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Informační měsíčník města Jeseník

Zámecké slavnosti
nabídly skvělou
podívanou

5 Jesenicko křížem
krážem aneb Letní
tipy na výlety

12 Jesenické šípkové
víno slaví úspěch
i za oceánem

14 Mažoretkám 
zacinkalo v Itálii
devět medailí

16

Zastupitelstvo
Další zasedání Zastupitelstva

města Jeseníku se uskuteční ve
čtvrtek 21. září v budově IPOSu, ul.
Karla Čapka. Jednání zastupitelů
začíná v 15 hodin. (red)

Ve zkratce
První etapa revitalizace sídliště

9. května se chýlí ke konci. Druhá
etapa revitalizace, která zahrnuje
ulice Boženy Němcové, Dukelská,
Mahenova a Vaškova, se rozběhne
počátkem srpna. Stavební práce,
například výměnu veřejného
osvětlení, chodníků a pozemních
komunikací včetně navýšení poč‐
tu parkovacích míst, budou pro‐
vádět Technické služby Jeseník. 
■ Výstavba posledního úseku
cyklostezky v lokalitě Za plynár‐
nou běží podle plánu, cyklisté se
po ní projedou během září. ■ Jese‐
ník se dočká nové knihovny, která
vznikne v Centru společných akti‐
vit. Město získalo na jeho stavbu
i vybavení dotace, a to ve výši cca
29 milionů korun z celkových 
43 milionů. Stavební práce by
měly začít ještě letos, dokončení
se předpokládá do konce příštího
roku. ■ Nový most na ulici Slun‐
nou má být zprovozněn do konce
roku. Takový je příslib zhotovitele
stavby s tím, že některé práce, kte‐
ré nenaruší provoz, budou prová‐
děny na jaře, jako např. opevnění
koryta. (rik)

Nezaměstnaným pomáhá organizace Člověk v tísni. Zdarma

Organizace Člověk v tísni působí
na Jesenicku již více než dva roky.
Jeho pracovní tým se rozšířil o nové
pracovníky a aktivitu Pracovní
poradenství, a to díky projektu
Sociální práce za kopcem, reg. číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006157
v rámci Operačního programu
Zaměstnanost a je spolufinancován
Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem ČR. Pracovní
poradci navazují na podobné akti‐
vity, které v minulosti byly na území
regionu realizovány.

„Sepsali jsme životopis, probrali
jsme co dál. Za pár dnů jsem měl
práci,“ říká jeden z klientů. Podle
pracovního poradce se však nejed‐
nalo o běžnou situaci. „Pán byl vel-
mi schopný. Stačilo si s ním sednout

a respektovat jeho situaci. Většinou
ale trvá i několik měsíců, než se prá-
ci podaří najít,“ dodává Eliška Obi‐
dová. 

Pracovníci pomáhají nejen při
tvorbě životopisu a motivačních
dopisů, ale také i při hledání vhod‐
né práce, překonávání toho, co
lidem brání pracovat, přípravě na
výběrové řízení apod. Pracovní
poradenství je určeno nejen neza‐
městnaným, ale také těm, kteří ne
jsou ve stávajícím zaměstnání spo‐
kojeni či pro absolventy. Pracovní
poradci nabízejí také pomoc při

řešení pracovně‐právních vztahů,
kterými může být například nevy‐
plácení mzdy, přeložení na jinou
práci a mnoho dalšího. Organizaci
Člověk v tísni, o. p. s. můžete v Je ‐
seníku navštívit v Gogolově 
ulici 92/2. 

V případě potřeby můžete
kontaktovat přímo pracovní
poradce:
Jan Vrba (+420 775 436 753),
Eliška Obidová
(+420 775 436 384). Veškeré služ‐
by poskytované organizací Člověk
v tísni jsou zdarma. Jan Vrba

„Jsem bez práce, nemám školu, jsem už dlouho na pracáku,“
zaznívá z úst klientů Pracovního poradenství organizace Člověk
v tísni, o. p. s., které je nabízeno od letošního dubna v prostorách
Schrottova domu v Gogolově ulici v Jeseníku. Hlavní myšlenkou
je podpořit obyvatele Jesenicka při nalezení a udržení práce.

Výstava v Katovně mapuje historii města

Výstava seznamuje návštěvníky
s historií města raritními obrazo‐
vými materiály a informačně hut‐
nými, leč srozumitelnými texty. Na
její tvorbě se podíleli především
pracovníci Oddělení cestovního
ruchu města Jeseník a Státního
okresního archivu Jeseník, ale svou
stopu na ní zanechali i jednotlivci
jako místostarosta Jeseníku Petr

Procházka či Ivo Petr ze serveru
fotohistorie.cz. Jádro výstavy tvoří
série informačních panelů vyvede‐
ných v grafickém provedení odpo‐
vídající pomyslnému design
manuálu k 750. výročí města. Jed‐
notlivé panely se soustřeďují na
konkrétní lokality ve městě a popi‐
sují změny, k nimž došlo v průběhu
staletí. Hned tři panely jsou věno‐

vány proměnám centrálního Masa‐
rykova náměstí, další se zaměřují
například na náměstí Svobody či
objekt někdejšího měšťanského
pivovaru. Doprovodné texty pochá‐
zejí zčásti z průvodce Jesenické
toulky a zčásti z připravované
výroční publikace Petra Procházky
o historii města. Hlavní devizou
výstavy jsou však obrazové mate‐
riály. Pohlednice, fotografie, kresby
i dobové mapy, z nichž mnohé lze
považovat za skutečně vzácné, jsou
přítomny v hojném počtu a nabízejí
pohledy na dávno ztracené i teprve
nedávno modifikované kouty Jese‐
níku. 

Návštěvníky vernisáže, vyjma
výstavy samotné, čekal také dopro‐
vodný hudební program v podání
žáků ZUŠ Jeseník z kytarové třídy
Václava Dvořáka. K úvodním
pozdravům se kromě zástupců
města a autorů výstavy připojil také
starosta spřátelených Glucholaz
Edward Szupryczyński. Letos totiž
Jeseník a Glucholazy slaví 20 let
partnerství, a proto se na výstavě
objevil i koutek s historickými obra‐
zovými materiály od našich pol‐
ských sousedů. Dalším zpestřením
vernisáže byla projekce sestřihu
historických snímků  o Jeseníku
z Národního filmového archivu. Na
výstavu lze zavítat až do 28. září.

