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21. Divadelní žatva opět úspěšná

Krom pestré přehlídky zdařilých
divadelních představení se letošní
Žatva může pochlubit také rekordní
návštěvností – v divadle se vystří‐
dalo na 330 diváků, kteří všem
vystupujícím souborům vytvořili
důstojnou a přátelskou kulisu. Pro‐
gram začal již v pátek večer, kdy
nejen pro majitele divadelního
předplatného zahrál ochotnický
soubor JCHP Javorník svou nově
nastudovanou českou komedii Svě‐
táci. Sobotní dopoledne se pak
neslo především v duchu „děti
dětem" – mladí divadelníci ze Sta‐
rého Města, Vápenné i Jeseníku hrá‐

li tradiční i méně obvyklé pohádky
pro rodiče s dětmi v hledišti. Vyslo‐
veně roztomilé byly plakáty vyle‐
pené v předsálí, kde se po
představeních objevovala jejich
bezprostřední, často dětskou rukou
psaná, hodnocení. Líbila se všem.

Odpoledne se na pódium dostali
i dospělí. S adaptacemi klasických
pohádek vystoupili mikulovičtí
senioři, neméně klasický milostný
příběh „Manon Lescaut" pro změnu
zadaptovali hosté ze Zdividla Ostra‐
va. Jesenický smíšený pěvecký sbor
zase v neotřelém vystoupení kom‐
binujícím zpěv a pohyb předvedl,

jak funguje takový sbor na dálkové
ovládání. Tečku za celou Divadelní
žatvou udělalo večerní vystoupení
tria stand‐up komiček Koko Come‐
dy, které se dle mnohých vyrovnalo
i nedávnému vystoupení ostříle‐
ných borců z kolektivu Na stojáka.

Celou Divadelní žatvu provázela
přátelská, neformální atmosféra
a spousta drobných vylepšení, která
však návštěvníkům dokázala udělat
o to větší radost. Kromě již zmíně‐
ných plakátů stojí za řeč kupříkladu
návštěva „oživlé sochy“ slavného
komika Charlieho Chaplina či reci‐
tační vystoupení zpestřující pauzy
mezi představeními. Zkrátka
nechybělo nic, co dělá žatvu žatvou
– což je vynikajícím příslibem pro
budoucí ročníky. (jj)

Oblastní přehlídka ochotnického divadla Divadelní žatva načala
letos třetí dekádu existence. V pátek a sobotu 7. a 8. dubna se na
pódiu Divadla Petra Bezruče vystřídalo 10 souborů z regionu i mimo
něj.

Posílení dopravy
z města do lázní

Město Jeseník a Priessnitzovy lé ‐
čebné lázně a.s., upříležitosti 170. Za ‐
hájení lázeňské sezony, zajistily
posílení autobusové dopravy z města
do lázní. V sobotu 13. května bude
z Masarykova náměstí, od Hotelu Slo‐
van, odjíždět autobus v tyto časy: 9.30,
10.30, 11.30, 13.30, 14.15 a v 15.00
hod. Veřejnost bude mít na této trase
dopravu zdarma. Zároveň v tento den
dojde k posílení autobusové dopravy
z vlakového nádraží, autobusy budou
ovšem určeny pro přepravu cestují‐
cích z parního vlaku, který dorazí
z Olomouce do Jeseníku zhruba ve
12.15 hodin. Pro ně pak budou po 16.
hodině přistaveny autobusy v lázních,
aby stihli odjezd parního vlaku
v 16.32 hodin. (rik)

Trumfy zahájení lázeňské sezony: Koller i historické filmy
Jeseník si letos připomíná
750. výročí od první písemné
zmínky, není tedy divu, že
i 170. Zahájení lázeňské sezony
proběhne v plné parádě. Mezi
12.–14. květnem se domácí ipřes-
polní návštěvníci mohou těšit na
barevný rej hudby, tance azába-
vy, a to jak v centru města, tak
vPriessnitzových léčebných láz-
ních.

V pátek 12. května bude živo na
Masarykově náměstí. Od 16. hodiny
zde bude na pódiu probíhat rozma‐
nitý program, který se zastaví až úde‐
rem půlnoci. Program zahájí úvodní
zdravice a neodmyslitelný pochod
Dechového orchestru mladých ZUŠ
Jeseník s mažoretkami a svůj um
předvedou taktéž děvčata z Taneč‐
ního studia Lenky Bachové. Podvečer
bude patřit pro změnu muzice.
Moderátor zahájení, „starý známý“
Janko Kulich, nepřijede ze Slovenska
sám, nýbrž s kapelou Kolegium
a posluchačům naservírují porci
vkusného folk rocku. Ještě na tvrdší
strunu zahrají jeseničtí YesBlues, jež
jsou mistry v adaptaci českých
i zahraničních bluesových a rocko‐
vých klasik.

První vrchol večera nastane po
setmění. V rámci zahájení budou
vůbec poprvé veřejně promítnuty
nejstarší snímky zhistorie Jesenicka,
které byly objeveny v Národním fil‐
movém archivu a k jubilejní příleži‐
tosti restaurovány a digitalizovány.
Jedinečný exkurz do historie doplní
symbolicky premiéra zbrusu nového
propagačního videoklipu města.
Před druhým hudebním blokem
budou návštěvníci moci obdivovat
také dynamickou malbu v přímém

přenosu v podání Věrky Vybíralové.
Hlavní hvězdou večera bude beze‐
sporu David Koller s kapelou.
Někdejší lídr skupiny Lucie, která
patřila zejména v 90. letech mezi
tahouny tuzemské rockové scény,
nastoupil na úspěšnou sólovou drá‐
hu – na koncertě však uslyšíme písně
z různých etap jeho kariéry, včetně
léty prověřených hitů. Ani po Kolle‐
rově vystoupení nestihne náměstí
„vychladnout“ – až do konce večera
budou publikum bavit krotitelé fun‐

ky, soulových a jazzových rytmů G
Point FunKction z Rychnova nad
Kněžnou.

Neméně bohatý program si na
sobotu 13. května připravily Priess‐
nitzovy léčebné lázně. Kdo se těší na
velkolepý příjezd Vincenze Priess‐
nitze schotí adružinou, nebude zkla‐
mán ani tentokrát – tradiční
ceremonie se odehraje okolo
13. hodiny. Po celý den bude také
probíhat nabitý program na lázeň‐
ském hřišti, který uspokojí malé ivel‐
ké návštěvníky. Vévodit mu bude
odpolední vystoupení populární slo‐
venské zpěvačky Kristíny, ovšem na
své si přijdou i příznivci jiných
hudebních žánrů – na pódiu se
vystřídá kupříkladu Swing Dixieland
Band Armády ČR či revival světozná‐
mé popové kapely ABBA. Bližší infor‐
mace o lázeňském programu
naleznete na speciálních plakátech
či na webu priessnitz.cz.

Jubilejní 170. Zahájení lázeňské
sezony si co do atraktivity nezadá se
svými předchůdci. Program je opět
pestrý a vyvážený, navíc zcela zdar‐
ma. Jediné, co si je nyní třeba přát, je
venkovním radovánkám nakloněné
počasí. (jj)



2 ZPRÁVY Z RADNICE www.jesenik.org | květen 2017

Asistenti prevence dohlížejí na pořádek

Matrika
V březnu se v jesenické nemocnici

narodilo celkem 21 dětí, z toho 2 děti
matkám s trvalým pobytem v Jese‐
níku. Jsou to: Tadeáš Hofmann,
Tomáš Tejchman. (MěÚ)

Upozorňujeme občany, že 31. května 2017 uplyne termín splatnosti místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017. Místní
poplatek za komunální odpad zůstává pro rok 2017 ve stejné výši: 600 Kč/osoba/rok. Splatnost poplatku:
1. pololetí do 31. 5. 2017, 2. pololetí do 30. 11. 2017, v případě roční platby do 31. 5. 2017.

Chvályhodný
projekt

Rada města Jeseníku poskytla
záštitu nad projektem pomoci
těhotným ženám a dívkám pod
názvem „Nesoudíme. Pomáháme“.
Smyslem projektu je pomáhat
těhotným ženám i dívkám, které
okolnosti nutí k potratu přesto, že
si své dítě chtějí ponechat. Pomoc
je prvotně realizována prostřednic‐
tvím bezplatné telefonní linky
800 108 000. Projekt získal záštitu
například od Magistrátu hlavního
města Prahy a veřejně známých
osobností. (rik)

Nový plynovod
v průmyslové zóně

V březnu skončila akce plynofi‐
kace v průmyslové zóně Za Pod‐
jezdem. Došlo k tomu poté, co byl
do systému vpuštěn plyn, a tím
nový plynovod zprovozněn. Plyno‐
fikace zóny byla další etapou roz‐
voje a zatraktivnění této lokality
pro budoucí zájemce a také pro
stávající podnikatelské subjekty,
které dávají pracovní příležitosti
desítkám místních obyvatel.

Zóna Za Podjezdem vznikla revi‐
talizací bývalého vojenského areá‐
lu, město Jeseník pravidelně
přispívá k rozvoji této lokality a její
atraktivnosti pro případné inves‐
tory. V roce 2005 zde byla realizo‐
vána v kompletním rozsahu
splašková a dešťová kanalizace,
vodovod, v roce 2011 byla vybu‐
dována část silnic, chodníků, osvět‐
lení a odvodnění. Nyní tedy došlo
také k plynofikaci zóny. Předmě‐
tem stavby bylo provedení plyno‐
vodní středotlaké sítě včetně 
12 přípojek a skříní HUP v lokalitě
jesenické průmyslové zóny. Zho‐
tovitelem akce byla olomoucká
společnost LB 2000, s. r. o. Cena
celé akce byla bezmála 2,4 milio‐
nu Kč bez DPH. (jm)

Upozornění k zaplacení místního poplatku 

Způsob platby:
G Prostřednictvím sdruženého

inkasa plateb obyvatelstva –
SIPO. Žádost najdete na interne‐
tových stránkách města
www.mujes.cz v sekci Formulá‐
ře/Odbor ŽP nebo je připravena
k vyzvednutí na Městském úřadě
Jeseník, Karla Čapka 1147/10,
kancelář č. 451, 4. patro. Kdo si
již v minulosti o tento způsob
platby požádal, nemusí již činit
žádné další kroky k uhrazení
platby.

G Hotovostní úhradou na poklad‐
nách MěÚ Jeseník – ul. Tovární
1287/4, ul. Karla Čapka 1147/10. 

G Bezhotovostním převodem na

účet města, číslo účtu
5962000207/0100. U každé oso‐
by vždy uvést variabilní symbol –
stejný jako v předchozím roce.
Veškeré dotazy, které se týkají
platby poplatku (variabilní sym‐
bol, výše poplatku, výše nedo‐
platku, úlevy a osvobození atd.),
směřujte na Městský úřad Jese‐
ník, ul. K. Čapka 1147/10, 4. pat‐
ro, kancelář číslo č. 451, telefonní
číslo 584 498 461.

Po uplynutí termínu splatnosti
lze dlužnou částku poplatku navýšit
až na trojnásobek. 

Město Jeseník tímto upozorňuje
občany, kteří doposud nesplnili
svou poplatkovou povinnost, která
plyne z OZV č. 2/2016, kterou se
mění Obecně závazná vyhláška
města Jeseníku č. 4/2015 a ne -
uhradili poplatek za likvidaci ko -
munálního odpadu za rok 2017,
aby tak učinili do 31. 5. 2017.

Pokladní hodiny:
pondělí, středa: 8.00–12.00 hodin, 12.30–17.00 hodin 
úterý, čtvrtek: 8.00–12.00 hodin, 12.30–14.00 hodin 
pátek: 8.00–12.00 hodin

„Byli jsme překvapeni tak velkým
zájmem a také i kvalitou uchazečů,“
uvedl Miroslav Táborský, ředitel
Městské policie Jeseník, pod kterou
asistenti prevence kriminality spa‐
dají. Náplní práce nových pracov‐
níků je prevence. „Tito lidé budou
vyzbrojeni přesvědčovacími meto-
dami a především znalostmi. Budou
schopni poskytnout informace tako-
vého rázu, jako například, kde si lidé

mohou vyřídit doklady, kde je azy-
lový dům a jaké jsou podmínky pro
získání pobytu v tomto zařízení.
Budou dohlížet na bezpečnost chod-
ců na přechodech, především dětí
během ranních a dopoledních hodin,
kontrolovat také okolí škol, zda
nedochází k záškoláctví, kouření
a jiného protiprávního jednání,“
vyjmenoval některé činnosti asis‐
tentů Miroslav Táborský. Rovněž

mohou být nápomocni při zajišťo‐
vání veřejného pořádku různých
akcí pořádaných městem Jeseník.
„V žádném případě se však nejedná
o represivní složku,“ zdůraznil ředi‐
tel městské policie s tím, že tito pra‐
covníci budou okem a uchem
městské policie.

