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Zájmové kroužky
SVČ Duha Jeseník

V Šanghaji s úspěchem

DOM ZUŠ Jeseník a mažoretky Crazy girls SZUŠ s.r.o. Jeseník. Reportáž v příštím čísle.
Foto: Archiv ZUŠ Jeseník

Rekonstrukce mostu v ul. Husova
se blíží do finále
Od června probíhá rekonstrukce tzv.
Ovčího mostu, který přes řeku Bělou
spojuje ulici Husovu
s ulicí Palackého.
Oddělení investic a rozvoje Městského úřadu Jeseník informuje o realizaci akce, pod
pracovním názvem „Lávka přes řeku Bělou
v Jeseníku, ulice Horova, ev. č. SU-002“.
Jedná se o stavbu spojující obnovu historického vzhledu mostu a zároveň úpravu
funkčního využití lávky pro pěší. Původ ocelové konstrukce, k jejíž originální podobě se
aktuální rekonstrukce snaží přiblížit, sahá
do roku 1901, dokdy sloužil původně most
dřevěný. Z historického pohledu jde o technickou památku z ocelové příhradové mostní konstrukce, která je charakteristická nýtovanými spoji, červeným nátěrem, kamen-

nými postamenty (podstavci) s kandelábry
a kovaným zábradlím.
Práce zahrnují zejména odstranění starého
mostního svršku, otrýskání ocelové konstrukce, doplnění zkorodovaných částí při využití
původních metod spojování prvků nýtováním, nátěr konstrukce, zpevnění spodní stavby (opěr) injektáží, repase zábradlí atd. Nový
středový svršek mostu bude zhotoven ze spřažené betonové desky, na nějž naváže kvůli bezbariérovému přístupu betonová rampa. Chodníky po stranách budou z dřevěných fošen.
Financování stavby je zajištěno pomocí
dotace v rámci programu Kulturní dědictví
a současné umění, z grantu EHP a Norských
fondů. Cena stavby dosahuje výše bezmála
5 mil. Kč. Dokončení stavby je plánováno
v listopadu tohoto roku.
Marek Fatura
referent OSMI-OIR
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Devítinásobný
mistr světa
v Jeseníku
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Opuštění pejsci
Město Jeseník předalo symbolický peněžní dar paní Martině Harbichové, jako
výraz poděkování za její dobrovolně vykonávanou aktivitu ve věci zatoulaných
a nalezených psů na území města Jeseník.
Paní Harbichová patří k lidem, kteří umí
citlivě a aktivně řešit problémy svého okolí. S městem spolupracuje od června roku
2013. Z vlastní inciativy si zřídila na sociální síti Facebook profi l, prostřednictvím
kterého veřejnost informuje o nalezených
psech a také o možnostech psa adoptovat.
Sama do své péče převzala 5 nalezených
psů a zprostředkovala adopci nebo podala informace o původním majiteli ve více
než 15 případech. Zároveň je ochotna navštěvovat nalezené psy v útulku v případě jejich zhoršeného zdravotního stavu.
Také zajišťuje sponzorské dary útulkům.
Všechny uvedené činnosti provádí zcela bezplatně a nezištně. Svým jednáním,
vrací smysl do života mnoha opuštěných
psům a přináší radost do řady domácností.
Její činnosti si město velmi váží a také věříme, že její spolupráce v této oblasti bude
pokračovat i nadále.
L.T.

Paní Martina Harbichová uprostřed
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Paměti národa aneb příběhy
našich sousedů
Máte rádi příběhy pamětníků? Společnost
Post bellum, která buduje archív zvaný „Paměť národa“, vyhledává pamětníky, jejichž života se nějak citelně dotkly bouřlivé události
dvacátého století. Tato společnost se nesnaží
vyprávět nějakou verzi událostí, nechce posilovat mýty, které mnohdy vznikly, ale hledá, uchovává a vypráví příběhy konkrétních
lidí, kteří byli u toho. Z těchto jednotlivých
střípků, si může každý poskládat svůj vlastní obraz událostí. V Paměti národa najdete
výpovědi nacistických vězňů, odbojářů, ale
i vojáků Wehrmachtu. Lidí, kteří po válce budovali pohraničí. Němců, kteří byli, či nebyli
odsunuti. Obětí komunismu i jeho protagonistů a také obyčejných lidí, na které ty velké
dějiny tak nějak padly. Díky spolupráci s mnoha dalšími evropskými organizacemi, najdete
v tomto unikátním archívu příběhy z celého
světa. Archív obsahuje přes 3000 namluvených pamětí. Tyto příběhy jsou využívány
pro jeden z nejoblíbenějších pořadů Českého
Rozhlasu „Příběhy 20. Století“, dále pro dokumenty České televize nebo jej mohou ke své
profesi využívat učitelé, historici a novináři.
Jeden z příběhů, který se podařilo pro
Paměti národa zaznamenat a který si můžete přečíst a poslechnout, je příběh pana Jana
Zrníka. Pan Zrník se narodil ve valašských
kopcích v Senínce. Chodil do Vsetína na stavební průmyslovku a do vedlejší vesnice za
děvčaty. Jeho rodina aktivně pomáhala partyzánům a on sám, jako sedmnáctiletý kluk,
chodil po kopcích, jako spojka pro První československou partyzánskou brigádu Jana Žižky. Dokonce se po nějakou dobu u nich v chalupě ukrýval zraněný velitel partyzánů Dajan
Murzin. Za podobné „ukrývání“ se vyvražďovaly celé vesnice. Zrníkovi měli štěstí - nikdo
je neudal a v době německé šťáry v Senínce

už byl Murzin schovaný zpět v horách. Takové
štěstí bohužel neměli Janovy příbuzní pocházející z Ploštiny a dívka, na kterou si myslel.
Ta žila v Prlově, ve vesnici, kterou za pomoc
partyzánům Němci vypálili a její obyvatele
nechali zaživa uhořet. O život přišla i Janova
první láska. Po válce se pan Zrník nepřidal
k profesionálním vypravěčům o skutcích
partyzánů a žil normální život. Na důchod se
se svou ženou Marií přestěhoval do Jeseníku
a žil zde přes dvacet let. Letos v srpnu zemřel.
Kromě profesionálů je archív Paměti národa budován také dětmi. A to v projektu Příběhy našich sousedů - deváťáci a kvartáni ve
svém okolí hledají pamětníky, nahrávají příběh jejich života a zpracovávají ho do reportáže. Příběhy našich sousedů se letos rozbíhají
i v našem regionu. Projektu se účastní děti
z Jeseníku, Bělé a České Vsi. Právě s panem
Zrníkem jsme se ještě před prázdninami domlouvali, že by za ním na podzim děti zašli.
Už jsme to bohužel nestihli. Příběhy některých místních občanů jsou již zaznamenány.
Například příběh paní Mišunové, jejíž tatínek
pracoval na železnici a jejíž rodina musela
v září roku 1938 dramaticky utíkat. Nebo
příběh paní Filgasové, která se zde také narodila ještě před válkou do německy mluvící
rodiny. Příběhů ale zatím není zaznamenáno tolik, kolik osob se zajímavým a dramatickým osudem zde žije. Pomozte nám tyto
osoby najít. Pokud se vašeho života nějak dotkly události minulých desetiletí, nebo víte
o někom, jehož životní příběh, by si zasloužil
nebýt zapomenut, kontaktujte prosím koordinátorku projektu:
E-mail: zuzana.ouhrabková@postbellum.
cz a nebo na telefon +420730648096
Zuzana Ouhrabková, koordinátorka
projektu Příběhy našich sousedů

Upozornění pro vlastníky vozidel
vyřazených z provozu
Městský úřad Jeseník upozorňuje vlastníky vozidel vyřazených z provozu (dříve
„dočasně vyřazena z registru silničních vozidel“, slangově též – uvedena do stavu „depozitu“), že se nezadržitelně blíží další důležité termíny, které mohou mít významný
dopad na možnost dalšího užívání těchto
vozidel. Jedná se v prvé řadě zejména o vozidla, která byla uložena do „depozitu“ do 30.6.
2013. Další skupinu vozidel, jejichž vlastníci
by měli věnovat pozornost tomuto upozornění, tvoří vozidla uložená do „depozitu“
od 1.7. 2013 do 31.12. 2014. V poslední řadě
se upozornění týká rovněž vlastníků vozi-

del, uložených do „depozitu“ po 31.12.2014.
Bližší informace o povinnostech vlastníků
a dopadech při jejich nesplnění lze získat
na webové adrese: http://www.jesenik.org/
odbory-meu/16-oddeleni-dopravne-spravnich-agend.html nebo osobně na Oddělení
dopravně správních agend Městský úřad
Jeseník, pracoviště Karla Čapka 1147/10,
Jeseník (budova „IPOS“), 5. podlaží. Nebo
v příspěvku „Upozornění pro vlastníky vozidel“ na městském webu www.jesenik.org
v sekci aktuálně v Jeseníku.
Roman Chlapek
Vedoucí oddělení dopravně správních agend

Anketa zaměřená
na kotlíkové dotace
Olomoucký kraj v současné době připravuje žádost o inanční podporu projektu tzv.
kotlíkových dotací, v jehož rámci plánuje (za
předpokladu schválení žádosti ze strany
Ministerstva životního prostředí) od roku
2016 poskytovat dotace na výměnu kotlů
na pevná paliva za nové ekologičtější zdroje
vytápění majitelům rodinných domů v Olomouckém kraji.
Bližší informace k tomuto tématu naleznete na webových stránkách Olomouckého
kraje věnovaných této problematice www.
kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace, případně
na stránkách Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020 www.opzp.cz, v jehož
rámci by měl být projekt realizován.
Výzva pro občany měst a obcí Jesenicka:
V této souvislosti je na webu Olomouckého kraje zveřejněna anketa týkající se tématu kotlíkových dotací. Zde máte možnost
vyjádřit svůj případný zájem. Anketa není
jakkoliv závazná.
Případné dotazy k tomuto tématu můžete také zasílat na kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz.
Regina Weiserová
vedoucí odboru životního prostředí

