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Stavební práce 
na sídlišti skončí
v polovině srpna

3 Folk a country
se vrací 
na zahradu Katovny

5 Jeseníky kolmo,
koňmo, autem,
pěšky i na elektrokole

15 Stará garda 
se utká s fotbalovými
internacionály
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Milí spoluobčané,
od poloviny květ-

na do konce června
jste se mohli zapojit
do projektu tzv.
pocitové mapy s ná -

zvem „Řekněme si, co ve městě chce-
me“. Smyslem této ankety, jak už
název napovídá, je zjistit názor občanů
Jeseníku na život ve městě.

Ráda bych poděkovala všem, kteří
si našli čas a do ankety se zapojili. Vaše
odpovědi nám pomohou s rozvojem
města tím správným směrem. Je pro
nás důležité vědět, kde se cítíte dobře
a naopak na kterých místech musíme
zapracovat.

Během září zveřejníme výsledky
ankety a hned se začneme bavit
o tom, jak s vašimi podněty pracovat
dál, tohle je teprve začátek. Co máme
v úmyslu? Chceme změnit plán roz-
voje města na základě vašich odpo-
vědí tak, aby se Jeseník rozvíjel podle
přání občanů. Konkrétní kroky hod-
láme realizovat tam, kde to půjde, už
během příštího roku.

Budeme rádi, pokud nám i nadále
budete pomáhat s rozvojem města.
Komunikace mezi občany a vedením
radnice by měla být co nejjednodušší
a nejefektivnější. A věříme, že tohle je
ta správná cesta.

Přeji vám příjemný prázdninový
měsíc. Zdeňka Blišťanová

Slovo místostarostky

BROUCI. O další příjemné květi‐
nové překvapení, tentokrát v podo‐
bě pěti berušek, se postaraly
Technické služby Jeseník u příleži‐
tosti 750 let města. Pokud se brouci,
kteří zdobí Masarykovo náměstí,
budou líbit, uvažuje se s jejich roz‐
šířením i do dalších míst města.

Text a foto: Richard Kapustka

Sedlo je opět volné
Motoristé si mohou oddechnout.

Od 10. června je opět průjezdné
Červenohorské sedlo, jehož rekon‐
strukce trvala s přestávkami téměř
tři roky. Tato komunikace, která je
nejvýše položenou silnicí I. třídy
v České republice, má pro Jesenicko
strategický význam. Cena staveb‐
ních prací, které spočívaly napří‐
klad v rozšíření silnice v točkách
a vybudování úseků pro předjíždě‐
ní, představuje 249 milionů korun
bez DPH. Stavbu spolufinancovala
Evropská unie. (rik)

Změna distributora
Od červencového vydání se mění

distributor městského zpravodaje
Naše město. Důvodem jsou stížnos‐
ti občanů na kvalitu roznášení
 tiskoviny. Nově bude roznášku
zajišťovat firma SAMAB, která je
zároveň zhotovitelem novin, pro‐
střednictvím České pošty. Pokud
neobdržíte noviny do začátku dané‐
ho měsíce, zasílejte prosím e‐maily
na: richard.kapustka@mujes.cz, tel.
725 932 834. (red)

Jeseník se konečně dočká nové sportovní haly

Objekt bude provozně rozdělen
na část pro sportovce a pro diváky,
čemuž odpovídá i zvolené dispo‐
ziční řešení. Hlavní vstup je, stejně
jako v bývalé hale, z jižní strany
od parkoviště. Zde je umístěna
recepce, kde dochází k rozdělení
sportovců a diváků. Zázemí spor‐
tovců i diváků včetně vstupu do
tribuny je umístěno v 1. NP. Ve 
2. NP se nachází další zázemí a klu‐
bovna. Část pro sportovce tvoří
hrací plocha o rozměrech 20 m ×
40 m o světlé výšce min. 7,5 m, tato
velikost umožňuje umístění hřišť
zejména pro futsal, florbal, volej‐
bal a dále ostatní méně velikostně
náročná hřiště. Další, od hřiště
samostatně oddělenou částí spor‐

toviště je horolezecká stěna o šířce
17 m a výšce až 10 m. Zázemí spor‐
tovců, trenérů a rozhodčích tvoří
celkem šest šaten o velikosti 2 ×
30 a 4 × 15 míst s umývárnami,
šatna pro rozhodčí, nářaďovny
a místnost první pomoci. Do pro‐
storu určeného pro sportovce
bude také přímý vstup pro žáky
střední odborné školy z nového
propojovacího krčku. Část pro
diváky tvoří tribuna pro cca 385
sedících diváků. Součástí záměru
je také vybudování přípojek inže‐

nýrských sítí, parkovacích míst,
komunikací, chodníků, osazení
mobiliáře a zeleně.

V současné době zhotovitel,
společnost OHL ŽS, a. s., po pod‐
pisu smlouvy zajistí staveniště
a poté zahájí související stavební
práce. Doba výstavby je plánována
na 260 dnů od zahájení stavby při
vhodných klimatických podmín‐
kách. Stavba je spolufinancována
s přispěním Olomouckého kraje
ve výši 17 milionů korun a daru
společnosti CAMPA‐NET a. s. ve
výši 15 milionů. Po zrušení dotač‐
ního programu ze strany ministry‐
ně školství, mládeže a tělovýchovy
se město Jeseník bude ucházet
o finanční prostředky v nově
vyhlášené výzvě. Celková výše
investice je bezmála 65 milionů Kč
s DPH.

Ing. Jiří Uher, 
vedoucí oddělení investic

Tato pro město nejvýznamnější a dlouho očekávaná investiční
akce již začala. Na místě původní staré sportovní haly, která byla
zdemolována, vyroste nový sportovní stánek pro sportovce
z celého regionu. Smlouva se zhotovitelem, společností OHL ŽS,
byla podepsána 20. června. A jak bude tedy nová hala vypadat? 

SPORTOVCI MAJÍ VELKÉ SRDCE. Ani vydatný liják nezlomil nadšení
28 týmů z celé republiky, které se 10. června zúčastnily turnaje JESENÍK
OPEN AIR FLOORBALL CUP „750“. Akce proběhla na třech mobilních hřiš‐
tích přímo u radnice. Po urputných bojích prvenství nakonec urvalo muž‐
stvo Jedi Knights z Podkrkonoší, které ve finále porazilo obhájce titulu,
domácí Disgrafix, až po nájezdech. Pohár s barvou bronzu si odvezl výběr
NČ z Frýdku‐Místku, jenž se radoval z výhry 3:1 nad jesenickým týmem
Kajšmentke. „Turnaj se vydařil a příští rok ho můžeme zopakovat, pokud
nás podpoří město,“ uvedl Martin Trsťan z FbK Jeseník, který akci zajišťoval
ve spolupráci s MKZ Jeseník. Text a foto: Richard Kapustka
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Matrika
V květnu se v jesenické nemoc‐

nici narodilo celkem 29 dětí, z toho
matkám s trvalým pobytem v Jese‐
níku 6 dětí. Jsou to: Marie Anna
Papšíková, Natálie Drahošová,
Emma Antorin, David Uher, Anna
Šindlerová, Pavel Žíla. (MěÚ)

Nový web
pro koupaliště

S novou koupací sezonou při‐
cházejí Technické služby Jeseník
se zbrusu novými webovými
stránkami. Dostanete se na ně ze
stránek TSJ a.s. nebo přímo na
adrese: jesenickekoupaliste.cz.
Dozvíte se zde všechny novinky,
aktuální teplotu vody i vzduchu,
nabídku mimořádných akcí, jako
například vstupné zdarma pro
děti a studenty do 18 let, a to
v den vysvědčení a spoustu dal‐
ších zajímavostí.

Přejeme vám, ať se letošní léto
vydaří a ať k tomu přispějí i pěkné
chvíle strávené na jesenickém
koupališti. (TSJ)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl prezidentem republiky vyhlášen na pátek 20. října a sobotu
21. října 2017.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Od vyhlášení voleb může volič,

který nebude moci volit ve svém
volebním okrsku, požádat o volič‐
ský průkaz. Vydávat vyhotovené
voličské průkazy bude možné
nejdříve od čtvrtka 5. 10. 2017.

Volič může požádat osobně
u úřadu, který vede stálý seznam
voličů, nejpozději do středy 18. 10.
2017 do 16:00 hod.

Žádost lze podat i v listinné
podobě opatřené úředně ověře‐
ným podpisem voliče, nebo

v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky,
obě podání musí být doručena pří‐
slušnému úřadu nejpozději do pát‐
ku 13. 10. 2017 do 16:00 hod.

Voličský průkaz může případně
převzít i osoba, která se prokáže
plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydá‐
ní voličského průkazu. 

Požádat o voličský průkaz a rov‐
něž i převzít voličský průkaz lze
na kontaktním místě Czech POINT
v přízemí budovy městské radnice,

kontaktní osoba Kamila Králová,
tel. 584 498 174 nebo na pracovišti
evidence obyvatel v budově Měst‐
ského úřadu Jeseník (IPOS), správ‐
ní odbor, 3. patro, kanc. č. 318, tel.
584 498 498. 

VOLBY V ZAHRANIČÍ:
Při volbách do Poslanecké sně‐

movny Parlamentu České republi‐
ky je možno hlasovat i v zahraničí
na příslušných zastupitelských
úřadech. Podrobné informace
k možnosti volit v zahraničí nalez‐

nete na webových stránkách
ministerstva vnitra.

Státní volební komise na svém
141. jednání dne 5. května 2017
určila losem podle § 8 odst. 2 písm.
i) zákona č. 247/1995 Sb., o vol‐
bách do Parlamentu ČR, Středo-
český kraj krajem, kterému budou
podřazeny všechny zvláštní stálé
volební okrsky v zahraničí.

Ing. Veronika Klementová,
vedoucí správního odboru

Informační panel mluví čtyřmi jazyky
Další novinkou, která zkvalitní
služby pro turisty v Jeseníku, je
informační panel s audiospoty
umístěný v centru města. Ob -
sahuje informace ve čtyřech
 ja zycích – češtině, polštině,
němčině a angličtině. 

„Tuto novinku ocení především
turisté, a to nejen domácí, ale
i zahraniční. Panel má velkou, pře-
hlednou mapu Jeseníku s vyznače-
nými body zájmu, tedy významnými
stavbami, zajímavými místy, spor-
tovišti, a nechybí také informace
o službách pro turisty,“ vyjmenoval
vedoucí Oddělení cestovního ruchu
Jan Mrosek. Jak dále poznamenal,
panel je k dispozici permanentně,
audiospoty si lze poslechnout od 8
do 22 hodin, aby v nočních hodi‐
nách nerušily místní obyvatele byd‐
lící na Masarykově náměstí. 

Turistům jsou také k dispozici tři
infokiosky, jeden z nich je přímo
u radnice, další před Kinem Pohoda
atřetí uvlakového nádraží. Nyní pro‐
bíhá jejich softwarová aktualizace

v rámci technických možností info‐
kiosků. „Ty budou obsahovat základ-
ní informace o místních památkách,
zajímavých místech, zážitcích či

významných osobnostech. Samo-
zřejmě nebudou chybět údaje o infor-
mačním centru a městském úřadě,“
uvedl Jan Mrosek. (rik)

Instalace informačního panelu na Masarykově náměstí. 
Foto: Richard Kapustka

SOUSEDSKÁ SLAVNOST. Velmi vydařená akce, do které se 20. května zapojilo opravdu celé město Jeseník.
Program se uskutečnil na několika místech: Masarykově náměstí, náměstí Hrdinů, v areálu Technických služeb,
u knihkupectví Domeček, ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické a SVČ Duha. Na snímku kapela
Funky Bonkers. Text a foto Jan Mrosek
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Při realizaci našich investičních akcí se nemůžeme vyhnout různým omezením vůči občanům a návštěvníkům města. Buďte tedy prosím
tolerantní ke stavebním činnostem v dotčených lokalitách. Pomáhají naše město dělat příjemnější pro život!
Aktuální informace můžete sledovat na webových stránkách města www.jesenik.org/projekty

Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic

Centrum společných aktivit spojí Jeseník s Nysou
Město Jeseník chystá realizaci
projektu Centra společných
aktivit. Jde o využití bývalé
bytové jednotky č. p. 870
a budovy bývalého loutkového
divadla, která je součástí areálu
městského divadla. Spojením
těchto budov vznikne Centrum
společných aktivit. Nový kom-
plex bude mít funkci multime-
diální knihovny s přidruženými
funkcemi, jako jsou multimedi-
ální učebna anebo menší více -
účelový sál. 