Asistenti prevence kriminality
budou fungovat v Jeseníku po dobu
35 měsíců, 95 % nákladů spojených
s jejich činností pokryje dotace.
Zbývajících 5 % uhradí město, což
představuje částku zhruba 250 tisíc
korun. (rik)

Od 3. dubna působí v Jeseníku čtyři asistenti prevence krimi-
nality, kteří vzešli z výběrového řízení. Komise vybrala tři muže
a jednu ženu, o práci asistenta projevilo zájem celkem devět
uchazečů.

Jeseník investičně atraktivním regionem
Město Jeseník zvítězilo v katego-
rii Investičně atraktivní re gion,
kterou letos poprvé vyhlásila
agentura CzechInvest v rámci
devátého ročníku vý zkumu Měs-
to pro byznys. 

„Jeseník získal vysoký počet bodů
hned zněkolika důvodů. Jedním znich
je množství podnikatelů, kteří ve městě
působí, dále pak za po měrně vysokou
míru investic do infrastruktury základ-
ních škol avneposlední řadě za vysoké
investice do rozvoje místní průmyslové
zóny Za Podjezdem. V Jeseníku se také
aktivně soustřeďují na spolupráci
firem aškol scílem podpořit technické
vzdělávání amotivaci žáků nebo nabí-
zí podnikatelům pobídkovou cenu pro
nákup pozemků ve výše zmíněné prů-
myslové zóně. Přestože se jedná vrámci
celé České republiky o region s jednou
z nejvyšších měr nezaměstnanosti,
o region s jednou z nejnižších úrovní
mezd a zároveň o region s poměrně
komplikovanou dopravní dostupností

vzhledem khornatému okolí Jeseníků,
dokázalo toto město v naší kategorii
zvítězit právě díky aktivnímu přístupu
k rozvoji podnikatelského prostředí,“
vysvětlila Pavlína Slepičková, regio‐
nální projektová manažerka kance‐
láře CzechInvest pro Olomoucký kraj.
Jako důkaz ocenění práce města ke
zlepšení podnikatelského prostředí
to vnímá také starosta Jeseníku Adam

Kalous. „Velké finanční prostředky
jsme investovali do zmíněné průmy-
slové zóny, kde byla v loňském roce
dokončena plynofikace. Díky tomu už
tam soukromý investor realizuje
výstavbu nové výrobní haly za více než
100 milionů korun,“ podotkl Adam
Kalous. Podnikatelsky nejpřívětivěj‐
ším městem Olomouckého kraje se
stal Šternberk. (rik + TZ)

Starosta města Jeseníku Adam Kalous a první místostarostka Zdeňka Blišťanová
s oceněním. Foto: Richard Kapustka
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Katovnu zaplnily práce dětí včetně modelů radnice
Zhruba 200 prací hodnotila
porota výtvarné soutěže Jese-
ník a Jesenicko mýma očima,
kterou vyhlásilo město Jeseník
u příležitosti 750 let města, spo-
luorganizátorem byla ZUŠ Jese-
ník. Slavnostní vernisáž se
uskutečnila 12. dubna v Katovně
společně s udílením cen. A zde
je výsledková listina:

Čestné uznání: kolektiv ZŠ Jese‐
ník Fučíkova – Daniel Macháň,
Jakub Florián, Alexandr Kováč, Sára
Černíková, pí uč. Eva Javůrková.
Kolektiv ZŠ Jeseník – Anna Pavlíko‐
vá, Amálie Jezerská, Sára Štelclová,
Anežka Turková., pí uč. Hana Sed‐
láková. Radka Mazurová, Nikola
Bundilová – ZŠ Jeseník. Kateřina
Vašutová – ZŠ a MŠ při PLL. Kolektiv
ZUŠ Jeseník (I. Svobodová) za sou‐
bor prací Venušánci. Niccole Vanesa
Marková, Ondřej Čajan – SŠ gastro‐
nomie a farmářství Jeseník.

Kategorie MŠ: kolektivní prá-
ce: 1. místo: MŠ Kopretina – ul.
Dittersdorfova, MŠ Kopretina – ul.

Tyršova. 2. místo: MŠ Supíkovice.
Kategorie MŠ: individuální prá-
ce: 1. Ema Lattenbergová 
z MŠ Žulová, 2. Veronika Drochýt‐
ková z MŠ Jiráskova Jeseník, 3.
Lenka Zlámalová z MŠ K. Čapka
Jeseník.

Kategorie ZŠ – kolektivní prá-
ce: 1. kolektiv ZŠ Jeseník 4. C – pí
uč. Helena Grygárková, 1. kolektiv
ZŠ Jeseník 4. A – Karel Zelinka,
Manh Lai, Sára Tschulíková, Ondřej
Zemčík, Petr Joklík, Jan Cimburek,
Barbora Osladilová, pí uč. Iveta Bar‐

tuňková. 2. kolektiv ZŠ Jeseník 4. B.
– p. uč. Vilém Otruba, 2. ZŠ Bělá
p. Pradědem – Filip Krása, Jan Žák.
3. kolektiv ZŠ Jeseník 5. A – pí uč.
Ivana Kořenková, 3. místo – ZŠ Jese‐
ník 8. A – Hana Jelínková, Sabina
Machačová, Filip Kubáň, pí uč. Mar‐
tina Konečná. Kategorie ZŠ – indi-
viduální práce: 1. Alexandra
Mazurová – ZŠ Jeseník, pí uč. Ivana
Kořenková, 2. Radka Mazurová – ZŠ
Jeseník, 3. Vít Rotter – ZŠ Jeseník,
pí uč. R. Burešová.

Cena za soubor prací: Škola A1
Dany Akritidisové – 15 prací, ZUŠ
Jeseník (p. uč. Jan Hanulík): 10 prací.
Kategorie ZUŠ: 1. Natálie Zemano‐
vá (ZUŠ Jeseník – J. Krhánková), 1.
Nela Poskerová (ZUŠ Jeseník – I.Svo‐
bodová), 2. Markéta Políšenská (ZUŠ
Jeseník – J. Krhánková), 3. Tereza
Mandátová (ZUŠ Jeseník – I. Svobo‐
dová), Zuzana Ingrová (ZUŠ Jeseník
– I.Svobodová). Kategorie dospělí:
1.Martin Kostura, Olomouc,2.Vero‐
nika Meixnerová, Bernartice, 3.
Miroslav Vidourek, Chotěboř. (rik)

Vernisáž výstavy Jeseník a Jesenicko mýma očima, která potrvá do 31. května,
byla spojená s udílením cen. Foto: Jan Mrosek

Pravidla oceňování k výročí 750 let města 
Město Jeseník, u příležitosti výročí 750 let od první písemné zmínky o Jeseníku, ocení významné osobnosti

a počiny. Slavnostní předání ocenění proběhne během zářijových oslav města.
OCENĚNÍ je udělováno za mimořádný přínos související s rozvojem a prezentací  města v oblasti:

podnikatelské a hospodářské * kulturní, sportovní a společenské *  přírodních věd, architektury a urbanismu
* žurnalistiky, publicistiky a rozvoji zahraničních vztahů.

KDO může podat nominaci: Zastupitelé města Jeseníku * úřady, spolky, kluby a sdružení, hasiči, policie,
příspěvkové a neziskové organizace  s působností v Jeseníku.

TERMÍN podání nominací: fyzicky na sekretariát Městského úřadu Jeseník, Masarykovo nám. 167/1
Jeseník (radnice) nebo elektronicky (richard.kapustka@mujes.cz) do 30. května 2017 na formuláři dostupném
na stránkách města. 

Oceněné, na základě splněných kritérií, vybere na svém červnovém jednání Rada města Jeseníku.
Město Jeseník

Sedlo se opět uzavře
Od 3. května do 9. června dojde
k uzavření Červenohorského sedla.

Objízdná trasa bude vedena jako
v minulých letech, tzn. ze Šumperka
do Jeseníku řidiči pojedou přes
Kopřivnou, Hanušovice – silnice
č. II/446, Brannou, Ostružnou, Ram‐
zovou, Lipovou‐lázně – silnice
č. II/369 do Jeseníku – silnice č. I/60.
Směrem od Jeseníku jsou navrženy
dvě objízdné trasy, a to trasa do Šum‐
perku aVelkých Losin. Trasa do Šum‐
perku je vedena po stejných
komunikacích jako objízdná trasa
Šumperk – Jeseník. Trasa do Velkých
Losin kopíruje výše uvedenou trasu
a v Jindřichově se odklání na silnici
č. III/3697 přes Pusté Žibřidovice
a Žárovou do Velkých Losin. 

Délka objízdné trasy Šumperk –
Jeseník je dlouhá cca 47 kilometrů.
Objízdná trasa má omezenou pro‐
pustnost kvůli podjezdné výšce 3,9m
železničního podjezdu uobce Ostruž‐
ná. Objízdná trasa pro vozidla vyšší
než 3,9 m je vedena z Bělé pod Pra‐
dědem po silnici č. II/450, dále pak
č. II/451 do Vrbna pod Pradědem až
do Nových Heřminov, kde se trasa
napojí na silnici I/45, po které je trasa
vedena do Bruntálu. V Bruntále se stá‐
čí směrem na Šumperk po silnici
č. I/11 a v Rapotíně dojde k připojení
na původní I/44. Trasa do Jeseníku je
vedena po stejných komunikacích. Do
Bělé pod Pradědem, Domašova a na
Červenohorské sedlo bude možné
z Je seníku používat silnice č. I/44.

(MěÚ)

O Hejného metodu výuky vzrůstá zájem
Průkopníkem zavedení inova-
tivní metody výuky na Jesenic-
ku je ZŠ Česká Ves, ve které se
16. března 2017 uskutečnil semi-
nář na téma „ Podpora peda-
gogů ve výuce matematiky
Hejného metodou na 1. stupni
ZŠ“ financovaný z MAP (Místní
akční plán ORP Jeseník). 

Lektorkou byla paní učitelka
Mgr. Pavla Mudrová, která se meto‐
dě věnuje přes pět let. Seminář byl
obsahově zaměřený na „12 klíčo‐
vých principů HM“ orientovaný
nejen na přípravu hodiny, práci
s žáky, ale i jak s touto metodou
seznámit rodiče. Zúčastnění učitelé
z přilehlých škol ocenili i možnost
sdílení zkušeností, protože tato

metoda pro mnohé nebyla úplnou
novinkou. Samotní pedagogové se
na chvíli ocitli v pozici žáka
a vyzkoušeli si tak na vlastní kůži
krokování a pavučinky. 

Věřím, že seminář v mnohých
probudil chuť vyzkoušet nové

metody ve výuce a na to poukázal
izájem zúčastněných absolvovat 29.
dubna Konferenci „Hejného meto‐
dy“ vBrně, která je zaměřena na úpl‐
né začátečníky a pokročilé (MŠ, ZŠ).
Za realizační tým projektu MAP

Vendula Doleželová



Vzhledem k tomu, že filmy jsou
určeny nejen pro rodiny s dětmi,
doporučujeme si včas zajistit vstu‐
penky v předprodeji, kdy rodiny
s dětmi mohou uplatnit slevu
na rodinné pasy. Bližší informace

k vyřízení rodinného pasu můžete
zjistit na www.rodinnepasy.cz
nebo na tel. 584 498 406.

Rodinné pasy umožňují zaregi‐
strovaným rodinám slevy nejen na
vybraná filmová představení, ale

i na nákupy a volnočasové aktivity
od široké sítě poskytovatelů. Pro‐
jekt rodinné pasy má za cíl ulehčit
rodinným rozpočtům při každo‐
denních nákupech, ale především
podpořit společně trávený čas se
svými nejbližšími. Stmelit rodinu
a dopřát jí co nejvíce společných
zážitků díky slevám na volnočasové
aktivity, od bazénu, přes vstup na
hrady a zámky až po dětská centra. 

Bc. Alena Kalinová, 
odbor sociálních věcí

a zdravotnictví, MěÚ Jeseník
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Mezinárodní den rodiny také v Jeseníku

Máte zajímavé postřehy a nápa‐
dy, jak si zpříjemnit volné chvíle,
nebo co ve městě zlepšit? Přijďte
se o ně podělit na další schůzky
Rady seniorů města Jeseníku, které
se uskuteční v úterý 2. května
a v pondělí 5. června v 10 hodin
v zasedací místnosti radnice na
Masarykově náměstí. Další schůzky
budou probíhat po letních prázd‐
ninách. Termíny budou zveřejněny
v srpnovém vydání zpravodaje. 