Z MATRIKY
V srpnu se v jesenické porodnici
narodilo celkem 23 dětí, z toho 5 dětí
rodičům žijícím v Jeseníku.
Blahopřejeme. Jsou to:
Josef Gažak, Jan Švajda,
Tomáš Kaňka, Jakub Rotter,
Václav Janko

Revitalizovaný
areál Voršilek po
prázdninách ožil

Začal nový školní rok a děti usedly do školních lavic. Po vyučování se mohou v doprovodu pedagogů či rodičů vydovádět v nádherném prostředí, a to v nově upraveném areálu
zahrady kláštera Voršilek, který nabízí místo
k odpočinku i aktivnímu pobytu v příjemném
prostředí jen kousek od hlavní rušné silnice.
Areál je celoročně přístupný nejen dětem,
ale i široké veřejnosti.
Provozní doba areálu je následující:
• září - listopad
8,30 - 19,00 hod.
• prosinec - únor
8,30 - 20,00 hod.
• březen - červen
8,30 - 20,00 hod.
• červenec - srpen
8,30 - 21,00 hod.
H. Machová, oddělení školství
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Virtuální univerzita třetího věku
V roce 2010
byl Penzionem
pro seniory Jeseník ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou
České zemědělské univerzity v Praze zahájen nový projekt vedoucí ke zvyšování kvality života seniorů prostřednictvím studia Virtuální univerzity třetího věku (VU3V).
V minulých letech jsme úspěšně ukončili studijní programy na téma Astronomie,
Etika jako východisko z krize společnosti,
Lesnictví, Myslivost, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, Čínská medicína v naší
zahrádce, Lidské zdraví, Vývoj a současnost
evropské unie, Dějiny oděvní kultury I. a II.
29.9.2015 v 9:00 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku na Dukelské ulici zahajujeme
další, již XI. blok (zimní semestr) studia vir-

tuální univerzity třetího věku, tentokrát na
téma Dějiny oděvní kultury III.
V další řadě oblíbených přednášek o historii odívání se již dostáváme na začátek 20. století. Do doby plné pohybu, pokračování průmyslové a vědeckotechnické revoluce, velkého vzepětí lidského umu, který byl však také
zneužit v časech válečných. Na všechny tyto
proměny samozřejmě reagují módní tvůrci.
Na období končící secese navazuje doba začínající Gabriely Chanelové, Elsi Schiaparelliové,
Mariana Fortunyho a dalších nových autorů,
kteří se snaží budovat nový pohled na pohodlnou, funkční a zároveň estetickou podobu
oděvu časů kolem 1. světové války. Pokračovat budeme lety 20. a 30. Je to období naší
1. republiky. Projdeme si tvorbu našich módních salónů a zjistíme, jak dokázaly srovnat
krok s Paříží i Londýnem. Léta 40. a 50. jsou již
ve znamení módního diktátu Paříže, střídají
se siluety a stále se prosazuje kvalitní krejčovský um. 60. a 70. léta jsou dobou uvolněných

konvencí, odrazem války ve Vietnamu, hnutí
Hippies na jedné a vlivem kosmického programu na straně druhé. A byznys módou let
80. se dostaneme ke konci 20. století. Bude to
cesta zajímavá a v mnohém inspirativní. Opět
za doprovodu pana ing. Petra Tylínka.
29.9.2015 Blíží se světová krize, 10. léta
20. století
13.10.2015 Zlatá 20. léta a krizí ovlivněná léta 30.
27.10.2015 Módní salony a osobnosti
10.11.2015 40. a 50. léta jako doba válečná i mírová
24.11.2015 Energií nabitá 60. a 70. léta
8.12.2015 80. a 90. léta, léta spojená s
obavami z nového tisíciletí
Těšíme se na setkání s Vámi 
Za konzultační středisko Jeseník
Alice Macečková
(alice.maceckova@ppsjes.cz,
tel.: 584 411 391, mob.: 737 241 059)
Více na www.e-senior.cz

Zářijová návštěva
Séte (Francie)
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Mateřská škola Kopretina Jeseník,
příspěvková organizace

V mateřské škole Kopretina Jeseník se
v současné době vzdělává téměř 160 dětí
v 7 třídách z toho je jedna určena pro děti
se speciálně vzdělávacími potřebami. Výuka probíhá na dvou odloučených pracovištích – MŠ Tyršova č. 307 a MŠ Dittersdorfova
č. 1218. O děti pečuje celkem 22 zaměstnanců
z toho 13 pedagogů. Obě mateřské školy nabízejí dětem výuku podle vlastního Školního
vzdělávacího programu, který je dále rozpracován do Třídních vzdělávacích programů.
Ve spolupráci se Střediskem volného
času Duha umožňujeme dětem navštěvovat
kroužky angličtiny, keramiky, létny. Dále
v MŠ nabízíme výtvarný kroužek, kde se
děti učí pracovat s netradičními výtvarnými materiály.
Každoročně mají děti možnost se zúčastnit plaveckého a lyžařského výcviku nebo
návštěv solné jeskyně v Lázních Jeseník. Bě-

Setkání občanů
s vedením města
pondělí 2.11.2015
v 16:00 hodin
Lázně Jeseník, lázeňský dům
Priessnitz – Zrcadlový sál

hem školního roku s dětmi navštěvujeme kino
Pohoda, divadlo P. Bezruče, výstavy ve Vlastivědném muzeu, koncerty v Kapli, besedy
v Městské knihovně, navštěvujeme zvířátka
ve Stanici mladých přírodovědců, připravujeme vystoupení pro seniory a také pro děti
ve stacionáři Šimon. Dle aktuálních témat organizujeme různé exkurze (hasiči, Městská
policie, Záchranná služba, pošta, pekárna,
farma v Bělé pod Pradědem, Lesy ČR,…) Při
pobytu venku mohou děti využívat školní zahrady s kvalitními herními prvky. Na vycházkách se zase seznamují s nejbližším okolím.
Cesta našich svěřenců vede v šesti letech do
Základní školy, proto je pro nás neodmyslitelnou součástí spolupráce s tamními pedagogy.
Významné místo v každodenním životě školy
má i spolupráce s rodinou. Rodiče mají možnost zapojit se do celodenních aktivit, hovoří s pedagogy o svých dětech, zúčastňují se
společných akcí. Někteří jsou členy Pracovní
skupiny rodičů, která ve spolupráci s pedagogy plánuje i zajišťuje realizaci všech společných akcí pro děti. Pro maminky s dětmi na
mateřské dovolené organizujeme mateřský
klub Klubíčko, který později pomáhá dětem se
lépe adaptovat na prostředí v mateřské škole.
Tímto směrem se po celý rok ubírá život
naší mateřské školy. Každodenním cílem
všech zaměstnanců jsou veselé a usměvavé
děti, které v kruhu svých kamarádů poznávají svět kolem nás a spokojení rodiče, kteří vědí, že je o jejich děti dobře postaráno.
Na našich webových stránkách www.kopretina.cz nabízíme další potřebné informace, aktuality, plány činnosti, zprávičky,
fotogalerii, jídelníčky i kontakty.
Jana Matlochová – ředitelka školy

03.10.
Podzimní toulky Vidnavskem
– z Vidnavy do Žulové.
délka trasy 12 km, bus v 8:30 hod.
vede MUDr. I. Tichá
Pro členy KČT příspěvek na dopravu.
10.10.
Vápenná – Nýznerovské vodopády
– Smrk – Horní Lipová
délka trasy 18 km, bus v 7:30 hod
vede A. Černíčková
Pro členy KČT příspěvek na dopravu.
17.10.
Krajem pevnostních bunkrů
na Staroměstsku
Staré Město p. Sn. – Branná – Adamovské údolí – Ostružník – Ostružná
délka trasy 16 km, vlak v 6:52 hod.
vede M. Rydvan
ZMĚNA TRAS VYHRAZENA - PODLE
AKTUÁLNÍHO POČASÍ A POVAHY
TERÉNU.
U vycházek organizovaných KČT
se od nečlenů vybírá poplatek 20,- Kč.
Schůze výboru 22.10.2015
ve 13:00 hod. v Klubu seniorů,
Dukelská ul., Jeseník
Informace o činnosti KČT Jeseník
najdete na http://jesenik.kct.cz/

Zemřel čestný občan Jeseníku
Herbert Reinelt

Program:
1. Úvodní slovo starosty města
2. Stávající a plánované projekty města
3. Seznámení s činností Centra sociálních
služeb
4. Různé (knihovna, sportovní hala,
bezpečnost ve městě,…)
5. Diskuse

pondělí 16.11.2015
v 16:00 hodin
Jeseník, sídliště Pod Chlumem,
Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník – sál nad tělocvičnou
Program:
1. Úvodní slovo starosty města
2. Revitalizace sídliště „Pod Chlumem“
– host: Ing. arch. Milan Matyáš,
městský architekt
3. Seznámení s činností Centra sociálních
služeb
4. Různé (knihovna, sportovní hala,
bezpečnost ve městě,…)
5. Diskuse

