akci jako:
„Mňam!!!“ a jedničkou s mnoha
hvězdičkami!

Divadlo pro nejmenší
Jak to vlastně dopadlo sČervenou

Karkulkou a její babičkou? Čím to,
že je hloupý Honza chytřejší než pan
král? Aproč kůzlátka nepoznala hlas
vlastní mámy kozy? Na tyto otázky
dostali odpověď naši nejmladší žáci
z prvních a druhých tříd, kteří
navštívili divadelní představení plné
hudebních, tanečních a hereckých
scének. Díky výborným hercům,
hudebním nástrojům, rekvizitám

a vtipnému mluvenému slovu byly
děti vtaženy do děje tří klasických
pohádek v moderním pojetí. Byl to
příjemně strávený čas plný legrace,
poučení a hlavně divadla. Každá tří‐
da dostala dárkem zpěvník a CD
s vtipnými texty písniček, které jsou
napsány k trojlístku uvedených
pohádek. Můžeme tak s dětmi opa‐
kovaně prožívat příjemné zážitky
z divadla a muzicírování.
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Rodina a její role v dnešní společnosti je více než důležitá
Jeden z významných svátků,
a to Mezinárodní den rodin, si
připomínáme 15. května. Svá-
tek upozorňuje na důležitost
rodiny v dnešní společnosti,
možná o to víc, když dochází
k čím dál většímu zdůraznění
jednotlivce, jeho individuality,
vlastních zájmů.

Právo být sám sebou, osobní rea‐
lizace a co nejvíce si užívat, je cha‐
rakteristické pro společnost, která
povýšila svobodu člověka na základ‐
ní hodnotu. Dnešní společnost ale
také poskytuje velkou míru nejisto‐
ty a proměny rodinných vztahů,
důsledkem je zvýšená míra rozvo‐
dovosti, nárůst nesezdaného soužití

či těch, kteří žijí v domácnosti sami.
Proměny rodiny nesou i pozitivní
změny, rodina je dnes založena na
partnerské dvojici, na jejich vzájem‐
né komunikaci, intimitě související
s otevíráním se  druhému, na demo‐
kratických prin cipech (např.
respekt k druhému, rovnoprávnost
mužů ažen), což je velice nové. Vtra‐
diční rodině nebylo potřeba mluvit
o vztazích, intimitě či závazku. 

V dobách tradiční rodiny bylo
manželství považováno za přiroze‐
ný vývoj v životě dospělého člověka,
dnes je kladen větší důraz na komu‐
nikaci, která je jak prostředkem
k navázání vztahu, tak i důvodem
pro jeho trvání. 

Pokud se v rodině, partnerství či
manželství objeví problémy, které
nezvládáte řešit sami, můžete se
obrátit na Poradnu pro rodinu Jese‐
ník. Poradna poskytuje sociálně
právní a psychologické poradenství
při řešení manželských, partner‐
ských a rodinných problémů,
v otázkách náhradní rodinné péče
včetně následné podpory nebo při
řešení osobních problémů a život‐
ních krizí dopadajících na rodinný
život. Další službou je pomoc oso‐
bám ohroženým domácím násilím,
pracovníci poradny také doprovází
pěstounské rodiny v rámci činnosti
sociálně právní ochrany dětí.

Služby jsou poskytovány bez-

platně, dalšími zásadami je dob-
rovolnost, diskrétnost či respekt
a rovný přístup. 

Pokud váháte, zda se svými sta‐
rostmi máte přijít do poradny, zda
se takovými záležitostmi vůbec
zabýváme, pak to prostě zkuste.
Zavolejte nám, nebo pošlete e‐mail.
Pozorně vás vyslechneme a spolu
s vámi budeme hledat cestu, jak dál.
Přejeme krásný Den rodin!