Bližší informace na tel.
584 498 406. (MěÚ)

Filmová představení 
Rada seniorů města Jeseníku ve spolupráci s Městskými kulturními

zařízeními Jeseník vás srdečně zvou na filmová představení pro dříve
narozené, která se budou promítat jedenkrát měsíčně vždy ve středu v 17
hodin v Kině Pohoda. Titul filmu a termín filmového představení najdete
vždy v programu Kina Pohoda. Vzhledem k tomu, že filmová představení
jsou určena nejen pro seniory, doporučujeme si včas zajistit vstupenky
v předprodeji, kdy senioři mohou navíc uplatnit slevu na senior pas. 

Bližší informace k vyřízení senior pasu můžete zjistit na www.senior -
pasy.cz nebo na tel. 584 498 406. A na co se můžete těšit? V měsíci květnu
to bude film Masaryk. (MěÚ)

Akademie třetího věku 
Akademie třetího věku vám nabízí poslední přednášku v ročníku

2016/2017 – další z cyklu naučných přednášek s názvem „Život v pří-
rodě – drobní živočichové“. Chcete se dozvědět něco více o vážkách,
obojživelnících a jiných drobných živočiších? Světem těchto živočichů
nás slovem a promítáním provede lektor pan Zdeněk Konečný. Přednáška
se uskuteční ve čtvrtek 25. května v 16.00 hodin v Klubu seniorů v Jese‐
níku, Dukelská ul. 718. Vstup je volný pro seniory, jejich přátele a známé.
Další informace na tel. 584 498 406 nebo na www.cssjes.cz. (MěÚ)

Pietní akce ke Dni vítězství
Město Jeseník pořádá u příležitosti státního svátku „8. květen – Den

vítězství“ 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 u pomní‐
ku Obětí válek na hřbitově v Husově ulici. 

Poté účastníci akce zamíří k hrobu rudoarmějců a českého vojáka a poli‐
tického vězně Jana Krejčího, který zachránil na sklonku 2. světové války
město Jeseník před boji. 

Po ukončení akce bude přistaven pro zájemce autobus k přejezdu na
„Ruský hřbitov“ v Rudohoří. (red)

Zájezd seznámí
seniory s krásami
Českého ráje

Centrum sociálních služeb Jese‐
ník – Klub seniorů Jeseník při ‐
pravuje zájezd pro seniory města
Jeseníku do Českého ráje, který se
uskuteční ve dnech 14.–15. června
2017. Navštívíme město Jičín, pro‐
jdeme si historické jádro města,
městskou památkovou rezervaci
s průvodcem, zajišťujeme pro ‐
hlídku barokního zámku propoje‐
ného krytou chodbou s oratoří
kostela sv. Jakuba Většího. Sezná‐
míme se s městem Turnov, kde nás
čeká mimo jiné návštěva Okres ‐
ního muzea Českého ráje v Turno‐
vě (sbírka minerálů, českých
granátů, šperků, historie regionu,
sbírka umění – obraz Mikuláše
Alše „Pobití Sasíků pod Hrubou
Skálou). 

Cena zájezdu bude stanovena
v návaznosti na cenu ubytování,
zámecký resort Dětenice nebo
hotel v Jičíně. 

Bližší informace a podrobný
program zájezdu bude uveřejněn
ve vitrínce CSS Jeseník pro seniory
v průchodu, na vývěsce v klubu
seniorů, na stránkách CSS Jeseník,
a to 2. května 2017. Na zájezd se
můžete přihlásit od 3. května do
31. května 2017. Platbu za zájezd
je nutné uhradit do 3 dnů od při‐
hlášení.

Přihlášky: Bc. Alena Kalinová,
MěÚ Jeseník, OSVZ, 4. patro, blok
B, dveře č. 437, tel.: 584 498 406,
e-mail:
alena.kalinova@mujes.cz.

Komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci města
Jeseníku, ve spolupráci s Městskými kulturními zařízeními Jeseník
a Městským úřadem Jeseník, vás srdečně zvou u příležitosti Mezi-
národního dne rodiny, který připadá na 15. května, na filmová
představení pro rodiny s dětmi do Kina Pohoda. Animovaný film
Tajný život mazlíčků můžete zhlédnout 15. května v 16 hodin a fil-
mové představení Kráska a zvíře se bude promítat 1. června v 16
hodin.

Pojďte s námi založit 
tradici výstupu na Zlatý Chlum

Klub turistů Jeseník vás zve v sobotu 6. května na první ročník Májového
výstupu na Zlatý Chlum. Sraz účastníků v 8.30–9.00 u tenisových kurtů
ve Smetanových sadech v Jeseníku. Akce je pořádána ve spolupráci s měs‐
tem Jeseník a k výročí 750 let založení města. Možnost občerstvení na
Zlatém Chlumu. Každý účastník jde na vlastní zodpovědnost a doporu‐
čujeme pevnou obuv. Účastníci výstupu obdrží pamětní list. 

Klub turistů Jeseník zve 
6. května: 1. ročník Májového výstupu na Zlatý Chlum. Sraz účastníků:

8.30–9.00 hod. tenisové kurty Smetanovy sady, Jeseník.
13. května: Červenohorské sedlo – Velkoklínská chata – Filipovice

– Domašov. Délka trasy 16 km, autobus v 7.40 hod., vycházku připravila
D. Podaná.

20. května: Putování za krásami Zlatohorska. Účast na turistické
akci Putování za krásami Zlatohorska. Délka trasy: 10 km, 25 km, start
akce: 7.00–10.00 hod. Informační centrum Zlaté Hory.

27. května: Travná, rozc. Zálesí – Zálesí – Pod Reslovým křížem –
Čertovy kazatelny – Javorník. Délka trasy 16 km, autobus v 7.30 hod.,
vycházku připravila J. Šimková.

Změna tras vyhrazena – podle aktuálního počasí a povahy terénu. (ktj) 

Rozhledna Zlatý Chlum je oblíbeným
turistickým cílem. Pochází z roku 1899
a je vysoká 26 metrů. Z věže je úchvatný
výhled na okolní přírodu, jezera v Pol-
sku a pásmo Hrubého Jeseníku.

Ilustrační foto: Marek Kačor

Rada seniorů
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Velikonoční slavnost
zaplnila celé náměstí

Krásné slunečné počasí podtrhlo skvělou atmosféru na Masarykově
náměstí, kde se v neděli 2. dubna konala Velikonoční trhová slavnost. Při‐
praven byl bohatý program, a to od kultury až po ukázky tradičních veli‐
konočních řemesel a zvyků. Hned v úvodu návštěvníci zhlédli vystoupení
dětí z Mateřské školy Kopretina, které se tak postaraly o pěkný začátek
této celodenní akce. Velkému zájmu se těšily také výtvarné dílny, kde si
děti mohly vyrobit zajímavé velikonoční ozdoby. K vidění byly rovněž
ukázky řemesel, jako například malování kraslic, pletení pomlázek nebo
dnes už skoro zapomenuté plstění ovčího rouna. V prodejních stáncích
si zájemci zase mohli nakoupit velikonoční ozdoby, nebo něco k snědku
či pití. 

Akci uspořádal Sudetikus ve spolupráci s městem a MKZ Jeseník. (rik)

O výtvarné dílny byl velký zájem. Foto: Richard Kapustka

Velikonoční ozdoby s tatary. Vystoupení MŠ Kopretina.

Město vydalo známku

Město Jeseník vydalo u příležitosti 750 let od jeho první písemné zmínky,
ve spolupráci s Českou poštou, výroční poštovní známku s přítiskem. Ta
zpodobňuje historickou radnici doplněnou výročním logem města. Autor ‐
kou velmi zdařilého grafického návrhu je Dana Akritidisová z Jeseníku,
celkem bylo vydáno 35 tiskových listů po devíti známkách, tedy 315 zná‐
mek, z toho 200 kusů je určeno pro propagační účely města a 115 známek
bylo dáno do prodeje. Zájem o koupi však předčil veškerá očekávání, a tak
se připravuje dotisk této známky, kterou lze zakoupit v informačním
centru Katovna v Jeseníku za 50 korun. „Tak velký zájem jsme skutečně
nečekali, tento suvenýr jde doslova na dračku. Mají o něj zájem nejen fila-
telisté, ale i místní lidé a turisté,“ uvedla Lucie Tenekedzi z informačního
centra Katovna. Známku s přítiskem je možné použít také pro vnitrostátní
poštovní styk, nalepit se však musí obě části známky, tedy obrázek radnice
a poštovní známka, která doplňuje takzvaný přítisk.  (rik)

Fotosoutěž
Máte pěkné snímky Jeseníku nebo přírody, kterými byste se chtěli

pochlubit? Město Jeseník vyhlásilo u příležitosti 750 let města fotosoutěž
na téma: Jeseník a jeho okolí v proměnách ročních období. Nejzdařilejší
fotografie budou prezentovány v IC Katovna a pět autorů nejlepších
snímků získá hodnotnou knižní publikací o Jeseníku, dalších pět obdrží
drobné upomínkové předměty. Snímky, nejvíce však tři, zasílejte pouze
v elektronické podobě do 31. července 2017 na adresu:
fotojesenik@seznam.cz. Názvy fotografií ani doprovodné texty nevpisujte
přímo do obrázku. Soutěžní snímky zasílejte ve formátu JPEG. Snímky
mohou být na výšku i na šířku. Minimální rozlišení každé fotografie:
800×600 px. Fotosoutěž je určena amatérským fotografům bez rozdílu
věku. Celá pravidla soutěže na www.jesenik.org. (red)

Jeseník očima návštěvníků: 
Koncerty malých hudebníků jsou výborný nápad
Kdo a odkud jste? Čím se zabý-
váte?  

Hana E., Rožmitál pod Třemší‐
nem, důchodkyně, zahrádka, pří‐
roda.

Natálie N., Praha, důchodkyně.
Co vás sem přivedlo a na jak
dlouho? Jste zde poprvé? 

HE: Jsem tu na čtyři neděle, jsem
astmatik, naposledy jsem zde byla
v roce 2008.

NN: Jsem tu poprvé, na čtyři týd‐
ny, jsem po operaci plic.
Kde nebo co se vám v Jeseníku
a okolí líbilo?

HE: Jsem nadšená z obnovy
 Priessnitzova parku, z balneopar‐

ku, obnovených pramenů. A pře‐
kvapená, jak je areál pěkný, oproti
stavu v roce 2008. Líbí se mi také
bohatá kulturní nabídka v lázních,
zvláště hudební představení dětí
z uměleckých škol.  

NN: V podstatě bych řekla totéž.
Zdá se mi, že je zde jiná atmosféra
než v jiných lázních. Koncerty
malých hudebníků jsou výborný
nápad, který jsem nikde jinde nevi‐
děla. Děti se otrkají před publikem,
naučí se překonat nervozitu a záro‐
veň hezky obohatí náš pobyt v láz‐
ních. 
Co se vám nelíbilo, co zde chy-
bí…?

HE: Chybí mi zájezdy s paní
Suchánkovou, byly výborné.
Odvážíte si od nás nějaké zají-
mavé zážitky či zkušenosti?

HE, NN: Líbily se nám přednášky
o vodě a promítání dokumentu
Krajinou domova o Jeseníkách.
Až budete po čase doma, co se
vám vybaví, když se řekne Jese-
ník?

HE: Krásný čistý vzduch a les. 
NN: Pochody s hůlkami.

Umíte si představit, že byste zde
žily trvale?

HE: Hned bych se sem nastěho‐
vala, protože se mně zde dobře
dýchá. 

U nás v Brdech máme také lesy,
ale přesto je to tady jiné, čistší, svě‐
žejší. 

Nemáte tady komíny ani jiné vel‐
ké zdroje znečistění – neměli byste
sem ani v budoucnu pustit nikoho,
kdo by to tady znečistil. 

NN: Umím, po Praze moc necho‐
dím, tady jsem strávila čas plný
pohybu.
Co byste vzkázaly a popřály oby-
vatelům Jeseníku?

HE: Aby se tu zabydleli a měli
tady práci.

NN: Aby si víc vážili toho, co tady
mají, protože je to unikátní.

(jg)
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Vodní tvrz ožije postavami
z knížek Ondřeje Sekory
Zvířecí hrdinové moravských pohádek a večerníčků vás provedou
novou výstavou Vlastivědného muzea Jesenicka plnou ilustrací,
knih a tvořivých her. Kdo by neznal postavy z knih Ondřeje Sekory
o Ferdovi Mravenci a brouku Pytlíkovi, vybavíte si však i další tvor-
bu tohoto oblíbeného spisovatele? 