První nadzemní podlaží přístav‐
by bude působit jako vstupní foyer
s centrální recepcí s možností pod‐
ávání jednoduchého občerstvení.
Tento prostor využijí návštěvníci
centra také k posezení a ke čtení.
Zároveň zde naleznou počítače
s přístupem na internet. Z centrál‐
ního prostoru bude možný vstup
do multimediální knihovny a oddě‐

lení pro děti a mládež (bývalý byto‐
vý dům) a do multimediální učebny
(budova bývalého loutkového
divadla). Prostor bývalého loutko‐
vého divadla bude obsahovat menší
projektovou místnost pro pořádání
workshopů s potřebným vybave‐
ním. Dále zde vznikne multime ‐

diální učebna se zázemím, přístup‐
ná z hlavního prostoru přístavby.
Ve druhém nadzemním podlaží
naleznou návštěvníci centra víceú‐
čelový hudební sál, který bude mít
potřebná opatření proti šíření hlu‐
ku a pro zabezpečení dostatečných
akustických podmínek. 

Cílem projektu je vytvoření koo‐
perační sítě a otevření prostorů
určených k realizaci přeshraničních
aktivit v oblasti společenského
a kulturního života partnerských
měst Jeseník a Nysa za účelem vzá‐
jemného poznání se a porozumění
místních komunit. V rámci koope‐
rační sítě dojde k realizaci mnoha
společných společensko‐kulturních
akcí různého druhu, které mají za
cíl aktivní zapojení různých sociál‐
ních skupin do aktivit Centra na
bázi přeshraniční spolupráce.

V současné chvíli probíhá vyhod‐
nocení projektu u poskytovatele
dotace, v případě podpory bude
stavba spolufinancována prostřed‐
nictvím Integrovaného regionální‐
ho operačního programu a Interreg
V‐A Česká republika – Polsko ve výši
90 % způsobilých nákladů stavby.
Celková výše investice představuje
téměř 40 milionů korun s DPH. 

První etapa revitalizace skončí v srpnu
Téměř do poloviny srpna potrvá první etapa regenerace sídliště 9. května v Jeseníku. Původní
termín, konec května, prodloužily zejména dodatečné stavební práce a rozmary počasí. První skluz
stavba nabrala už na začátku celé investiční akce.

Staveniště bylo zhotoviteli pře‐
dáno až 1. listopadu, přitom pů ‐
vodně se počítalo s datem ke konci
září 2016. „Již při podpisu smlouvy
došlo k posunu termínu z důvodu
průběhu zadávacího řízení a ná -
sledné kontroly dokumentace
k veřejné zakázce poskytovatelem
dotace,“ vysvětluje vedoucí oddě‐
lení investic Jiří Uher. Jak dále

poznamenal, k posunu termínu
došlo bez zavinění kterékoliv
smluvní strany. Další zpoždění
způsobily dodatečné stavební prá‐
ce, a to převážně kvůli nestabilní‐
mu podloží komunikací. „Během
stavby se zjistilo, že některé komu-
nikace včetně chodníků vykazují
nevyhovující stav únosnosti pod-
kladních vrstev. Zkoušky únosnosti

pak prokázaly, že původně pláno-
vaný technologický postup, který
předpokládal pouze částečnou
výměnu vrstev, nelze dodržet,“
objasňuje Uher. Z tohoto důvodu
dojde ke kompletní výměně kon‐
strukcí pod chodníky a pod komu‐
nikací vozovky ve Vaškově ulici
včetně bezejmenné odbočky z uli‐
ce U Kasáren. Tyto dodatečné sta‐
vební práce, na které vyčlenili
zastupitelé finanční prostředky na
svém dubnovém zasedání, prodra‐
ží stavbu přibližně o milion korun
včetně DPH. Cena díla tak před‐
stavuje 10 milionů, z toho dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj
pokryje 4 miliony korun.

První etapa regenerace sídliště
9. května zahrnuje výměnu veřej‐
ného osvětlení, nové chodníky,
rekonstrukci místních komunika‐
cí, dvě hřiště a sadové úpravy
včetně výsadby nových stromů.

(rik)

Stavební práce první etapy skončí 13. srpna. Foto: Richard Kapustka

Staví se poslední
úsek cyklostezky

Výstavba posledního úseku
cyklo stezky v Jeseníku v lokalitě Za
plynárnou odstartovala. Práce, kte‐
ré začaly kácením vzrostlé zeleně
včetně několika dřevin, skončí letos
na podzim. Tím dojde k završení
dlouhodobého plánu radnice vybu‐
dovat kompletní průtah městem od
obce Lipová – lázně směrem na Čes‐
kou Ves.

„Jedná se ovybudování nové stezky
pro pěší a cyklisty včetně veřejného
osvětlení v celkové délce necelých 
230 metrů. Stezka se napojí na konec
předchozího, již zrealizovaného úseku
poblíž nové dřevěné lávky přes Staříč
a bude pokračovat podél řeky až po
navázání na ulici Lipovskou,“ uvedl
vedoucí oddělení investic Jiří Uher.
Stavba je spolufinancována pro‐
střednictvím Integrovaného re ‐
gionálního operačního programu ve
výši 90 % ze způsobilých nákladů
stavby. Celková výše investice je tak ‐
řka 3 miliony korun s DPH. (rik)
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Jedná se o děti, které dle § 31
odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně‐právní ochraně dětí,
vedou zahálčivý nebo nemravný
život spočívající zejména v tom, že:
G zanedbávají školní docházku,

i když nemají dostatečný zdroj
obživy;

G požívají alkohol nebo návykové
látky, jsou ohroženy závislostí;
živí se prostitucí;

G spáchaly provinění nebo čin jinak

trestný, opakovaně nebo soustav‐
ně páchají přestupky nebo jinak
ohrožují občanské soužití;

G opakovaně se dopouštějí útěků
od rodičů nebo jiných FO nebo
PO odpovědných za výchovu dítě‐
te.
Důležité však je, že tyto skuteč‐

nosti trvají po takovou dobu nebo
jsou takové intenzity, že nepříznivě
ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo

mohou být příčinou nepříznivého
vývoje dětí.

Kurátorkou pro děti a mládež je
paní Bc. Kateřina Všetečková
a v případě potřeby ji můžete kon‐
taktovat: e‐mail katerina.vsetec-
kova@mujes.cz, tel. + 420 584
498 464, mob. + 420 702 007 278,
kancelář: budova MěÚ Jeseník na
ul. K. Čapka, IV. patro, blok A, kan-
celář č. 408

Ze stávajících pracovníků Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Městského úřadu Jeseník byla vyčleněna pracovnice, která se
bude věnovat výhradně dětem se zvláštními potřebami spojenými
s výchovou, a to napříč celou ORP Jeseník.

Na městském úřadě působí kurátor pro děti a mládež

SENIOR TAXI města Jeseníku
Od 1. února 2017 jsme zavedli pro občany města Jeseníku novou službu – SENIOR TAXI města Jeseníku. Jde o zvýhodněnou přepravu
osob starších 75 let s trvalým pobytem ve městě Jeseník. Město Jeseník se bude podílet na úhradě nákladů. 
Služba je určena:
G pro občany s trvalým pobytem na území města

Jeseníku, kteří dosáhli 75 let (a výše), 

Služba je zajišťována:
G každý pracovní den v kalendářním roce v čase

od 06:00 do 15:00 hod.
G pouze pro přepravu osob na území města Jese‐

níku na předem určená stanoviště:
G Budovy Městského úřadu Jeseník

– radnice – Masarykovo nám.
– IPOS – ul. Karla Čapka
– Tovární ul. 
– Poliklinika
– Nemocnice
– Pošta
– Hřbitovy – Bukovice

                               – Jeseník
G Vlakové a autobusové nádraží
G Centrum sociálních služeb Jeseník
G Klub seniorů – Dukelská ul. 
G Praktický lékař

Výše úhrady:
G 20 Kč za jednu jízdu v jednom směru (nejvýše

5 ujetých km)
G službu lze telefonicky objednat na telefonním

čísle 737 25 85 25 dle aktuální potřeby uži‐
vatele služby na určeném telefonním čísle,
nejlépe den předem

G s držitelem průkazu SENIOR TAXI lze přepra‐
vit i jeho doprovod (max. 1 osobu), který
nehradí  platbu za přepravu

Co musím udělat, abych mohl službu využívat?
G podat si žádost o zavedení služby SENIOR TAXI

města Jeseníku na Městském úřadu Jeseník,
u Bc. Aleny Kalinové, budova IPOS, K. Čapka
1147/10, 4. patro, blok B, dveře č. 437 (vlevo
od výtahu) nebo u Kamily Králové, budova
radnice, Masarykovo nám. 1/167, přízemí,
kancelář Czechpoint

G předložit občanský průkaz
G předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P, pokud

jste držiteli – není podmínkou.

Po podání žádosti obdržíte průkaz SENIOR
TAXI města Jeseníku, kterým se budete pro-
kazovat při každé jízdě! (bez předložení tohoto
průkazu taxikáři nelze službu SENIOR TAXI měs‐
ta Jeseníku využívat!!!)

Tiskopisy k vyřízení SENIOR TAXI města Jese‐
níku (žádost, plná moc), najdete na stránkách
města  https://www.jesenik.org/odbory‐
m e u / 5 ‐ o d b o r ‐ s o c i a l n i c h ‐ v e c i ‐ a ‐
zdravotnictvi.html

A kolik bylo uskutečněno od 1. února 2017 do
31. května 2017 odvozů? – 315

A kolik bylo ujeto za stejné období kilometrů?
– 569,3 km.

Ve stejném období bylo vydáno celkem 242
průkazů na SENIOR taxi.

Bližší informace vám podá:
Bc. Alena Kalinová, tel. 584 498 406, 
e‐mail: alena.kalinova@mujes.cz

Nové sekačky na trávu

V červnu TSJ zakoupily dvě nové sekačky na trávu značky Etesia Bufallo.
Jde o model nové generace s řadou výhod oproti současnému vybavení. 
– výkon je min. o 30 % vyšší než u stávajících dosluhujících sekaček
– lze pracovat i při mokré trávě a v dešti
– konstrukce stroje zajišťuje perfektní střih a dokonalý sběr trávy
– hydraulické vysypávání koše o objemu 600 l až do výšky 1 800 mm
– úspora pracovní síly na hrabání a sypání do kontejnerů
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Folk a country se vrací do Jeseníku, na zahradu Katovny

Na zahradě Katovny se odehrálo
hned několik ročníků Jesenického
nuggetu, ještě předtím, než festival
migroval do ski areálu Miroslav
v Lipové‐lázních. V polovině čer‐
vence se však folková muzika na
zahradu Katovny vrátí – a v progra‐
mu lze nalézt hned několik „starých
známých“. Není náhodou, že s nápa‐
dem na akci přišel právě Miroslav
Hrdlička, donedávna dlouholetý

ředitel MKZ Jeseník a „otec zakla‐
datel“ Jesenického nuggetu.

Od páté večerní se na pódiu
vystřídá celkem osm kapel různého
ražení. Příznivci bluegrassu se
mohou těšit na ostravské BG Styl,
kteří neúnavně hrají již přes 20 let.
Z Ostravy přijede taktéž písničkář
Mike Fojtík s přáteli, jenž protkává
folkovou textílii bluesovými nitka‐
mi. Osvědčenou klasiku reprezen‐

tuje hodonínské Countrio a šum‐
perská Holátka, tedy kapely, které
na Jesenicku již zpestřily svými
country šlágry nejednu akci.
Z countryových vod pocházejí také
pražstí Nota Bene. Podruhé v tomto
roce přijede člověk, který má s Jese‐
nickým nuggetem také mnoho spo‐
lečného – Janko Kulich a jeho
Kolegium představí eklektický folk
s místy až rockovým nádechem.
Nebudou chybět ani zástupci z Je ‐
senicka. Plán B i California se
 představí se svým repertoárem
coververzí a možná se dočkáme
i nějakého zpestření jinak žánrově
konzistentního večera. Moderátor‐

ské taktovky se chopí Josef „Mlok“
Grim.