Mgr. Jana Kotková, Poradna pro
rodinu Jeseník, pracoviště Střediska
sociální prevence Olomouc, pří‐
spěvkové organizace Olomouckého
kraje, Dukelská 436/15, Jeseník. 
Tel.: 731 447 453, e-mail: 
 jesenik@ssp-ol.cz, web: www.ssp-ol.cz

Tipy na výlet – Polsko
Dnes v naší rubrice zavítáme do

Opole, vojvodského města Opolské‐
ho vojvodství.

Opole (počeštěně Opolí)
Město Opole leží asi 85 km od Jese‐

níku na řece Odře a od středověku
bylo metropolí Horního Slezska, nyní
je městem vojvodským se 120 tisíci
obyvateli. Za nejvýznamnější histo‐
rickou památku města se považuje
katedrála Povýšení sv. Kříže z 15. sto‐
letí, která byla postavena na místě,
kde okolo roku 1005 nechal Boleslav
Chrabrý po stavit dřevěný kostel.
V katedrále najdeme obraz Matky
Boží Opolské a hrobku slezských
Piastovců. Symbolem města je Pias‐
tovská věž, jediný pozůstatek kníže‐
cího hradu ze 13.století, nacházející
se na ostrově Pasieka.

Milovníci lidové kultury mohou
zavítat do muzea opolského ven‐
kova, které nabízí na 60 historic‐
kých objektů (dřevěné chalupy,
kostel, kovárnu, vodní mlýn, větrné
mlýny) ze 17.–19. století s původ‐
ním vybavením typickým pro slez‐
skou vesnici. V blízkosti Opole se
nachází také pozdně barokní palác
v Kamieniu Śląskim či muzeum
slezských Piastovců v Brzegu. Pro
rodiny s dětmi je zajímavým mís‐
tem ke strávení příjemného dne

opolská zoo s více než 200 druhy
zvířat či Jurapark Krasiejów ležící
25 km východně od Opole. JuraPark
Krasiejów je výjimečné místo, které
ukazuje ztracený svět prehistoric‐
kých tvorů. Nachází se zde více než
100 unikátních figur v přirozené
velikosti včetně největšího známé‐
ho dinosaura – amficeliase, který
na délku měří téměř 60 metrů. Jed‐
ná se o největší evropské naleziště
kostí triasových plazů a oboj ži ‐
velníků, spatříte zde rekonstrukci
triasového jezera, malým návštěv‐

níkům je k dispozici dětské hřiště
a především zábavní park. Dalším
zajímavým místem je Jezioro
Turawskie, které nabízí rekreační
zónu vhodnou i pro plachtění či
rybaření. Opole nabízí také množ‐
ství kulturních událostí, z těch nej‐
větších můžeme zmínit 53. ročník
Národního festivalu polské písničky
(3.–5. června), Mezinárodní veletrh
cestovního ruchu (20.–22. května)
či Muzejní noc (13. května).

Další informace a aktuality z Opo‐
le: www.opole.pl Jan Mrosek

Jurapark Krasiejów je skvělým tipem na výlet, pro malé i velké. Strávit zde celý
den není vůbec žádný problém. Foto: Richard Kapustka

Desítky návštěvníků zavítaly na
velikonoční výstavu, kterou 22.břez‐
na pořádal Domov Sněženka v Jese‐
níku. Příchozí, především školáci,
obdivovali azároveň si mohli zakou‐
pit nejrůznější ozdoby. Dospělí zde
naopak čerpali inspiraci. „Chodíme
sem pravidelně, jak na Vánoce, tak
ina Velikonoce. Pokaždé žasneme nad
nápady, které zde vidíme,“uvedla uči‐

telka ZŠ Jeseník Radka Burešová,
která na výstavu přišla s dětmi z 2.C.
Ty neodcházely z výstavy s prázd‐
nou, téměř každý školák si zakoupil
nějakou drobnost nebo třeba kočku
vyrobenou ze skleněné láhve.
„Výrobky vytvářejí klienti Sněženky
společně s pracovníky sociálních slu-
žeb v terapeutických dílnách během
celého roku. Příprava na výstavu pak

finišuje dva týdny před jejím zaháje-
ním. Výtěžek je určen na pohoštění
našich klientů a na nákup dalších
materiálů v terapeutických dílnách,“
vysvětlila vedoucí sociálního úseku
Domova Sněženka Jana Šimková.
Domov Sněženka obývají lidé s men‐
tálním postižením různého stupně,
v současné době má 75 klientů z celé
republiky. (rik)