Z dalších známých pohádkových hrdinů na vás čeká třeba večerníčková
opice Žofka, Karafiátovi Broučci nebo takřka sto let starý příběh lišky
Bystroušky. I dospělí se tedy mohou vrátit ke svým raným čtenářským
zážitkům. Na výstavě představíme také příběhy méně známé i autory
a ilustrátory knih napříč uplynulým stoletím.

Postavy zvířat, často s typickými lidskými vlastnostmi, se v literatuře
objevují odnepaměti. Alegorická vyobrazení povahových rysů slouží k jed‐
noznačnému rozlišení charakteru, satirické texty kritizují společnost či
zesměšňují jednotlivce a jejich chyby. Ústním tradováním byly zvířatům
přisouzeny specifické vlastnosti, které pronikly až do ustálených spojení,
jakými jsou například „moudrá sova“, „vychytralá liška“, „zákeřný had“,
„pracovitý mravenec“ nebo „nedůvtipná slepice“. Pohádkové příběhy,
původně určené dospělým, imponují malým posluchačům svými nadpři‐
rozenými motivy, charakteristickými postavami či zvířecími hrdiny, pouč‐
nou pointou a tajemstvím. Zvířata v tradičních pohádkách vystupují jako
pomocníci a rádci hrdinů, jindy také jako jejich protivníci a nepřátelé. 

Na výstavě bude na návštěvníky čekat také pohádkový les, který si
mohou děti projít, stát se v něm na chvíli detektivy a pomoci tak psu Jona‐
tánovi z nesnází.

Výstava je připravena ve spolupráci s Muzeem Brněnska, p.o. Vernisáž
proběhne v úterý 30. května od 18.00 v Galerii Vodní tvrze. Vstup na vernisáž
je zdarma. Výstava potrvá do 29. srpna 2017. Muzeum je otevřeno od úterý
do neděle, o hlavních prázdninách od pondělí do neděle vždy od 9 do 17
hodin. Plné vstupné na výstavu činí 40 Kč, snížené vstupné (děti, studenti
a osoby nad 60 let) 20 Kč, pro děti do 3 let vstup zdarma. (VMJ)

Sousedská slavnost slibuje den plný soutěží, zábavy i poučení

Jeseník ožije Sousedskou slav-
ností 20. května od devíti do
šestnácti hodin. Bude se konat na
Masarykově náměstí a také na
náměstí Hrdinů (před knihovnou
V. Priessnitze). Hlavní organizaci má
na starosti spolek Sudetikus, z.s., kte‐
rý také zajistí stánky s občerstvením
a regionálními výrobky a sousedský
jarmark.

Technické služby Jeseník, a.s. (TSJ)
se do Sousedské slavnosti zapojily
velkým dílem. Představí celou šíři
svých aktivit, kterými se snaží udr‐
žovat naše město hezké. Budou mít
připravené aktivity na dvou místech
vcentru Jeseníku. Část jimi připravo‐
vaného programu bude na Masary-
kově náměstí: z vysokozdvižné
plošiny mohou lidé zažít pohled zpta‐
čí perspektivy, připraven bude zábav‐
ně‐vzdělávací program pro děti, kvízy,
hod balónkem, skládání mega puzzlí
a nafukovací balónky. Dospělí zase
mohou zhlédnout vzory komunitních
amobilních zahrádek. Další část pro‐
gramu oživí prostranství náměstí
Hrdinů. Tam budou hry akvízy otří‐
dění odpadů, slalom spopelnicí, závo‐

dy na lyžích a aktivity o ekologii od
Eko‐komu, skákací hrad, výstava
komunální techniky s možností
vyzkoušet si manipulaci s popelnicí
přímo na vozidle. Za každou soutěž
obdrží každý účastník drobnou cenu
a je připravena také cena speciální.
Po celou dobu programu budou úča‐
stníky provázet maskoti Oťas Konťas
a Kompostík. Také bude probíhat
fotografování smožností výběru fotek
ajejich vyzvednutí během dne vpro‐
vozovně Autocont na Masarykově
náměstí. V areálu TSJ, na ul. Otakara
Březiny, si lidé mohou prohlédnout
třídící linku a zjistit tak, co se děje
s tříděnými odpady poté, co je vysy‐
pou do barevných popelnic.

Do programu se letos zapojilo také
mnoho dalších aktérů. Město Jeseník
připomene své 750. výročí apřipraví
ankety, aby se všichni mohli podílet
na rozhodování otom, jak naše město
bude vypadat vbudoucnosti. Všechny
jesenické základní a mateřské školy
připraví zajímavý program – výtvarná
díla, hudební, taneční a divadelní
představení – jejich tématem bude
sousedství, město Jeseník aJesenicko,

určitě si ho nenechte ujít od devíti
hodin na Masarykově náměstí. Nezis‐
kové organizace SVČ Duha aZahrada
2000 chystají dílničky ahry aŠachový
klub Jeseník turnaj apředvedení této
královské hry. Jesenická nemocnice
se zapojí se stánkem pro zdraví. Další
jednotlivci přichystají pouliční butik,
soutěže onejlepší buchtu avběhu na
podpatcích, malování na obličej adal‐
ší, kdokoliv se stále může přidat se
svým nápadem. 

Umíte něco upéct, ušít, uplést,
předvést? Stále je možnost jakkoliv

se zapojit do Sousedské slavnosti –
kontakty a další informace najdete
na stránkách spolku Sudetikus
www.jesenicketrhy.cz a na face ‐
bookových stránkách. Podrobný
program Sousedské slavnosti s časy
vystoupení bude od 10. května vyvě‐
šený na nástěnce u radnice
a v Katovně.

Akce se koná za finančního při‐
spění města Jeseník, Technických
služeb Jeseník, a.s. Městských kul‐
turních zařízení aOlomouckého kra‐
je. (ms)

Znáte sousedské slavnosti? Jsou to akce, jejichž program připravují
společně obyvatelé určitého města a jejich přátelé, spolky, orga-
nizace a instituce. Jejich cílem je oživit veřejná prostranství města,
posílit sousedské vztahy. 
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úterý 2. května v 17 hodin
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
VERNISÁŽ VÝSTAVY: VELKÉ OHLÉDNUTÍ
Vernisáž výstavy obrazů a soch vycházející
z mnohaleté práce Romana Borečka.
„Odchovaný řekou, pamětí míst, tady jsem doma,
tady vztahuji ruce k nebi a dýchám vítr z lesů.“
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 3. května v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY JAROMÍRA STAŇKA
Představí se žáci hry na trubku a zobcovou flét‐
nu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 4. května v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci hry na různé hudební nástroje
a žáci LDO.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 5. května v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ Jeseník
Představí se Kytarový soubor pod vedením Bar‐
borky Uhlířové. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

sobota 6. května v 19 hodin
Zrcadlový sál PLL a. s.
HAVAJSKÉ OSTROVY
Cestopisná přednáška s diapozitivy populár‐
ního cestovatele PaedDr. Libora Turka. 
Vstupné 50 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

pondělí 8. května od 10 do 17.30 hodin
Hala Kongresového sálu PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE IVETY FILIPOVÉ
Iveta Filipová připravila zajímavé vyžití pro
všechny i „výtvarně nenadané“, kteří si chtějí
myšlenkově i duševně odpočinout! Motto: Člo‐
věk je tím, jedině tím, co sám ze sebe vydá a roz‐
dá…! Pořádá Iveta Filipová a PLL a.s.

čtvrtek 11. května v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný program pro děti a jejich rodiče. 
Vstupné 40 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 11. května v 17 hodin
Kaple
1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci hry na klavír, zobcovou flétnu,
zpěv a žáci LDO. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 12. – neděle 14. května
Masarykovo náměstí, areál PLL a.s.
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY 2017
170. Zahájení lázeňské sezony v rámci oslav 

Akce 750 let od první písemné zmínky města Jeseník.
Vystoupí DAVID KOLLER + Band, KRISTÍNA,
Janko Kulich & Kolegium (SK), YesBlues, G point
funKction, Holátka, ABBA World Revival Praha,
Swing‐Dixieland Armády České republiky,
Down Beat Dixieland Band, Mash, DOM ZUŠ
Jeseník, mažoretky SZUŠ Jeseník, Taneční stu‐
dio L. B. Jeseník a Věrka Vybíralová – dynamická
rychlomalba. Dále uvidíte projekci historických
filmů, klip města Jeseník a mnoho dalšího…
Program je zdarma. Kompletní program na
zvláštních plakátech.
Generální partner: M.B.A. Finance s.r.o.
Pořádá město Jeseník, MKZ Jeseník a PLL a.s.

pátek 12. května od 19.30 do 24 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
NA KUS ŘEČI, PAK TANEC
Představí se jedinečná PhDr. Zuzana Bubílková,
novinářka, publicistka, spisovatelka, moderá‐
torka atd., s pestrým programem, ve kterém
vystoupí populární italský pěvec Andrea
ANDREA. K tanci a poslechu hraje skvělá sku‐
pina TONIGHT Tomáše Uhlíře.
Pořádá PLL a.s.

sobota 13. – neděle 14. května
Olomouc, Smetanovy sady
GARDEN FOOD FESTIVAL
Přehlídka dobrého jídla a pití pod širým nebem,
na pódiu předvedou své kulinářské umění špič‐
koví šéfkuchaři včetně Zdeňka Pohlreicha. Více
informací na www.gardenfoodfestival.cz.

pondělí 15. května v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se pěvecký sbor Zvonečky pod vede‐
ním Aničky Beťákové. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

úterý 16. května v 17 hodin
Kaple
2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci hry na housle, klavír, klarinet,
bicí nástroje, saxofon a žáci LDO.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 17. května v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
URŠULOVINY
Zábavný celovečerní pořad nejen ve stylu stand
up, jehož hlavní protagonistkou je první dáma
humoru a majitelka nejnakažlivějšího smíchu
na světě URŠULA KLUKOVÁ.
Diváci se mohou těšit na historky orodině, vzpo‐
mínky na Miloslava Šimka, ale také na scénky,
kde se Uršula Kluková představuje jako první
majitelka veřejného domu nebo naopak velmi
stydlivá dáma na návštěvě u sexuologa. Celý
večer je propojen řadou evergreenů v podání
Šimona Pečenky (barytonisty), který statuje na
jevišti po boku hlavní dámy celého večera, ale
pozor zazpívá i Uršula Kluková! Více info na
www.kulturniporady.cz. Prodej vstupenek ve
všech místech rezervačního systému MKZ Jese‐
ník. Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den konání
akce 150 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 18. května v 17 hodin
Kaple
3. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci hry na violu, trombon, klavír,
varhany, flétnu, kytaru a zpěv.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 19. května od 10 do 17.30 hodin
Hala Kongresového sálu PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE IVETY FILIPOVÉ
Pořádá Iveta Filipová a PLL a.s.

pátek 19. května v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti žesťové třídy Jaromíra
Staňka. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

sobota 20. května v 9 hodin
Masarykovo náměstí a náměstí Hrdinů
SOUSEDSKÁ SLAVNOST
Zažijete, jaké to je, když se Masarykovo náměstí
promění v místo, kde se hezky tráví čas a kde
se utužují sousedské vztahy! 
Těšte se na program, který si pro vás připravili
obyvatelé z blízkého okolí a jejich přátelé, míst‐
ní organizace, spolky či instituce. 
Více na str. 6 dnešního vydání.
Pořádá spolek Sudetikus, z.s.

sobota 20. května v 19 hodin
Zrcadlový sál PLL a.s.
PERU
Cestopisná přednáška s diapozitivy známého
cestovatele PaedDr. Libora Turka. 
Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

sobota 20. května ve 12 hodin
Bělá pod Pradědem
HOLBA BĚH NA ŠERÁK
Mistrovství  ČR mužů, žen, juniorů a juniorek
v běhu do vrchu s prezentací ve venkovních
prostorách Penzionu U Julka (startovné:
130/150). Desetikilometrová trasa povede po
značkované modré a zelené na Šerák. 
Součástí běžeckého podniku je Jesenický kon‐
diční běh (6 km). Pro děti od 3 do 15 let je určen
Závod všestrannosti (běh, hod, skok), jehož
zahájení je v 10 hodin (startovné zdarma).

neděle 21. května
Lipová‐lázně
BĚH NA SOKOLÍ VRCH
Šestikilometrový závod (startovné: 100/120;
start v 11 hod. za Autocampingem Bobrovník,
jeho součástí je dětský běh AC Bobrovník (start
v 10.30 hod., startovné zdarma). 
Více na www.behnaserak.cz.

pondělí 22. května v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se studenti klávesové třídy Renáty
Jeřábkové. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.
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VÝSTAVA
4. dubna – 28. května

Hlavní výstavní sál

OHEŇ JE DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN
Výstava provede návštěvníka postupně historií

a současností dobrovolných i profesionálních

hasičských sborů jesenického regionu a přiblíží

jejich spolkový život či profesní činnost, doku‐

Vlastivědné muzeum Jesenicka

2. května – 2. června
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
VELKÉ OHLÉDNUTÍ
Výstava obrazů a soch vycházející z mnohaleté
práce Romana Borečka. Otevřeno dle otevírací
doby Divadla P. Bezruče. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník. 