(jj)

O skvělý hudební zážitek se na vernisáži postarali žáci ZUŠ Jeseník pod vedením
Václava Dvořáka. Foto: Richard Kapustka

K oslavám 750 let od první písemné zmínky o Jeseníku neodmys-
litelně patří také ohlédnutí za bohatou historií města. Výstava
„Jesenické toulky aneb Jeseníkem zpátky v čase“, jejíž slavnostní
vernisáž proběhla 27. června v Katovně, přibližuje proměny nej-
známějších lokalit ve městě a jeho nejbližším okolí.
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Matrika
V červnu se narodilo v jesenické

nemocnici celkem 25 dětí, z toho
10 dětí matkám s trvalým poby‐
tem v Jeseníku. Jsou to: Matyáš
Planý, Matěj Vlček, Amálie Miková,
Zuzana Hošková, Albert Pavlišta,
Dominik Sogel, Monika Josefíková,
Ema Kantoříková, Ema Jankovičo-
vá, Monika Miková. (MěÚ)

ZAHRADA KATOVNY V DRUHÉ ETAPĚ REKONSTRUKCE. Někteří z vás jistě narazili na zavřené dveře v zahradě Katovny. Bohužel nešťastně
v sezoně otevřených zahrad, zahrádek a venkovních posezení. Dlouhá zima nám dala malinko na frak a plánovaná další část zvelebování zahradního
prostoru se tak musela posunout. Další část rekonstrukce spočívá ve zpevnění některých míst dlažbou, ve vykácení dřevin a nahrazení novými,
v dotvoření a umístění záhonů nebo výsadbě trávníku. Autorkou projektu je Ing. Nikola Krůtská. Doufáme, že se z větší části vše podaří do konce
letošního roku a připravíme zahradu na celoletní provoz v příštím roce. Děkujeme všem za pochopení, bude to stát za to!

Jiří Juráš, ředitel MKZ Jeseník

Rodí se více dětí
Pětinový nárůst porodů oproti
loňsku zaznamenali v prvním
pololetí v Jesenické nemocnici.

Celkem 158 dětí, tedy o 27 více
než ve stejném období roku 2016,
přišlo v prvním pololetí letošního
roku na svět v Jesenické nemocnici.
Mezi novorozenci bylo celkem 
80 děvčat, 78 chlapců a jeden pár
dvojčat. Porodnice Jesenické
nemocnice se snaží budoucím
maminkám vycházet vstříc ve všech
ohledech a ženám nabízí také sku‐
pinové cvičení i předporodní kurzy.
Od června mají maminky v Jesenic‐
ké nemocnici k dispozici zcela nové
zrekonstruované sociální zázemí,
jehož modernizace vyšla nemocnici
na 100 tisíc korun. „Nastávajícím
rodičům se v naší porodnici snažíme
maximálně vycházet vstříc a podpo-
rovat je v jejich zájmech i přáních.
Jsme proto velmi rádi, že jim nově
můžeme nabídnout v rámci našich
služeb ipříjemné akomfortní sociální
zázemí, které nastávající maminky
jistě ocení,“ říká primářka gyneko‐
logicko‐porodnického oddělení
Jesenické nemocnice MUDr. Jana
Chrastinová, která nově vede toto
celé zdravotnické zařízení. A to od
1. července, kdy byla jmenována do
funkce předsedy představenstva. 

TZ Jesenické nemocnice a. s.

Kompostu je dostatek, stačí si jen přijet
Vážení občané, chceme vás tímto upozornit, že
máte možnost odebrat si hotový kompost ve
sběrném dvoře na ulici Otakara Březiny (v tech-
nických službách). Původně byl stanoven limit
50 kg na domácnost, ale dostatek kompostu
umožňuje odběr mnohem většího množství, tak-
že lze v tomto období naložit najednou i menší
přívěsný vozík, či několik pytlů. 

Kompostárna Jesenicka je v provozu od konce září
2014. Zájem o zpětný odběr kompostu je velký, nic‐
méně město Jeseník, v porovnání s okolními obcemi
a městy, figuruje až na samém konci v seznamu zpět‐
ného odběru. Kvalita hotového kompostu je stále vyso‐
ká – každá hotová zakládka se po osetí vzorkuje
nezávislou laboratoří a teprve pak, až vše vyhovuje,
se hotový kompost rozváží do obcí.

Důležité upozornění – kompost je přírodní hnojivo,
nelze sázet rostliny přímo do něj! Buď se musí před
setím smíchat s hlínou, zarýt do půdy (cca 10 cm hlu‐
boko) nebo nanést na povrch oseté plochy v tloušťce
vrstvy cca 2–3 cm.

Kromě dodávky živin a potřebných mikroorganismů
do půdy kompost upravuje její pH (neutralizuje kyse‐
lost, vytváří mírně zásadité prostředí) a zadržuje vláhu.
Uvádí se, že 1 kg kompostu pojme až 20 l vody.

Svozy nádob s bioodpadem probíhají v celém
Jeseníku vždy v pátek v lichém týdnu. Nádoby při -
stavujte k vývozu ve čtvrtek večer!

Děkujeme, že třídíte!
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Týden sociálních služeb s vyšší účastí než v loňském roce
Již třetí ročník akce Týden
sociálních služeb na Jesenicku
proběhl 20. června na Masary-
kově náměstí v  Jeseníku. Na
akci se prezentovalo 17 posky-
tovatelů sociálních služeb, kteří
působí na Jesenicku. K akci se
také připojila prodejna kom-
penzačních pomůcek DMA
 Praha, s.r.o. (prodejna Jeseník),
a to i s praktickou ukázkou
kompenzačních pomůcek pro
zdravotně postižené. Zázemí
a technické vybavení pro úča-
stníky akce bezplatně poskytlo
město Jeseník. 

Setkání zahájila úvodním slo‐
vem místostarostka města Jesení‐
ku paní Mgr. Zdeňka Blišťanová,
pod jejíž záštitou se akce v letoš‐
ním roce konala. Mluveným slo‐
vem a s grácií nás provázel
moderátor pan Mgr. Lubomír
Knedla. Program pokračoval
vystoupením uživatelů Domova
Sněženka Jeseník s písní „Moravo
má“ od autora Františka Uhera
a doprovázeli je pracovníci
v sociálních službách z tohoto zaří‐
zení. Vystoupení bylo velmi milé,
emotivní a i přes úmorné vedro

profesionálně zvládnuté. K poho‐
dové atmosféře přispěl hrou na
kytaru a zpěvem také pan Pavel
Jura, který ve svém volném čase

pracuje jako dobrovolník v Dobro‐
volnickém centru Jeseník, které
působí pod organizací Maltézská
pomoc, o. p. s. Někteří poskytova‐

telé vystavovali výrobky svých uži‐
vatelů, které si bylo možné zakou‐
pit a tímto danou organizaci
podpořit. Organizace ZAHRADA
2000, z. s. dokonce nabídla mož‐
nost, aby si návštěvníci sami vyro‐
bili například proutěný košík.
Vyzkoušet si pomůcky pro slabo‐
zraké a nevidomé umožnila orga‐
nizace SONS ČR – oblastní odbočka
Jeseník. Vybavení terénního auto‐
mobilu předvedla organizace Dar‐
moděj, z. ú. 

Kromě veřejnosti akci navštívili
také žáci a studenti některých
základních a středních škol z Jese‐
níku. V letošním roce byla účast škol
oproti loňskému roku vyšší, a proto
doufáme, že zájem bude i nadále
narůstat.  

Na závěr bych chtěla poděkovat
všem zúčastněným, a to především
za jejich profesionální, kolegiální
a přátelský přístup. Poděkování
rovněž patří Technickým službám
Jeseník a. s. za připravené zázemí
a v neposlední řadě MKZ Jeseník za
výborné technické zajištění celé
akce.