Rekapitulace závěrem: Folková
Katovna se uskuteční v sobotu
15. července od 17:00. Vstupenky
lze pořídit v rezervačním systému
MKZ Jeseník za 120 Kč, na místě
v den konání za 150 Kč. Akce se
koná za finanční spoluúčasti Olo‐
mouckého kraje. (jj)

Kdo se slzou v oku vzpomíná na dvacet ročníků folkového festivalu
Jesenický nugget, jehož nit byla přetržena v roce 2014, nechť zby-
stří. V sobotu 15. července se na zahradě Katovny uskuteční festival
Folková Katovna, který se zavděčí především příznivcům folku,
country a bluegrassu.

Díky MAP se učitelé více zajímají o nové metody
Jak jsme vás již v minulých

číslech informovali, projekt MAP
(Místní akční plán) umožňuje
mimo jiné další vzdělávání peda-
gogů. Ani v květnu tomu nebylo
jinak. Realizační tým ve spolu-
práci s pracovními skupinami
připravil 11.–12. 5. hned několik
aktivit v Olomouci a jejího okolí.
První návštěva směřovala do Pev‐
nosti poznání – interaktivního
centra vědy, které má ve své nabíd‐
ce 4 bohaté výstavy. V expozici
„Rozum v hrsti“ se nám mozkové
buňky vypařily jako pára nad
hrncem, záblesk jasného světla

a úplného zatmění jsme zažili
v expozici „Světlo a tma“, a nakonec
jsme se v digitálním planetáriu pro‐
letěli po galaxii. Druhá zastávka
následovala do MŠ Kralic, kde
pedagogové měli možnost nejen
sdílet své zkušenosti s ostatními,
ale i obohatit své schopnosti
a dovednosti v předškolním vzdě‐
lávání. 

V rámci dvoudenního vzdělávání
jsme měli příležitost zavítat do jedné
ze čtyř ScioŠkol v ČR. Poznat nejen

další možné inovativní metody ve
vzdělávání, ale iprostory azajímavé
lidi. Bylo pozoruhodné sledovat dis‐
kuzi mezi učiteli a „alternativním“
vedením školy. Mísila se různá téma‐
ta o principech, metodách zaměře‐
nými na individuální přístup
k dětem, využívání odlišných
výchovných a vzdělávacích plánů.

A jak jinak vnést do hodin něco
nového než tím, že si to učitel sám
prožije? Posledním výletem byla
exkurze v centru ekologických akti‐

vit Sluňákov u Olomouce. Prožili
jsme „Den na zeleném ostrově“, a to
doslova. Celým programem nás
provázela legenda o vzniku ostrova
Krakatau, která nám nastínila pří‐
rodní zákonitosti a vliv člověka na
životní prostředí. Zkoumali jsme,
objevovali a navraceli jsme život na
místa zničená výbuchem sopky.
Každý učitel obdržel materiály
s informacemi a návodem, jak
metody zavést do svých hodin
a nabídnout tak svým žákům zají‐
mavé cesty učení. 

Za realizační tým MAP 
Vendula Doleželová

Dechový orchestr s mažoretkami zářily na festivalu v Itálii
Dalším vynikajícím úspěchem
se mohou pochlubit členové
Dechového orchestru mladých
ZUŠ Jeseník společně s mažo-
retkami SZUŠ taneční s.r.o.
Jeseník.  

Z XVIII. ročníku Mezinárodního
soutěžního festivalu dechových
orchestrů a mažoretek, který se
konal ve dnech 30. května až 6.červ‐
na v italské Giulianově, přivezli tři
výborná ocenění, a to v nabité kon‐
kurenci více než dvaceti souborů,
například z Mexika, Francie, Itálie,
Chorvatska, Bulharska, Polska
a České republiky. V kategorii
orchestrů získali 3. cenu, v kate-
gorii mažoretek rovněž 3. cenu
acenu za sólový výkon získal člen
jesenického orchestru trombo-
nista Jakub Mrva.

V rámci festivalu se konalo něko‐
lik vystoupení – soutěž orchestrů
a mažoretek, vystoupení pro ital‐
skou státní televizi /ze všech účin‐
kujících byl vybrán právě jesenický
orchestr s mažoretkami/, krátký
pochod městem, společný 1,5 km
průvod všech zúčastněných orche‐

strů a vystoupení na závěrečném
ceremoniálu.

Poděkování za úspěšnou repre‐
zentaci školy, města, kraje a České

republiky patří všem členům orche‐
stru, mažoretkám a jejich vedou‐
cím. Velké díky též sponzorům
a přispívatelům, zejména Městu

Jeseník, Olomouckému kraji a PLL
a.s. Jeseník za finanční podporu této
akce. Bc. Tomáš Uhlíř, 

ředitel ZUŠ Jeseník

Členové Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník společně s mažoretkami SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník. 
Foto: ZUŠ Jeseník
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Na co si dát pozor při nákupu vstupenek kreditní kartou

Je ale pár věcí ze strany zákazní‐
ka, na které je třeba dát si pozor při
nákupu vstupenek. Na první pohled
se mohou zdát bizarní až hloupé,
ale dochází k nim. Třeba když zá ‐
kazník v posledním kroku zjistí, že
nevlastní kreditní kartu a pak je vel‐

mi rozčilen. Nebo při převodu
peněz z účtu na základě záloho‐
vé faktury, která přijde do 
e‐mailu. Také chyba! V prvním kro‐
ku je potřeba řádně si přečíst
postup a také smluvní podmínky,
které objednatel akceptuje, protože

zaškrtává souhlas. Další věcí, na kte‐
rou je třeba dát si pozor, je výběr
programu. Často promítáme dané
představení ve čtyřech různých ver‐
zích – 2D, 3D, s titulky nebo bez.
Proto výběr vyžaduje maximální
pozornost. Někdy dochází totiž
k tomu, že tyto problémy řeší
návštěvníci až při kontrolách vstu‐
penek a blokují tak frontu k odba‐
vení, zvláště pak při představení,
o která je velký zájem. Zatím se sna‐
žíme vše řešit individuálně domlu‐

vou, ale měli bychom se chovat jako
při nákupu letenky a netolerovat
chyby při zakoupení. 

Prosíme tedy všechny diváky, aby
byli při nákupu vstupenek a výběru
pozorní. V budoucnu opravdu
nebudeme tolerovat chybné náku‐
py a pozdější reklamace.

Děkujeme za pochopení a bude‐
me se těšit s vámi všemi na setkání
v našem kině.

Jiří Juráš, 
ředitel MKZ Jeseník

Začátkem května jsme spustili nový systém možnosti objednání
a elegantní nákup vstupenek kreditní kartou v Kině Pohoda. Spo-
lečně s touto inovací jsme vytvořili nový, přehledný web pouze
pro kino, do kterého jsme zakomponovali veškeré požadavky
nejnáročnějších uživatelů, samozřejmě v rámci našich možností.
Systém neustále kontrolujeme a vše běží, jak má. 

Jeseníkem zpátky v čase

Výstavu na téma město Jeseník v proměnách času na dobových foto‐
grafiích a pohlednicích, pořádá Město Jeseník ve spolupráci se Státním
okresním archivem Jeseník u příležitosti 750 let města. Od 27. června
do 28. září 2017 si návštěvníci Katovny mohou prohlédnout vybrané
unikátní snímky starého Jeseníku a dávno zaniklá zákoutí města. Sou‐
částí je promítání dobových snímků. Součástí výstavy je také připomínka
15letého výročí partnerství města Jeseník a polských Glucholaz. Inspi‐
rací k výstavě je průvodce po památkách města Jesenické toulky (zpra‐
coval jesenický archiv, 2009) a chystaná publikace k výročí 750 let
města. (LT)

Hvězdy a hvězdičky
Ve středu 9. srpna se starobylé
prostředí Sanatoria Priessnitz
rozezní operními tóny, které
otevřou brány hudebně zábav-
ného projektu s poetickým
názvem Hvězdy a hvězdičky. 

V průběhu odpoledne se vám
představí nejen profesionální uměl‐
ci v čele se sólistkou Národního
divadla a patronkou projektu me ‐
zzosopranistkou Michaelou Kapus‐
tovou, ale také amatérští nadšenci,
jimž učarovala Paní hudba. 

Z jesenických lázní zamíří
„hvězdný“ projekt do Kaple v Jese‐
níku, aby v těsné spolupráci s žáky
ZUŠ a jejich pedagogy dokázal, že
spojení profesionálů s malými
adepty umělecké profese dovede
svým nábojem rozzářit všechny, a to
zdaleka nejen účinkující. Nejprve
to bude 10. října v Hovorech od
klavíru, kterými provede moderá‐
tor Českého rozhlasu Dvojka Jiří
Holoubek. Do křesla pro hosty
usedne předsedkyně jaderné bez‐
pečnosti PhDr. Dana Drábová.
Pohled do profesního a osobního
života jaderné fyzičky osvěží
hudební produkce oblíbeného Uku‐
lelebandu ZUŠ Jeseník.

Hvězdnou pouť plnou hudby
a krásného slova završíme o měsíc

později 15. listopadu, kdy se
ruku v ruce s profesionály, před‐
stavovanými především sólistkou
Zlaté kapličky Michaelou Kapus‐
tovou, budou o přízeň diváků
ucházet malí i větší  žáci jesenické
umělecké školy. Dlužno dodat, že
nebe plné hvězd a hvězdiček by
přestalo zářit, kdyby nemělo své‐
ho finančního patrona, kterým je
generální ředitel Fenix Group a. s.
Cyril Svozil.

Přesnější informace o projektu
najdete na www.melodiaart.com. 

Michaela Kapustová. 
Foto: I. Sochorová

Otevírací doba knihovny 
(červenec, srpen 2017)

pondělí 8.00–12.00 13.00–17.00
úterý 8.00–12.00 13.00–17.00
středa zavřeno zavřeno
čtvrtek 8.00–12.00 13.00–17.00
pátek 8.00–12.00 13.00–17.00
sobota zavřeno zavřeno

Rybník u Vodní tvrze, 1922. Foto: SOkA Jeseník

Náměstí s radnicí, 40. léta 19. století. Foto: SOkA Jeseník
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sobota 1. července od 17 hodin
Areál Astur, Tovární ulice
SOS FESTIVAL 2017
Čeká vás opravdu zajímavá porce kvalitního
rock´n´rollu. Představí se kapely Public Relati‐
ons, Real Deal, Nirvana In the Name of Cobain,
Sjetej Křeček, Zlomenej Kakktus, Rockin Jackals´.
Novinkou bude elektro stage s DJ´s: Fly. com,
Saboter, P.S., N.T.K. se speciálním hostem. Další
novinkou bude sportovní část festivalu. Od 13:00
bude probíhat turnaj vnohejbalu na neoficiálním
povrchu a s vlastními pravidly. Můžete si také
vyzkoušet další aktivity jako slackline, discgolf,
stolní fotbálek, ping pong, beer pong, petangue
atd. Těšit se můžete ina originální VEHÝKL stage,
SOS TV, R.I.P. zeď a fotokoutek. Více info na
www.sos‐festival.cz. Vstupné 99 Kč.
Pořádá SOS Crew.

neděle 2. července v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se Zdeněk Jurčík Band z Jeseníku.
V případě nepříznivého počasí se tyto koncerty
konají v hale Léčebného domu Priessnitz!
Pořádá PLL a.s.

sobota 8. července od 17 hodin
Areál Astur, Tovární ulice
TŘI SESTRY RADEGAST TOUR 2017
Legendární skupina Tři sestry poprvé v Jese‐
níku v rámci tradičního letního Radegast Tour
2017! Dočkáte se velkolepé pódiové show
a dvouhodinového koncertu Tří sester a jejich
hostů, kde nebudou chybět jak nové, tak i léty
prověřené hitovky! Jako hosté vystoupí E!E
a další… Generálním partnerem je pivo Rade‐
gast. Více informací: www.trisestrytour.cz.
Vstupné 300Kč vpředprodeji, vden konání akce
350 Kč (možné zakoupit pouze v místě konání
koncertu!). Děti do 3 let zdarma, děti do 135 cm
platí 180 Kč (možné zakoupit pouze v místě
konání koncertu!). Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 9. července v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se dobrá společnost skvělých muzi‐
kantů z Jeseníku Down Beat Dixieland Band
pod vedením Ing. Tomáše Cetkovského. 
Pořádá PLL a.s.

pondělí 10. července v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Představí se částečně nevidoucí klavírní virtu‐
os, hudební skladatel, hudební pedagog,
mistr světa v r. 2012, Petr Bazala. 
Vstupné dobrovolné. 
Pořádá PLL a.s.

pondělí 12. července v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Představí se Petr Bazala. Vstupné dobrovolné. 
Pořádá PLL a.s.