Výstava ve Sněžence se opět setkala s úspěchem

Fotografická
soutěž v Duze

Poslední březnový den se sešli
v SVČ Duha amatérští fotografové
všech věkových kategorií na verni‐
sáži svých snímků. 

Téma fotosoutěže bylo Příroda
kolem nás, zajímavou kategorií byli
Domácí mazlíčci. 

Zúčastnilo se 31 fotografů, kteří
zaslali celkem 162 nádherných
inspirativních fotografií Jesenicka,
zvířat a přírody. 

Odborná porota měla opravdu
nesnadnou práci vybrat ty nejlep‐
ší. Fotografie byly k nahlédnutí na
webu, v Duze a díky spolupráci
s MKZ i v IC v Katovně, proběhlo
také hlasování veřejnosti. 

Díky sponzorským firmám Auto‐
cont a Glasso.cz jsme mohli všech‐
ny fotografy ocenit – nejlepší získali
skleněné památeční plakety
a všichni fotografové kořenky
s logem soutěže, které symbolizují
fotografování jako koření života.
Vítězné fotografie se stanou sou‐
částí putovní výstavy, můžete je
zhlédnout v Katovně, v Duze a poz‐
ději v Kapli. 
Vítězové v kategorii děti: Kristý‐
na Joklíková – Tori hraje na schov‐
ku, Jana Fojtková – Podzimní
krajina, Andrea Csóková – Východ
slunce v Bernarticích.
Vítězové v kategorii dospělí:
Soňa Březinová – Oblečená‐neoble‐
čená, Kamil Filgas – Vidnavské
mokřiny, Alice Kovářová – Když
padá listí.

Věřím, že focení zůstane pro děti
zajímavým koníčkem, dospělí
budou své umění zdokonalovat
a v dalším ročníku fotosoutěže
budeme zase obdivovat spoustu
krásných fotografií. 

Pavla Ježová,
SVČ DUHA Jeseník
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Formela Cup si odvezly Supíkovice, Jeseník na bronz nedosáhl 
V pátek 1. dubna se uskutečnil
23. ročník Formela Cupu –
Memoriálu Romana Mroska,
tradičního fotbalového turna-
je pro žáky 1. stupně základ-
ních škol. Vítězem se stal tým
ze Supíkovic, který po  loň-
ském druhém místě dokázal
tentokrát vystoupat na metu
nejvyšší. Jesenický tým zůstal
těsně pod stupni vítězů na
čtvrté příčce.

Formela Cup patří mezi nejdéle
konající se sportovní akce na Jese‐
nicku. Od prvního ročníku v roce
1994 letos poprvé mezi organizátory
chybělo jméno Romana Mroska, pro
kterého byl loňský ročník poslední.
Na zakladatele turnaje však organi‐
zátoři nezapomněli a jeho památce
věnovali tento turnaj, který by bez
jeho nadšené práce s mládeží alásky
ke sportu nikdy nevznikl.