Program činnosti
KČT Jeseník
na říjen 2015

Herbert Reinelt a ředitel Technických služeb Jeseník a.s. Jan Prejda při odhalení pramene Skalka v r. 2012. H. Reinelt opravu spolu inancoval.
Je to špatná zpráva pro Moravsko-slezský sudetohorský spolek, kterému byl dlou-

há léta předsedou, ale též pro dlouhou řadu
lidí v Česku i Německu, i pro nás v Jeseníku.
V pondělí 14. září 2015 zemřel ve věku
85 let velký příznivec Jesenicka a stavitel
mostů porozumění mezi Čechy a Němci, pan
Herbert Reinelt. Hned po revoluci se zasadil
o navázání kontaktů s bývalou vlastí a desetiletí neúnavně pracoval na jejich posilování. Jeho zásluhou vyjížděli a dosud vyjíždějí studenti jesenického gymnázia ke studiu
do Německa, turistický spolek i on sám se
podílí na opravách řady památek – pomníčků či pramenů. Právě proto byl jmenován
i čestným občanem města Jeseníku; k tomuto titulu se vždy hrdě hlásil.
Jeho pohřeb se bude konat ve čtvrtek
24. září 2015 v 13,00 hodin v kapli na starém
hřbitově v Kirchheimu unter Teck. Chci Vás
všechny, kteří jste pana Herberta Reinelta znali a vážili si ho, požádat o vzpomínku či motlitbu v tento den. A také o poděkování za všechno,
co pro přátelství mezi námi a Němci vysídlenými z našeho společného domova vykonal.
Milý Herberte, v Jeseníku bude Tvoje památka stále živá.
Bohumila Tinzová, ředitelka Státního
okresního archivu Jeseník
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SOS MaS z.s.- spotřebitelská poradna
Městský úřad
v Jeseníku zahájil
spolupráci s tzv.
v ý jezdní spotřebitelskou poradnou - Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. Pracovníci poradny se snaží pomoci
spotřebitelům - občanům, kteří při uzavírání
smluv nejednají v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské činnosti. Jsou jim podávány základní informace o reklamačním ří-

zení, o délce záruční doby, lhůtě pro vyřízení
reklamace nebo podmínkách odstoupení od
kupní smlouvy. Rady jsou poskytovány podle
Zákona na ochranu spotřebitele, Občanského
zákoníku a dalších, jak má spotřebitel postupovat. Rady mají formu doporučení, konečné
rozhodnutí a postup je vždy na spotřebiteli.
Poradna je umístěna v prostorách Městského úřadu Jeseník, na odboru obecní živnostenský úřad, pracoviště Karla Čapka
1147/10, Jeseník (budova „IPOS“), v kanceláři č. 506. Zájemci mohou v případě potřeby

navštívit poradnu každou čtvrtou středu v
měsíci od 13.00 do 17.00 hodin. V měsíci
říjnu můžete poradnu navštívit ve středu 21.10.2015.
Informace na tel. čísle – 584 498 466, 722
623 536, e-mail - poradna@sos-msk.cz web:
www.sos-msk.cz
Celý článek „SOS spotřebitelská poradna“
naleznete také v aktualitách na městském
webu: www.Jesenik.org
Iveta Davidová
Odbor obecní živnostenský úřad

Začal nový školní rok

Informace ze školy

Zájmové kroužky SVČ Duha Jeseník
NOVINKY 2015 / 2016

•
•
•
•

MLADÝ TECHNIK III.
• vedoucí: Mgr. Roman
Chasák
• technická činnost zábavnou formou, stavebnice MERKUR
pro žáky SŠ
schůzky: PÁTEK 14.00 – 15.30
Gymnázium Jeseník
200 Kč/rok

MLADÝ TECHNIK II.
• vedoucí: Roman Chasák
• technická činnost zábavnou formou,
stavebnice MERKUR
• pro žáky II. st. ZŠ
• ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA: pátek 2.10.
v 14.30 hod.
• SVČ DUHA
• 200 Kč/rok
MLADÝ TECHNIK I.
• vedoucí: Pavla Ježová
• technická činnost zábavnou formou,
stavebnice MERKUR
• pro žáky I. st. ZŠ od 8 let
• schůzky: PONDĚLÍ 15.00 – 16.30
• SVČ DUHA
• 200 Kč/rok
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
• vedoucí: Pavla Ježová
• gra ika na pc, zpracování fotogra ií, vizitky, plakáty, prezentace v Powerpointu, práce s internetem, logické, adventury hry, simulátory.. Corel Draw, MS
Of ice, Powerpoint..
• pro děti od 8 let

• schůzky: ČTVRTEK 15.30 – 17.00
• 300 Kč/rok
TAJEMSTVÍ RODU
• vedoucí: Ing. Jindřich Dvořáček
• genealogický kroužek
• pro dospělé a děti od 12 let
• sestavení rodokmenu podle vzoru profesionálních genealogů, vyhledávání
informací na internetu, práce s matričními záznamy…
• zápis 21.9. v 16.30 v SVČ DUHA
• děti: 300 Kč/rok
• dospělí: 1300 Kč/rok
HRÁTKY S HUDBOU A ANGLIČTINOU
• vedoucí: Pavla Ježová
• pro maminky s dětmi od 3let, cvičení,
zpívání, tanečky, hry a říkadla, první
setkání s angličtinou
• ÚTERÝ 9.30 – 11.00
• 300 Kč/rok
SEBEOBRANA JIU-JITSU
• vedoucí: Rostislav Ivan
• seznámení s technikami sebeobrany
pro děti i dospělé
• schůzky: ÚTERÝ 18.00 – 20.00
PÁTEK 18.30 – 20.30
• v tělocvičně ZŠ Nábřežní
• děti: 200 Kč/rok
• dospělí: 1500 Kč/rok
Nabídku kroužků najdete na www.duhajes.cz, přihlášky a bližší informace během školního roku v SVČ DUHA.
Těšíme se na vás v novém školním roce!
Mgr. Vladislava Fačevicová,
ředitelka SVČ DUHA Jeseník

Za krásného slunného rána panovala
v areálu naší školy slavnostní atmosféra. Za
chvíli byly všechny prostory plné žáků, rodičů a hostů.
Před školou postávaly hloučky rozesmátých dětí, které se nemohly dočkat, až jim
opět po dvouměsíčních prázdninách pan
školník školu otevře. Po letním odpočinku si
spolužáci mezi sebou a se svými učiteli měli
toho tolik vyprávět.
Největší pozornost byla, jako každý rok,
věnována našim novým prvňáčkům. Rodiče doprovodili své roztomilé děti do tělocvičny, kde byli všichni slavnostně uvítáni
vedením města a školy. Sváteční chvíle obohatili pěkným pohádkovým programem již
zkušení školáci z vyšších tříd. Prvňáčci pozorně sledovali a zasloužili si malé pohlazení
v podobě medaile a dárkového balíčku. Nově
příchozích prvňáčků přišlo do třídy 1. A
k paní učitelce Václavkové 27, do 1. B k paní
učitelce Kováčové 26, do 1. C za paní učitelkou Drahoňovskou 23 a do 1. D k paní učitelce Uhříkové 23.
Přejeme všem našim žákům v novém
školním roce hodně úspěchů a prvňáčkům
navíc i to, aby si našli nové kamarády a chodili do školy rádi a vždy s úsměvem, jako
ten první den.
Děti přicházely do školy s úsměvem a věřme, že jim tento úsměv na tváři vydrží celý
školní rok.

Sportovní třída zahájila školní rok na Rejvízu!
V tomto školním roce byla na Gymnáziu Jeseník otevřena první sportovní třída
v historii. Hlavními sporty jsou cyklistika,
běžecké lyžování a sjezdové lyžování. Nicméně do třídy nastoupili i sportovci jiných
zaměření, jako např. motokros či lorbal. Tito
budou absolvovat se zbytkem třídy všeobecnou přípravu, ale i nadále budou mít možnost
se věnovat svým preferovaným sportům.
Školní rok „sportovky“ začal 1. září slavnostním přivítáním v jesenické Kapli, ale

již ve středu ráno se celá třída spolu s trenéry (Vlastimil Mlynář – cyklistika, Květoslav Žalčík – běžecké lyžování) a třídní
učitelkou Šárkou Hynkovou vydala na zahajovací soustředění, jehož základnou byla
nově vybudovaná chata „Férovka“ na Rejvízu. Již samotný začátek soustředění byl docela náročný, protože se skupina na Rejvíz
přepravila za vydatného deště oklikou přes
Pásmo Orlíka.
(pokračování na str. 7)
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ZA RELAXACÍ

Lázeňské info

Masáž Staré dobré časy

NOVINKY

V rámci tradičních říjnových oslav narození zakladatele lázní otevřeme NOVOU
DĚTSKOU HERNU. Prostory kinokavárny
So ie se během posledních měsíců změnily
v zábavné hřiště s bludištěm, skluzavkami,
bazénkem s balónky a odpočinkovou zónou. Rodiče si mohou oddechnout u šálku
dobré kávy v kavárně, která je s dětským
parkem propojena. Slavnostního otevření se můžete společně s Kapkou So inkou
účastnit v pondělí 12. října od 14 hodin.
Legendární stavebnice baví malé i velké
po celém světě více jak šedesát let. Možná
právě proto, že její barevné kostky fantazii
meze nekladou. Postavit z ní však můžete
také modely aut, lodí, letadel, historických
staveb. V pátek 16. října ve 14 hodin otevřeme PRVNÍ MUZEUM TÉTO STAVEBNI-

CE NA MORAVĚ A VE SLEZSKU. Těšit se můžete na LEGO model Sanatoria Priessnitz,
který bude poprvé k vidění v hale skutečného Sanatoria od 14. hodiny v úterý 13. října.

315 Kč
NOVINKA
Koupel olejová Antistresová
320 Kč
NOVINKA
Koupel ovesná s lněným olejem 320 Kč
NOVINKA

TRADIČNĚ

SPORT A VOLNÝ ČAS

středa 7. října přednáška Příběhy obnovy
pramenů
Novodobá historie Studničního vrchu, o rekonstrukcích pramenů z 19. století.
úterý 20. října přednáška Géniové živé vody
Portréty a myšlenky osobností, které se zabývaly vodou. Vincenz Priessnitz, Viktor
Schauberger a další.
Přijďte za námi v týdnu 12. až 18. října, opět
slavíme výročí narození našeho zakladatele!
Těšit se můžete na přednášky, společenské večery s živou hudbou, komentované procházky i
program pro děti. Více se dozvíte v přiloženém
programu TÝDNE VINCENZE PRIESSNITZE.