Akce pátek 14. července v 17 hodin
Kaple
VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ 
ČLENŮ JESENICKÉ VÝTVARNÉ SKUPINY
Otevřeno denně od 10.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin. Vstup volný.
Pořádá JVS ve spolupráci s MKZ Jeseník.

sobota 15. července od 17 hodin
Zahrada Katovny
FOLKOVÁ KATOVNA 2017
Městská kulturní zařízení Jeseník srdečně zvou
příznivce folku, country, bluegrassu a veškeré
letní muziky vůbec na výroční akci, na které
nelze chybět. Účinkují: BG STYL (Ostrava),
CALIFORNIA (Jeseník), COUNTRIO (Hodo-
nín), HOLÁTKA (Šumperk), JANKO KULICH
A KOLEGIUM (SK), MIKE FOJTÍK & PŘÁTELÉ
(Ostrava), NOTA BENE (Praha), PLÁN B
(Jeseník), Moderuje – MLOK (Karviná).
Akce se koná za finanční spoluúčasti Olomouc‐
kého kraje. Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den
konání akce 150 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 16. července v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se populární country kapela z Lipové
lázní NáWrat pod vedením Milana Flendera. 
Pořádá PLL a.s.

pondělí 17. července ve 20 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
JANA BOUŠKOVÁ (HARFA) 
- KRÁLOVSKÝ KONCERT
Jedinečná, světoznámá umělkyně, tentokrát
vPriessnitzových léčebných lázních. Záštitu nad
koncertem převzal starosta města Jeseník
Ing. Adam Kalous a koncert se koná v rámci
750. výročí města Jeseník.  Prodej vstupenek ve
všech místech rezervačního systému MKZ Jese‐
ník. Vstupenky: běžná cena 160Kč, cena pro čle‐
ny Klubu přátel Klasika Viva 100 Kč (stejná
pravidla jako u koncertů Klasika Viva ‐ na jednu
kartu Klubu je možné zakoupit jen jednu vstu‐
penku, u vstupu je nutné se kartou prokázat).
Pořádá Agentura J+D a Roman Janků Manage-
ment s.r.o. a PLL a.s. ve spolupráci s MKZ Jeseník.

středa 19. července v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Představí se Petr Bazala. Vstupné dobrovolné. 
Pořádá PLL a.s.

pátek 21. července od 10 do 17.30 hodin
Hala Kongresového sálu, PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE
Iveta Filipová připravila zajímavé vyžití pro
všechny, „i výtvarně nenadané“, kteří si chtějí
myšlenkově a duševně odpočinout.
Pořádá Iveta Filipová a PLL a.s.

pátek 21. července v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Představí se Petr Bazala. Vstupné dobrovolné. 
Pořádá PLL a.s.

pátek 21. července ve 22 hodin
Před Léčebným domem Priessnitz, PLL a.s.
LETNÍ KINO
Film představíme dodatečně na zvláštních
pozvánkách a plakátech. Pořádá PLL a.s.

neděle 23. července v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se věhlasná kapela Dynybyly Band
z Jeseníku. Pořádá PLL a.s.

pondělí 24. července v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Představí se Petr Bazala. Vstupné dobrovolné. 
Pořádá PLL a.s.

středa 26. července v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
Představí se doc. Eliška Novotná, klavír a Jiří
Hanousek, violoncello (koncertní mistr Janáč‐
kovy filharmonie Ostrava a vítěz Pražského
jara). Vstupné 80 Kč. Pořádá PLL a.s.

pátek 28. července od 10 do 17.30 hodin
Hala Kongresového sálu, PLL a.s.
VÝTVARNÁ AKCE
Iveta Filipová podruhé…
Pořádá Iveta Filipová a PLL a.s.

Pátek 28. července v 19 hodin
Zrcadlový sál 
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Představí se Petr Bazala. Vstupné dobrovolné.
Pořádá PLL a.s.

pátek 28. - sobota 29. července od 18 hodin
Areál Na Smrťáku
OPEN AIR PÁRTY NA SMRŤÁKU 2017
I na rok 2017 pro Vás věrné připravujeme třetí
ročník DIY festivalu v Jeseníku Na Smrťáku.
Vystoupí kapely jak už z naší domoviny, tak i ze
zahraničí, veškeré občerstvení za rozumný
peníz, a stejně tak i vstupné. Prostě Punk’s for
Punk’s. Zahrají kapely: SENDERO, NON PRESI‐
DENT, STRUGGLING FOR REASON, ZRADA,
ADACTA, F*CKING ANGRY, PIVNICA, GINNUN‐
GAGAP, ZIMMER FREI, SCHEISS BÖHMEN,
INNOXIA CORPORA, STOLEN LIVES a další...
Pořádá Antonín Paloncý a Jiří Hastík.

neděle 30. července v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se světoznámá Oškerova dechovka. 
Pořádá PLL a.s.

pátek 4. srpna v 19.30 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
TATIANA SKVORTSOVA A RELAX BAND
Jedinečný koncert kapely RELAX BAND
z východních Čech s hostem, skvělou ruskou
mezzosopranistkou Tatianou Skvortsovou, kte‐
rá se tentokrát představí i písňovou, muziká‐
lovou, ale i populární a jazzovou tvorbou.
Vstupné 100 Kč. Pořádá PLL a.s.
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VÝSTAVA
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. 
Kurátor výstavy: Bc. Milan Rychlý, výtvarnice
výstavy: Bc.A Ivana Kužílková. Vstupné:
40/20 Kč, děti do 3 let zdarma.

DNE 22. 7. OD 10:00 DO 11:00 SE K VÝSTAVĚ
USKUTEČNÍ WORKSHOP PRO DĚTI OD 3 DO
5 LET. Minimální počet účastníků 2 děti.
Vstupné na workshop 30 Kč.

Vlastivědné muzeum Jesenicka

14. července - 13. srpna
Kaple
VÝSTAVA PRACÍ ČLENŮ JESENICKÉ VÝTVAR-
NÉ SKUPINY
Otevřeno denně od 10.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin. Vstup volný.
Pořádá JVS ve spolupráci s MKZ Jeseník.

27. června - 28. září
Výstavní síň Katovna
JESENICKÉ TOULKY 
ANEB JESENÍKEM ZPÁTKY V ČASE
Výstava tematicky zaměřená k 750 letům města
Jeseník u příležitosti 15 let partnerství města
Jeseník a Glucholaz. Vstup volný.
Pořádá Město Jeseník ve spolupráci se Státním
okresním archivem Jeseník.

6. června - 15. září
Pentagon
VÝROČNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
Vstup volný.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

Výstavy

sobota 5. srpna od 9 hodin
Areál Astur, Tovární ulice
22. JESENICKO SE BAVÍ 2017
22. ročník největší a nejoblíbenější akce v regio‐
nu. Oslava léta, pohody, dobré muziky, nálady
a zlatavého moku. Tradičně za účasti hvězdných
hostů tuzemské hudební scény: Mňága
a Žďorp, Fleret, Harlej, Alkehol, Moravanka
Jana Slabáka, Staré Pušky, Ptakustik a Styl
Music Orchestra. Doprovodné akce pro děti,
pivní soutěže a mnoho další zábavy... Akce se
koná za finanční spoluúčasti Olomouckého kra‐
je. Vstupné 100 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN:
5. 8.  22. JESENICKO SE BAVÍ 2017

26. 8.  KEJKLÍŘSKÁ SLAVNOST

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ BUDE DIVADLO
PETRA BEZRUČE 
OD 1. 7. DO 3. 9. ZAVŘENO!

6. června 2017 – 3. září 2017
Hlavní výstavní sál
PYTLÁK A JEHO ZBRAŇ
Vlastivědné muzeum Jesenicka Vás tímto zve
na výstavu prezentující celoživotní sběratel‐
skou vášeň jednoho zaníceného muže. Sbírka
pana Milana Hlásenského ukazuje postupný
vývoj arzenálu určeného k pytlačení zvěře, naj‐
dou se v ní jedinečné exempláře zbraní, z nichž
některé pamatují na zásadní události českých
dějin. 
Kurátorka výstavy: Mgr. Zuzana Blažková,
výtvarnice výstavy: Mgr. Markéta Kobierská.
Vstupné: 40/20 Kč.

DNE 8. 7. OD 10:00 DO 11:00 SE K VÝSTAVĚ
USKUTEČNÍ WORKSHOP „PO STOPÁCH PYT-
LÁCKÉ KOŘISTI“. Minimální počet účastníků
2 děti. Vstupné na workshop 30 Kč.

PŘEDNÁŠKA
VELKÉ ŠELMY A FENOMÉN FRAGMENTACE
KRAJINY – 27. ČERVENCE
Jeseníky jsou považovány za jedno z nejdivo‐
čejších míst v celé České republice, kde člověk
jen málo narušil místní přírodní poměry.
A šelmy jsou považovány za ztělesnění divo‐
kosti ‐ Jeseníky byly v dobách nízkého osídlení
domovem medvědů, vlků, rysů i kočky divoké.
Tato zvířata byla v dávnověku obávaná a záro‐
veň uctívaná – z vlka se dokonce stal člověku
společník nejvěrnější. S pozdější dobou byly
šelmy považované za škodnou, což vedlo k jejich
úplnému vybití na mnoha místech Evropy. Čes‐
kou republiku nevyjímaje. V současnosti se ale
šelmy vrací, a to nejen do Jeseníků. Co je táhne
zpět? A máme pro ně stále místo v dnešní době
luhů a hájů obehnaných pásy silnic a dálnic? 
Přednáška se bude konat 27. 7. od 19:30
v prostorách ,,Vinckova kafe“. Minimální
počet účastníků 4 osoby. Doporučené autobu‐
sové spojení z Jeseníku aut. nádraží je v 19:10,
zastávka P. Bezruč, odjezd nazpět ve 20:45;
22:12. Vstupné na přednášku 20 Kč.

EXKURZE
MOTÝLI NA HŘEBENI – 8. ČERVENCE
Exkurze za těmi létajícími klenoty naší přírody,
které si ještě pamatují doby ledové. Řeč je o oká‐
čích rodu Erebia, kteří jsou již léta předmětem
intenzívního studia pod taktovkou entomologů
z Jihočeské univerzity.  Účastníci exkurze se
pod dohledem botanika, entomologa, herpe‐
tologa a ornitologa seznámí s místním výzku‐
mem, s určováním okáčů a budou si moci
vyzkoušet vlastní lov pomocí motýlkářské síťky.
Trasa exkurze povede z Ovčárny přes Vysokou
holi k Jelení studánce, odkud se s případnými
zájemci o další poznávání vypravíme do pří‐
rodní rezervace Pod Jelení studánkou, která
hostí neobvykle početné mravenčí kolonie.
Minimální počet účastníků 4. Sraz s účastníky
exkurze v Jeseníku proběhne na autobuso-
vém nádraží v 7.30, autobus odjíždí v 7.45.
Návrat autobusem do Jeseníku z Ovčárny
v 16.50. Celková cena jízdného do 200 Kč.
Účastníci, nechť počítají s pevnou obuví, dostat‐
kem tekutin a ti, kterých se to týká, i s opalo‐
vacím krémem o vysokém ochranném faktoru.

Exkurzi povede Mgr. Zuzana Blažková, cena
exkurze je 30 Kč.

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 60/30Kč.
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 neděle 12:00 ‐ 17:00
Vstupné: 20/ 40 Kč.
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo
kafe“. Otevřeno: každý den 

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba
1. 7. ‐ 31. 7. pondělí až neděle 9:00 ‐ 17:00 hodin.

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

sobota 1. 7. v 17.00 hodin 2D/ DABING
JÁ, PADOUCH 3
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí
mimoní pomocníčci se vracejí v novém dobro‐
družství. A budou čelit neméně rafinovanému
zločinci jménem Balthazar Bratt. Vstupné
130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. Mládeži
přístupné.

pondělí 3. 7. v 18.00 hodin 2D/ DABING
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
V dalším pokračování svých fantastických dob‐
rodružství 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 100 Kč. Rodinné pasy 85 Kč.
Mládeži přístupné.