Bc. Ptáčková Bohumila,
manažer KPSS Jesenicka

Na akci Týden sociálních služeb se prezentovalo 17 poskytovatelů sociálních
služeb, kteří působí na Jesenicku. Foto: Jan Mrosek

Podpořte dobrou věc kabelkou
IC Katovna Jeseník podpoří dobročinnou akci nazvanou Kabelkový

veletrh, kterou na říjen připravuje Šumperský a jesenický deník. Výtěžek
akce pomůže potřebným z našeho regionu. Na vybraných sběrných mís‐
tech na Šumpersku a Jesenicku budou do 20. září přijímány kabelky,
které budou následně oceněny a 4. října nabídnuty k prodeji veřejnosti
v Divadle Šumperk. Výtěžek z prodeje bude do poslední koruny věno-
ván místnímu klubu nemocných s cystickou fibrózou. Kabelku můžete
věnovat také na sběrném místě v IC Katovna. (LT)

Charita Jeseník se představuje 
Jednou ze služeb, kterou Cha-

rita Jeseník nabízí, je Charitní oše-
třovatelská služba. Kvalifikované
zdravotní sestry poskytují na území
celého okresu Jeseník odbornou
zdravotní péči lidem přímo v jejich
domácnosti, aby nemuseli
být hospitalizováni nebo
umístěni ve zdravotnickém
či sociálním zařízení. Zdravotní služ‐
by zajištuje také těm, kterým již činí
potíže do zdravotnických zařízení
docházet.  Ošetřovatelská služba

poskytuje paliativní péči nevyléči‐
telně ne mocným. 

Snahou pracovníků Charitní oše‐
třovatelské služby je individuální
alidský přístup. Na základě indikace
lékaře zajišťujeme například měření

tlaku, odběry krve, aplikace
injekcí, inzulínu a infuzí, pře‐
vazy ran, ošetření bércových

vředů, cévkování aj. Péče je posky‐
tována na základě indikace lékaře
aje hrazena ze zdravotního pojištění
bez doplatku klienta. Prvním kro‐
kem kvyužívání ošetřovatelské služ‐
by je návštěva vašeho ošetřujícího
lékaře. 

Více informací naleznete na
webových stránkách Charity
 Jeseník, na mob.: 731729436, nebo
na e‐mailu: 
marie.kopecka@jesenik.charita.cz.

Bc. Marie Kopecká, 
vedoucí služby 
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Zájezd do Polska a Bílé Vody
Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník zve
seniory na poznávací zájezd Polské a české příhraničí, který je
spojený s odborným výkladem pana Pavla Macháčka. Zájezd se
koná 12. září 2017. Odjezd z Jeseníku v 7.45 hodin od Billy, v 7.50
hodin Jesenka, v 8.00 zastávka u nemocnice, Lipovská ulice. 

Cílem výletu je tajuplné polské město Ząbkowice Śląskie s pozoru‐
hodnou křivou věží nebo ruinami zámku, který byl kdysi honosnou rezi‐
dencí synů českého krále Jiříka z Poděbrad. Za zhlédnutí stojí i radnice
se 72 m vysokou věží, městské hradby nebo místní muzeum. Na cestě
zpět zavítáme do Bílé Vody, která nabízí zajímavé památky, např. unikátní
hřbitov řádových sester, nebo výrobnu hostií a oplatek.

CENA: 240 Kč (doprava, průvodce, vstupenky).
Přihlašovat se lze od 1. srpna 2017, platbu je nutné uhradit do tří

dnů od přihlášení! 
Vzít s sebou: osobní doklady, pohodlnou obuv, svačinu.
Přihlášky a platba: Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, OSVZ, ul. K. Čap ‐

ka 1147 (IPOS), 4. patro, kancelář č. 437, tel.: 584 498 406, e‐mail:
alena.kalinova@mujes.cz.

Další informace: Vymětalová Věra, tel.: 603 334 225, e‐mail:
vym.vera@seznam.cz.

Upozornění: S ohledem na udržení výše uvedené ceny zájezdu v pří‐
padě odhlášení se v době kratší než 7 dní před konáním zájezdu bez zajiš‐
tění náhradníka je poplatek nevratný. (MěÚ)

Seniorům prázdniny nekončí
Rada seniorů města Jeseníku ve spolupráci s Městskými kulturními

zařízeními Jeseník, Městským úřadem Jeseník a spolkem Sudetikus Vás
srdečně zvou na čtvrté společné seniorské posezení, které se uskuteční
v rámci Kejklířských slavností. A to v sobotu 26. srpna od 14:00 do
17:00 hod. v areálu Základní školy Jeseník, v prostorách zahrady
v Průchodní ul. za Kaplí. (V případě nepřízně počasí se akce bude konat
v Kapli). 

Ve způsobu občerstvení se nic nemění. Bude se podávat to, co si sami
z domu přineseme, můžeme nabídnout malou ochutnávku i ostatním.
Čaj nebo kávu si můžeme uvařit v kuchyňce, nápoje (alko či nealko) nejsou
zakázané, ale jen ty, co si sami doneseme.

Neseďte doma a přijďte se mezi nás pobavit! Sobotní odpoledne
Vám zpříjemní hudební skupina Melodies Karla Pajera. Vstup je volný
pro seniory, jejich přátele a známé. Další informace získáte na telefonu
584 498 406. (MěÚ)

Rada seniorů města Jeseník
Máte zajímavé postřehy a nápady, jak si zpříjemnit volné chvíle, nebo

co ve městě změnit? Přijďte se o ně podělit na další schůzky Rady seniorů,
které se uskuteční v pondělí 11. září a 2. října v 10 hod. v zasedací míst‐
nosti radnice, Masarykovo nám. 161/1. Bližší informace najdete ve vitríně
CSS Jeseník v průchodu nebo na tel. 584 498 406. (MěÚ)

Dotazník mapující potřeby seniorů ve městě Jeseník
Vážená paní, vážený pane,
chtěli bychom Vás požádat ovyplně‐

ní dotazníku, jehož cílem je zjištění
Vašich aktuálních potřeb. Informace,
které nám poskytnete, jsou velmi cen‐

né, neboť nám pomohou aktualizovat
a rozšířit nabídku služeb a úprav ve
městě Jeseníku tak, aby odpovídala
Vašim potřebám. Vyplnění dotazníku
je anonymní azabere Vám maximálně

10 minut. Děkujeme za Váš čas a spo‐
lupráci při vyplňování dotazníku!

Vyplněný dotazník můžete odevz‐
dat v Informačním centru v Katovně,
Palackého 176/12 nebo přímo na

Odboru sociálních věcí Městského úřa‐
du Jeseník, ul. K.Čapka 1147/10, 4.pat‐
ro, blok B, kancelář Aleny Kalinové,
dveře č. 437. Odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Jak hodnotíte bezbariérovost ve městě Jeseník?
 Město je dostatečně bezbariérové.
 Město je převážně bezbariérové, ale jsou místa, kde bezbariérovost schází (uveďte která):

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
 Město je nedostatečně bezbariérové, vadí mi zejména tato místa: 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
2. Jste spokojeni s dopravou na území města?