Stejně jako loni letošní rok hostila
Formela Cup javornická sportovní
hala, která vytvořila malým fotba‐
listům afotbalistkám perfektní záze‐
mí. Již od prvních zápasů skvělé
výkony předváděly týmy z Javorníku
a Supíkovic, ke kterým se později
přidala také mužstva z Vidnavy
a Jeseníku. Tato čtyři družstva také
zaslouženě postoupila do semifiná‐

le. V něm se nejdříve střetnul do té
doby suverénní Javorník s Vidnavou.
Vzhledem k nerozhodnému stavu
dospěl zápas do pokutových kopů,
Javorničtí měli několikrát možnost
utkání rozhodnout, jenže to se poda‐
řilo nakonec až v 8. sérii hráčům Vid‐
navy. Javornickým nepomohl ani
skvělý výkon Adama Polčáka, který
táhl svůj tým nejen v poli, ale také
se několikrát zaskvěl jako brankář
při pokutových kopech. V druhém
semifinále si naopak tým Supíkovic
rychle vytvořil náskok před Jesení‐
kem a ten si již v poklidu uhlídal.
Hráči Jeseníku a Javorníku tak svedli
bitvu dvou poražených semifinalistů
o třetí místo, kterou poměrně jed‐
noznačně pro sebe získal domácí
Javorník. Javorničtí tak za velké pod‐
pory domácích fandů zakončili tur‐
naj s bronzovými medailemi na
krku. Malou útěchou pro jesenický
tým byla alespoň individuální cena
pro Filipa Oříška, který byl vyhlášen
největším talentem turnaje. Posled‐
ním zápasem fotbalového dne bylo
finále mezi Supíkovicemi a Vidna‐
vou, ve kterém Vidnavští přes bojov‐
ný výkon nestačili technicky
vyspělému týmu Supíkovic, který
táhli především bratři Pudilovi –
Miloš a Adam (nejlepší střelec tur‐

naje adruhý nejlepší střelec historie
turnaje). Družstvo Supíkovic si tak
znovu po dvanácti letech odvezlo
domů pohár pro vítězný tým.

Formela Cup si za dobu své exis‐
tence vydobyl pevné místo ve spor‐
tovním kalendáři jesenického
regionu, za čímž stojí každoroční
úsilí velkého množství lidí. Letos je
potřeba kromě týmu organizátorů
a ZŠ Javorník poděkovat za vystou‐
pení tanečnímu kroužku HULA‐
HOP pod vedení Dagmar Bury
a také sponzorům turnaje, kterými
byli Sport 2000, Adrenalin park
Česká Ves a Woox.

ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ:
Semifinále: VIDNAVA – JAVORNÍK 1:1, na
p.k.3:2 (Nedavaška – Polčák). SUPÍKOVICE –
JESENÍK 3:0 (Pudil A. 2, Pudil M.). O 3. místo:
JAVORNÍK – JESENÍK 4:1 (Polčák 2, Schreiber,

Benda – Hlobil). Finále: SUPÍKOVICE – VID-
NAVA 3:1 (Pudil A. 2, Jati – Machů F.). Celkové
pořadí: 1. Supíkovice, 2. Vidnava, 3. Javorník.
4. Jeseník. 5.–6. Černá Voda, Žulová, 7.–8.
Česká Ves, Lipová-Lázně, 9.–10. Bělá p. Pra-
dědem, Stará Červená Voda, 11. Vápenná. 
INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ: Nejlepší hráč:
Adam POLČÁK (ZŠ Javorník), Nejlepší stře-
lec: Adam PUDIL (ZŠ Supíkovice) – 13 branek,
Nejlepší brankář: Matěj KOZUB (ZŠ Žulová),
Největší talent: Filip OŘÍŠEK (ZŠ Jeseník),
Nejlepší hráčka: Vanessa MACHŮ (ZŠ Stará
Červená Voda) – 2 branky.
SESTAVY DRUŽSTEV NA 1.–4. MÍSTĚ:
ZŠ Supíkovice: Burďák M., Jati Š., Kroščen
D., Kubánek J., Nistor J., Polák V., Pudil A.,
Pudil M.; vedoucí týmu: Pudil. ZŠ Vidnava:
Čmela P., Machů F., Machů M., Nedavaška
V., Polčák J., Schoppel P., Sedlák A.,
Sedlák M., Šebestová V., Zdražil M.; vedoucí
týmu: Malčíková. ZŠ Javorník: Bakeš Z., Ben-
da T., Blahuta Z., Jeřábek J., Kozub A., Nagy
J., Polčák A., Schlögel P., Schreiber J., Úlehla
R.; vedoucí týmu: Bury. ZŠ Jeseník: Bár D.,
Formánek O., Hlobil L., Novák D., Oříšek F.,
Sytař J., Šimčík P., Tomášek O., Zelinka K.,
Žitňanský M.; vedoucí týmu: Salva, Klosow-
ská.
Organizace turnaje: Jan Mrosek, Marek
Bury a Základní škola Javorník. Asistenti
organizátorů: D. Mravec, S. Macek, J. Dvo-
řák, M. Hloušek. Rozhodčí turnaje: J. Zdra-
žil. Jan Mrosek