TÝDEN VINCENZE
PRIESSNITZE
ou
e se pří rod
In sp irujt
Pondělí 12. října
Slavnostní otevření dětské herny se Sofinkou
ZDARMA, 14:00 hodin, Herna Sofie

Přednáška - prim. MUDr. Jaroslav Novotný
„Nahlédnutí do historie”
ZDARMA, 16:00 hodin, Zrcadlový sál

Koncert ZUŠ Jeseník
ZDARMA, 18:30 hodin, Hala Sanatoria Priessnitz

Úterý 13. října
Odhalení LEGO modelu Sanatoria Priessnitz
ZDARMA, 14:00 hodin, Hala Sanatoria Priessnitz

Drakiáda s Čendou
ZDARMA, 15:00 - 17:00 hodin, Hřiště

Přednáška - Mgr. Jiří Glabazňa
„Prameny Studničního vrchu”
ZDARMA, 16:00 hodin, Zrcadlový sál

Společenský večer s tancem (Karel Weiser)
Vstupné 50 Kč, 19:00 hodin, Zimní zahrada

Středa 14. října
Pohádková babička
Vstupné 40 Kč, 14:00 hodin, Zimní zahrada

Přednáška - Ing. Luděk Šarman
„Funkční SUPERPOTRAVINY”
ZDARMA, 16:00 hodin, Zrcadlový sál

Kdo si hraje, nezlobí (program pro dospělé)
Vstupné 50 Kč, 19:30 hodin, Zimní zahrada

Čtvrtek 15. října
Karnevalový rej dětí se skupinou Iva a Luďa
ZDARMA, 14:00 - 16:00 hodin, Zimní zahrada

Přednáška - Mgr. Michal Kalina
„Unikátní Priessnitzovy metody”
ZDARMA, 16:00 hodin - Zrcadlový sál

Společenský večer s tancem (Petr Weiser)
Vstupné 50 Kč, 19:00 hodin, Zimní zahrada

12. - 18. 10. 2015
Pátek 16. října
Výtvarná dílna nejen pro děti
ZDARMA, 10:00 - 17:30 hodin, Kongresový sál

SERIÁL ZDRAVÍ
Gräfenberg Walking, testování zdraví, podologie...

Posilovna
Pondělí
08:00 - 10:00 15:00 - 16:30
Úterý - Pátek 08:00 - 10:00 15:00 - 20:00
Sobota
08:00 - 12:00
Neděle
15:00 - 20:00
Zvýhodněné: 40 Kč
(pondělí - pátek 8:00 - 10:00)
Happy hours: 30 Kč
(každé úterý 18:00 - 20:00)
Vacu Fit Thermal: 60 Kč (na 30 minut)
Permanentka: 540 Kč
(10 vstupů Fitness / VacuFit)
Permanentka: 500 Kč
(neomezený měsíční vstup)
Lázeňská vyhlídka
Přijďte se potěšit dechberoucím výhledem
z věžičky na Sanatoriu Priessnitz. Otevřena je několikrát týdně.
Discgolfová akademie pro děti i dospělé
Každou říjnovou středu vyjma 14. 10. vždy
sraz v 14:30 před LIC.

CHARITATIVNÍ AKCE
V LÁZNÍCH VYNESLA TÉMĚŘ
TŘICET TISÍC KORUN

ZDARMA, 10:00 - 12:00 hodin, Hřiště

Slavnostní otevření Muzea kostek LEGO
14:00 hodin, LEGO Sofie

Slavnostní zahájení 10. Konference
o odkazu Vincenze Priessnitze
ZDARMA, 18:00 hodin, Zimní zahrada

Otevření síně osobností
ZDARMA, 19:00 hodin, Zimní zahrada

Taneční večer se skupinou BTJ Krnov
Vstupné 50 Kč, 20:30 hodin, Kongresový sál

Sobota 17. října
Pokračování 10. Konference
o odkazu Vincenze Priessnitze
ZDARMA, 9:00 - 17:30 hodin, Zimní zahrada

PROMENÁDA OPEN - rodinný běžecký závod
ZDARMA, 10:00 - 13:00 hodin, Ripperova promenáda

Klavírní recitál

Křehká krása motýlů bere dech.
Když ale sami máte kůži křehkou jako
jejich křídla, život pro vás není jednoduchý. Priessnitzovy léčebné lázně
v rámci preventivně bezpečností akce,
kterou pořádaly společně s Policií České
republiky, zorganizovaly také charitativní akci „Pomáhejme, když můžeme“
na léčbu dívenky trpící právě touto nevyléčitelnou chorobou. Za jeden den získaly téměř třicet tisíc korun.

ZDARMA, 13:00 hodin, Hala Sanatoria Priessnitz

Komentovaná procházka po pramenech
ZDARMA, 15:00 hodin, Lázeňské Informační Centrum

Beseda s Jesenickou cimbálovkou
ZDARMA, 15:00 hodin, Hala Sanatoria Priessnitz

Křest knihy „Mobilizace 1938"
ZDARMA, 16:00 hodin, Hala Sanatoria Priessnitz

Taneční večer
Vstupné 50 Kč, 19:30 hodin, Wiener Kaffeehaus

Neděle 18. října
Kdo si hraje, nezlobí (program pro děti)
ZDARMA, 10:00 hodin, Herna Sofie

Ochutnávka Gräfenberg Walking
ZDARMA, 9:00 hodin, Lázeňské Informační Centrum

Otevření kaple a hrobky Vincenze Priessnitze
ZDARMA, 10:00 - 12:00 hodin

Lázeňská vyhlídka

10. KONFERENCE

ZDARMA, 10:00 - 17:00 hodin

S ODKAZEM

ZDARMA, 13:00 hodin, Hala Sanatoria Priessnitz

Klavírní recitál
Nedělní mše

VINCENZE PRIESSNITZE

ZDARMA, 14:00 hodin, Kongresový sál

O VÝZNAMU LÁZEŇSKÉ PÉČE

Lázeňské otazníky - setkání s managementem
ZDARMA, 15:30 hodin, Zimní zahrada

Tímto vzácným dědičným onemocnění
pojivové tkáně trpí roční Veronika Charvátová ze Zlatých Hor. „Tuto charitativní
akci jsme letos pořádali už potřetí a vždy
se snažíme přispět potřebným přímo v našem regionu,“ vysvětluje Tomáš Rak, obchodní ředitel lázní. „O Verunčině příběhu
jsme se dozvěděli od kolegyně ze Zlatých
Hor a ihned bylo rozhodnuto, že výtěžek
z dobrovolného vstupného Bezpečnosti
bez hranic bude putovat právě k Veronice
a jejím rodičům,“ doplňuje.
Na dobrovolném vstupném akce bylo
vybráno 11 335 Kč. Tuto částku zvýšil také
příspěvek Priessnitzových léčebných lázní a.s. ve výši 10 000 Kč a Města Jeseník ve
výši 5 000 Kč. Na Veroničinu léčbu existuje
také sbírka plastových víček. Zájemci mohou rovněž přispět také inanční částkou
na bankovní konto, které bylo zřízeno speciálně pro její léčbu.
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Sportovní třída zahájila školní rok na Rejvízu!
(pokračování ze str. 5)

Odpoledne se počasí naštěstí umoudřilo
a celá třída strávila odpoledne hraním různých her, které měly upevnit její kolektiv
a prověřit fyzickou i psychickou odolnost
jeho členů. Po večeři následovaly další hry
a cvičení v malé tělocvičně.
Dopoledne druhého dne bylo věnováno
tréninku. Studenti byli rozděleni do několika skupin podle zaměření a výkonnosti. Dvě
skupiny vyrazily na tříhodinový trénink na
horském kole, jedna skupina na stejně dlouhý trénink na silničních kolech a poslední
skupina měla běžecký trénink na dvě hodi-

ny. Odpoledne se všichni vydali na relaxační procházku na Mechová Jezírka. Večer byl
opět ve znamení her a cvičení v tělocvičně.
Třetí den dopoledne počasí tréninku nepřálo, a tak se celá třída vydala rychlou chůzí
na Kobrštejn. Naštěstí se počasí odpoledne
opět zlepšilo. Odpolední trénink byl ve formě závodu dvojic v pěti disciplínách. Dvojice byly vylosovány, v každé byl vždy jeden
chlapec a jedna dívka. První disciplínou byl
krosový běh, při kterém musela každá dvojice překonat místní potůček. Další disciplínou byla jízda na kole doplněná překonáváním překážek. Dále následovaly technické

disciplíny: hod medicinbalem, desetiskok
a na závěr opičí dráha, kterou musela každá
dvojice absolvovat k sobě svázanýma nohama. Večer byl již pohodový, s kytarou a písničkami u táboráku. V sobotu ráno se studenti přepravili opět na kolech ke gymnáziu,
kde bylo zahajovací soustředění ukončeno.
Věříme, že toto soustředění splnilo svůj
účel. Zdá se, že se třída opravdu pěkně stmelila. Do všech tréninků a her šli s plným nasazením a tak nezbývá než věřit, že jim toto
nasazení vydrží ve sportu a ve studiu i do
budoucna.
Za účastníky soustředění
Šárka Hynková, třídní učitelka