12. dubna – 31. května
Katovna
JESENÍK A JESENICKO MÝMA OČIMA
Slavnostní výstava regionální výtvarné soutěže
k 750 letům města. Otevřeno dle otevírací doby
IC Katovna, vstup volný.
Pořádá město Jeseník se ZUŠ Jeseník a MKZ Jese-
ník.

Výstavy

mentovaný jak textovým a obrazovým mate‐
riálem, tak především dobovými exponáty. Nej‐
mladším návštěvníkům umožní hravou formou
objasnit a upevnit zásady preventivní požární
bezpečnosti a správné chování v krizových
situacích. Zahrát si budou moci hasičské pexeso,
procvičit znalost čísel tísňových linek nebo
vybarvit hasičské omalovánky. Telefonicky je
možné objednat edukační program pro školní
i mimoškolní skupiny. Pro rodiny s dětmi nabí‐
zíme v květnu sobotní workshopy, kde si děti
vytvoří vlastní leporelo s požárnickou témati‐
kou.
Kurátor výstavy: Mgr. Jan Petrásek. Výtvarnice
výstavy: Mgr. Helena Šiková.
Vstupné: 40/20 Kč.

7. února – 21. května
Galerie
HISTORIE PAPÍROVÉ HRAČKY
Výstava Miroslavy a Jiřího Pecháčkových chro‐
nologicky i tematicky mapuje hračky, jejichž
společným znakem je papír. Nejstarší kousky
pocházejí z let 1870–1880, ty nejnovější si urči‐
tě pamatujeme ze svého dětství. 
Kurátorka výstavy: Mgr. Božena Kaňáková.
Výtvarnice výstavy: Bc.A Ivana Kužílková.
Vstupné: 40/20 Kč.

30. května – 29. srpna
Galerie
Od Ferdy po Jonatána – zvířata jako hlavní
hrdinové
Zvířecí hrdinové moravských pohádkových
knih i večerníčků vás provedou krásnou výsta‐
vou plnou ilustrací, knih a tvořivých her. Kdo
by neznal Ferdu Mravence, opici Žofku nebo
lišku Bystroušku, dětem ale představíme i pří‐
běhy méně známých hrdinů a také autory a ilu‐
strátory těchto příběhů. Vernisáž výstavy se
uskuteční 30. května 2017 od 18.00. Vstup na
vernisáž je zdarma, více na str. 6 dnešního vydá‐
ní.
Kurátor výstavy: Bc. Milan Rychlý. Výtvarnice
výstavy: Bc.A Ivana Kužílková a Mgr. Markéta
Kobierská. 
Vstupné: 40/20 Kč.

PŘEDNÁŠKA 
Počátky turistiky na Jesenicku – 18. května

Území Jeseníků je svými přírodními krásami
ideálním místem pro turistiku, která se zde
začala organizovat již od 80. let 19. století pro‐
střednictvím turistických spolků. Přednáška si
klade za cíl seznámit posluchače s počátky
turistiky na Jesenicku a představit činnost turis‐
tických spolků, které působily v regionu, a to
včetně jejich stavebních a propagačních aktivit.
Přednáška se koná 18. 5. v 19.30 hod. v rodném
domě Vincenze Priessnitze v prostorách „Vinc‐
kova kafe“. Přednášku povede historička Vlas‐
tivědného muzea Jesenicka Mgr. Božena
Kaňáková. Doporučené autobusové spojení
z Jeseníku aut. nádraží je v 19.10 hod, nazpět
ve 20.45, 22.12 hod. Vstupné 20 Kč.

EXKURZE
Z Horního Údolí hornickou cestou ke kos-
telu Panny Marie Pomocné – 27. května

středa 24. května v 19 hodin
Zrcadlový sál PLL a.s.
ZPÍVEJTE S NÁMI
Sborový zpěv skvělého pěveckého seskupení
JESEN. V repertoáru zazní nejznámější lidové
písně, ale i písňová tvorba typická pro sborový
zpěv, pod vedením sbormistra a akordeonisty,
skladatele a textaře, PaedDr. Karla Pajera. 
Vstupné 80 Kč.  Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 25. května v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. 
Vstupné 40 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 25. května v 17 hodin
Kaple
4. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci hry na klavír, zobcovou flétnu,
kytaru a akordeon. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 26. května od 10 do 17.30 hodin
Hala Kongresového sálu PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE IVETY FILIPOVÉ
Pořádá Iveta Filipová a PLL a.s.

pátek 26. května v 19 hodin
Zahrada Katovny
HUDEBNÍ ZAHRADA KATOVNY 
– FREE BALKAN QUINTET (CZ/AUS)
Zveme Vás na první hudební večer v zahradě
Katovny. Vystoupí Free Balkan Quintet, sesku‐
pení 5 muzikantů usazených v Praze. Kapela
již druhým rokem čile koncertuje, a to jak v klu‐
bech, tak na různých festivalech či jiných akcích.
Hudebním východiskem pro tento ansámbl
jsou lidové písně z Bulharska, Rumunska,
Arménie, Řecka, Moldávie, které si skupina
upravuje do nejrůznějších aranží. Výsledkem
je energická, strhující směs, podpořená špič‐
kovými výkony jednotlivých hráčů, působících
mimo jiné také v dalších tělesech jako například
Mucha, Hm, Orchestr Berg, La Descarga Salsa
Orchestra, Divadlo Bratří Formanů... Band: Kie‐
ren Alexander – akordeon, Tomáš Mika – kyta‐
rové banjo, Milan Jakeš – housle, Jaroslav Noga –
bicí, Ondřej Komárek – kontrabas. 
Jako hosté vystoupí jeseničtí Hanulík Brothers
& Alžběta.
Vstupné 100 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 27. května od 14 do 18 hodin
Smetanovy sady
POHÁDKOVÝ LES
Dvanáct pohádkových stanovišť zavede děti
do nejznámějších pohádek, užijí si spoustu
legrace při plnění zábavných úkolů.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník ve spolupráci s Gym-
náziem Jeseník a MŠ Karla Čapka.

úterý 30. května ve 14 hodin
budovy ZUŠ Jeseník, Kaple
CELOSTÁTNÍ HAPPENING ZUŠ VE VEŘEJNÉM
PROSTORU „ZUŠ OPEN“
Základní umělecké školy představí svůj pro‐
gram v rámci jednoho společného dne v úterý
30. května. Program pro širokou veřejnost je

prezentován po celé České republice. Tento den
je dnem oslav, sdílené radosti a respektu k uni‐
kátnímu systému základního uměleckého vzdě‐
lávání. Cílem je prezentovat celou šíři umění
a života uměleckých škol mimo obvyklý rámec
a prostory škol. Naše škola si pro vás připravila
hned tři místa, kde proběhnou koncerty – setká‐
ní s vámi posluchači a příznivci ZUŠ Jeseník:
Hlavní budova: 14–15 hodin – akce se bude
konat před hlavní budovou, při nepřízni počasí
uvnitř budovy v učebně č. 1. Budova Alšova:
14–17 hodin – akce se bude konat na zahradě,
v případě nepřízně počasí v budově. Kaple:
15–16.30 hodin – akce se bude konat před Kap‐
lí, v případě nepřízně počasí v Kapli.
Pořádá ZUŠ Jeseník.

úterý 30. května v 19 hodin
Kaple
KLASIKA VIVA – KATEŘINA ENGLICHOVÁ
A VILÉM VEVERKA
Vystoupení Kateřiny ENGLICHOVÉ – harfa
a Viléma VEVERKY – hoboj.
Více info na www.klasikaviva.cz.
Prodej vstupenek ve všech místech rezervač‐
ního systému MKZ Jeseník.
Vstupné 100 Kč, zvýhodněné vstupné pouze
pro držitele karty klubu přátel Klasika Viva
(sleva VIP). Kartu je možné vyřídit na webu
www.klasikaviva.cz.
Pořádá Roman Janků Management s.r.o. ve spo-
lupráci s MKZ Jeseník.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
10. 6. OPEN AIR FLOORBALL CUP ´750´ 2017
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Na exkurzi historička Vlastivědného muzea
Jesenicka Mgr. Kaňáková seznámí návštěvníky
nejprve s historií i zajímavými památkami
bývalé hornické osady Horní Údolí, kde také
připomene osobnost zde pochovaného
významného jesenického řezbáře a sochaře
Bernarda Kutzera. Dále povede exkurze ke kos‐
telu Panny Marie Pomocné, který již od 19. sto‐
letí patří k významným poutním místům
našeho regionu. Odjezd do Horního Údolí je
v 7.40 hod z autobusového nádraží v Jeseníku,
očekávaný návrat v odpoledních hodinách.
Cena jízdného 64 Kč.
Exkurzi povede Mgr. Božena Kaňáková.
Cena exkurze je 30 Kč.

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, č. p. 175
STÁLÁ EXPOZICE VINCENZ PRIESSNITZ
A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Otevírací doba: úterý až sobota 14.00–17.00
Vstupné: 20,–/40 Kč.
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo
kafe“.
Otevřeno: pondělí až neděle 10.00–21.00.
8. 5. 2017 – Den vítězství – vstupné zdarma.
18. 5. 2017 – Mezinárodní den muzeí – vstupné
zdarma.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba
2. 1.–30. 6. 2017 úterý až neděle 9.00–17.00
hodin.
8. 5. 2017 – Den vítězství – vstupné zdarma.
18. 5. 2017 – Mezinárodní den muzeí – vstupné
zdarma.

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

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 1. 5. – úterý 2. 5. v 19.30 hodin
THE CIRCLE
Snímek založený na bestselleru Dava Eggerse
pojednává o ambiciózní Mae, která získává prá‐
ci v největší světové mediální společnosti The
Circle. Mae (Emma Watson) se v novém sci‐fi
thrilleru ocitne pod permanentním dohledem
Toma Hankse a vstoupí do kruhu, z něhož mož‐
ná nevede cesta ven. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 3. 5. v 19.30 hodin
PÁTÁ LOĎ
Film vypráví příběh dětí, které se bezpečněji
než doma cítí na ulici, kde hledají záchranné
čluny mezi pohádkou a drsnou realitou. Slo‐
venská verze.
Vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 4. 5. v 19.30 hodin
OCHRÁNCI
Během studené války dostala tajná vojenská
organizace „Patriot“ za úkol vytvořit četu super‐
hrdinů, kteří budou chránit svou vlast před
nadpřirozenou hrozbou. Titulky.
Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 5. 5. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY
sobota 6. 5. v 19.30 hodin 3D/ DABING

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
Dobrodružství party superhrdinů, kteří se
vydávají až na samé hranice kosmu.
Vstupné 2D 120 Kč. 
Vstupné 3D 140 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 8. 5. v 17.00 hodin 3D/DABING
úterý 9. 5. v 17.00 hodin 2D/DABING

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
V tomto novém, zcela animovaném filmu
o Šmoulech, se Šmoulinka po nálezu tajuplné
mapy vydává společně se svými nejlepšími
kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na
vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem.
Vstupné 3D 130 Kč. Rodinné pasy 115 Kč.
Vstupné 2D 100 Kč. Rodinné pasy 85 Kč.
Mládeži přístupné.

středa 10. 5. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
GLORY
Když zaměstnanec železnic Canko Petrov najde
na kolejích obrovské množství peněz, rozhodne
se celý obnos vrátit na policii. Netuší však, jak
fatální soukolí událostí tímto bohulibým činem
dává do pohybu. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

Kino Pohoda čtvrtek 11. 5. v 19.30 hodin
sobota 13. 5. v 19.30 hodin

LADY MACBETH
Anglický venkov roku 1865. Katherine je donu‐
cena k sňatku s postarším velkostatkářem, kte‐
rého nemiluje. Lásku v ní však dokáže probudit
mladý nádeník, jenž na statku pracuje. Titul‐
ky.
Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 12. 5.  
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

pondělí 15. 5. v 16.00 hodin        
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Představení v rámci Mezinárodního dne rodin.
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste
doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí kaž‐
dý kočičkář a pejskař, najdete v animované
komediální lahůdce. Dabing.
Vstupné 80 Kč. Dětské vstupné 60 Kč.
Mládeži přístupné.