úterý 4. 7. v 19.30 hodin 
SMRTIHLAV
Není to jen malý český příběh. Je to velký příběh
druhé světové války. Do českých kin se chystá
další zahraniční film s účastí hollywoodských
hvězd, který se věnuje atentátu na Reinharda
Heydricha. Titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži
do 12 let nevhodné.

středa 5. 7. v 17.00 hodin 2D/ DABING
AUTA 3
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho‐
nic zjistí, že ho nová generace závodních aut
poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše
miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze
mladá automechanička Cruz Ramirezová, která
však sama pomýšlí na vítězství. Vstupné
120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.

Kino Pohoda
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čtvrtek 6. 7. od 21.00 hodin
BIOGRAF LETNÍ POHODA
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný insta‐
latér z vesnice Tuchlovice u Prahy. Je to poctivý,
šikovný řemeslník, který si nedokáže říci ani
o lásku, ani o peníze. Všem všechno spraví, ale
svůj život spravovat nedokáže. Vstup volný. 

pátek 7. 7. – neděle 16. 7.
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

čtvrtek 13. 7. od 21.00 hodin
BIOGRAF LETNÍ POHODA
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na
plný úvazek milující manželkou charismatic‐
kého a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem
jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky, milým
a korektním způsobem požádá o rozvod.
Vstup volný.

pondělí 17. 7. v 18.00 hodin 2D/ DABING
úterý 18. 7. v 18.00 hodin 3D/ DABING

SPIDER-MAN: HOMECOMING
Peter se snaží vrátit se ke svému běžnému živo‐
tu, což mu komplikuje touha dokázat, že by Spi‐
der‐Man mohl konat mnohem větší skutky, než
kterých se zatím odvážil. Ale když se objeví
nový padouch Vulture, ocitá se v ohrožení vše,
co je pro Petera skutečně důležité. Vstupné 2D
130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. Vstupné 3D
150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč. Mládeži pří -
stupné.

středa 19. 7. v 17.00 hodin 2D/ DABING
JÁ, PADOUCH 3
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí
mimoní pomocníčci se vracejí v novém dobro‐
družství. A budou čelit neméně rafinovanému
zločinci jménem Balthazar Bratt. Vstupné
130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč. Mládeži
přístupné.

čtvrtek 20. 7. od 21.00 hodin
BIOGRAF LETNÍ POHODA 
OSTRAVAK OSTRAVSKI
Česká filmová komedie, navazující na nejlepší
tituly z této oblasti naší filmové tvorby „Ostra‐
vak Ostravski“, byla volně vytvořena dle námětu
legendárního blogera a jeho sedmi knižních
bestsellerů s názvem Deniky Ostravaka. 
Vstup volný.

pátek 21. 7. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY
sobota 22. 7. v 19.30 hodin 3D/ TITULKY 

VÁLKA O PLANETU OPIC
Válka o planetu opic začíná dva roky po udá‐
lostech předchozího snímku Úsvit planety opic.
Vstupné 2D 130 Kč. Vstupné 3D 150 Kč. Mlá-
deži do 15 let nevhodné.

pondělí 24. 7. - úterý 25. 7. v 19.30 hodin 
DUNKERK
Očekávané válečné drama vizionáře Christop‐
hera Nolana vychází z událostí evakuace obklí‐
čených francouzských, britských a belgických
vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku
na jaře 1940. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhod-
né.

středa 26. 7. v 18.00 hodin 2D/ DABING 
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
Další epická bitva se blíží, opět se můžete těšit
na roboty a rychlá auta. 
Vstupné 120 Kč. Rodinné pasy 105 Kč. Mlá-
deži přístupné.

čtvrtek 27. 7. od 21.00 hodin
BIOGRAF LETNÍ POHODA 
MUZZIKANTI
Film plný písniček a melodií od folklorních
kořenů, až po mladou rockovou současnost,
odehrávající se na československopolském troj‐
mezí. V drsném, ale půvabném kraji Těšínského
Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu. 
Vstup volný.

pátek 28. 7. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY
sobota 29. 7. v 19.30 hodin 3D/ DABING

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
Valerian a Laureline jsou speciální vládní agenti
pro správu lidských území a jejich úkolem je
udržovat pořádek v celém vesmíru. Valerian
má se svou kolegyní více, než jen profesionální
záměry, neustále ji bombarduje milostnými
návrhy. Vstupné 2D 120 Kč. Vstupné 3D
150 Kč. Mládeži přístupné.

pondělí 31. 7. – neděle 6. 8.
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
VERNISÁŽ 4.7. v 17.00 hodin.
úterý 4. 7. – čtvrtek 31. 8. 2017 
REPRODUKCE OBRAZŮ MALÍŘE SE ZRAKO-
VÝM POSTIŽENÍM A VÝSTAVA VÝROBKŮ
ČLENŮ SONS ČR 
Prezentace činnosti jesenické odbočky SONS
ČR, z. s. Výstava je realizována v rámci Dnů umě‐
ní nevidomých na Moravě. Vstup volný.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC SRPEN 2017
* PO STRNIŠTI BOS * VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOU-
PEŽ * TEMNÁ VĚŽ * KŘIŽÁČEK * ZABIJÁK
A BODYGUARD a další *

FOYER A „CAFÉ” OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

KINO POHODA NA INTERNETU
www.kinopohoda.cz
Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek do Kina
Pohoda! 
Pro rezervaci navštivte naše internetové strán‐
ky!

NOVINKA: Možnost zakoupení e-vstupenek!
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KONCERT
POPULÁRNÍCH MELODIÍ

Sólisté:

Tatiana SKVORTSOVA – zpěv (Rusko)
Sidonie ILŠNEROVÁ – housle (Česká republika)

Doprovází:

Taneční orchestr  RELAX BAND 
se zpěvačkou

Michaelou ŘEHÁKOVOU
kapelník Jan DREJSL

PRIESSNITZOVY 
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JESENÍK

Kongresový sál

Pátek 4.srpna 2017 

od 19:00 hodin
 

Vstupné: 100,- Kč

                                                    

Program činnosti Klubu turistů Jeseník – červenec
1. července: Ostružná – Branná – Kronfelzov – Petříkov
Délka trasy 16 km, autobus v 7:45 hod., vycházku připravila H. Keprto‐
vá.
8. července: Supíkovice – Prokletá - Vápenná
Délka trasy 15 – 20 km, autobus v 8:30 hod., špekáčky s sebou. Vycházku
připravil P. Hájek.
22. července: Ondřejovice – Javorná
Turistická vzpomínka na zemřelé kamarády. Délka trasy 15 km, start:
Ondřejovice, kostel sv. Martina v 9:00 hod.
29. července: Malá Morávka – Karlov – rozhledna Nová Ves – Žďárský
potok
Délka trasy 14 km, autobus v 7:45 hod., vycházku připravila E. Havrilo‐
vá.
Změna tras vyhrazena – podle aktuálního počasí a povahy terénu. (jš)
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LETNÍ KINO
Zažijte unikátní atmosféru letního kina před Sanatoriem Priessnitz s výhledem
na hřebeny Jeseníků a vůní rozkvetlých rododendronů. O výběru večerního
filmu můžete rozhodnout i Vy v prvním červencovém týdnu na našem face‐
bookovém profilu.
21. 7. od 22.00 hodin – před sanatoriem Priessnitz
11. 8. od 22.00 hodin – před sanatoriem Priessnitz

DISCGOLF PRIESSNITZ CUP 2017 – třetí ročník
amatérského turnaje v discgolfu pro všechny
generace
V sobotu 8. 7. 2017 Vás zveme na 3. ročník Priessnitz cupu vdiscgolfu.  Zájemce
prosíme o registraci na stránkách
http://www.discgolf.cz/index.php?id=turnaje. 

LÁZEŇSKÉ KOLOBĚŽKOVÁNÍ – NETRADIČNÍ
ZÁVOD PRO VŠECHNY MILOVNÍKY KOLOBĚŽEK
S FIRMOU KOSTKA
Poslední červencovou sobotu se
uskuteční den na koloběžkách pro
širokou veřejnost. Akce odstartuje
dopoledními závody pro děti (roz‐
děleno do kategorií podle věku)
a vyvrcholí v odpoledních hodinách
závody pro dospělé.

BIATLON PRIESSNITZ CUP 2017 – nultý ročník
soutěže v biatlonu pro děti a dospěláky 
Nejen pro ty, kteří si oblíbili zimní biatlon, chystáme v sobotu 19. 8. 2017
jeho letní verzi. V dopoledních hodinách bude připravena soutěž pro děti
a odpoledne pro dospělé.

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK
jezdí lázeňské okruhy a do Jeseníku, dále jezdí do Fau‐
naparku, na Čertovy kameny, do jeskyní Na Pomezí,
a to vždy od pátku do neděle. 
Více informací na www.priessnitz.cz.

69. sezona
Promenádních 
koncertů
Letos v létě opět přivítáte v areálu
lázní celou řadu vynikajících muzi‐
kantů, a to v rámci tradičních neděl‐
ních promenádních koncertů, na
které Vás srdečně zveme. Koncerty
se konají za každého počasí
v hudebním altánu na Ripperově
promenádě nebo v hale Sanatoria
Priessnitz. 

Hudební altán na
promenádě – každou
neděli v 15.00 hodin

2. 7. Zdeněk JURČÍK Band
9. 7. Down Beat Dixieland Band

16. 7. Dynybyly Band 
23. 7. NaWrat 
30. 7. Oškerova dechovka

6. 8. Jesenická dvanáctka
13. 8. Brass Band Šohaj
20. 8. Holátka
27. 8. Down Beat Dixieland Band

3. 9. Jesenická dvanáctka

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

ZA SPORTEM
LETNÍ SPORTOVIŠTĚ 

otevřena denně od 10.00 do
18.00.
Půjčovna elektrokol, dětských kol,
odrážedel, koloběžek a sportovních
her (badminton, kroket, volejbal,
nohejbal, míče).
Park her (minigolf, ruské kuželky,
Člověče nezlob se, pétanque).
Balneopark, Fitpark, DiscGolfpark
v provozu!
Háj Víly Ozdravy již v provozu!

LÁZEŇSKÉ FITNESS
PO 15.00–16.30, 
ÚT–PÁ 15.00–20.00,
SO 8.00–12.00, 
NE 15.00–20.00.
Jednorázové vstupné 60 Kč. Vacu‐
Fit Thermal 60 Kč. Happy hours
(každé úterý a čtvrtek od 18.00 do
20.00) 30 Kč. Permanentka měsíč‐
ní 500 Kč. Permanentka 10 vstupů
Fitness / VacuFit Thermal 540 Kč.

CYKLOPOINT JESCYKLO již v provozu

V rámci letošního ročníku Závodu míru – GRAND PRIX PRIESSNITZ SPA
2017 byl zprovozněn za účasti českého národního týmu cyklopoint, který
bude sloužit všem cykloturistům a nadšencům cyklistiky. Můžete si do
něj zdarma uschovat svá kola, dále pak využít servisní zázemí – dofoukání
kol, umytí kol, opravu kol. Neváhejte a zavítejte do areálu Priessnitzových
léčebných lázní na kole, uschovejte si je zdarma v cyklopointu a relaxujte
v balneoparku.
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Žáci ZŠ Fučíkova 
roztančili celé náměstí
V rámci oslav 750 let města Jeseníku připravila Základní škola
Fučíkova čtyřdenní akci, kterou 16. května odstartoval Den ote-
vřených dveří na pracovišti Rudná. Přípravná třída vystoupila
s blokem  říkanek, veršovaných pohádek a logopedických bás-
niček. Žáci VI. B se zase prezentovali pohádkou doprovázenou
na drumbeny a paní učitelka Martinková předvedla práci s pejsky. 