Informace z kultury

Jesenické trhy

Jesenické trhy se těší na místní prodejce a nakupující! Chcete prodat přebytky ze
zahrady? Láká Vás možnost ostatním nabídnout vaše rukodělné výrobky nebo věci
sběratelského charakteru? Přejete si nakou-

pit čerstvé lokální potraviny a originální
kvalitní zboží? Jesenické trhy Vám toto vše
umožňují. Od 3. 10. 2015 od 9:00 se budou
konat každou sobotu do 31. 10. 2015 na Masarykově náměstí v Jeseníku.
V den akce lze obsazovat prodejní místa od 8:30 a je třeba je vyklidit do 12:30. Na
náměstí jsou k dispozici 4 dřevěné stánky,
které je možno dopředu rezervovat. Jinak
budou přiděleny tomu, kdo přijde dříve. Dále
je možnost přivézt si vlastní stolky. Po předchozí domluvě lze využít za poplatek elektrickou přípojku.
Prodávat přebytky ze zahrad může každý
v režimu tzv. prodeje ze dvora, to znamená
bez živnostenského oprávnění. Mezi povolené produkty patří vejce, drůbež, králík,

med, marmelády, ovoce, zelenina, obiloviny,
luštěniny, byliny (povolená množství, další
podmínky prodeje a seznam nepřípustných
produktů k prodeji viz webové stránky. Pořadatelé si vyhrazují právo posoudit prodejní sortiment a povolit prodej zboží, které
se zaměřením trhů souvisí a nepopírá ho).
Pro profesionální prodejce platí stejné
podmínky jako při běžném prodeji.
(pokračování na str. 8)
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Slovenské kafe není přeslazené
Tradice podzimních návštěv ze sousedního Slovenska pokračuje. Po loňském úspěšném megakoncertu No Name v sále IPOSu letos tamtéž hrábnou do strun neopunkoví Iné
Kafe. Do Jeseníku přijedou 23. října v rámci
turné ke dvacátému výročí založení kapely.
Stejně jako No Name, i Iné Kafe jsou známí
lidem poslouchajícím české hitparády – tentokrát však spíše těm, kteří se nebojí zkreselené kytary. Cesta Iné Kafe na punkový Gerlachovský štít se začala psát před 20 lety, kdy se
v Bratislavě dali dohromady kytaristé Vratko
Rohoň a Mário Chromý a pod vlivem společného výletu na Ukrajinu založili kapelu Iné Kafe,
jejíž název se tehdy ještě psal v azbuce. Doplnili
sestavu o zbývající spoluhráče (nutno dodat, že
sestava muzikantů okolo Vratka Rohoně se během dvou dekád fungování Iné Kafe poměrně
často měnila) a natáčí první alba. Vratko Rohoň
brzy ukázal, že vyjma broušení punkové kudly
umí chodit také v hudebním byznysu – roku
1998 zakládá label Shohun Records, na němž
ještě téhož roku vychází debutová deska „Vitaj“. Ještě se nejedná o supernovu, ale dvířka
do rádií a televize byly pootevřeny.

Naplno se rozrazila se druhým a třetím
albem „Čumil“, respektive „Je tu niekto?“. Kapela podepisuje smlouvu s Universal music,
alba získávájí zlaté a platinové desky za prodej a jméno Iné Kafe se objevuje na prvních
příčkách slovenského Slavíka. Je třeba si připomenout, že ačkoli výše zmíněné úspěchy
a raketová kariéra zní všelijak, jen ne „punkově“, Iné Kafe až na úplně začátky nechodili
do světa s politickými postoji, ale blížili se
spíš rozvernějšímu neopunku a pop-punku,
jaký hrávali třeba The Offspring, Green Day
či Blink 182. A sláva přinášela i své stinné
stránky – mezi druhým a třetím albem se
takřka kompletně obměnila sestava kapely.
Desky „Príbeh“ (2001) a „Bez udánia důvodu“ již zachycují Iné Kafe v pozici stálic
v ČR i na Slovensku. V obou republikách
hodně koncertují a v hitparádách jejich singly člověk potkával jak sousedy. Po éře, kdy
jejich desky vycházely skoro co rok, přišla
ovšem stagnace. I úspěšně rozjetý kolotoč
se může zadrhnout a v roce 2006 Vratko činnost kapely ukončuje a odchází se věnovat
svému původnímu povolání, což je – věřte

nevěřte – dopravní pilot. Létání je během
příštích let přerušováno jen sporadickými rozlučkovými koncerty, ale ten pražský
i bratislavský navštívilo pokaždé téměř
5000 oddaných fanoušků. Možná i proto slétl
v roce 2010 Vratko zpátky z oblak a Iné Kafe
znovu resuscitoval.
V posledních letech vyšly Iné Kafe ještě dvě další alba – poslední z nich s názvem
„Nevhodný typ“ teprve vloni. To, co už se
kapele nedaří v žebříčcích prodejnosti, dohání na úspěšných koncertech a v roce 2014
už hraje v 7 státech včetně Velké Británie
a Irska. Koncerty ke dvacetiletému výročí,
jež kapela slaví letos, jsou opět vyprodané
a lze jen doufat, že takový bude i jesenický,
který se uskuteční v pátek 23. října v sále
IPOSu. Jako support slovenských oslavenců
se nepředstaví jen tak nějaké ořezávátka
– před Iné Kafe zahrají olomoučti Hazydecay, nesmlouvaví matadoři českého numetalu. Celá taškařice stojí 290 Kč v předprodeji a o stokorunu více na místě. Tak co?
Bude to velké?
Jiří Janík

„Tančíme srdcem, tančíme rádi.“

Jesenické trhy

Toto je motto nového Tanečního centra
YESDANCE Jeseník, které založila zkušená choreogra ka, tanečnice a trenérka v jedné osobě - Kamila Sroková. Nové jesenické taneční
centrum zahájilo výuku tanečních oborů mažoretky, roztleskávačky + disco dance a street dance v září 2015. Výuka tance též probíhá
v tělocvičně ZŠ v Lipové-lázních, v tanečním
sále Fitka Jeseník a v Sokolovně v Mikulovicích.
Ke studiu přijímáme děti od 4 let. Svůj talent budou mít možnost studenti prezentovat na vystoupeních či soutěžích. Chystáme
taneční hodiny pro veřejnost, kde si může
přijít zatančit úplně každý, bez ohledu na věk
a taneční talent. Pro odbornou i neodbornou
veřejnost připravujeme workshopy se špičko-

(pokračování ze str. 7)

vými lektory. Významnou oblastí naší činnosti
jsou tanečních vystoupení, taneční představení a vystoupení na objednávku - plesy, iremní večírky, výstavy, sportovní utkání, oslavy
apod. V čase letních prázdnin chystáme taneční soustředění pro naše studenty i veřejnost.
Bude zaměřeno na všechny taneční styly, které taneční centrum vyučuje, ale i styly nové.
Pokud vás tanec zajímá a chcete se dozvědět o Tanečním centru YESDANCE více,
navštivte naše webové stránky na adrese
www.yesdance.cz.
Zájemci o studium v TC YESDANCE jsou
vítáni i během školního roku. Prosím, volejte
na tel. 722 535 428 nebo pište na reditelka@
yesdance.cz.
Těšíme se na vás!

Stánek musí označit informacemi o své
živnosti (jméno, adresu, IČO, spojení) a musí
s sebou mít ŽL, oprávnění prodávat dané
zboží a případně hygienická a veterinární
osvědčení.
Zájemci o prodej, účast na doprovodném
programu a o další informace, nebo Vy, kdo
máte zájem se jakkoli zapojit do nově vznikajících místních Jesenických trhů, neváhejte
nás prosím kontaktovat na: jesenicketrhy@
gmail.com anebo na telefonu. Na viděnou
v sobotu!
Linda Kovářová
(linda.liko@gmail.com / 778 475 863)
Martina Seidlerová
(seidler_martina@hotmail.com / 603 330 807)

Kalendář kulturních a společenských akcí - říjen 2015
AKCE
čtvrtek 1.- neděle 4. října

DNY SENIORŮ
Veškeré informace na zvláštních plakátech.
Pořádá Město Jeseník ve spolupráci s Penzionem pro seniory Jeseník, Vlastivědným muzeem Jesenicka a Městskými kulturními zařízeními Jeseník.

čtvrtek 1. října v 19 hodin

Kongresový sál
KONCERT NORSKÉHO
BIG BANDU
Management státního orchestr nabídl první
koncert česko-slovenského turné se sólistou
orchestru Gustava Broma Mojmírem Bartkem
právě naším lázním.
Využijte toho taky a přijďte k nám za kvalitním swingem, jazzem!
Vstupné dobrovolné.
Pořádá PLL a.s.

pátek 2. října v 21 hodin

pondělí 5. října v 19 hodin

sobota 3. října ve 20 hodin

středa 7. října v 19 hodin

Hotel Slovan****
CRAZY GODDESS
Známá travesti show opět v Jeseníku. Vstupenky a rezervace na recepci Hotelu Slovan.
Pořádá Hotel Slovan.
Hotel Slovan****
MICHAL VIEWEGH – ZPÁTKY VE HŘE
Cyklus scénických čtení Listování.cz dováží
knížku Michala Viewegha. Účinkují Alan Novotný a Markéta Lánská. Vstupenky a rezervace na recepci Hotelu Slovan.
Pořádá Hotel Slovan.

neděle 4. října v 19 hodin

Kongresový sál
KDO SE BOJÍ POSTELE?
Divadelní komedie Patricia Villalobose v podání amatérského divadelního spolku Kantoři v režii Luďka Jehličky.
Vstupné 60 Kč.
Pořádá PLL a.s.

Zrcadlový sál
PÍSNIČKY KARLA HAŠLERA
Představí se člen ND Praha Karel Šedivý.
Vstupné 60 Kč.
Pořádá PLL a.s.
Zrcadlový sál
MEZINÁRODNÍ KONCERT
Rozloučí se s námi klavírní virtuos, hudební pedagog, korepetitor, náš odchovanec, mj.
absolvent ZUŠ Jeseník Richard Pohl (dlouhodobě opouští ČR).
Představí své hosty, především jedinečnou
sopranistku XingXing Wang (Čína, Nový Zéland), zpívajícího absolventa Farmaceutické
fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, přednostu Fyziologického ústavu lékařské
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, ale především věhlasného operního a koncertního
pěvce v oboru baryton Doc. Pharm.Dr. Petra
Babulu, Ph.D, specializuje se na přednes árií
italských mistrů Verdiho a Donizettiho a taky
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skvělého klavíristu Jirku Hrubého, se kterým
Richard tvořil světově věhlasné Slovanské klavírní duo.
Čeká Vás nevšední zážitek!
Vstupné 80 Kč.
Pořádá PLL a.s.