úterý 16. 5. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY
čtvrtek 18. 5. v 19.30 hodin 3D/ TITULKY

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
Když je ještě v Artušově dětství zavražděn jeho
otec, zmocní se koruny Artušův strýc Vortigern.
Artuš, oloupený o následnické právo prvoro‐
zeného syna, vůbec netuší, kdo ve skutečnosti
je a vyrůstá v tvrdém prostředí městských uli‐
ček.
Vstupné 2D 120 Kč.
Vstupné 3D 140 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 17. 5. v 17.00 hodin
SENIOR KLUB
MASARYK
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká
gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extra‐
vagantního umělce s povinností a morálkou
úředníka, diplomata. Velkou část života pro‐
cestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž
pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec
Tomáš Garrigue. 
Vstupné 75 Kč. Senior pas 60 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 19. 5. – sobota 20. 5. v 19.30 hodin
CUKY LUKY
Cuky a Luky představí příběh začátku jejich
šíleného přátelství, které navždy změní jejich
životy. Každá pochází z jiného světa a každá si
žije svůj život. 
Vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 22. 5. – úterý 23. 5. v 19.30 hodin
VETŘELEC: COVENANT
Vetřelec: Covenant je novou kapitolou, ve které
posádka vesmírné lodi Covenant směřuje na
vzdálenou planetu na druhé straně galaxie, kte‐
rá se zdá být neobjeveným rájem. Titulky.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.
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středa 24. 5. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI
Lékař Romeo se začne hroutit, když se ve snaze
zajistit nadané dceři lepší budoucnost zaplete
do řetězce služeb a protislužeb a ztratí tvář
i před svou rodinou. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 25. 5. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY
pátek 26. 5. v 19.30 hodin 3D/ TITULKY
sobota 27. 5. v 19.30 hodin 2D/ DABING
pondělí 29. 5. v 19.30 hodin 3D/ DABING

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
V dalším pokračování svých fantastických do ‐
brodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěs‐
těna opět jednou nemilosrdně obrátila zády,
ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských
duchů pod vedením strašlivého kapitána Sala‐
zara. 
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

úterý 30. 5. – středa 31. 5. v 19.30 hodin
PÁD
Luce je poslána do internátní školy pro prob‐
lémové mladistvé. Ve škole plné zvláštních spo‐
lužáků potkává záhadného a odtažitého
Daniela, který s ní ale nechce mít nic společného
a až podezřele se jí vyhýbá. Titulky.
Vstupné 110 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 1. 6. v 16.00 hodin 2D/ DABING  
KRÁSKA A ZVÍŘE
Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh
Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky,
kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře.
Vstupné 2D 80 Kč. 
Dětské vstupné 60 Kč. 

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
VERNISÁŽ 4. 5. v 17.00 hodin.
čtvrtek 4. 5. – středa 31. 5. 2017  

ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA II. STUPNĚ ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ JESENÍK
Absolventské práce žáků ze tříd J. Krhánkové,
I. Svobodové a J. Hanulíka. Vstup volný.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC ČERVEN 2017
* MUMIE * AUTA 3 * POBŘEŽNÍ HLÍDKA *
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ * JÁ,
PADOUCH 3  a další *

FOYER A „CAFÉ” OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

KINO POHODA NA INTERNETU
Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek do Kina
Pohoda! 

Pro rezervaci navštivte naše internetové strán‐
ky!

Program kulturně-společenských akcí je rámcový, změny vyhrazeny.
Veškeré informace o aktuálním programu na webových stránkách
www.mkzjes.cz.

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

HLAVNÍ OSLAVY 750 LET MĚSTA JESENÍK
SLAVNOSTNÍ GALAVEČER
Slavnostní předávání ocenění občanům města. 
15. září, Kongresový sál PLL a.s.

STŘEDOVĚKÁ SLAVNOST
Zpátky v čase – Jeseník znovu ve středověkém
hávu.
16. září, Masarykovo náměstí

MŠE A ODHALENÍ SOCHY SV. JANA NEPO-
MUCKÉHO
Slavnostní mše a odhalení zrestaurované sochy
sv. Jana Nepomuckého na náměstí.
17. září, Kostel Nanebevzetí P. Marie, Masary-
kovo náměstí
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TRADIČNĚ
170. Zahájení lázeňské sezony
Tradiční slavnostní zahájení lázeňské sezony se v letošním roce uskuteční
12.–14. května. Lázeňskou sezonu přivítáme příjezdem parního vlaku z Olo‐
mouce, který přiveze Vincenze Priessnitze s chotí. Sobotní den doprovází
celodenní akce pro návštěvníky a děti. Čeká na Vás bohatý program s grä‐
fenberským panstvem, mažoretkami, žehnáním pramenům a koncertem
slovenské zpěvačky Kristíny.

PŘEDNÁŠKY Jiřího Glabazni v Zrcadlovém sále:
Úterý 16. května v 18.45 hodin – PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ 
Proměna kulturního dědictví Studničního vrchu vposledních 20 letech. Pre‐
zentace Mgr. Jiřího Glabazni. 

Středa 24. května v 18.45 hodin – GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Vincenz Priessnitz, Viktor Schauberger a další známí i méně známí mužové,
kteří pracovali snejneobyčejnější látkou na naší planetě – vodou. Prezentace
Mgr. Jiřího Glabazni.

ZA RELAXACÍ
Priessnitzova pololázeň dvoufázová 395 Kč / 50 min.
Jedná se o proceduru s kombinací vodoléčby, zábalů, polevů a kartáčování.
Klient se nejdříve krátce předehřeje teplou vodou ve sprše, následuje
celotělový ovin mokrým studeným prostěradlem s klidným ležením
v zábalu pod dekou, po prohřátí a zpocení následuje polokoupel v 35°C
teplé vodě spojená s kartáčováním a polevy zad a končetin chladnou
vodou. Tato procedura vede k povzbuzení krevního oběhu a funkce vnitř‐
ních orgánů. Po opakovaném provedení zvyšuje odolnost vůči stresu
i infekcím, vyrovnává hladiny hormonů a zlepšuje funkci srdce a cév.

Priessnitzův zábal celkový 150 Kč / 40 min.
Priessnitzův zábal se používá k posílení imunity, zlepšení prokrvení, rela‐
xaci kosterního svalstva a při revmatických obtížích. Po předehřátí ve
sprše následuje celotělový ovin mokrým studeným prostěradlem s klid‐
ným ležením v zábalu pod dekou, kde dochází opět k prohřátí.

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

ZA SPORTEM
Zkuste Aqua  Gräfenberg Walking!
Lekce probíhají každou středu od
16 do 17 hod. v lázeňském bazénu.
Nutná rezervace na tel. 584 491 109
nejpozději v den konání do 12 hod.

NOVINKY
Páté vydání románu Miloše Kočky je na světě
Poprvé se Miloš Kočka ocitnul na Gräfenberku v roce 1954 kvůli vážnému
onemocnění. Zdejší pětitýdenní léčba mu vrátila zdraví a jesenické lázně
si advokát z Prahy a později úspěšný spisovatel doslova zamiloval. Od té
doby svůj téměř veškerý volný čas věnoval studiu vodoléčby a velkou
měrou se zasloužil o popularizaci Priessnitzova odkazu. Napsal bezpočet
odborných článků o historii hydroterapie, je spoluautorem monografie
Vincenz Priessnitz – světový přírodní léčitel a také autorem OBLÍBENÉHO
ŽIVOTOPISNÉHO ROMÁNU PRAMENY ŽIVÉ VODY. A právě přesně po
třiceti letech, kdy byl příběh líčící životní osudy a objevy geniálního léčitele
Priessnitze poprvé vydán, spatřilo světlo světa jeho už PÁTÉ VYDÁNÍ.
Knihu si můžete zakoupit v Lázeňském Informačním Centru, na našich
recepcích a ve všech dobrých knihkupectvích.

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK

bude v provozu od prvního květ‐
nového víkendu, a to vždy od pátku
do neděle a projedete se s ním
nejen po lázeňských okruzích, ale
i na Čertovy kameny, do Jeskyní na
Pomezí nebo do Faunaparku. Více
informací na www.priessnitz.cz.
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Školní kolo 
pěvecké soutěže 

V příjemné atmosféře krásného
slunečného středečního odpoledne
29. března proběhlo ve třídě 2. A ZŠ
Jeseník, na pracovišti Průchodní,
školní kolo pěvecké soutěže. Sou‐
těže se zúčastnilo celkem 16 dětí,
a to ve dvou kategoriích, I. kategorie
žáci 1.–3. ročníku a II. kategorie žáci
4.–5. ročníku. Každý soutěžící si při‐
pravil dvě písně, jednu lidovou
s doprovodem klavíru a druhou
píseň umělou. A jak to dopadlo?
Porota to neměla vůbec jednodu‐
ché, děti byly velmi dobře připra‐
vené.
Výsledky: I. Kategorie: 1. místo –
Anežka Stránská 1. A, 2. místo –
Veronika Reichlová 1. A, 3. místo –
Adéla Kropáčová 2. A a Dominika
Brumovská 3. B. 
II. Kategorie: 1. místo – Zuzana
Pavlíčková 5. A, 2. místo – Vojtěch
Gryga 5. A, 3. místo –Zuzana Tulisová
5. B a Sára Tschuliková 4. A. (zšj)

ZÁPIS
NOVÝCH ŽÁKŮ

vždy od 1400 do 1700 hod.
11. května a 21. června

BALET 

MAŽORETKY

ROZTLESKÁVAČKY

STREET DANCE

MUSICAL JAZZ DANCE 
a CLASSICAL STEP

IRSKÝ STEP

ORIENTÁLNÍ TANEC

v taneční škole na Jiráskově ulici
(Za Albertem vedle mateřské školy)

Více informací na www.szus-tanecni.cz
nebo na tel.: 605 771 228

 

Z  Á  P  I  S 
editelky mate ských škol v Jeseníku: 

MŠ K ížkovského, MŠ Jiráskova, 
 MŠ K. apka, MŠ Kopretina, ul. Tyršova 

 

stanovují zápis do mate ských škol 
 

na tvrtek 4. kv tna od 10 do 16 hodin. 
 

Zápis do MŠ Kopretina, ul. Dittersdorfova 
prob hne ve st edu 3. kv tna od 10 do 16 hodin. 

 
 

 

 
Rodný list dít te vezm te s sebou!                   

(Pozn.: pro zákonného zástupce dít te narozeného od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012  
vyplývá povinnost dostavit se k zápisu, pokud již MŠ nenavšt vuje). 

 

Moc se na vás t šíme! 
 

NOC S ANDERSENEM. Již potřinácté se naše knihovna zapojila 31. března do celosvětové akce na počest
narození dánského pohádkáře H. CH. Andersena. Letos se sešlo pouze 12 dětí z původně 18 přihlášených. Na
děti čekala noc plná soutěží, kvízů a čtení. Nechyběl ani tradiční tajný noční výlet, tentokrát do sklepení Katovny.
Děti si vyzkoušely nakolik jsou odvážné a dokáží dojít pouze za světla svíček k pokladu. Odvaha dětem nechyběla
a odměnou jim byl sladký dárek. Na cestu zpět do knihovny jsme si posvítili lampiony a vrhli se s chutí na další
aktivity. Na památku si děti vyzdobily trička foukacími fixami. Po společném čtení se uložily ke spánku, ale po
prožitém večeru ne a ne usnout. Ráno na nocležníky čekala koláčková snídaně, kterou zajistila Selská pekárna.
Pro připomínku kouzelné noci si děti odnesly knihu a drobné dárky. I když tentokrát dětí bylo méně, noc jsme
si všichni báječně užili.

Děkujeme tímto trafice U Klíčů, která poskytla drobné dárky a Selské pekárně za báječnou snídani. (TZ MKZ)
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V březnu jsme za kamny rozhodně neseděli
Měsíc březen je neodmyslitelně spjatý s knihami a prvním jarním dnem. Lidová pranostika také říká: Březen, za kamna vlezem. Ta
v žádném případě neplatila pro naše žáky. Mířili do jesenické knihovny, zúčastnili se různých soutěží a stanuli na stupních vítězů,
vydali se na procházky s cílem poznat jarní přírodu. Ale i ve škole vládl čilý ruch. Na prvních stupních se konal Den otevřených dveří,
na druhém stupni podstoupili vycházející žáci 9. ročníku přijímací zkoušky nanečisto. Přeji všem krásné jarní dny a vycházejícím
žákům hodně štěstí u přijímacích zkoušek, tentokrát naostro.
Loutkoherci ze sedmičky zpestřili výuku

Žáci sedmého ročníku prožili v pátek 10. března netradiční hodinu lite‐
ratury. Vyrobili loutková divadla a pro své spolužáky si připravili krátká
divadelní představení. Vlastnímu loutkoherectví předcházely hodiny lite‐
ratury, kdy se žáci podrobněji seznámili s původem loutkového divadla,
s druhy loutek i se jmény našich loutkařů. A to byl první krůček k tomu,
aby se ve skupinkách pokusili vyrobit loutky, kulisy a napsat vlastní scénář
k divadelní hře. A mnozí byli velmi originální. Kreslili, stříhali, šili a vznikaly
plastické loutky vedené na špejli nebo loutky vyrobené z ponožky. Vedle
tradičních pohádek předvedli loutkoherci i kratičké hry se současnými
náměty. Všem zaslouženě patří jednička za zpestření výuky literární
výchovy.