O den později proběhl Den otevřených dveří na naší hlavní budově na
Fučíkově ulici, který byl zkouškou na den D s datem 20. května. Tento
den totiž vypukly Sousedské slavnosti nejen na náměstí v Jeseníku, ale
také v prostorách u knihovny a v zahradě ZŠ Průchodní. Této slavnosti
se účastnilo mnoho MŠ, naše i vedlejší ZŠ z Jeseníku, taktéž další organizace
jako Duha Jeseník, Šachový klub a Jesenická nemocnice. Na náměstí také
probíhala výstava prací „Co bych chtěl v Jeseníku změnit, upravit“, tuto
soutěž vyhlásila a uspořádala naše škola. 

Vystoupení žáků naší ZŠ na Sousedské slavnosti bylo zhruba hodinové.
Každé vystoupení si žádá silný nástup a o ten se postarali žáci Patrik
Dirda, Iveta Dirdová, Klára Schuchová a stejný počet dospělých, tedy Kate‐
řina Gajdošová, Kateřina Vaňková a paní Fačevicová. Velký potlesk sklidilo
bubnování na africké bubny djembe, o další číslo se postarali žáci z pří‐
pravné třídy pod vedením Jitky Kaňovské. Svůj um předvedli již žáci z Fučí‐
kové, Rudné a teď následovaly Vlčice. Děti krásně zpívaly s hudebním
doprovodem známé písně z pohádek, po odeznění první písně vypověděla
ale technika, a tak děti zpívaly bez hudebního doprovodu. Sólo úspěšně
zvládla Sára, jež sklidila obdiv a potlesk přihlížejících. Blížila se naše
pomyslná třešnička na dortu ‐ flashmob, tanec v podání všech našich
žáků, většiny vyučujících i pana ředitele Zdeňka Bílka. Tancem jsme roz‐
pohybovali téměř celé náměstí, za což jsme velmi rádi. Choreografii při‐
pravila naše šikovná paní učitelka a tanečnice Jana Mrázová. 

Velké poděkování všem vystupujícím dětem, podporujícím rodičům,
učitelům i vedení školy!  Další poděkování patří paní Fačevicové, ředitelce
Duhy Jeseník, jež s naší ZŠ dlouhodoběji spolupracovala a žáky dovedla
k pěknému vystoupení. Poděkování patří též Sudetikusu za uspořádání
celých slavností a taktéž městu Jeseník, jež nás podporuje! Na závěr našeho
programu proběhlo vyhlášení soutěže „Co bych chtěl v Jeseníku změnit,
upravit“, ve které žáci naší školy sklidili hned několik úspěchů. 

Akce, jež naše ZŠ doposud uspořádala u příležitosti oslav města, vedly
ke spolupráci, k pěkným zážitkům a to nás ještě jeden čeká…Výlet na Pra‐
děd! Kateřina Gajdošová

Budoucí mistři černého řemesla soutěžili
Na konci dubna se v  areálu
Střední odborné školy vHorních
Heřmanicích uskutečnila Celos-
tátní soutěž v  odborných
dovednostech žáků oboru Umě-
lecký kovář a zámečník, pasíř. 

Kvůli počasí se však ze čtyř
pozvaných škol dostavila pouze
Střední škola řemeslná z Jaroměře
v zastoupení učňů Lukáše Hellin‐
gera a Jana Findejse. Naší školu
reprezentovali Ondřej Čajan s Jaku‐
bem Žouželkou.

Žáci však soutěž nevzdali a zod‐
povědně splnili všechny úkoly.
Prvním bylo vykování trojramen‐
ného svícnu o rozměrech 450 mm
na výšku a 350 mm na šířku v časo‐
vé dotaci 180 minut. Druhým úko‐
lem bylo vytvořit užitkový předmět
(klepadlo, zdobený pant, věšák, lžíci
na boty, štítek na dveře apod.) v čase
150 minut. Třetím a posledním
úkolem byla kresba tužkou v limitu
90 minut. 

Hodnotitelé ze Společenstva umě‐
leckých kovářů azámečníků akovářů
‐ podkovářů Čech, Moravy aSlezska,
pan Jiří Baťa, Ivo Stawaritsch a MgA.

Jaroslav Křížek, provedli odbornou
klasifikaci každé části výrobku. Jese‐
nická škola se umístila na prvním
místě. Lenka Lukešová

Na učně čekaly tři úkoly, vykování trojramenného svícnu, užitkového předmětu
a kresba tužkou. Foto: archiv školy

Smetanovy sady opět ožily 
pohádkovými postavami…

Čerti, ježibaba, princ, vodník, Popelka, Karkulka, Budulínek, Kocour
v botách, princezna, Rumcajs a Manka se v sobotu 27. května sešli
ve Smetanových sadech a proměnili je v Pohádkový les. 

Během krásného slunečného odpoledne děti plnily spoustu pohádko‐
vých úkolů a na vyznačené trase objevovaly svoje oblíbené pohádkové
postavy. Dospělí si zavzpomínali na dětství a děti si užily spoustu zábavy.
Za splněné úkoly, a pokud poznali pohádku, dostali všichni razítko na
pohádkovou kartu, kterou na konci trasy odevzdali klaunovi. Za to získali
medaili, balónek a zatočili si kolem štěstí. Nakonec si z kouzelných pytlů
vylosovali odměnu. Součástí celé akce byla také zábavná zóna pro děti –
mohly řádit ve skákacím hradu, na dětském hřišti, nechat si pomalovat
obličej nebo si koupit zmrzlinu a další dobroty. Na dospěláky čekal gril
a posezení na letní zahrádce. 

Pohádkový les pro děti připravilo Středisko volného času DUHA Jese‐
ník ve spolupráci s MŠ Karla Čapka a herci divadelního souboru Neza‐
kopneš k 750letému výročí města Jeseník. Za spolupráci děkujeme
Tenisovému klubu Jeseník a MKZ Jeseník. Akce se zúčastnilo bezmála
450 dětí s doprovodem rodičů i prarodičů. Věříme, že se stane krásnou
každoroční tradiční akcí ke Dni dětí a že za rok Smetanovy sady znovu
ožijí pohádkami…

Pavla Ježová, Středisko volného času DUHA Jeseník

Stovky dětí si v Pohádkovém lese užily spoustu soutěží a zábavy. Foto: SVČ Duha

Fotosoutěž
Město Jeseník vyhlásilo u pří-

ležitosti nadcházejících oslav
750. výročí první zmínky o Jese-
níku fotosoutěž na téma: Jeseník
a jeho okolí v proměnách ročních
období. Nejzdařilejší fotografie
budou prezentovány v IC Katovna
a pět autorů nejlepších snímků zís‐
ká hodnotnou knižní publikací
o Jeseníku, dalších pět obdrží drob‐
né upomínkové předměty. Snímky,
nejvíce však tři, zasílejte pouze
v elektronické podobě do 31. čer-
vence 2017 na adresu: fotojese-
nik@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. Mini‐
mální rozlišení každé fotografie:
800×600 px. Nekvalitní fotografie
budou vyřazeny. Fotosoutěž je urče‐
na amatérským fotografům bez roz‐
dílu věku.

Více o soutěži na www.jese-
nik.org/750 (red)
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Radost z dosažených vítězství
Květen je spojován s romantikou, s prvními výlety žáků a blížícími se prázdninami. Život školy
v tomto měsíci nabíral na obrátkách. Někteří žáci s učiteli vyjeli mimo Jeseník, další se připravovali
na orientační běh městem, jednotlivé třídy si chystaly vlajky a tradiční výrobky evropských národů
na projektový den Sport nás spojuje a děti z družiny se učily snímat otisky prstů na jesenickém
oddělení kriminalistiky Policie ČR. Horké paprsky slunce v posledních májových dnech neomylně
naznačovaly, že dny volna jsou téměř za dveřmi. 

Přeji všem žákům, rodičům i učitelům krásné prázdniny plné příjemných zážitků a pohody.
Mgr. Svatopluk Sekanina

Okresní kolo Poháru rozhlasu  
Pohár rozhlasu  je tradiční každoroční soutěž,

která vytváří a udržuje atletické tradice na školách
a podchycuje chlapce a děvčata k pravidelnému
aktivnímu sportování. Letošní ročník jsme opět
pomáhali organizovat v krásném sportovním areálu
naší školy na ulici Nábřežní. Soutěže se zúčastnili
žáci 2. stupně většiny základních škol a nižšího gym‐
názia okresu Jeseník. Zajímavé souboje probíhaly
ve skoku dalekém, vysokém, vrhu koulí, hodu kri‐
ketovým míčkem, sprintu, vytrvalostních bězích
a ve štafetách. Naši žáci získali v soutěži družstev
celkové vítězství ve všech kategoriích a individuální
pomyslné medaile vybojovali téměř ve všech disci‐
plínách.

Matematické úspěchy na Průchodce 
Letošní rok je opravdu úspěšný. Nedávno jsme ve

vědomostních soutěžích prvního stupně sklidili
vavříny v jazyce českém a anglickém a už je tady
další  úspěch v matematice. Pět žáků z našich
pátých tříd postoupilo do okresního kola Pythago‐
riády a z 18 účastníků jsme si první a druhé místo
odnesli do naší školy. Jan Kasal  tentokrát ukázal
záda všestranně nadanému Vojtovi Grygovi. Ale ani
Tomáš Budina, Klárka Kroupová a Nikol Zemanová
se nemají za co stydět.  

2. ročník World Orienteering Day

Ve středu 24. května naše škola, ve spolupráci
s OB Zlaté Hory, uspořádala u příležitosti 750 let
města Jeseníku a World Orienteering Day – Den
orien tačního běhu. Závody byly organizované nejen
pro žáky naší školy, ale také pro odvážlivce z ostat‐
ních škol. I přes zakaboněné počasí a riziko deště
se na start postavilo celkem 645 žáků ze ZŠ Jeseník,
ZŠ Fučíkova, ZŠ Stará Červená Voda a Gymnázia Jese‐
ník. A kdo vlastně vyhrál? Vyhráli všichni, kteří se
zúčastnili a doběhli do cíle. 

Odhalili tajemství lidského těla 
Ve čtvrtek 18. května navštívili žáci osmého roč‐

níku výstavu „Lidské tělo“ v Praze.

Měli možnost vidět kosterní systém, svalstvo,
reprodukční a dýchací orgány, krevní oběh a další
části lidského těla. Výstavou je provázel sympatický
student medicíny, který jim k jednotlivým exponá‐
tům poutavou formou podal ucelený výklad a zod‐
pověděl případné otázky. Žáci měli možnost vidět
také orgány lidského těla poškozené vlivem
nesprávného životního stylu, přejídáním, zdravé
plíce vedle zčernalých plic kuřáka. Připravena byla
i interaktivní část, ve které si mohli pod odborným
vedením mediků vyzkoušet první pomoc. 

Kluci jeli na republiku ve vybišce
Kluci z naší školy se stali 18. května v Prostějově

vítězi krajského kola, a tím si po pěti letech zajistili
účast na 10. republikovém finále ve vybíjené, které
se uskutečnilo 13. a 14. června v Kempu Pecka v Krá‐
lovéhradeckém kraji. Pro vaši představu to zname‐
ná, že Základní škola Jeseník byla mezi čtrnácti
nejlepšími školami z celkového počtu přes čtyři tisí‐
ce škol v České republice. Dokázali porazit všech
pět soupeřů z ostatních okresů našeho Olomouc‐
kého kraje. Ovšem to není všechno, ani naše dívky
se nenechaly zahanbit a skončily na bedně. Krásné
3. místo je rovněž supervýsledkem naší školy. Ačko‐
liv je vybíjená pouze doplňkovým sportem ve výuce
tělesné výchovy na prvním stupni a ne všichni ji
mají v oblibě, tak většina žáků si tělesnou výchovu
bez „vybišky“ nedovede představit. 

Výtvarníci zabodovali, jsme první!
Naše šikovné děti získaly už několik prvních a dal‐

ších míst ve výtvarné soutěži. Poprvé v soutěži
vyhlášené městem Jeseník  „Město slaví 750 let“.
V této soutěži výrazným způsobem ukázala naše
škola, že jsme skvělí. Tolik ocenění na prvních třech
místech, tolik čestných uznání! Podruhé se nám
skvěle dařilo v soutěži vyhlášené ZŠ Jeseník, Fučí‐
kova „Co chci v Jeseníku  změnit nebo upravit“. A zase
obrovský úspěch! Obsadili jsme všechna první místa
ve všech kategoriích, místa druhá i třetí.  ZŠ Jeseník
to prostě umí, máme dobré a šikovné učitele a uči‐
telky, skvělé a šikovné žáky. 