 Ano jsem spokojen.  Jsem převážně spokojen, ale chybí mi (uveďte, co):

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
 Nejsem spokojen, ale situaci by vyřešily slevy pro seniory.
 Nejsem spokojen, město by mělo provozovat vlastní MHD.

3. Existuje dostatek nabídek pro využití volného času a vzdělávání pro seniory ve městě?
 Ano, nabídky jsou dostatečné a mám o nich informace.
 Ne, v nabídce mi chybí (vypište):

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
4. Máte dostatek informací o aktivitách pro seniory?

 Ano, informací je dostatek.
 Mám pouze částečné informace. K lepší informovanosti mi chybí (vypište co):

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
 Nevím, nezajímám se.

5. Existuje nějaká oblast v životě seniorů, ke které nemáte dostatek informací? 
 Ne, mám dostatek informací.
 K některým oblastem nemám dostatek informací např.:

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
 Nevím, nezajímám se.  

6. Mám dostatek příležitostí předat své návrhy vedoucí ke zlepšení kvality života seniorů ve
městě?
 Ano, příležitostí je dost.  Částečně, chybí mi (uveďte co):

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
 Ne, zcela chybí taková možnost.
 Nevím, nezajímám se.  

7. Máte dostatek informací o sociálních službách na území města?
 Ano, informací je dost.
 Částečně, chybí mi (uveďte které):

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
 Ne, informace mi chybí.
 Nevím, nezajímám se.

8. Považujete zajištění zdravotní péče na území města za dostatečné?
 Ano, zdravotní péče je zajištěna v dostatečné míře v celém rozsahu.
 Částečně, chybí mi (uveďte co): 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
 Ne, zdravotní péče je zajištěna nedostatečně, chybí mi zejména (uveďte co): 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
 Nevím, nezajímám se.  

Vaše pohlaví:
 muž    žena 

Váš věk:
 55–64    65–74    75–84    85–94    95 a více
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Zámecké slavnosti nabídly skvělou podívanou

Poradna pro oběti trestných činů pomáhá i seniorům
Probační a mediační služba (PMS) ČR jen do konce dubna roku 2017

spolupracovala s 2088 oběťmi trestných činů, z toho se 101 seniory. 
„S ohledem na stárnutí populace dochází ke zvyšování počtu trestné čin-

nosti páchané na osobách vyššího věku.  V tomto směru vítáme, že novela
zákona o obětech, která je účinná od dubna 2017, rozšířila skupinu zvlášť
zranitelných obětí právě o osoby vysokého věku. Díky tomu mají senioři
širší práva“, uvádí Radim Bureš, zástupce ředitelky PMS. 

Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů jak ve svých
střediscích v 74 okresních městech ČR, tak v 55 specializovaných porad‐
nách pro oběti. Tam fungují odborníci speciálně vyškolení v poradenství
poškozeným. Obrátit se na ně může každý, kdo se cítí být obětí trestného
činu, nehledě na druh činu a následek. Poradny fungují naprosto bezplatně
a anonymně a nabízejí maximálně šetrný a individuální přístup.

Senioři se nejčastěji stávají obětí násilné a majetkové kriminality. Jedná
se zejména o případy mezigeneračního násilí a nejrůznějších podvodů.
Často platí, že tato trestná činnost zůstává neohlášená. „Starší lidé se často
stydí ohlásit trestný čin kvůli tomu, že jim ubližuje někdo blízký nebo proto,

že naletěli nějakému podvodníkovi. V tomto ohledu jsou naši pracovníci
vyškoleni v komunikaci, aby téma trestného činu dokázali otvírat a vzniklou
situaci řešit“, doplňuje Bureš.

Senioři si do poraden více než v polovině případů chodí pro právní
informace, často si totiž nejsou jisti svými právy a nevědí, jak svou situaci
mohou právně řešit. Zároveň je pro ně důležitá i psychická podpora
a pomoc. „Většinou stačí i prosté vyslechnutí, ukázání toho, že se o ně někdo
zajímá, má na ně čas a chce jim pomoci, nicméně v závažnějších případech
dokážeme zprostředkovat služby psychologa“, uzavírá Bureš.

Poradna funguje také v Jeseníku, konkrétně v ulici Sadová,
v prvním patře  budovy č. p. 881/4 (u autobusového nádraží). Poradna
je bez nutnosti objednání otevřena v úterý od 15 do 18 hodin a v pátek
od 15 do 18 hodin. Poradkyni lze zkontaktovat také telefonicky na čísle
727 940 166 či přes mail: kotkova.pms@gmail.com. Poradny fungují
v rámci projektu „Proč zrovna já? II“. 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR. Jana Kotková

Myší ruleta. Foto M. Sedlák Zámecké oslavy v Neuburgu, partnerském městě Jeseníku. Foto: Michal Sedlák

Zástupci Rady seniorů z Jeseníku se ve dnech 30. 6.–2. 7. zúčastnili zámeckých renesančních oslav
v partnerském městě Neuburg an der Donau, na které je pozvala tamní Rada seniorů (Senioren-
beirat). 

Od samého začátku byl program
německými seniory na hodinu
přesně připraven vzhledem k roz‐
sahu oslav a omezenému přístupu
do města. Do Neuburgu jsme proto
museli dorazit již krátce po poled‐
ni. Nepříjemné brzké vstávání bylo
vynahrazeno přátelským přijetím
a srdečnou atmosférou. V pátek
odpoledne jsme již na stanovišti
netrpělivě očekávali slibovaný
průvod do starého města. To, co
jsme viděli, nám však vzalo dech.
V déle než hodinu trvajícím prů‐
vodu jsme sledovali renesanční,
bohatě zdobené kostýmy, oblečení
prostého lidu, řemeslníky, cechy,
spolky, jezdce na koních, desítky

bubeníků, trubačů i nadšení obča‐
nů města, kteří se průvodu zúčast‐
nili se svými dětmi, či známými,
samozřejmě ve stylovém oblečení.
Na nádvoří zámku vystupovaly
soubory s dobovou tématikou
a v celém okolí panoval středověk
se vším všudy. Viděli jsme zde na
rožni opékaného vola, historický,
ručně poháněný dětský kolotoč,
čarodějnice, kejklíře, společné láz‐
ně, středověké soutěže, dokonce
i s pravou myší ruletou. 

Hlavním cílem naší návštěvy
však byla výměna zkušeností
s německými partnery. Připravili
jsme si obrazový materiál z akcí,
které se povedly a pochlubili se

i novou službou pro starší obča‐
ny – SeniorBus. Naše akce a nápa‐
dy se partnerům líbily a my se zase
poučili na téma seniorské zájezdy.
Sobotní odpoledne bylo věnováno
oficiálnímu otevření Zámecké
slavnosti, kde jsme měli možnost
potkat se s dalšími neuburskými
seniory. 

V neděli jsme odjížděli plni
neuvěřitelných dojmů, s novými
nápady a přísliby další plodné spo‐
lupráce. Krásně prožité chvíle
s neuburskými seniory podtrhlo
i slunečné počasí, které nás po
všechny dny provázelo, navzdory
předpovědím. 