Jsme nejlepší! Matematický klokan skákal v naší režii
Co to je Matematický klokan?
Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena

podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století
pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii,
se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016
se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí
celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koor-
dinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala
poprvé v roce 1995.

Do této soutěže se každoročně zapojují i naši žáci. V letošním roce se

zapojilo 14 škol a 1672 soutěžících. Naši nejúspěšnější byli v kategorii
3.–4. tříd, kde se mezi 531 dětmi z okresu Jeseník se na prvním i druhém
místě umístili naši žáci. První místo se 105 body obsadila Markéta Hran‐
cová z V. C a Vojta Gryga z 5. A. Druhé místo se 104 body vybojoval Tomáš
Budina. Obrovská gratulace!

Zlato pro Annu Koriťákovou za Těžký život nástěnky
Pondělí 13. března se stalo šťastným dnem pro milou a usměvavou

žákyni 8. ročníku – Annu Koriťákovou, která ve své kategorii vyhrála
1. místo okresního kola recitační soutěže s názvem Dětská scéna. Ve slav‐
nostním prostředí Kaple  zazněly verše a prozaické texty s vážnou i odleh‐
čenou tematikou. Anička si vybrala úryvek kapitoly Těžký život nástěnky
z knihy Michaila Bulgakova a byla svým projevem tak přesvědčivá, že
zaujala nejen všechny přítomné, ale také porotu, která ji právem přisoudila
prvenství.

Školou se ozývala hra na drumbeny a Orffovy nástroje 
Na prvních stupních ZŠ Jeseník proběhl 14. a 15. března Den otevřených

dveří. Největšímu zájmu se těšili žáci a paní učitelky v 1. třídách. Přivítali
jsme rodiče, prarodiče a rodiče budoucích prvňáčků i budoucí prvňáky
samotné. Došlo i na prohlídku školy, školní družiny, počítačové učebny
a tělocvičny. Zajímavé vyučovací hodiny připravili paní učitelky a žáci
nejen v prvních ročnících. Hra na drumbeny a Orffovy nástroje se ozývala
celou školou, rodiče i žáci si mohli vyzkoušet práci s výukovými programy
v oblasti českého jazyka a matematiky, stavby z krychlí, aktivity v angličtině
s využitím interaktivní tabule nebo si vyrobit krásný obrázek technikou
Enkaustika. Děkujeme všem rodičům za návštěvu.

Malí recitátoři si to zkusili
Ve čtvrtek 23. března se děti 1. A a 1. B třídy sešly v sále školy, kde si

vyzkoušely, jak je těžké ukázat svým spolužákům, co se doma naučily
a jak to dopadne, když nás přepadne tréma. V recitační přehlídce se před‐
vedli ti nejlepší recitátoři z obou tříd. Potleskem spolužáci odměnili všech‐
ny vystupující, kteří se nebáli a ti si za odměnu odnesli diplom a malou
pozornost za své pěkné výkony.

Lesní pedagogika pro páťáky

V pátek 17. 3. přijaly 5. A a 5. B třídy pozvání do velkého sálu MěÚ
Jeseník na akci Lesní správy v Jeseníku,  pod názvem Lesní pedagogika.
Zmíněná akce probíhala v rámci Chovatelské přehlídky spárkaté zvěře
za loveckou sezonu 2016 a byla opravdu zajímavá. Nejprve se děti rozdělily
do skupin a vyslechly přednášku o životě lesní zvěře, při které jim byly
zodpovězeny různé dotazy, dále si prohlédly téměř 400 kusů trofejí,
zhlédly prezentaci zvěře v našem regionu, vyzkoušely si vábničky a nako‐
nec dostaly drobné odměny. Celá akce byla přínosná a zajímavá.

Za kolektiv ZŠ Mgr. Svatopluk Sekanina

I my slavíme narozeniny města

Možná byste si řekli, že malé děti
toho ještě moc neumí, aby se mohly
podílet na oslavách města. Ale opak
je pravdou. Děti, z Mateřské školy
Karla Čapka Jeseník, se velice pilně

zapojily do oslav. Představte si, že
již zcela na začátku měsíce dubna
je to v pořadí třetí aktivita. Jestli
počítáte se mnou, tak nám to vychá‐
zí jedna na měsíc. Začali jsme tvo‐
řením, kreslením a odevzdali jsme
plno našich krásných výtvarných
prací do soutěže, kde naše holčička
obsadila krásné třetí místo. Dalším
příspěvkem k oslavám bylo hudeb‐
ně taneční vystoupení všech dětí
nazvané Farma děda Praděda.
V pořadí třetí aktivitou je výstava
dětských prací ve výloze obchodu
Sobol. Tímto bych vás všechny
pozvala k její prohlídce. Plány
máme ještě velké, ale o těch zase až
příště. Bc. Olga Kolářová, 

ředitelka školy
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NOVÝMI PŘÍJEZDOVÝMI TABU-
LEMI vítá Jeseník návštěvníky měs‐
ta. „Dosavadní tabule byly už v nevy-
hovujícím stavu a tyto mají navíc tu
výhodu, že se skládají ze tří panelů,
které je možné kdykoliv vyměnit,“
vysvětlil Jaroslav Ryčl, ředitel Tech‐
nických služeb Jeseník, které zajis‐
tily jejich grafické ztvárnění včetně
osazení. Celkem se jedná o pět
cedulí na hlavních přístupových
komunikacích do města, které letos
slaví 750 let od první písemné
zmínky o Jeseníku.

Text a foto Richard Kapustka 

Knižní novinka představuje Priessnitzovy
léčebné lázně v proměnách staletí

První část tvoří personálie. Za
proměnu malé osady Gräfenberk
u Jeseníku vděčí dnešní Lázně Jese‐
ník Vincenzi Priessnitzovi, zakla‐
dateli novodobé vodoléčby jako
součásti světového proudu přírod‐
ního léčitelství. Jeho pokračovatel
Josef Schindler podložil vodoléčeb‐
né procedury vědeckými poznatky
a Priessnitzův zeť Johann Ripper
se zasloužil o uchování písemností
a obrazového materiálu k dějinám
lázní. O ně se opírají další kapitoly,
v nichž je ukázán život v lázních
napříč staletími. 

Staré fotografie zachycují vývoj
lázeňského komplexu od jednodu‐
chého „priessnitzovského“ jádra po
architektonicky pestrá sanatoria
v rukou jiných majitelů. Počátkem
20. století vznikla společnost Pri‐
essnitzovy léčebné ústavy v Grä‐

fenberku, která si u věhlasného sta‐
vitele Bauera objednala novostavbu
sanatoria Priessnitz. Vlajkové lodi
zdejších lázní je věnována největší
pozornost, včetně pohledů do inte‐
riérů sanatoria. 

Kniha dále čtenáře provede po
přírodní lázeňské promenádě
a představí mu pomníky, které zde

Priessnitzovi postavili vděční paci‐
enti reprezentující především
maďarský, polský a český národ.
A v užším výběru může zhlédnout
zdejší unikát, systém pramenů
a pomníčků na Studničním vrchu.
V závěru kniha nabízí pohled na
současný lázeňský život. Autor kni‐
hy archivář Květoslav Growka se
zamyslel i nad strategií, kterou Pri‐
essnitzovy léčebné lázně zvolily
k ukotvení své existence a posunu
svébytnosti gräfenberských lázní
do budoucnosti ‐ hnacím motorem
současnosti je poznání minulosti
těchto lázní.

Vizuální podobu publikace
dotvářejí i mapy, otisky poštovních
razítek, turistické odznaky a štítky
na hole. Převážná většina pohlednic
a snímků pochází ze Státního okres‐
ního archivu Jeseník, zbývající byly
doplněny laskavostí soukromých
sběratelů a fotografického archivu
zdejších lázní. (red)

Kniha, vydávaná nakladatelstvím VEDUTA Štíty, představuje na
téměř dvou stech starých pohlednicích, fotografiích a kresbách
více než 180letou existenci Priessnitzových léčebných lázní. 

Z letopisů města – Jeseník za biskupa Františka Ludvíka

Narodil se v knížecí rodině 24. 7. 1664 ve Falci nad Rýnem. Jeho sestra
Eleonora byla ženou císaře Leopolda I., na jehož dvoře František Ludvík
vyrůstal. Již od nejmladšího věku byl předurčen
pro duchovní dráhu, ve 14 letech obdržel nižší
svěcení. I když neměl ještě ani kaplanské svě‐
cení, byl pod nátlakem císařského dvora r. 1683
vybrán vratislavskou kapitulou za jejího bis‐
kupa. Řím jej potvrdil jako administrátora die‐
céze „in temporalibus“ do doby, než dosáhne
30 let věku, ve věcech duchovních „in spiritua‐
libus“ měla rozhodovat přímo apoštolská sto‐
lice. Nepřítomného biskupa zastupoval světící
biskup Karel Neander. Do Vratislavi přijel Fran‐
tišek Ludvík až v r. 1685. Stejně jako jeho před‐
chůdcům mu císař svěřil úřad zemského
hejtmana Slezska. Po smrti staršího bratra
Ludvíka Antonína obdržel navíc biskupství
Worms a Lüttich, dále se stal r. 1694 velmistrem
Řádu německých rytířů. Rodový majetek, znač‐
ná koncentrace obročí a otevřené dveře u císař‐
ského dvora jej předurčily k výjimečnému
postavení ve Slezsku – a tomu měla odpovídat
i jeho vláda typicky barokního člověka. Do dějin
diecéze se zapsal jako velký stavebník, mecenáš
umění i představitel rekatolizace. Přivedl do
Vratislavi řád voršilek (později vyhnány našly
útočiště v Jeseníku), otevřel jezuitskou univer‐
zitu Leopoldinum, za něj vznikly konvikty pia‐
ristů v Bílé Vodě a Bruntále, atd. I když můžeme
některé děje na Jesenicku z této doby přisuzo‐
vat i samotnému biskupovi, přece jen zde byl znám spíše jako lovec vysoké
zvěře, ba i medvěda! Do konce svého života „sbíral“ dále funkce, r. 1729
se stal arcibiskupem v Mohuči a primasem německým. Jeho postavení

na společenském žebříčku tehdejší Evropy snad nejvýstižněji dokumentují
desítky zlatých a stříbrných mincí s jeho portrétem a znakem, které
razila mincovna v Nise. Zde si postavil barokní palác, dnešní muzeum.
Zemřel ve Vratislavi 18. 4. 1732 a byl pohřben v katedrále, v kapli Božího
Těla, kterou si nechal k tomuto účelu vystavět.

V Jeseníku jeho panování upomíná deska bez nápisu a data vzniku. Je
tvaru nepravidelného lichoběžníku o rozměrech horní strany 108 cm

a spodní 90 cm. Pravá svislá strana má délku
135 cm, levá 130 cm. Reliéf, vystupující 12 až
18 cm nad základní plochu desky, je krásnou
ukázkou tehdejší barokní kamenosochařské
práce. Znázorňuje biskupův složitý erb, jemuž
ve středu dominuje kříž Řádu německých rytí‐
řů. Podle něj lze datovat vznik desky po roce
1694, kdy se vratislavský biskup František
Ludvík stal velmistrem tohoto řádu. Deska byla
pravděpodobně umístěna na sušárně slado‐
vého ječmene, kterou nechal biskup vystavět
východně od zámeckého dvora r. 1686 (v místě
bývalé prodejny Jesenka, kde stával až do 
60. let 20. stol. tzv. starý pivovar), nebo na
některé z budov biskupského statku, který
4. května 1696 v noci opět vyhořel a biskup jej
nechal obnovit. 

Oheň zavinila služebná pracující na bělidle
„staré Lauerové“ (nebo u Daniela Wiesnera)
na předměstí. Oheň se větrem šířil a postupně
zničil 80 domů: na náměstí a dnešní Školní
ulici, shořela i fara s matrikami, škola, výše
zmíněný dvůr a zachvátil i kostel až po klenbu. 