Vítězný tým ze Supíkovic. Foto: AP

Putování za krásami
Jesenicka a Zlatohorska

Program činnosti KČT 
7. května: Kobylá nad Vidnávkou – Borový vrch – Boží hora – Žulová. 
Délka trasy: 10 km, vlak v 8.54 hod., vede M. Frgálová.

21. května: Pivovarská čtvrtka – putování za ryzím pivem z hor.
(Hanušovice). Délka trasy: 16 km, vlak v 6.54 hod., vede J. Šimková.

28. května: Karlova Studánka – Hvězda – Rudná p. P. – Malá Moráv-
ka – Karlova Studánka. Délka trasy: 16 km, bus v 7.45 hod., vede D. Po ‐
daná. Pro členy KČT Jeseník příspěvek na dopravu.

U vycházek organizovaných KČT se od nečlenů vybírá poplatek 20 korun.
Schůze výboru se koná 5. května ve 13 hod. v Klubu seniorů, v Dukelské
ulici v Jeseníku. Informace o činnosti KČT Jeseník najdete na 
http://jesenik.kct.cz/

Klub českých turistů Jeseník zve
širokou veřejnost na turistickou
akci Putování za krásami Jesenicka
a Zlatohorska. 

Akce se koná v sobotu 14. květ‐
na, prezentace a start od 7 do 10
hodin – hasičská zbrojnice
v Ondřejovicích. Cíl do 17 hodin.
Organizátoři akce připravili tři tra‐
sy: 25, 15 a 7 kilometrů, které
vedou po značených turistických
trasách. 

Trasa 25 km: Ondřejovice –
U Kaple – Údolí ztracených štol –
Náhon – Hadí louky – Zlaté Hory –
Pod Edelem – Zlaté Hory nám. –

Biskupská kupa – Jarnoltowek –
Skowronkow – Podlesie (Kostel
sv. Jiří) – Ondřejovice. 

Trasa 15 km: Ondřejovice –
U kříže – Javorná – Kaple sv. Anny –
Prameny Javorné – Rejvíz rozc. –
Chata Svoboda – Orlí vrch – Ondře‐
jovické sedlo – Ondřejovice. 

Trasa 7 km: Ondřejovice –
Ondřejovické sedlo – Dolní Údolí –
Zlodějské louky – Zlatorudné mlý‐
ny – Ondřejovice. Pochod se koná
za každého počasí a na vlastní
zodpovědnost. Účastníci mladší
15 let startují v doprovodu dospě‐
lé osoby. (kčt)

Patrick Pigneter a Matteo
Clara zamíří do Jeseníku

Jedinečná možnost vyzkoušet si
nový druh sportu se nabízí v sobotu
21. května od 10 hodin na Křížovém
vrchu v Jeseníku. Sáňkování na pří‐
rodních drahách zájemcům osobně
představí italský mistr světa Patrick
Pigneter a Matteo Clara. V této dis‐
ciplíně se každoročně pořádají
mistrovství Evropy i světa včetně
Světového poháru. Soutěže na pří‐
rodních drahách se pořádají přede‐

vším v Rakousku a Itálii, kde jsou
tyto závody velmi populární.