Jarmila Josefíková
Zástupci Rady seniorů z Jeseníku
s německými kolegy. Foto: RS

Jednání s německými partnery. 
Foto: RS

Krása kostýmů. Foto: Rada seniorů (RS)
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Neopakovatelný hudební zážitek – Opera s láskou

Společně s patronkou a kmeno‐
vou sólistkou Zlaté kapličky
Michaelou Zajmi (Kapustovou)
jsme se snažili postavit dramatur‐
gii letošní Opery s láskou tak, aby
si každý z vás přišel na své. V ne ‐
poslední řadě bychom rádi tím ‐
to skromným dárkem přispěli
k oslavám Jeseníku, jehož 750. na ‐
rozeniny si v letošním roce připo‐
mínáme.

Po boku mezzosopranistky
Michaely Zajmi se ve středu
9. srpna představí tenorista
z Moravského divadla Olomouc
Jakub Rousek, dále dva hu -
deb ní manželské páry – pě -
vecký Alena a Jan Kučerovi,
jejichž hlasovými obory jsou
soprán a basbaryton, a klavírní
Jana a Jiří Hrubých, bez jejichž
aktivní účasti by projekt sebe-
více hvězdný nebyl života -
schopný.

Pro ty, jimž by se naše nabídka
nezdála být dostatečně „hvězdná“,
máme na závěr hudebního odpo‐
ledne připraveno vskutku nevída‐
né překvapení!

Program lázeňského koncertu
zahájí dílo Vlastimila Lejska, jehož
jméno projekt podporující základ‐
ní umělecké školství nesl po dobu
deseti let. 

Poté se jako mávnutím kouzel‐
ného proutku přeneseme do
19. století, v němž v Itálii vznikala
hudební díla, jejichž prostřed ‐
nictvím se k posluchačům nesla
 hudba, která příběhům dodávala
dojímavou atmosféru a dokázala
opeře vtisknout nový, aktuální ráz.

Nejrenomovanějším autorem
tohoto období byl jednoznačně
Giuseppe Verdi, jehož nejúspěš‐
nější opera Rigoletto čerpá námět
z divadelní hry Král se baví Victora
Huga. Kvartet, ve kterém se o vaši

přízeň budou ucházet výše jme‐
novaní sólisté, je vrcholem citova‐
ného díla, o němž se s uznáním
vyjádřil také autor předlohy, jenž
zejména zpočátku byl zásadně
proti zhudebnění své hry, a dokon‐
ce na nějakou dobu docílil zákazu
jejího pařížského uvedení.

Krásu, lásku, zradu a nená-
vist – to vše v sobě skrývá i další
opera, jež nese jména hlavních
hrdinů, a to okouzlující a svůdné
Dalily a nebojácného vůdce
Hebrejců siláka Samsona. Fran‐
couzský skladatel Camille Saint
– Saënse chtěl původně námět 
ze Starého zákona pojmout jako
oratorium. Na naléhání básníka
a libretisty Ferdinanda Lemaira
zpracoval látku ve formě operní.
Slavnou mezzosopránovou árii 
si vyslechneme v podání přední
koloraturní pěvkyně mladé gene‐
race Michaely Zajmi, k níž se poté
připojí tenorista Jakub Rousek,
aby v jejich podání zazněl duet
hlavních představitelů Samsona
a Dalily.

Do druhé poloviny koncertu
vplujeme po jiskřivých kaskádách,
v nichž se budou zrcadlit nejen víly

roztančené v hájích obklopujících
prameny vltavské, ale neméně
sugestivně také vysoko čnějící
Vyšehrad. 

Řeka, o níž s láskou a něžností
psal geniální vpravdě národní
skladatel Bedřich Smetana, se
tak stala předobrazem symfonické
básně Má vlast, kterou autor věno‐
val městu Praze, kde se mu dostalo
vzdělání, kde veřejně účinkoval
i kde ho postihla nemoc pro
hudebníka nejstrašnější.

Po dvou láskou a intrikami
nabitých operních ukázkách jsme
pro vás připravili výběr ze scén
nejoblíbenější Smetanovy opery
Prodaná nevěsta. Kromě árií
v podání manželů Kučerových
a Jakuba Rouska zazní také neopa‐
kovatelné duety Věrné milování či
Znám jednu dívku, ta má dukáty.

Úvodní koncert Hvězd a hvěz-
diček vyvrcholí Sborem Židů
z Verdiho opery Nabucco, která
zlomila dosavadní nezdary skla‐
datele a zajistila mu tak pevné
místo mezi autory, jejichž díla
patří k stálicím operních reper‐
toárů předních světových pódií.

Viola Králová

Ne nadarmo se říká, že opera je vrcholem jevištního umění. Kouzlo
úspěchu spočívá v kombinaci hudební, dramatické a výtvarné
složky, díky níž vzniká strhující operní představení. Odemkněme
tedy brány neopakovatelného zážitku vám všem, kteří jste si oblí-
bili netradiční prostředí, v němž  jste s trochou nadsázky nejen
diváky, ale také hvězdnými protagonisty.
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pátek 4. srpna v 19 hodin
Kongresový sál PLL a.s.
KONCERT POPULÁRNÍCH MELODIÍ
Představí se jedinečná kapela RELAXBAND
s kapelníkem Janem Drejslem a svojí kmenovou
zpěvačkou Michaelou Řehákovou. Jako hosté
se představí Tatiana Skvortsova, zpěv (Rusko)
a Sidonie Ilšnerová, housle (ČR). Vstupné
100 Kč (bez předprodeje). 
Pořádá PLL a.s.

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
a dospělé, nafukovací atrakce, pivní soutěže
a mnoho další zábavy...
KIDS ZONE: ŠMOULÍ SEN ANEB WIKIHO
ZÁBAVNÁ SHOW SE ŠMOULY (v 10.30 hodin)
+ INTERAKTIVNÍ DIVADELNÍ SHOW + BUBLIN‐
KOVÁ MINIDISKOTÉKA.
Vstupné 100 Kč pouze na místě. Děti do 3 let
zdarma, děti do 135 cm platí 50 Kč (V CENĚ JE
MOŽNOST VYUŽITÍ CELÉHO PROGRAMU DĚT‐
SKÉ ZÓNY). Akce se koná za finanční spoluú‐
časti Olomouckého kraje.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 6. srpna v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se populární Jesenická dvanáctka.
V případě nevlídného počasí se akce koná v hale
Léčebného domu Priessnitz.
Pořádá PLL a.s.

neděle 6. srpna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
NORSKO, ŠVÉDSKO
Cestopisná přednáška známého cestovatele
PaedDr. Libora Turka. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

úterý 8. srpna ve 22 hodin
před Léčebným domem Priessnitz, PLL a.s.
LETNÍ KINO
Film představíme dodatečně na zvláštních
pozvánkách a plakátech. 
Pořádá PLL a.s.

středa 9. srpna ve 14.30 hodin
hala Léčebného domu Priessnitz, PLL a.s.
OPERA S LÁSKOU
Atraktivní projekt Hvězdy a hvězdičky v čele
s patronkou projektu Michaelou Kapustovou
(mezzosoprán) sólistkou Národního divadla
Praha, více na straně 6 dnešního vydání. Vstup‐
né dobrovolné. 
Pořádá FENIX Group, MELODIA Art, JT 
a PLL a.s.