pátek 9. října v 19 hodin

Divadlo Petra Bezruče
MINIPÁRTY - KAREL ŠÍP
A JOSEF NÁHLOVSKÝ
Jedinečná talk show Karla Šípa s hostem Josefem Náhlovským. Ve volném dialogu proberou jeho umělecké začátky, zážitky ze studentských let, společně pohovoří o sportovních aktivitách, proberou i cesty do zahraničí
opředené veselými historkami. Prostor dostanou i diváci pro své dotazy. Předprodej ve
všech místech rezervačního systému MKZ.
Vstupné 260 Kč v předprodeji, 290 Kč v den
konání pořadu.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 10. října v 7:30 hodin

sraz na autobusovém nádraží Jeseník
EXKURZE - KRAJEM KAMENNÝCH SRUBŮ
Trasa geologicko-přírodovědné exkurze povede z Červenohorského sedla na Ramzovou,
hřebenovou částí Jeseníků s překrásnými
výhledy do krajiny a s množstvím geologických fenoménů od nejstarších hornin až po
nejmladší útvary. Sraz na autobusovém nádraží Jeseník v 7:30 hod. Návrat do Jeseníku
autobusem z Ramzové v 16:41. Délka trasy 19 km. Doporučujeme turistickou výstroj
a pevnou obuv. Exkurze se uskuteční při
účasti minimálně 4 osob. Exkurzi povede:
RNDr. Viera Večeřová. Vstupné 30,- Kč.
Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka.

neděle 11. října ve 14.30 hodin

Kongresový sál
KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Představí se Ženský pěvecký sbor obce Bělá
pod Pradědem s dirigentkou Hanou Zápecovou, Tomáš Zápeca, housle a Ženský pěvecký
sbor Slavice s dirigentkou Jaroslavou Štěpánovou ze Zábřehu na Moravě.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá PLL a.s.

neděle 11. října v 17 hodin

Divadlo Petra Bezruče
JEDNA NOC NA KARLŠTEJNĚ
Český muzikál autorské dvojice Markov Barták se inspirovali hrou Jaroslava Vrchlického a vytvořili jedinečné dílo s krásnými písněmi. Karel IV. si vybudoval hrad Karlštejn s tím, že se na něm nebudou vyskytovat
žádné ženy a on se tam bude moci v klidu věnovat mužským záležitostem. Ovšem existuje žena, která si troufne přestoupit tento zákaz a pomoci tak královně Elišce Pomořanské dostat se k panovníkovi. Po delší odmlce
se představí divadelní soubor Těšínského divadla. Hra v předplatném. Doprodej volných
míst v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 250 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.
Od 12. do 18. 10. 2015 probíhá TÝDEN
VINCENZE PRIESSNITZE, otevřeme dětskou hernu, navštívíte přednášky, koncerty, taneční večery programy pro děti,
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výtvarnou akci, karnevalový rej, klavírní
koncerty, proběhne 10. Konference o odkazu Vincenze Priessnitze, pořešíme lázeňské otazníky, otevřeme Muzeum kostek LEGO, pobavíme se s Jesenickou cimbálovou muzikou, končit budeme nedělní
mší. Sledujte speciální plakáty!

pondělí 12. října v 19 hodin

Kaple
KONCERT PRO SVĚTLUŠKU
Účinkují: Iveta Trojanová (hoboj), Kurt Neubauer (trombon), Radana Beláková (klavír),
Michal Pášma (kontrabas), Ema Mikešková
(zpěv) a Jan Bartoň (klarinet).
Výtěžek z koncertu bude na místě předán nadaci Světluška!!!
Pořádá ZUŠ Jeseník a Sdružení přátel umění.

úterý 13. října v 17 hodin

Kaple
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ
ŽÁKŮM VÝTVARNÉHO OBORU
ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK
Pořádá ZUŠ Jeseník a Sdružení přátel umění.

úterý 13. října v 8.30 a 10.00 hodin

Divadlo Petra Bezruče
KOCOUREK MODROOČKO
Veselá hudební pohádka o tom, jak kočičí
kluk poznává svět.
Nastudovalo Divadlo Šumperk volně na motivy knížky Josefa Koláře.
Určeno školám.
Možný doprodej volných míst veřejnosti.
Vstupné 70 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 16. října v 9 hodin

IPOS, ulice Karla Čapka
VYSTOUPENÍ ROMSKÝCH TANEČNÍCH
SOUBORŮ
Přehlídka romských tanečních souborů.
Vstup volný.
Pořádá Miroslav Červeňák za podpory Darmoděje z.ú., Města Jeseník a Výboru dobré vůle
– nadace Olgy Havlové.

sobota 17. října v 17 hodin

Kaple
DI-VI-DLO JIŘÍHO STIVÍNA
Hudební revue, zpěvy, kecy, baroko i jazz.
Divadelní vystoupení Jiřího Stivína je zaměřeno na prezentaci hudby, ať už jde o hudbu divadelní, ilmovou, lidovou, ale i o vlastní
skladby a improvizace na předem připravených základech.
Více na www.jiri.stivin.cz.
Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den konání 250 Kč.
Předprodej ve všech místech rezervačního
systému MKZ Jeseník.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 19. října v 17 hodin

Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY
KAROLINY VYSIKAN
Pořádá ZUŠ Jeseník a Sdružení přátel umění.

úterý 20. října v 17 hodin

Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a Sdružení přátel umění.

čtvrtek 22. října od 17.30 hodin

Středisko volného času DUHA Jeseník, místnost č. 3
PŘEDNÁŠKA
Žula – fenomén Jesenicka
Na další v sérii přednášek pořádaných Vlastivědným muzeem Jesenicka se dozvíte mnoho zajímavostí o vzniku žulových masivů,
o minerálech, které vznikají na kontaktech
žuly s okolními horninami, o modelaci krajiny Žulovska pevninským ledovcem i o tom,
jak těžba žuly ovlivnila ráz krajiny Žulovska
a život lidí na Jesenicku. Přednášku povede:
RNDr. Viera Večeřová. Vstupné 20,- Kč.
Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka.

pátek 23. října v 19.30 hodin

IPOS, ulice Karla Čapka
MEGAKONCERT INÉ KAFE (SK)
Koncert v rámci letošních Slovenských dnů
v Jeseníku. INÉ KAFE se představí v plné parádě! Letos slaví 20. výroční od svého založení. Více na www.inekafe.sk. Předkapely HAZYDECAY a AGATA (SK). Skvělý zvuk a světla
by LM servis.
Vstupné v předprodeji 290 Kč a na místě pak
390 Kč. Předprodej ve všech místech rezervačního systému MKZ Jeseník.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 24. října v 15 hodin

Kongresový sál
SLAVNOSTNÍ KONCERT MORAVSKÉ
FILHARMONIE OLOMOUC
Slavnostní koncert ke Dni vzniku samostatné
Československé republiky, s dirigentem Petrem Vronským a sólistou – houslistou Janem
Mráčkem. V programu zazní Smetanova Hubička, Dvořákův Koncert pro housle a orchestr, Beethovenova Symfonie č. 5 c moll „Osudová“. Vstupné 150 Kč.
Pořádá Olomoucký kraj a Město Jeseník.

neděle 25. října v 15 hodin

Divadlo Petra Bezruče
JAK PEJSEK FERDA POTKAL SLUNÍČKO
Hravá pohádka s písničkami o sluníčku, které nedopatřením spadlo na zem.
Hraje Divadlo Matěje Kopeckého Praha.
Vstupné 50 Kč. Prodej v místech rezervačního systému MKZ.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 26. října v 18.30 hodin

Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti ze tříd pedagogů A. Beťákové, K. Zápecové aj. Svobody.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 29. října v 16.15 hodin

Zimní zahrada
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti s rodiči v podání populární Danuše Šenkyříkové. Vstupné 40 Kč.
Pořádá PLL a.s.

sobota 31. října v 19 hodin

Zrcadlový sál
KOMORNÍ KONCERT
V rámci XXIII. MHF K. Ditterse z Dittersdorfu
se představí N. Walewská, housle(PL)
a R. Lewandowski, klavír. Vstupné 100 Kč.
Pořádá MKS Javorník a Sdružení K. Ditterse
z Dittersdorfu.
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sobota 31. října v 19.30 hodin

Kongresový sál
COUNTRY BÁL
Jako hosté vystoupí: Ukulelebend pod vedením Václava Dvořáka, Vít Hanulík a Karel Začal - new acoustic music, TrSen (trsající senioři) - country tance, Aneta Krzystková práce s honáckými biči, MO a BO - průvodní
slovo a výuka country tanců.
Vstupné 100 Kč.
Pořádá Country kapela NáWrat ve spolupráci
s Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
Z důvodu uzávěrky k 15. dni předešlého měsíce může dojít k drobným programovým změnám! Prosíme sledujte informační kanály MKZ Jeseník!

VÝSTAVY
čtvrtek 1. až čtvrtek 29. října
Výstavní síň Divadla Petra Bezruče

VÝTVARNÁ TVORBA PROFESORŮ
Z POLSKÝCH KIELCŮ

Představí se Władysław Szczepański,
Aleksandra Potocka – Kuc a Janusz Baran
Dernisáž 29. října v 17 hodin.
Otevřeno po - čt 9 -12 a 13 - 16 a pá 9-12
hodin a při pořadech v divadle.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA

8. září – 9. října 2015

Galerie Vlastivědného muzea Jesenicka
JAN POSPÍŠIL – výstava soch
NA HRANICI
Umělecká výstava věnovaná dílům vidnavského rodáka MgA. Jana Pospíšila.
Zabývá sochou v tradičním významu, ovlivněnou dlouhou historií objektů a instalací.
Motivy, které se v tvorbě objevují, pocházejí
z každodenního života.
Kurátor výstavy: MgA. Jan Pospíšil.
Vstupné 40,-/20,- Kč.

13. října – 27. listopadu 2015

Galerie Vlastivědného muzea Jesenicka
NEBOJTE SE FYZIKY
V nové výstavě se představí prostřednictvím
zábavných her a pokusů fenomény spojené
s fyzikou. Díky autorovi vystavených interaktivních předmětů Ing. Vítězslavu Prokopovi tak budou moci dospělí i děti zjistit, že fyzika není jen změť navenek nic neříkajících
vzorečků a pouček, ale dokáže být v případě,
že si můžete některé zákonitosti vyzkoušet,
naopak i velmi zábavná. Vernisáž proběhne
13.10. 2015 od 18:00 hodin
Kurátor výstavy: Bc. Kamil Tomášek.
Vstupné 40,-/20,- Kč, v den vernisáže zdarma.