Deska byla po svém nalezení v náplavu řeky
Bělé umístěna na faře. Na popud správce měst‐
ského muzea Adolfa Kettnera byla r. 1915
zazděna šikmo do opěrného pilíře Vodní tvrze,
kde ji lze vidět dodnes. Kamenný artefakt tak

byl vydán na pospas zdejšímu nevybíravému počasí a biologickým vlivům.
Jeho záchrana Vlastivědným muzeem Jesenicka přišla tak skutečně na
poslední chvíli. Květoslav Growka, SOkA Jeseník

Po konci třicetileté války a panování polského prince Karla Fer-
dinanda se v rychlém sledu vystřídalo na vratislavském stolci
několik biskupů. Většinou šlo o tzv. obročníky, kteří vlastnili několik
úřadů. Nejvýše z nich to dotáhl biskup František Ludvík z Neubur-
ku.

Pamětní deska v opěrném pilíři Vodní tvrze zpodobňuje
erb biskupa Františka Ludvíka.Foto: Richard Kapustka
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Program významných akcí 750 let města Jeseníku
V letošním roce si Jeseník připomíná významné kulaté výročí, 750 let od první písemné zmínky o tomto městě. U příležitosti této
velké události se uskuteční celá řada kulturně-společenských a sportovních akcí. Ty nejvýznamnější z nich jsou v níže uvedeném
přehledu. Kompletní seznam včetně dalších doprovodných akcí, který se průběžně aktualizuje, najdete na webu města 
www. jesenik.org na úvodní straně v sekci Nepřehlédněte – Oslavy výročí 750 let města Jeseníku. (rik)

Malí fotbalisté z České Vsi vyhráli turnaj Formela Cup
Stejně jako poslední dva roční-
ky hostila Formela Cup javor-
nická sportovní hala, která
vytvořila malým fotbalistům
a fotbalistkám perfektní záze-
mí. Po úvodním slovu starosty
města Javorníku Jiřího Jury
odstartovala skupinová fáze
turnaje, která byla letos velmi
vyrovnaná, o postup se bojo-
valo do posledních zápasů. 

Za medailovými branami letos
opět skončil tým Jeseníku, kterému
se nedaří navázat na období z let
2007 až 2014, kdy jesenické týmy
ovládly 7 z 8 ročníků. Pošesté se tur‐
naje zúčastnili také fotbalisté z dru‐
hé jesenické Základní školy
Fučíkova. Speciálním hostem letoš‐
ního ročníku byl tým z polského
Opole, který se zařadil mezi nejlepší
týmy, ale nakonec zůstal těsně pod
stupni vítězů na čtvrtém místě po
porážce od bronzové Žulové. Ve
finále se pak potkaly týmy Vidnavy

a České Vsi. Družstvo České Vsi se
brzy dostalo do vedení, a to udrželo
i po dramatickém závěru, kdy Vid‐
nava neproměnila nařízený poku‐

tový kop. Vidnava se tedy musela
stejně jako loni spokojit s druhým
místem, naopak tým České Vsi zís‐
kal za poslední tři ročníky pohár již

podruhé. Na 5. až 8. místě skončily
týmy Bělá pod Pradědem, Javorník,
Jeseník Nábřežní a Mikulovice. Na
9. příčce figurují Supíkovice, 10. až
12. místo obsadily Černá Voda, Jese‐
ník Fučíkova a Lipová‐lázně. Nej-
lepším hráčem se stal Samuel
Wadel z České Vsi, nejlepším střel-
cem Adam Sláma z Mikulovic, který
vsítil 12 branek. Nejlepším bran-
kářem byl vyhlášen Matěj Kozub
ze Žulové a největším talentem
Nikola Knilová z Mikulovic. 

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 Woox a Adrenalin park Česká
Ves.                                                (jm)

Tým z České Vsi porazil v dramatickém finále Vidnavu a ovládl tak 24. ročník
turnaje Formela Cup. Foto: Jan Mrosek

KVĚTEN:
MÁJOVÝ VÝSTUP NA ZLATÝ CHLUM
První ročník Májového výstupu na Zlatý Chlum.
6. května, pořádá Klub turistů Jeseník ve spolu-
práci s městem Jeseník.

170. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY

Zahájení lázeňské sezony v lázních a ve městě
Jeseník. 
12.–14. května, Masarykovo náměstí, PLL a.s.

SOUSEDSKÁ SLAVNOST
Další ze série slavností, které pořádá místní spo‐
lek Sudetikus s Technickými službami Jeseník. 
20. května, Masarykovo náměstí

POHÁDKOVÝ LES
Pohádkový den věnovaný dětem. Program zajiš‐
ťuje SVČ Duha, dramatický kroužek Gymnázia
Jeseník a MŠ Karla Čapka.
27. května, Smetanovy sady

ČERVEN:
JESENÍK OPEN AIR FLOORBALL CUP ´750´ 
Florbalový turnaj přímo na jesenickém náměstí. 
10. června, Masarykovo náměstí

JESENÍK ZPÁTKY V ČASE – 750 LET MĚSTA 
Slavnostní vernisáž výstavy tematicky zamě‐
řené k 750 letům města a 15letému partnerství
s městem Glucholazy. 
15. června v 17 hodin, Katovna

XIV. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH
HUDEB
Tradiční mezinárodní festival za účasti místního
DOM Jeseník.
24.–25. června, Masarykovo nám., areál PLL a.s.

ČERVENEC:
TŘI SESTRY RADEGAST TOUR 2017

Venkovní koncert kapely Tři sestry. 
8. července, areál Astur

UTKÁNÍ FOTBALOVÝCH LEGEND
Přátelský zápas týmu internacionálů České re ‐
publiky s mužstvem bývalých hráčů FK Jeseník. 
22. července, hřiště FK Jeseník

SRPEN:
22. JESENICKO SE BAVÍ 2017
Tradiční oslava léta, hlavním tahounem progra‐
mu bude skupina Mňága a Ždorp. Dále vystoupí
kapely Fleret, Alkehol, Harlej,
Staré Pušky,… 
5. srpna, areál Astur

KEJKLÍŘSKÁ SLAVNOST
Další ze série slavností, které pořádá místní spo‐
lek Sudetikus. tentokrát na kejklířské téma.
26. srpna, Masarykovo náměstí

ZÁŘÍ:
VÝSTAVA 750 LET MĚSTA JESENÍK
Výstava ve Vodní tvrzi věnovaná tematice 
750 let města Jeseníku.
12. září–19. listopadu, Vlastivědné muzeum Jese-
nicka

HLAVNÍ OSLAVY 750 LET MĚSTA JESENÍK
SLAVNOSTNÍ GALAVEČER
Slavnostní předávání ocenění občanům města. 
15. září, Kongresový sál PLL a.s.
STŘEDOVĚKÁ SLAVNOST
Zpátky v čase – Jeseník znovu ve středověkém
hávu.
16. září, Masarykovo náměstí
MŠE A ODHALENÍ SOCHY SV. JANA NEPO-
MUCKÉHO
Slavnostní mše a odhalení zrestaurované sochy
sv. Jana Nepomuckého na náměstí.
17. září, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Masa-
rykovo náměstí
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Obrovský úspěch vodáků, v Brně získali pět cenných kovů

Sobota 10. června  2017
Start na Střelnici v Javorníku

Výběr z 5 náročností tras - 7, 20, 30, 40 a 50 km. 
Akce se koná za každého počasí!  

Změny oproti loňský ročníkům – časy registrací:
R7 9:00 až 11:00  |  R20, R30 7:00 až 10:00
R40 6:00 až 8:30 (návrat do 18:00)
R50 6:00 až 7:30 (návrat do 19:00)
Běžci registrace 8:00 až 8:45, start v 9:00

Startovné:
0 až 6 let / 0 Kč
7 až 15 let / 40 Kč
16 a více / 60 Kč
Běžci / 150 Kč

RYCHLEBSKÉ HORY
...objevte je a nikdy na ně nezapomenete!

Turistický pochod krásami Rychlebských hor

Letos poprvé!
Trasy pro běžce – 20, 30, 40, 50Novinka 2017!

Nová trasa 50 km

JAVORNÍK

Klub vodáků Jeseník se stal nej-
úspěšnějším oddílem Českého
poháru v eskymování.

Z celostátního finále, které se
konalo 26. března v Brně, si
sportovci přivezli 3 zlaté, jednu
stříbrnou a jednu bronzovou
medaili a navíc jednu legendu.

Zlato vybojovali: Ondřej Ježek
v kategorii kajak (K1) dorostenci,
zvítězil přesvědčivě a je to naše
mladá naděje do dalších let. Jiří
Štrama v kategorii kanoe singl
(C1), o vítězi dramatické finálové
jízdy musel rozhodnout videoroz‐
hodčí. Jiří Štrama a Pavel Kozubal
v kategorii kanoe debl (C2), tato
dvojice v podstatě neměla konku‐
renci a zvítězila velmi  přesvědčivě.

Stříbro si odvezl: Jiří Černěnko
v kategorii kajak (K1) muži, svou
finálovou jízdu prohrál o pár
 centimetrů po drobné chybě na
otočce.

Bronz získal: Pavel Kozubal
v kategorii kajak (K1) veteráni,
v semifinálové jízdě těsně prohrál

s „mladým“ veteránem (kategorie
veterán je od 45 let), jízdu o třetí
místo již vyhrál přesvědčivě.

Někteří si položí otázku, proč
a jak taková soutěž v eskymování
vypadá. Eskymácký obrat (esky‐

mák) je jeden z hlavních prvků
sebezáchrany vodáka. Když vodá‐
ka takzvaně semele voda a ocitne
se hlavou dolů, musí se umět otočit
zpět. 

Provedení eskymáka musí umět
automaticky, v tekoucí vodě už
není čas na přemýšlení. Proto
mnozí vodáci v zimním období
využívají bazén k nácviku esky‐
máků. A protože člověk je tvor
soutěživý, vymyslela se soutěž
v eskymování. Jak taková soutěž
vypadá, se můžete dočíst na našich
stránkách Klubu vodáků Jeseník,
odkaz O klubu. 

A ještě, jak je to s tou legendou:
před semifinálovou jízdou Pavla
Kozubala se na tribuně od vedle
přihlížejících fandů ozvalo: „Teď
se podíváme, jak pojede legenda!“

Díky všem našim závodníkům
a početnému hlasitému podpůr‐
nému týmu za vynikající reprezen‐
taci Klubu vodáků Jeseník.

Bronislav Krzystek,
Klub vodáků Jeseník

Jesenická úspěšná výprava, která z celostátního finále Českého poháru v esky-
mování přivezla pět medailí. Foto: Aneta Krzystková

Rafťáci se neztratili...
Není to dlouho, kdy v Jeseníku

vznikl klub nadšenců, kteří se začali
věnovat sportovnímu raftingu.
V začátcích měl klub zastoupení
pouze v mužské kategorii čtyřmí‐
stných raftů R4. V loňském roce pak
postavil i nadějnou juniorskou
posádku. A letos přibyly i ženy.

Sportovní rafting obnáší celkem
cca 10 závodů během roku. Závodí
se jak na přírodních tocích, kde se jezdí sjezdy, tak i na umělých slalomo‐
vých kanálech, kde se jezdí disciplíny slalom a sprint. V rámci ČR se
posádky našeho klubu účastní pohárových závodů a závodů mistrovství
republiky, pořádané Svazem vodáků ČR a radou raftingu.

V letošním roce se první závody uskutečnily na Sázavě, kde náš klub
nasadil hned čtyři posádky. Největší naděje jsme vkládali do juniorů,
netrpělivě jsme však očekávali i výsledky z prvního závodu našich žen.
Ztratit se ale neměly ani naše mužské posádky, které startovaly v nejsilnější
kategorii.

V napínavém a fyzicky náročném sjezdu, v délce cca 6 km, se všechny
posádky dostaly pod 28 minut. Celkové hodnocení pak pro nás dopadlo
velice příjemně:
2. místo: Ženy - Andrea Radějová, Agniezska Wieckowska, Jitka Jančová,
Jana Čížková
3. místo: Junioři - Tomáš Raděj, Pavel Drastich, Mates Čížek, Víťa Ručka
11. místo: Muži A ‐ Aleš Raděj, Vláďa Doupovec, Miloš Špaček, Roman
Kořenek
12. místo: Muži B ‐ Mojmír Pospíšil, Ruda Knothe, Michal Dzikiewicz,
Tomáš Vávra

Umístění juniorů v nabité konkurenci předních českých raftových posá‐
dek si zaslouží pochvalu a je velkým příslibem pro celkové umístění
v rámci celého Českého poháru v raftingu v letošním roce. 

Aleš Raděj, RT H2O Jeseník

Tým jesenických rafťáků letos doplnila
i ženská posádka. Foto: archiv klubu
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