Akce sobota 12. srpna od 11 hodin
EKO ‐ FARMA Orlí vrch, Rejvíz
CHŘÁSTALFEST 2017
Festival Chřástalfest 2017 má za cíl představit
posluchačům tvorbu kapel vznikající v jese ‐
nických horách a podhůří plus jeden speciální
host mimojesenický. To vše se odehraje v krás‐
ném prostředí jesenické horské obce Rejvíz
v areálu EKO‐FARMY Orlí vrch. Vystoupí kapely:
 Priessnitz, Shit Drive, Skipjack, Real Deal,
Jindra Holubec Y Amigos, Psychonaut, Noe
Roads, Vagon Rock Machine, Sjetej křeček
a Kontrolla.
Vstupenky v předprodeji na www.goout.net.
Více info na www.chrastalfest.cz. Vstupné
270 Kč.
Pořádá EKO-FARMA Orlí vrch.

neděle 13. srpna v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se Brass Band Šohaj, jedna z nejlep‐
ších evropských kapel. 
Pořádá PLL a.s.

pondělí 14. srpna v 19 hodin
hala Léčebného domu Priessnitz, PLL a.s.
KONCERT BLUES A BLUESCOUNTRY
Představí se zcela nová kapela JMBand v čele
s Ing. Michalem Blažkem. Hraje hlavně blues,
bluescountry a taky trochu rock´n´roll. 
Pořádá PLL a.s.

neděle 20. srpna v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se světoznámá country kapela Holát‐
ka. 
Pořádá PLL a.s.

pátek 25. srpna v 15 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
ŠVÝCARSKO, ITÁLIE, RAKOUSKO
Cestopisná přednáška známého cestovatele
PaedDr. Libora Turka. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

sobota 26. srpna v 9 hodin
Rejvíz, chata Orlí vrch
ZLATÝ ŠÍP REJVÍZ 2017
Závody v instinktivní lukostřelbě, lukostřelba
pro veřejnost, doprovodný program, večerní
zábava, občerstvení. Akce je zařazena do Luko‐
střelecké ligy. Přihlášky do soutěže: www.luko-
strelec.cz. Vstup zdarma. 
Pořádá Pavel Halamíček.

neděle 27. srpna v 15 hodin
Hudební altán na promenádě, PLL a.s.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Představí se skvělá jazzová společnost Down
Beat Dixieland Band. 
Pořádá PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
4. 9.–29. 9. VÝSTAVA: POVODEŇ 1997 – 20

LET…
15. 9.–17. 9. OSLAVY 750 LET MĚSTA JESENÍK

25. 9. ZAHAJOVACÍ LEKCE TANEČNÍHO KURZU
PRO MLÁDEŽ
27. 9.–28. 9. XVII. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁ‐
NÍ
28. 9. KONCERT PRO TANČÍRNU

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

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 ZPÁT-
KY 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

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. 
Vstupné: 40/20 Kč, děti do 3 let zdarma.
DNE 5. 8. od 10:00 do 11:00 se k výstavě
uskuteční WORKSHOP PRO DĚTI od 5 do 10
let. Minimální počet účastníků 2 děti. Vstup-
né na workshop 30 Kč.

6. června – 3. září
hlavní výstavní sál
PYTLÁK A JEHO ZBRAŇ
Výstava ukazuje postupný vývoj arzenálu urče‐
ného k pytlačení zvěře, najdou se v ní jedinečné
exempláře zbraní, z nichž některé pamatují na
zásadní události českých dějin. Vyjma zbraní
palných určených pro lov zvěře jsou zde pre‐
zentovány také palné zbraně primárně určené
k šarvátkám pytláků s panskými lesníky a mys‐
livci, ovšem nejen to: součástí pytlácké „živ‐
nosti“ byla i další výstroj, která bude na výstavě
představena.
Vstupné: 40/20 Kč.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
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DNE 19. 8. 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
SKÁLY A SKALNÍ TVARY NA JESENICKU –
10. SRPNA
Jeseníky a Rychlebské hory mají své skály, skal‐
ní města, skalní moře a mnoho dalších zajíma‐
vých skalních útvarů. O jejich vzniku, horninách
a o jejich postupném přerodu v průběhu geo‐
logických období až do nynější podoby vám
bude vyprávět geoložka RNDr. Viera Večeřová.
Přednáška se bude konat 10. 8. od 19:30
v prostorách ,,Vinckova kafe“. Minimální
počet účastníků 4 osoby. Doporučené auto-
busové spojení z Jeseníku aut. nádraží je
v 19:10, zastávka P. Bezruč, odjezd nazpět
ve 20:45; 22:12. Vstupné na přednášku je
20 Kč.

EXKURZE
ZA TAJEMSTVÍM PŘÍČNÉ HORY– 19. SRPNA
Příčná hora nad Zlatými Horami je místem se
zajímavou avelmi složitou geologickou stavbou,
svýskyty zlata, železa abarevných kovů. Navští‐
víme místa historické těžby a úpravy rud, pra ‐
stará rýžoviště inovodobý skanzen „ve Ztracených
štolách“ smístem konání soutěží vrýžování zlata.
Délka trasy je cca 20 km s převýšením 693 m.
Sraz účastníků exkurze je v 7:30 na autobuso‐
vém nádraží v Jeseníku (autobus směr Rejvíz). 
(Z Priessnitzových lázní odjíždí navazující spoj
v 7:10). Předpokládaný příjezd do Jeseníku
18:20 hod. Exkurzi povede RNDr. Viera Veče‐
řová – geoložka a spoluautorka naučných ste‐
zek. Doporučujeme pevnou obuv, dostatek
tekutin a těch, kterých se to týká, i opalovací
krém s vysokým ochranným faktorem. Mini-
mální počet účastníků 4 osoby. Cena exkur-
ze 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 neděle 12:00–17:00.
Vstupné: 20/40 Kč. V objektu se nachází rov‐
něž kavárna „Vinckovo kafe“ – otevřeno každý
den. 

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba
1. 7.–31. 8. pondělí až neděle 9:00–17:00 hod.

JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU
www.mkzjes.cz – Nejkratší cesta k rezervaci
vstupenek! Pro rezervaci navštivte naše inter‐
netové stránky! 