Historie v každém koutu města
Poslední hodinu semináře z dějepisu jsme strávili

netradičně. Vyučování jsme zahájili na náměstí a his‐
torickou lekci tentokrát vedla ředitelka okresního
archivu paní Bohumila Tinzová. Cílem setkání byla
prohlídka centra Jeseníku, areálu někdejšího kláš‐
tera Voršilek, okolí Vodní tvrze a Katovny. Výklad
byl nejen poutavý, ale i velmi poučný. Dozvěděli
jsme se, kde stojí na náměstí nejstarší dům, kde bylo
v Jeseníku první kino, nebo k čemu sloužila budova,
kterou dnes nazýváme Katovnou.  Škoda jen, že jsme
vyučování nemohli zakončit plánovanou sladkou
tečkou a místo zmrzliny v kornoutku jsme byli zchla‐
zeni ledovou sprchou z nebe. 

V mateřince
na Jiráskově to žije

Pracujeme – putujeme – proží‐
váme – slavíme, tak by se dal zjed‐
nodušeně popsat život dětí v MŠ
Jiráskova. Společně se podílíme na
pěstování zeleniny a bylinek, pozo‐
rujeme pulce v tůňce, poznáváme
vývoj motýla ve všech stádiích a pak
ho vypustíme do světa… Obdivu ‐
jeme krásu Jeskyní Na Špičáku,
navštěvujeme ZŠ Boženy Němcové
s výměnnými programy a také vítá‐
me vzácné návštěvy z radnice s pře‐
kvapením… Ještě toho máme hodně
před sebou. Tým MŠ Jiráskova

Vypouštění motýla. Foto: MŠ

Návštěva Jeskyní Na Špičáku.

Zavítal k nám pan starosta.
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Jeseník očima návštěvníků:

Kdo a odkud jste, co děláte? 
Adéla a Vendula O., jsme z Moravy

z Vyškova, studujeme na gymnáziu,
2. ročník, jsme dvojčata, je nám 17
let.

Co vás sem přivedlo? Jste zde
poprvé? 

Adéla: Odmalička jsme jezdily na
Rejvíz a navštěvovaly Jeseník i jeho
okolí. 

Vendula: Tento rok jsme se
sestrou, stejně jako vloni, přijely na
Velikonoce navštívit mamku v Pri‐
essnitzových lázních. I přes to, že
jsem v Jeseníku byla již mnohokrát,
jsem nikdy lázně pořádně nena ‐
vštívila.

Kde nebo co se vám v Jeseníku
a okolí líbilo?

Adéla: Líbí se mi tady příroda
a možnosti, že můžu pořád někam
chodit a je těch různých cest tolik,
že můžu objevovat nové a nové. 

Vendula: Moc se mi líbí zdejší
klidná atmosféra, překrásný výhled
a čerstvý vzduch. Ráda chodím i na
procházky po pramenech. Také se
ráda vracím na Rejvíz, k mechovým
jezírkům.

Co se vám zde nelíbilo, co zde
chybí…?

Adéla: To opravdu nedokážu říct,
Jeseník mám spojený jen s příjem‐
nými vzpomínkami.

Vendula: Nad otázkou, co se mi
zde nelíbí, jsem se musela pořádně
zamyslet. Jedinou výtku k tomuto
místu mám snad jedině ohledně
počasí, a to poté, co jsme na Veliko‐

noce zůstaly zasněžené a nemohly
jsme odjet domů. Na VELIKONOCE!
Nikdy předtím jsem je neslavila
odhrabáváním sněhu, byl to vskut‐
ku zajímavý zážitek.

Až budete po čase doma, co se
vám vybaví, když se řekne Jese-
ník (slovo, pocit, zážitek)?

Adéla: Nyní je to určitě odhazo‐
vání sněhu, 19. dubna jsem ještě
opravdu nikdy tolik sněhu neza ‐
žila ☺

Vendula: Vybavím si krásnou pří‐
rodu, čistý vzduch, mechová jezírka
a výborné zákusky z Vinckovy cu ‐
krárny nedaleko lázní.

Umíte si představit, že byste zde
žily trvale?

Adéla: Toto si představit neumím,

i když je Jeseník nádherné město
a kolem něj nádherná příroda, bývá
tam dlouho zima a já mám ráda vel‐
ké teplo. Takže žít bych zde asi
nemohla. 

Vendula: Určitě si dokážu před‐
stavit v budoucnu zde bydlet, jedi‐
né, co mi v tom brání je již
zmiňované počasí a nedostatek
trpělivosti při odhazování sněhu.

Co byste vzkázaly nebo popřály
obyvatelům Jeseníku?

Adéla: Vytrvejte a zvelebujte stále
svoje město a já se budu vždy ráda
vracet.

Vendula: Pevné nervy, silné ruce,
ale hlavně, ať si naplno užívají pří‐
rodu kolem. 

(jg)

Odhrabávání sněhu na Velikonoce je zajímavý zážitek

Z letopisů města Jeseníku – 20. výročí stoleté povodně 1997
Vím, že neumím počítat. Ale 1813, 1903 a 1997 mi zhruba na stoleté střídání katastrofických povodní vychází. I když ona „stoletost“
spočívá v množství vody, které podle záznamů meteorologů napršelo. Ale v paměti lidí spíše zůstávají vryty zážitky, kdy valící se
voda ulicemi Frývaldova a Jeseníku dosahovala výše přes jeden metr a v korytu po soutoku obou řek vystoupala čtyři metry nad
normál. 

Tak tomu bylo 10.–11. července
1903, obdobně povodeň udeřila
6.–9. července před 20 lety. Po ‐
díváme‐li se do dobových novin,
na jdeme tam objektivní zpravo‐
dajství. Dnes se historické bádání
ubírá trochu jiným směrem, zají‐
má se více o subjektivní prožitek,
o výpovědi pamětníků, které plas‐
tičtěji doplní zachovaná strohá
hlášení krizového povodňového
štábu a hasičů. Věřím, že nebude
na škodu, když se s vámi podělím
o vlastní zážitek. 

Když jsem v neděli 6. července
přijížděl autobusem od Bruntálu
přes Vidly do Jeseníku, voda v Bělé
již bouřila. V pondělí, když jsem
viděl, jak se Bělá u kina vyvalila
z koryta, ani pytle s pískem ji neza‐
držely, a tekla po budovaném
obchvatu, vzal jsem si foťák a šel
okolo Staříče po Vodní a Březinově
ulici k soutoku obou řek. Dál už to
nešlo. Obešel jsem to dokola až
k mostu před Českou Vsí, který již
mizel pod údery vod, trosek
a kmenů. A v noci z pondělí na úte‐
rý se situace stala kritickou. 

Bydlím u řeky Staříč na Fučíkově
ulici. V noci přišli, že se máme
okamžitě evakuovat, protože náš
dům je ohrožen. Evakuovat? Co
zachránit? A jak? Já – tenkrát ještě
učitel na gymnáziu – měl plný byt
knížek. Přece je tu nenechám!
„Nikam nejdu!“ bylo mé bláznivé

rozhodnutí. A tak jsem celou noc
seděl v okně a díval se, co řeka
vyvádí. Na mostě, kde se kříží Fučí‐
kova a Lipovská ulice, stálo auto
a pomocí lana a navijáku zde vyta‐
hovali o most zaseknuté kmeny,
aby se uvolnila zátka, voda se pře‐
stala rozlévat do okolí a most zůstal
zachován. Dodnes mám před očima
neznámého člověka, jehož ve tmě,
osvětleného jen reflektory auta, za
příšerného hukotu vody spouštěli
na laně s motorovou pilou nad bou‐
řící živel, aby mu uvolňoval cestu.
Podařilo se to a ráno se voda vrátila
zpět do svého koryta. Vše mi však

došlo a zle se mi udělalo až poté,
co jsem uviděl, jak voda vzala silnici
naproti lékárny a tato ničivá síla se
zastavila jen kousek od našeho
domu… Nevím, zdali byl tento můj
„neznámý hrdina“ nějak odměněn
(jak to chodí u nás, medaile si roz‐
dávali hlavně ti nahoře za organi‐
zační práci), tak mu s vděčností
věnuji tuto vzpomínku.

Taky jsem – sice pozdě – pocho‐
pil mou maminku, která si tuto
hrůzu musela prožít na Bruntál‐
sku o rok dříve. Dům, postižený
povodní, po zimních měsících
praskl od základů do štítu a ona,

sledujíc v televizi hrozné zprávy
z povodní na Jesenicku, nevěděla,
co se mnou je, a proto zažila další
týden hrůzy, který se podepsal na
její psychice a zdraví. Další zimy
se již nedožila. 

Ačkoli se mně, na rozdíl od mno‐
ha občanů Bělé, České Vsi, Písečné,
Mikulovic skutečně nic nestalo,
nebyl jsem poškozen na zdraví ani
na majetku, dodnes, když se v noci
rozprší a voda začne pod mostem
hučet, vzbudím se a jdu se k oknu
podívat, co Staříč provádí…

Květoslav Growka, 
SOkA Jeseník

Zničený most před Českou Vsí. Foto: Květoslav Growka
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Jeseníky kolmo, koňmo, autem, pěšky i na elektrokole 
JESENICKÉ KOUPALIŠTĚ 

Návštěvníci venkovního koupaliště v Jeseníku
se mohou těšit na vodní atrakce a odpočinkové
zóny. Otevřeno je za příznivého počasí od 9. červ‐
na od 9 do 19 hodin.  Celodenní vstupné pro
dospělé je 60 Kč, pro děti do 15 let a seniory
40 Kč a pro děti do 6 let je vstup zdarma. Více
informací na www.jesenickekoupaliste.cz.

NOVÁ LETNÍ HRA BRÁNY JESENÍKŮ
Člověk je od přírody tvor
hravý. A nezáleží na

věku. Od 1. července
2017 proto pro
návštěvníky nejvyš‐
ších moravských hor

startuje nová hra
Brány Jeseníků. Stačí

uchopit pomyslný klíč
a Jeseníky se před vámi ote‐

vřou dokořán. Jak? Navštivte na Bruntálsku,
Krnovsku, Jesenicku, Javornicku, Rýmařovsku
a Vrbensku zajímavé turistické atrakce,
a zapojte se do soutěže. Po absolvování čtyř
cílů (placených i neplacených) si můžete
zakoupit za 12 korun v příslušném informač‐
ním centru nálepku ze speciální edice a po
doložení návštěvy dalších čtyř máte nárok na
koupi turistické známky z limitované edice
v hodnotě 35 korun. Každá brána (lokalita)
Jeseníků má svou vlastní edici známek a nále‐
pek. A pokud se stanete n‐tým účastníkem hry,
pak k nálepce nebo známce obdržíte zajímavou
cenu nebo poukázku na ni. Informace o sou‐
těžních turistických cílech a pravidlech hry
naleznete na webu www.rodinne‐
jeseniky.cz v sekci soutěže a bonusy nebo
v jesenickém IC Katovna. 

CYKLOVÝLET ZA VÝHLEDY

Nové jesenické cyklotrasy JesCyklo nabízejí
pět okruhů s různými stupni obtížnosti. Střed‐
ně obtížný červený okruh o délce 22 km vás
zavede z Jeseníku do osady Bobrovník a nově
otevřených Schrothových léčebných lázní
v Dolní Lipové. Příjemné osvěžení a ochlazení
na vás čeká v Jeskyních Na Pomezí nebo v uni‐
kátním venkovním balneoparku v Priessnit-
zových léčebných lázních. V nedaleké České
Vsi můžete navštívit Muzeum veteránů
a v Jeseníku některou z expozic Vlastivědného
muzea Jesenicka. Cyklotrasa je vhodná také
pro elektrokola. www.jescyklo.cz

PO HORÁCH NA ELEKTROKOLE
Jeseníky na elektrokole? Proč ne! Stále popu‐

lárnější elektrokola nabízejí možnost snadněj‐
šího pohybu, což ocení lidé s nižší kondicí,
zdravotním hendikepem nebo senioři. Za jediný
den zvládnete ujet více km a užijete si více zážit‐
ků. Na jedno nabití lze urazit vzdálenost až
120 km po rovině, v horách kolem 80 km. Mari‐
an Bodnár, provozovatel místní půjčovny elek‐
trokol, doporučuje např. trasy z Jeseníku přes
staré osady (Chebzí) na Rejvíz, dále lesní asfal‐
tovou cestou přes Drakov do Vrbna pod Pra‐
dědem, kde je možné občerstvit se a přitom
dobít i baterie. Trasa dále vede do horských
lázní Karlova Studánka. Odtud při dobití ve
Vrbně lze pokračovat na Praděd a zpět stejnou
cestou na Rejvíz. Z Rejvízu přes vyhlídku Čer‐
tovy kameny do Jeseníku a nakonec za osvěže‐
ním do areálu Priessnitzových léčebných lázní. 