22. září – 14. listopadu 2015

Hlavní výstavní sál Vlastivědného muzea Jesenicka
DOBRODRUŽNÁ CESTA TĚŽBY
JESENICKÝCH NEROSTŮ
Těžba nerostů měnila tvář krajiny i podobu
lidských sídel, podílela se na každodenním
životě zdejších lidí, pomáhala přežít v tvrdých horských podmínkách, tříbila dovednosti a měla svůj podíl i na vzdělanosti oby-
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vatel Jesenicka...Jak? To se už dozvíte na naší
výstavě. Kurátoři výstavy: RNDr. Viera Večeřová, RNDr. Josef Večeřa.
Vstupné 40,- /20,- Kč.

15. září – 15. listopadu 2015

Foyer před Hlavním výstavním sálem Vlastivědného muzea Jesenicka
PAMĚT PODZEMÍ U SUPÍKOVIC
Výstava k 130. výročí zpřístupnění Jeskyně
Na Špičáku Tajemné podzemí pod kopcem
Velkým Špičákem je známo odnepaměti. Od
historie k současnosti Vás povede soubor fotogra ických panelů a model „srdcové“ chodby v reálném měřítku.
Kurátorka výstavy: Evelyna Vozábalová.
Vstup volný.
STÁLÉ EXPOZICE
Vodní tvrz v Jeseníku
Návštěvní doba
úterý až neděle 9:00 – 17:00 hodin
1.10. Den seniorů – po předložení Senior
Pasu vstup ZDARMA.
V den státního svátku 28.10. - vstup ZDARMA.
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
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Vodní Tvrz
STÁLÁ EXPOZICE SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Expozice se věnuje vzniku a vývoji Země
a geomorfologickému vývoji Jesenicka. Návštěvníky provede expozicí hlas známého
herce Arnošta Gold lama. Expozice se otevírá vždy 15 minut po celé hodině. Max. počet
návštěvníků ve skupině je 12.
Vstupné 60,- / 30,- Kč.
Pořádá: Vlastivědné muzeum Jesenicka.
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Vodní Tvrz
STÁLÁ EXPOZICE ČARODĚJNICKÝCH
PROCESŮ NA JESENICKU V 17. STOLETÍ
Expozice, v níž jsou poprvé veřejnosti presentovány dokumenty ze 17. století uložené ve wroclavských archivech. Představuje
informace o procesech s údajnými čarodějnicemi na Jesenicku v kauzálních souvislostech.
Vstupenky nutno rezervovat předem na muzeum.rezervace@jen.cz nebo na čísle 584
401 070. Expozice se otevírá vždy v každou
celou hodinu. Max. počet návštěvníků ve skupině je 12.
Vstupné 70,- / 35,- Kč.
Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka.
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Vodní Tvrz
STÁLÁ EXPOZICE FAUNY A FLÓRY
JESENICKA
Expozice Fauny a Flóry byla v roce 2013 přesunuta do Rytířského sálu. Díky tomu bylo
původní centrální dioráma upraveno tak, že
vznikly dvě hlavní vitríny, místo původní jedné. V první jsou umístěny dravci a sovy, ve
druhé jsou různorodí zástupci živočišné říše
představeni ve svém přirozeném prostředí.

Vstupné 40,- / 20,-Kč.
Pořádá: Vlastivědné muzeum Jesenicka.
Rodný dům Vincenze Priessnitze v Jeseníku lázních
Otevřeno: úterý až sobota 14:00 - 17:00
STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Vstupné 40,- / 20,- Kč
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD :
3. 11. PRODLOUŽENÁ LEKCE TK
9. 11. DUO JAMAHA
14.11. KONCERT STUDENTŮM - ALASDAIR
BOUCH (GB)
24.11. OD ČERTA K JEŹÍŠKOVI (POŘAD P.
NOVÁKA)
26.11. ZÁVĚREČNÁ LEKCE TK
29.11. ONE MAN SHOW (MARTIN TRNAVSKÝ)
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
• Informační centrum Jesenicka (pasáž Alkron)
• Hotel Slovan (recepce)
• Lázeňské informační centrum (lázně)
• Obecní úřad Česká Ves
• Knihovna Mikulovice
• Městské informační středisko Zlaté Hory
• Informační centrum Bělá pod Pradědem
• Informační centrum Vidnava
• Informační centrum Javorník

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

čtvrtek 1. 10. v 17.00 hodin 3D
95 min.

pátek 2. 10. v 17.00 hodin 2D
sobota 3. 10. v 17.00 hodin 3D

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná
dařit... Dracula konečně ustoupil ze svých
striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze
příšery, a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům. USA 2015. Falcon. Český dabing.
Premiéra.
Vstupné 3D 165 Kč. Dětské vstupné 140 Kč.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 105 Kč.
Mládeži přístupný.

sobota 3. 10. v 10.00 hodin

95 min.
DNY SENIORŮ
ŽIVOT JE ŽIVOT
Přísný František by po boku svých tří dcer
rád viděl schopné a úspěšné muže. Jenže
všechny mají vynikající talent nacházet si
pravý opak. Komedie režiséra Milana Cieslara se Simonou Stašovou a Ondřejem Vetchým
v hlavní roli. Dále hrají: Tereza Voříšková, Mi-
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roslav Táborský, Marek Taclík a další. Česko
2015. Bonton ilm. Repríza. Senioři nad 55
let zdarma. Mládeži do 12 let nevhodný.

pondělí 5. 10. v 19.30 hodin

147 min.
STRAIGHT OUTTA CAMPTON
Stvořili žánr zvaný „gangsta rap“ a skupinu
N.W.A., která patří k nejkontroverznějším hudebním sestavám historie. Nekompromisní
životopisné drama plné skvělé muziky a ostrých textů. Režie: F. Gary Gray. Hudba: Joseph
Trapanese. Hrají: Jason Mitchell, Corey Hawkins, O‘Shea Jackson Jr., Paul Giamatti a další.
USA 2015. CinemArt. České titulky. Premiéra.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

úterý 6. 10. v 19.30 hodin 3D
134 min.

středa 7. 10. v 19.30 hodin 2D
pátek 9. 10. v 19.30 hodin 3D

MARŤAN
Astronaut Mark Watney zůstal po ukrutné
bouři sám na Marsu. Jeho posádka opustila
planetu v domnění, že nepřežil. Zůstali mu
jen hubené zásoby jídla a naděje, že se mu
možná podaří kontaktovat Zemi. Režie: Ridley Scott. Hrají: Matt Damon, Kate Mara,
Jessica Chastain, Kristen Wiig a další. USA
2015. CinemArt. České titulky. Premiéra.
Vstupné 3D 140 Kč. Vstupné 2D 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 8. 10. v 18.00 hodin

EVA A VAŠEK
Koncert Evy a Vaška.
Pořádá MKZ Jeseník. Předprodej 170 Kč, Senior pas 135 Kč, v den konání 220 Kč.

sobota 10. 10. v 19.30 hodin
115 min.

pondělí 12. 10. – úterý 13. 10. v 19.30 hod.
čtvrtek 15. 10. v 19.30 hodin

WILSONOV
Muž v dlouhém kabátě a klobouku, který si
jen zřídka sundává z hlavy. Po celém světě už
vyřešil 513 vražd a teď pomůže i Wilsonovu. Jiří Macháček v hlavní roli krimikomedie.
Režie: Tomáš Mašín. Dále hrají: Vojtěch Dyk,
Táňa Pauhofová, Jan Kraus a další. Česko/
Slovensko 2015. Falcon. Premiéra.
Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

středa 14. 10. v 19.30 hodin

118 min.
ART KINO/FILMOVÝ KLUB
MLÁDÍ
Fred a Mick vzpomínají na své pestré životy
a se suchým humorem komentují své chátrající tělesné schránky. Kypící život kolem
nich jim poskytují bohaté podněty k úvahám
o mládí, kráse, kreativitě, zkrátka o všem, co
zahání myšlenky na blízký konec. Režie: Paolo Sorrentino. Hrají: Michael Caine, Harvey
Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda
a další. Itálie/Francie/Švýcarsko/VB 2015.
České titulky. Premiéra.
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný.

pátek 16. 10. v 17.00 hodin 3D
111 min.

sobota 17. 10. v 17.00 hodin 2D

PAN
Pan žije celý svůj život v sirotčinci. Až jednou
v noci se stane něco neuvěřitelného – Pan
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opustí sirotčinec a ve své fantazii se ocitne
ve fantaskním světě pirátů, válečníků a pohádkových bytostí obývajících Zemi Nezemi.
Hrají: Cara Delevingne, Amanda Seyfried,
Hugh Jackman, Rooney Mara a další. USA
2015. Freeman Ent. Český dabing. Premiéra.
Vstupné 2D 000 Kč.
Vstupné 3D 000 Kč.
Mládeži přístupný.

pondělí 19. 10. v 19.30 hodin 2D
123 min.

úterý 20. 10. v 19.30 hodin 3D

MUŽ NA LANĚ
Dvanáct lidí se prošlo po povrchu Měsíce, ale
jen jediný člověk přešel nezměrnou prázdnotou mezi věžemi Světového obchodního
centra, a v jeho stopách se již nikdy nikdo
nebude mít možnost vydat. Režie: Robert
Zemeckis. Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Charlotte Le Bon, James Badge Dale, Ben Kingsley
a další. USA 2015. Falcon. České titulky. Premiéra.
Vstupné 2D 000 Kč.
Vstupné 3D 000 Kč.
Mládeži přístupný.

středa 21. 10. v 19.30 hodin

134 min.
MARŤAN 2D
Astronaut Mark Watney zůstal po ukrutné
bouři sám na Marsu. Jeho posádka opustila
planetu v domění, že nepřežil. Zůstali mu jen
hubené zásoby jídla a naděje, že se mu možná podaří kontaktovat Zemi. Režie: Ridley
Scott. Hrají: Matt Damon, Kate Mara, Jessica
Chastain, Kristen Wiig a další. USA 2015. CinemArt. České titulky. Repríza.
Vstupné 2D 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 22. 10. v 19.30 hodin

90 min.
SLOVENSKÉ DNY
RYTMUS: SÍDLISKOVÝ SEN
Dokument o osmi letech života jedné z nejznámějších postav česko-slovenské hudební
scény. Scénář a režie: Miro Drobný. Hrají: Patrik „Rytmus“ Vrbovský, Michal „Ego“ Straka,
Anys, Dara Rolins a další. Slovensko/Česko
2015. Falcon. Premiéra.
Vstupné 80 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

pátek 23. 10. – sobota 24. 10 v 17.00 hod.