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

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

pondělí 7. 8. – úterý 8. 8. v 19.30 hodin
KŘIŽÁČEK
Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka, se jed‐
noho letního dne obléká do dětského brnění
a utíká z domova v touze dosáhnout Svaté země.
Zoufalý otec se vydává po stopách zmizelého
synka. 
Vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

středa 9. 8. 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 120 Kč. 
Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 10. 8. v 19.30 hodin
BABY DRIVER
Talentovaný mladý řidič, který zajišťuje zločin‐
cům únik z místa činu, je ve své práci tím nej‐
lepším v oboru i díky hudbě, kterou si během
ní pouští. Když se Baby setká s dívkou svých
snů, vnímá to jako příležitost opustit život zlo‐
čince a začít znovu. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 11. 8. v 19.30 hodin 
MILOVNÍK PO PŘECHODU
Hlavním hrdinou je zrezlý playboy za zenitem,
jehož pokusy vrátit se po letech jako obávaný
dobyvatel ženských srdcí a peněženek už
neprobouzí libido, ale spíš rozpaky a úsměvy.
Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 12. 8. v 19.30 hodin 
OKLAMANÝ
Za zdmi izolované dívčí školy zuří americká
občanská válka, ale její studentky a učitelky
probíhající konflikt neberou na vědomí. Dokud
nezaklepe na jejich dveře. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 14. 8. – úterý 15. 8. od 19.30 hodin
ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI
Charlize Theron hraje v novém akčním filmu
britskou špiónku MI6 nasazenou na misi do
Berlína před pádem berlínské zdi, aby vyšetřila
vraždu kolegy. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

Kino Pohoda středa 16. 8. od 17.00 hodin
EMOJI VE FILMU
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do
tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci
pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná
metropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji
v naději, že se jednou dostanou do zprávy.
Dabing. 
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 17. 8. – sobota 19. 8. v 19.30 hodin 
PO STRNIŠTI BOS
Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě,
které rodiče střeží víc, než je zdrávo, protože
o jedno dítě už přišli. A tak je Eda náhradník.
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe;
o pár let později, než se odehrává příběh filmu
Po strništi bos, sledujeme jejich poválečný život
na pražském předměstí ve snímku Obecná ško‐
la. 
Vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 21. 8. – úterý 22. 8. v 19.30 hodin 
ZABIJÁK A BODYGUARD
Nejlepší bodyguard na světě dostane nového
klienta, nájemného vraha, který musí svědčit
u Mezinárodního soudního dvora. Aby se včas
dostavili k soudnímu řízení, musí oba zapome‐
nout na to, že jsou tak trochu jiní a že si možná
až příliš lezou na nervy. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 23. 8. v 18.00 hodin 2D/ DABING
SPIDER-MAN: HOMECOMING
Peter se snaží vrátit ke svému běžnému životu –
což mu komplikuje touha dokázat, že by Spi‐
der‐Man mohl konat mnohem větší skutky, než
kterých se zatím odvážil – ale když se objevuje
nový padouch Vulture, ocitá se v ohrožení vše,
co je pro Petera skutečně důležité. 
Vstupné 110 Kč. Dětské vstupné 90 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 24. 8. – sobota 26. 8. v 17.00 hodin
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Po událostech prvního filmu musí veverčák
Bručoun se svými přáteli zabránit starostovi
Oakton City zbourat jejich domov kvůli pláno‐
vané výstavbě pochybného zábavního parku.
Dabing. 
Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 28. 8. – úterý 29. 8. v 19.30 hodin 
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny
vodil za nos. Barry Seal je znuděný dopravní
pilot, kterému potřebnou životní energii dodá
spolupráce s CIA. Barry pro ni z letadla mapuje
oblasti, do kterých se úřady jen tak snadno
nedostanou. Je v tom zatraceně dobrý. Až tak,
že s ním chtějí spolupracovat všichni. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.
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středa 30. 8. v 19.30 hodin
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
Výrobce panenek se svou manželkou přijmou
několik let po tragické smrti jejich dcerky do
svého domu řádovou sestru a několik dívek ze
zavřeného sirotčince. Zanedlouho se stanou
terčem aktivit Annabelle, posedlého výtvoru
výrobce panenek. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

čtvrtek 31. 8. v 18.00 hodin 2D/ DABING 
sobota 2. 9. v 18.00 hodin 2D/ DABING 
pátek 1. 9. v 18.00 hodin 3D/ DABING

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek,
kterému hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou
neposlouchá a podaří se mu proniknout do uza‐
vřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý
před zraky návštěvníků. 
Vstupné 2D 130 Kč.
Dětské vstupné 110 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč.
Dětské vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
úterý 4. 7. – čtvrtek 31. 8. 2017 

SALLY BOOTH
VÝSTAVA KRESEB A MALEB SLABOZRAKÉ
BRITSKÉ MALÍŘKY
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 ZÁŘÍ 2017
* AMERICKÝ ZABIJÁK * KINGSMAN: ZLATÝ
KRUH * LEGO NINJAGO * ZAHRADNICTVÍ:
DEZERTÉR 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!

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

pátek 15. září 
Kongresový sál PLL a.s.
SLAVNOSTNÍ GALAVEČER
Slavnostní předávání ocenění občanům města. 

STŘEDOVĚKÁ SLAVNOST
sobota 16. září od 9.30 hod.
Masarykovo náměstí
Vrátit se v čase, a to o několik staletí nazpátek, se může‐
te 16. září na Středověké slavnosti s bohatým progra‐
mem pro malé i velké. Ten začne v 9.30 hodin
průvodem od Vodní tvrze na Masarykovo náměstí.
A co návštěvníky této velkolepé akce čeká?
Pravý nefalšovaný rytířský česko-polský turnaj *
Vystoupení šermířských skupin * Středověká
krčma * K poslechu a tanci zahraje dobová hudba
* Ukázky starodávných řemesel * Středověký jar-
mark * Prezentace a výstava dobových zbraní
s komentářem * Orientální tance * Výtvarná dílna
pro děti * Vystoupení kejklířů, klaunů a žonglérů
* Zábavná výuka cirkusových dovedností * Ohňová
show * 

MŠE A ODHALENÍ SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO
neděle 17. září v 10.30 hod.
Kostel Nanebevzetí P. Marie, Masarykovo náměstí
Po slavnostní mši, která začne v 10.30 hod. v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, bude následovat průvod na
Masarykovo náměstí (11.30), kde proběhne malý kul‐
turní program. Odhalení zrestaurované sochy sv. Jana
Nepomuckého se uskuteční ve 12 hodin.
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POZVÁNKA NA 
 

mimo ádné p edstavení nového,  
ale jedine ného souboru  

JMBand  
v ele s ing. Jirkou Dvo ákem 

hrají blues, bluescountry, ale i Rock´n´roll 
v Hale Lé ebného domu Priessnitz  

v pond lí 14. 8. 2017 v 19 hodin 

 
 
 
 
 

 
                                               

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
5. srpna: Červenohorské sedlo – Vozka – Branná
Délka trasy 17 km, autobus v 7:35 hod., vycházku připravila J. Šimková.

12. srpna: Videlský kříž – Jelení palouk – Adolfovice most
Délka trasy 13 km, autobus v 7:45 hod., vycházku připravila M. Fryčová.

17. srpna: Dolní Morava – rozhl. Klepáč – Králický Sněžník – Dolní
Morava
Délka trasy 22 km, autobus v 5:30 hod., vycházku připravila E. Havrilo‐
vá.

19. srpna: Kouty n/D – Přemyslov – Tři kameny – Františkov – Bran-
ná
Délka trasy 18 km, autobus v 7:40 hod., vycházku připravila D. Podaná.
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. 
11. 8. od 22:00 hodin – Bezva
ženská na krku, romantická
komedie, ČESKO, 2016, 97 min.