VYJÍŽĎKY NA KONÍCH 

Pohled na horskou krajinu je prý nejkrás‐
nější z koňského hřbetu. Unikátní vyjížďky do
přírody nabízejí pro zkušené i méně zdatné
jezdce v obci Bělá pod Pradědem (Horská
chata Eduard) a v obci Kolnovice (Lucky
horse ranche). Milým zážitkem pro děti může
být jízda na ponících nebo čas strávený v jejich
společnosti. Více informací na www.chatae‐
duard.cz a www.luckyhorseranch.cz. Na ranči
Orel v České Vsi pořádají celodenní výlety na
koních i 15 min. vyjížďky. Obratnost a odvahu
můžete vyzkoušet v tamním Adrenalin parku.
www.adrenalin‐park.cz. Vyjížďky doporuču‐
jeme rezervovat 24 hodin předem. 

ZA LESNÍM SKLEM DO VRBNA

Mistry sklářského umění uvidíte při práci
např. ve sklářské huti TOMI ve Vrbně pod Pra-
dědem nebo ve sklářské huti JAKUB v obci
Mnichov. Místní rarita, tradiční výroba replik
středověkého skla, sahá hluboko do historie.
Sklářské výrobky se díky zelenkavému zabar‐
vení a drobným bublinkám vznikajících díky
specifickému výrobnímu postupu nazývají les-
ní sklo. Vzdálenost autem: Jeseník – obec
Mnichov (Vrbno pod Pradědem): 30 km, cca
40 min.

PROCHÁZKA V OBLACÍCH

Vzhůru do oblak se můžete vydat při návště‐
vě horského střediska Dolní Morava, kde byla
v prosinci roku 2015 otevřena světově unikátní
vyhlídková stavba postavená v 1 116 m. n. m.
Stezka umožňuje návštěvníkům jedinečný záži‐
tek ‐ procházku  v oblacích po 710 m dlouhé
dřevěné lávce, jež svou nepravidelnou kon‐
strukcí připomíná chaotický let nočního motý‐
la. Stavba vysoká 55 m nabízí nádherné
výhledy na Kralický Sněžník, Jeseníky i Krko‐
noše. Strhující výhledy a pořádný adrenalin
zažijete na největší atrakci stavby na nejvyšším
místě stezky nazvaném Kapka. Ti nejodvážněj‐
ší si pak pro cestu dolů mohou vybrat nejdelší
suchý tobogán v ČR dlouhý 100 m. Až na místo
se pohodlně dostanete i s kočárky nebo inva‐
lidními vozíky, které přepraví zdarma lanová
dráha přímo od hotelu Vista. 

Vzdálenost autem: 53 km, cca 1,2 hod. Směr
Jeseník‐ Hanušovice, Červený potok, Dolní
Morava. www.dolnimorava.cz
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Stará garda FK Jeseník se utká s fotbalovými legendami
Velký fotbalový svátek zažije Jeseník v sobotu 22. července v rámci oslav 750 let města. V 17 hodin zazní úvodní hvizd slav-
nostního duelu, ve kterém se utká stará garda FK Jeseník s fotbalovými internacionály ČR. Na fotbalové hřiště můžete
však přijít mnohem dříve, pořadatelé akce připravili celodenní program, který začíná už v 10 hodin. Chybět nebudou atrakce
pro děti, občerstvení a lovci podpisů se mohou těšit na autogramiádu hráčů. A koho v Jeseníku ze slavných fotbalistů
uvidíme? Níže přinášíme jejich předběžnou nominaci. 

GÜNTER BITTENGEL
Narozen: 14. 7. 1966 v Praze. 
Hráč: Dukla Praha, FC Uerdingen/Ně ‐
mecko, Chmel Blšany
Ligové zápasy: 302, góly: 36. Repre: 5
(A‐mužstvo), 20 (do 21 let). Úspěchy:
účastník ME 87 (do 21 let), 1x
mistr ligy s Duklou.

RADOVAN HROMÁDKO
Narozen: 16. 5. 1969 v Náchodě. 
Hráč: Jablonec, Viktoria Žižkov, Mac‐
cabi Haifa (Izrael)
Ligové zápasy: 155, góly: 34. Repre:
2x za A mužstvo, 8x do 21 let.

TOMÁŠ HUNAL
Narozen: 1. 6. 1973 v Praze. 
Hráč: Slavia Praha, Viktoria Žižkov,
Teplice, Příbram, České Budějovice.
Ligové zápasy: 350, góly: 4. Repre: 9x
do 21 let. Úspěchy: vítěz Čs. poháru.

JIŘÍ KABYL
Narozen: 11. 1. 1965 v Praze. 
Hráč: Sparta Praha (1979‐85), RH
Cheb (1985‐91), Hirošima (1991‐92),
Sigma Olomouc, Teplice (1993‐95).
Ligové zápasy: 156, góly: 24. Repre:
4x do 21 let, 12x do 18 let.
Úspěchy: 2. místo na ME 1983 (do
18 let), 1x mistr ligy (Sparta Pra-
ha).

MAREK KINCL
Narozen: 3. 4. 1973 v Praze. 
Hráč: Hradec Kr., Liberec, Dukla Pra‐
ha, Vikt. Žižkov, Sparta, Zenit Petro‐
hrad, Rapid Vídeň, Bohemians Praha.
Ligové zápasy: 333, góly: 94. Repre:

2x „A“, 1x do 21 let. Úspěchy: 3x mistr
ligy se Spartou.

TOMÁŠ KUCHAŘ
Narozen: 25. 8. 1976 v Kutné Hoře.
Hráč: Bohemians Praha, Slávia Praha,
Jaroslavl (Rusko), Teplice, Pogoň
Sceczin (Polsko), Aris Limassol
(Kypr). Ligové zápasy: 321, góly: 38.
Repre: 4x za „U21“, 11x za „U18“, góly:
6. Úspěchy: 2x vítěz Českého pohá-
ru, 21 utkání v Evropských pohárech,
7 gólů.

LADISLAV MACHO
Narozen: 10. 6. 1962 v Kladně.
Hráč: Dukla Praha, Marila Pří ‐
bram,Viktoria Žižkov, Xaverov. Ligové
zápasy: 82. Repre: 11x do 17 let, 8x
do 18 let. Úspěchy: 1x mistr ligy
s Duklou, vítěz Čs. poháru
s Duklou.

TIBOR MIČINEC
Narozen: 10. 10. 1958 v Kremnici.
Hráč: Bohemians Praha (1980‐87),
Dunajská Streda (1987‐89), Nicosia
(1989‐91), Logrones, Benešov, Zlín.
Ligové zápasy: 260, góly: 86. Repre: 7
(A‐mužstvo), 8 (do 21 let), góly: 1 
(A‐mužstvo). Úspěchy: 1x mistr ligy
(Bohemians Praha).

MIROSLAV MLEJNEK
Narozen: 21. 9. 1959 v Českém Těšíně.
Hráč: Třinec, Frýdek‐Místek, Olo‐
mouc, Žilina, Sparta Praha, Bohe ‐
mians Praha. Ligové zápasy: 202, góly:
15. Repre: 15 (do 21 let). Úspěchy: 2x
mistr ligy (Sparta Praha).

JIŘÍ NĚMEC
Narozen: 15. 5. 1966 v Pacově. 
Hráč: Č. Budějovice, Dukla Praha,
Sparta Praha, FC Schalke 04, Chmel
Blšany, Viktoria Žižkov. Ligové zápasy:
552, góly: 16. Repre: 86x za A muž‐
stvo, 1 gól. Úspěchy: 2. místo na ME
1996 v Anglii, účastník čtvrtfinále
MS 1990 v Itálii, 2x mistr ligy se
Spartou, vítěz poháru UEFA 1997
se Schalke 04, 2x vítěz německého
poháru (2001 a 2002).

JIŘÍ ONDRA
Narozen: 7. 6. 1957 v Uherském Hra‐
dišti.
Hráč: Bohemians Praha, First Vienna.
Ligové zápasy: 320, góly: 22. Repre:
20 (A‐mužstvo), 8 (OH), 3 (do 21 let).
Úspěchy: 1x mistr ligy (Bohemians
Praha), účastník semifinále pohá-
ru UEFA.

PETR RADA
Narozen: 21. 8. 1958 v Praze. 
Hráč: Dukla Praha, Toronto Blizzards,
Fortuna Düsseldorf, RW Essen, Bohe ‐
mians Praha. Ligové zápasy: 269, góly:
18. Repre: 11 (A‐mužstvo), 20 (OH),
góly: 2 (A‐mužstvo), 2 (OH). Úspěchy:
1x mistr ligy (Dukla Praha), 3x
vítěz Československého poháru,
trenér národního mužstva.

VÁCLAV SAMEK
Narozen: 30. 6. 1947 v Praze. 
Hráč: Dukla Praha (1966‐78). Ligové
zápasy: 355, góly: 15. 
Repre: 11 (A‐mužstvo), 2 (do 21 let),
6 (OH), góly: 2 (do 21 let). Úspěchy:

Mistr Evropy 1972 (do 23 let), 3x
mistr ligy (Dukla Praha).

FRANTIŠEK ŠTAMBACHER
Narozen: 13. 2. 1953 v Čebíně. 
Hráč: Dukla Praha, AEK Atény. Ligové
zápasy: 292, góly: 31. Repre: 31 
(A‐mužstvo), 15 (OH), góly: 5 (A‐muž‐
stvo), 2 (OH). Úspěchy: Mistr Evropy
1976 v Jugoslávii, vítěz OH 1980
v Moskvě, 3. místo na ME 1980
v Itálii, 3x mistr ligy (Dukla Pra-
ha).

PAVEL VAŠÍČEK
Narozen: 2. 3. 1972 v Praze. 
Hráč: Sparta Praha, Dukla Praha,
Bohemians Praha, Mladá Boleslav, FC
Erzgebirge Aue (SRN). Ligové zápasy:
102, góly: 6. Repre: 8x do „18 let“.

FRANTIŠEK VESELÝ 
Narozen: 27. 3. 1969 v Praze. 
Hráč: Slávia Praha, RH Cheb, Bohe‐
mians, Vikt. Žižkov, SC Schwanen‐
stadt (Rakousko). Ligové zápasy: 151,
góly: 25. Repre: „18“ 12 x, do „21“ 3x.
Úspěchy: 1x mistr ligy se Slavií Pra-
ha.

Štěpán Philipp, 
manažer mužstva KFI ČR od 1985
1983‐1991 delegát pro 1. ligu (126
utkání v 1. lize), 1989‐1991 místo‐
předseda ČMFS (předseda Fr. Chva‐
lovský). 1991‐1995 generální sekretář
a vedoucí mužstva AC Sparta Praha 
(3 tituly mistra), 2001‐2005 sportovní
ředitel ačlen představenstva Viktorie
Plzeň. (red)

Lucie Neugebauerová, Petr Ordáň, Pavel Ordáň, Tomáš Baťa a Daniel
Krzok reprezentovali Jeseník na městských závodech v polské Nise. Nej‐
lepšího výsledku dosáhla Lucie Neugebauerová, která si ve své kategorii
doběhla pro 5. místo z 41 startujících, celkově pak obsadila 13. příčku ze
135 žen. Foto: AN

Jazyková škola YES pořádá v Jeseníku v hotelu Slovan

KURZY ANGLIČTINY

mail: yes@yes4u.cz

603 343 008tel.:

4 až 8 osob ve skupině

rychlý postup v jazyce

individuální přístup

zábavná forma

konverzace

bezbariérový přístup

kurzy angličtiny
pro začátečníky i pokročilé

Připravujeme na léto:

letní konverzační kurz angličtiny
pro mírně až středně pokročilé
Připravujeme na nový školní rok:

Přihlášky na: www.yes4u.cz
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