PROGRAM AKCE: 
Představení závodníků
Krátký film o přírodním sáňková‐
ní
Předvedení techniky jízdy
Základní kurz jízdy na saních
Závod pro zájemce
Předávání diplomů a medailí

Vyzkoušet si jízdu na saních na přírodní dráze si mohli zájemci už v loňském
roce. Foto: archiv Naše město
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Od 21. do 28. května bude Jese‐
nicko hostit mistrovství Evropy
v orientačním běhu. Centrum závo‐
du bude umístěno v lázeňském
domě Priessnitz a postupně se
v různých lokalitách okresu Jeseník
(a s jednou výjimkou i za jeho hra‐
nicemi) uskuteční hned osm závo‐
dů pěti disciplín. Jak vyplývá
i z programu, v samotném Jeseníku
toho bude nejvíce k vidění v neděli
22. května, kdy se nejprve v dopo‐
ledních hodinách uskuteční závod
kvalifikace sprintu (s cílem na
Masarykově náměstí), odpoledne
pak v lázních proběhne finálový
závod a po něm zahajovací ceremo‐
niál, jehož součástí bude i vyhlášení

vítězů obou úvodních městských
závodů. Závod si ve městě vyžádá
určitá krátkodobá dopravní ome‐
zení.

Orientační běh je ve své podstatě
sport individuálních běžců ukry‐
tých až do konce závodu v lese,
v posledních letech však udělal hod‐
ně pro to, aby byl více divácký. Jed‐

nak jsou zařazeny i disciplíny, které
probíhají zpravidla v městském
prostředí – sprint a sprintové šta‐
fety – a jednak je na vrcholných
závodech využívána technika GPS,
umožňující průběžné sledování
pozice závodníků v lese – pohyb
závodníků je pak v centru závodu
zobrazován na velkoplošné obra‐
zovce, s použitou mapou na pozadí.
Doprovodný komentář a grafické
zpracování údajů o startovním poli

divákovi usnadňuje orientovat se
v situaci. Zpravidla u toho nechybí
ani televizní kamery, takže lze vše
sledovat i přes televizní obrazovky
– štafetové a dva finálové individu‐
ální závody bude v přímém přenosu
vysílat ČT.

Na závěr ME v Černé Vodě nava‐
zují dva závody Českého poháru,
které naskytnou i široké veřejnosti
možnost vyzkoušet si tento sport,
jeden hned o sobotním odpoledni,
druhý v neděli.

Souběžně s ME se koná také šam‐
pionát v Trail-O, což je označení
pro odvětví tohoto sportu uzpůso‐
bené hendikepovaným sportov‐
cům. Od 24. do 28. 5. se odehraje
pět závodů v Lázních Jeseník, Zla‐
tých Horách a Vápenné.

Sobota 21. 5. 12.30–13.40 Sprintové štafety Bruntál
Neděle 22. 5. 9.00–10.45 Sprint – kvalifikace Jeseník (město)
Neděle 22. 5. 14.30–18.00 Sprint – finále Lázně Jeseník
Pondělí 23. 5. 10.00–13.00 Klasická trať – kvalifikace Bílá Voda
Úterý 24. 5. 10.00–16.50 Klasická trať – finále Bílá Voda
Čtvrtek 26. 5. 15.00–16.45 Krátká trať – kvalifikace Dolní Údolí
Pátek 27. 5. 12.30–18.00 Krátká trať – finále Černá Voda
Sobota 28. 5. 10.00–13.45 Štafety Černá Voda

Úterý 24. 5. 10.00–13.00 TrailO štafety Lázně Jeseník
Středa 25. 5. 9.30–12.30 TempO – kvalifikace Zlaté Hory

16.00–17.30 TempO – finále Lázně Jeseník
Pátek 27. 5. 10.00–16.00 PreO 1 Zlaté Hory
Sobota 28. 5. 10.00–15.00 PreO 2 Vápenná

Generálním sponzorem mistrovství Evropy jsou příznačně Lesy ČR, již
dlouhodobý partner orientačního běhu v ČR. Petr Kadeřávek

Jeseník přivítá nejlepší orientační běžce Evropy i světa

Medaile jen pršely, Fenix Ski Team zažil parádní sezonu
Fenix Ski Team Jeseník má za sebou další lyžařskou
sezonu. Na dotazy, jaká byla a zda vedení klubu plá-
nuje do budoucna nějaké změny, odpovídal jeho
prezident Roman Peštuka. 