95 min.
MRKÁČEK BILL
Animované dobrodružství neposedného
medvídka koaly Mrkáčka Billa a jeho přátel.
Austrálie 2015. Freeman Ent. Český dabing.
Premiéra.
Vstupné 100 Kč. Rodinné pasy 85 Kč.
Mládeži přístupný.

pondělí 26. 10. v 19.30 hodin

123 min.
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC
Vin Diesel jako poslední bojovník „Sekery
a kříže“ vede nekonečnou válku s čarodějnicemi po celém světě. Režie: Breck Eisner.
Dále hrají: Rose Leslie, Elijah Wood, Michael
Caine a další. USA 2015. Bonton ilm. České
titulky. Premiéra.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodný.

úterý 27. 10. v 17.00 hodin 3D

111 min.
PAN
Pan žije celý svůj život v sirotčinci. Až jednou
v noci se stane něco neuvěřitelného. Opustí
sirotčinec a ve své fantazii se ocitne ve fantaskním světě pirátů, válečníků a pohádkových bytostí obývajících Zemi Nezemi. Hrají:
Cara Delevingne, Amanda Seyfried, Hugh
Jackman, Rooney Mara a další. USA 2015.
Freeman Ent. Český dabing. Premiéra.
Vstupné 3D 120 Kč. Rodinné pasy 105 Kč.
Mládeži přístupný.

středa 28. 10. v 19.30 hodin

128 min.
SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
NOVÁ ZEMĚ
Imigrační roadmovie. Dobrodružství dvou
ilegálů na cestě Švédskem. Nemají kam jít,
kde spát a nesmí se nechat chytit. Potkávají spoustu lidí v dobrém i zlém. Režie: Geir
Hansteen Jorgensen. Hrají: Mike Almayehu,
Michalis Koutsogiannakis, Lia Boysen a další.
Švédsko 2000. SFK 2015. České titulky.
Premiéra.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 29. 10. v 19.30 hodin

115 min.
WILSONOV
Muž v dlouhém kabátě a klobouku, který si
jen zřídka sundává z hlavy. Po celém světě už
vyřešil 513 vražd a teď pomůže i Wilsonovu. Jíří Macháček v hlavní roli krimikomedie.
Režie: Tomáš Mašín. Dále hrají: Vojtěch Dyk,
Táňa Pauhofová, Jan Kraus a další. Česko/
Slovensko 2015. Falcon. Repríza.
Vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupný.

pátek 30. 10. – sobota 31. 10. v 19.30 hod.

105 min.
ZTRACENI V MNICHOVĚ
Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který
kdysi patřil Edouardu Daladierovi, se ocitne
v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob
Mnichovské dohody. Lecos pamatuje, umí
mluvit a podaří se mu rozpoutat mezinárodní politický skandál. Režie: Petr Zelenka.
Hrají: Martin Myšička, Marek Taclík, Jana
Plodková, Jitka Schneiderová, Václav Kopta
a další. Česko 2015. Falcon. Premiéra.
Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

pondělí 2. 11. – úterý 3. 11. v 19.30 hod.

103 min.
CELEBRITY S.R.O.
Komedie ze zákulisí natáčení jednoho televizního seriálu. Režie: Miloslav Šmídmajer.
Hrají: Jiří Mádl, Monika Horváthová, Filip
Kaňkovský, Vilma Cibulková, Zuzana Bydžovská, Ladislav Mrkvička, Marián Geišberg,
Leoš Noha a další. Česko 2015. A-company.
Premiéra.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

středa 4. 11. v 19.30 hodin

103 min.
SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
OBVINĚNÝ
Henrik je milující otec a manžel. Vše je v pořádku do chvíle, kdy ho obviní ze zneužívání
vlastní dcery. Režie: Jacob Thuesen. Hrají:
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Troels Lyby, So ie Gråbøl, Paw Henriksen
a další. Dánsko 2005. SFK 2015. České titulky. Premiéra.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

VÝSTAVY
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KINO POHODA PŘIPRAVUJE NA MĚSÍC
LISTOPAD
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
CELEBRITY S.R.O. a další
FOYER A ”CAFÉ” OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

VE FOYERU KINA POHODA
Mgr. DANA AKRITIDISOVÁ
FRANTIŠEK CHMELAŘ (1921 – 1999)
„INSPIRACE? JESENÍKY!“
Výstava obrazů a gra ik.

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

PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU
• Kino Pohoda
• Divadlo Petra Bezruče
• Informační centrum Jesenicka
(pasáž Alkron)
• Lázeňské informační centrum
(lázně)
• Knihovna Mikulovice
• Městské informační středisko
Zlaté Hory
• Informační centrum Bělá pod Pradědem
• Informační centrum Vidnava
• Obecní úřad Česká Ves
• Informační centrum Javorník

Informace ze sportu

Prázdninové závody Elišce Bartuňkové
opravdu vyšly
Eliška Bartuňková je děvče, které se věnuje bikrosu. Letos o prázdninách ji čekaly tři vrcholné závody sezóny a ve všech se
umístila ve inálové osmičce. Všechny závody měly jedno společné, a to počasí. Vše se
konalo ve vysokých vedrech. První důležitý
závod Eliška jela první prázdninovou sobotu
4. července. Závodilo se na dráze v Brně, kde
se konalo Mistrovství České republiky. V ČR
Eliška jezdí kategorii B 13, protože závodí
s chlapci. V Brně se probojovala z rozjížděk
do inálové osmičky, kde obhájila své loňské 3. místo. O týden později 11. července na
Elišku čekalo Mistrovství Evropy v holandském Erpu. V zahraničí závodí s děvčaty v kategorii G 14. Po přesvědčivých jízdách v rozjížďkách (vše odjela na 1. místě) postoupila
do semi inále, které také vyhrála, a čekalo
ji už jen inále. Zde byla jednou z adeptek na
medaili. Bohužel ji nevyšel start, soupeřky

ji hned zavřely a vůbec ji nedaly šanci propracovat se dopředu. Brala 8. místo. Poslední vrcholný závod ji čekal 21. července 2015
– Mistrovství světa, na které odjela s předsevzetím, napravit loňský neúspěch. Závodilo se v Belgickém městě Zolder na okruhu,
který je znám zejména automobilovým a motorkářským jezdcům. Areál BMX je umístěn
v tomto komplexu. V konkurenci 61 děvčat
ze 16 zemí světa se Eliška neztratila. Z rozjížděk, které měla hodně těžké, postoupila
do čtvrt inále. Ze čtvrt inále postoupila ze
čtvrtého místa do semi inále a v semi inále
si vybojovala třetí postupové místo do inále. Finálová jízda ji stejně jako na Mistrovství Evropy bohužel nevyšla. Opět špatný
start ji připravil o lepší místo. Po odstartování dojela k prvnímu skoku, který krásně
skočila, ale soupeřka se na ni tak natlačila,
že se zachytila o Eliščina řídítka a vytlači-

Eliška Bartuňková už na domácí dráze se
svými poháry
la ji mimo dráhu. Než se Eliška vrátila zpět,
byly všechny soupeřky nedostižitelné. Eliška sice dojela do cíle na 6. místě, ale za vyjetí
z dráhy byla při vyhodnocování přesunuta
na 8. místo.
Bartuňková

Devítinásobný mistr světa v Jeseníku

Radnice města Jeseník měla možnost přivítat devítinásobného mistra světa v přírodním sáňkování, Patrika Pignetera a jeho
kolegu Matteu Clara, reprezentanty z Itálie. Součástí jejich návštěvy bylo především
představení přírodního sáňkování ve školách
v Jeseníku a Lipové – lázních. Mládež měla
možnost dozvědět se více o tomto nevšedním
adrenalinovém sportu a o možnostech závo-

dění. Italští mistři
k nám přijeli pod záštitou mezinárodní
sáňkařské federace
(FIL), která zastřešuje dvě disciplíny.
První disciplína je
všem známá jízda
na saních na uměle chlazených drahách s klopenými
zatáčkami, která je
i v programu olymFoto: Archiv MÚ
pijských her a druhou je jízda na přírodních drahách, která o zařazení do programu teprve usiluje. Federace z tohoto důvodu
zřídila „TOURBUS“, který propaguje přírodní
sáňkování po celé Evropě. Jednou z jeho zastávek byl díky své sáňkařské historii také Jeseník. Předtím „TOURBUS“ navštívil Jablonec
nad Nisou, kde se nacházela první sáňkařská
dráha v ČR pocházející z roku 1911. Tradiční
sáňkování se provozuje na přírodním povr-

chu v zimě i v létě, na rozdíl od jízdy na saních
na uměle chlazených drahách s klopenými
zatáčkami. V létě se saně speciálně upravují
- na saně se namontují místo skluznic speciální kolečka. V této disciplíně se každoročně
koná mistrovství světa a mistrovství Evropy
a celý seriál závodů světového poháru. Závody se pořádají hlavně v Rakousku a Itálii. Tento sport je také nesrovnatelně levnější a může
ho provozovat prakticky každý, kdo má sáně
a vytáhne je na kopec.
Za návštěvu této hvězdné sáňkařské reprezentace vděčíme znovu obnovenému sportovnímu klubu TJ Jiskra Jeseník, který celou
akci zastřešoval. Tento sportovní klub letos
v květnu obnovili mladí dobrovolníci a příznivci sáňkování - pan Bc. Jaromír Knotek,
Ing Jan David a Bc. David Koukal a navázali tak na šedesátiletou tradici sáňkařského
sportu v Jeseníku. Více informací o sáňkování v Jeseníku se můžete dozvědět v příštím
čísle Našeho města nebo můžete navštívit
internetové stránky klubu http://tj-jiskra-jesenik-oddil-sani.webnode.cz/
(L.T.)
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