Jak hodnotíte právě ukončenou
sezonu?

Byla velmi komplikovaná. Rušily
se závody bez náhrady, za sněhem
se muselo hodně daleko nebo hod‐
ně vysoko. Jeden za závodů Českého
poháru se musel jet v Německu.
Z hlediska výsledků jsem spokojen.

Kdo vám udělal největší radost a kdo
naopak zůstal za očekáváním? 

Velkou radost mám z přípravky
a žactva. Je jich hodně a neubývají,
za což chválím trenéry těchto skupin.
Velmi dobré výkony předvedl Kim
Žalčík, který se po nemoci dokázal
vrátit a jednoznačně vyhrál celkově
svoji kategorii. Vysoko hodnotím
ivýkony Adama Fellnera na mistrov‐
ství světa v Rumunsku, kde byl na
24. a 27. místě. Příjemně mne pře‐
kvapilo druhé místo dospělých ve
štafetách na MČR. Je to skvělý výsle‐
dek. S nemocí si naopak nedokázal
poradit Honza Pechoušek, kterému
unikla nominace do Rumunska.

Nakolik vašemu týmu zkomplikova-
la uplynulá zima nezima lyžařskou
sezonu?

Byla to hlavně časová a finanční
náročnost dopravy za sněhem.
V Jeseníku se na tratích trénovalo
jen tři dny z celé sezony, jinak jsme
střídali lokality Praděd, Červeno‐
horské sedlo, Rejvíz a Ramzová
směrem k Paprsku. V zahraničí
jsme využili Livigno (I), Štrbské ple‐
so (SK), Ramsau (A),

Kolik máte členů a v jakých katego-
riích soutěží?

V současné době je to 97 členů,
předpokládám, že po začátku škol‐
ního roku překročíme stovku. Jez‐
díme všechny nejvyšší soutěže v ČR
ve všech kategoriích, což umí jen 6
klubů v celé ČR. V kategorii juniorů
a dospělých jezdíme OPA a SLAVIC
cup, což je soutěž pod světovým
pohárem. Letos jsme měli zástupce
i na mistrovství světa do 23 let
a účasti ve Světovém poháru.

Sezona skončila, čím se budou zá -
vodníci zabývat?

Musí zakonzervovat materiál

Kim Žalčík s pohárem vítěze ČP. 
Foto: K. Žalčík

a vrátit jej v pořádku do skladu. Poté
musí poléčit bolístky a regenerovat.
Tedy sauny, masáže, protahování,
ale také hry a volnější tréninkové
aktivity. Pro klub to znamená
dokončit zázemí šaten a skladů na
Nábřežní ulici, opravit škody po
zimě na základně na Červenohor‐
ském sedle a dotáhnout zasněžo‐
vání v Kasárnách, které už máme
na papíře. (rik)

Adam Fellner na ČP v Mísečkách. 
Foto: K. Žalčík

Dá se říct, kdo byl smolařem sezo-
ny?

Jednoznačně největším sběrate‐
lem brambor je Karla Mičkerová.
Pokud to mohlo nevyjít, tak to pro‐
stě nevyšlo.

Plánujete nějaké změny ve složení
týmu pro nadcházející sezonu? 

Ano. Už v polovině sezony jsme
začali využívat služeb servismana
Michala Kautze (vloni reprezentace
ČR v biatlonu), který pracuje v Jese‐
níku u firmy ATEX. Dále musíme
posílit pozici o dalšího úvazkového
trenéra ve sportovním gymnáziu.
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