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. srpna 2017
jeho letní verzi. V dopoledních
hodinách bude připravena soutěž
pro děti a odpoledne pro dospělé.

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.
VacuFit Thermal 60 Kč.
Happy hours (každé úterý a čtvrtek
18:00 – 20:00) 30 Kč.
Permanentka měsíční 500 Kč.
Permanentka 10 vstupů Fitness /
VacuFit Thermal 540 Kč.

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK
jezdí lázeňské okruhy a do Jesení‐
ku, dále jezdí do Faunaparku
v Lipové – lázních, na Čertovy
kameny a do jeskyní Na Pomezí.
Více informací na 
www.priessnitz.cz.

69. SEZONA PROMENÁDNÍCH KONCERTŮ

I v srpnu Vás srdečně zveme na celou řadu vynikajících muzikantů, a to
v rámci tradičních nedělních promenádních koncertů. Koncerty se konají
za každého počasí v hudebním altánu na Ripperově promenádě nebo
v hale Sanatoria Priessnitz. Foto: PLL a.s.

PŘEDNÁŠKY Jiřího Glabazni v Zrcadlovém sále
Úterý 8. 8. v 18.45 hodin – GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Vincenz Priessnitz, Viktor Schauberger a další známí i méně známí muži,
kteří pracovali s nejobyčejnější látkou na naší planetě – vodou. 

Úterý 15. srpna v 18.45 hodin – PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ
Proměna kulturního dědictví Studničního vrchu v posledních dvaceti letech.

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,
oprava kol. Neváhejte a zavítejte do areálu Priessnitzových léčebných lázní
na kole, uschovejte si je zdarma v cyklopointu a relaxujte v balneoparku.
Foto: archiv PLL a.s.

Hudební altán na promenádě – každou neděli
v 15:00 hodin

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

3. 9. Jesenická dvanáctka
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Jesenicko křížem krážem aneb Letní tipy na výlety
Utajené Rudohorské vodopády 

Zřejmě nejkrásnější a jedny z nejvyšších vodo‐
pádů v Jeseníkách, které mají dostatek vody po
celý rok, zůstávaly veřejnosti až donedávna uta‐
jeny. O jejich odhalení se zasloužil František
Švécar, který jejich existenci jako první zveřejnil.
Vodopády se nachází na severní zdrojnici Rudo-
horského potoka, která pramení mezi Keprní‐
kem a Žalostnou. Soustava vodopádů dosahuje
celkové výšky přibližně 60 metrů na zhruba 120
metrech délky. Pozoruhodná je část vodopádu
o výšce 7,2 metru s kaskádovitou skluzavkou
o délce přibližně 20 m či tzv. nálevkovitý vodo‐
pád se sklonem 45°.  Hustý porost jesenického
hvozdu vytváří sice dojem nepřístupnosti, kdo
se však nezalekne horského terénu a převýšení
dostane se k vodopádu bez větších obtíží. Přístup
k vodopádům je nejschůdnější odspodu proti
proudu po levé straně potoka. Trasa je určena
pro pěší a vede částečně po lesní cestě a cyklo‐
trase 6207. Orientační body: odbočka z hlavní
cesty silnice Jeseník – Šumperk u Obecního úřa‐
du Bělá pod Pradědem (Restaurace u Cimbury),
lesní cesta kolem lesních hřbitovů a chaty Vírov‐
ka. Vzdálenost od Jeseníku cca 14 km. Více na
www.vodopady.cz

Muzeum Česká Ves 

V nedaleké České Vsi (4 km) navštivte místní
muzeum, kde si můžete prohlédnout expozici
věnovanou historii obce, která vloni oslavila
600 let od první písemné zmínky. Zajímavá je
expozice věnovaná začátkům jedné z nejstar‐
ších dosud fungujících továren na výrobu
řetězů a taženého drátu. Nejobsáhlejší je
válečná expozice věnovaná osudům váleč‐
ných zajatců ze všech koutů světa, kteří na
 Jesenicku strávili část svého zajetí. Na své si
přijdou i děti, pro které jsou zde vystaveny
modely vojáčků, letadel a vojenské techni-
ky. Prohlídky: Sobota: 13–17 hod. nebo po tel.
dohodě: 724 146 455. 
www.ceska-ves.estranky.cz

Od Ferdy po Jonatána
Expozici na téma oblíbených zvířátek z pohá‐

dek a večerníčků, ale také inspirativní výtvarné
dílny, si pro děti připravilo Vlastivědné
muzeum Jesenicka sídlící ve středověké vodní
tvrzi v Jeseníku. V muzeu si mohou přijít na své
návštěvníci všech věkových kategorií – stačí si
jen vybrat ze zajímavých multimediálních
a interaktivních expozic, kde se dozvíte zají‐
mavosti z historie či o geomorfologickém vývoji
Jesenicka či vzniku Země. Doporučujeme
navštívit expozici nazvanou Spirála času Země.
Součástí expozice jsou filmy, dokumenty BBC,
doteková obrazovka nebo badatelský kout.
www.muzeum.jesenik.net

Tip pro vás i vaše děti: 
Výstava: Pytlák a jeho zbraň od 6. 6. do 3. 9.
2017
Výtvarné dílny (konají se vždy od 10 do 11 hod.
na dané téma) 
5. 8. Tvorba vlastního komiksu s oblíbenými
literárními postavami 
19. 8. Po stopách pytlákovy kořisti 

Vidnavsko
Upřednostňujete spíše samotu a krásné pří‐

rodní mikroscenérie? Pak se vydejte na Vid-
navsko. Pohraniční město Vidnava se nachází
ve Slezské nížině, která bývá též nazývána
„Malá Haná“. Je oblíbeným letním turistickým
cílem pro milovníky jízdy na kole a přírodního
koupání, v blízkosti se nacházejí zatopené
lomy. Malé městečko vás překvapí zachovalým
historickým jádrem, které se roku 1992 stalo
památkovou zónou. Za prohlídku stojí zdejší
secesní perla – lékárna „U Černého orla“ –
jediná stále provozovaná originální secesní
lékárna v ČR nebo muzeum Vidnavy.

Tipy na přírodní koupání: 
Lom Štachlovice 

Příjemné osvěžení v chladných vodách nabí‐
zí zatopený lom Štachlovice – využívaný
k rekreačnímu koupání a rybaření. Město Vid‐
nava zde zřídilo rybářský revír. Majitelé plat‐
ných rybářských lístků si mohou povolenky
zakoupit přímo na MěÚ Vidnava. Lom má
 relativně malé rozměry (30×60 m), ale o to
krásnější atmosféru. Koupání je zde povo ‐
leno pouze na vlastní nebezpečí. (1,8 km od
Vidnavy).

Kaolínový lom

Divoký západ připomínající romantická kra‐
jina v okolí tohoto jedinečného zatopeného
lomu na vás dýchne svou klidnou a pohodovou
atmo sférou. V lomu se dříve těžil kaolín, a pro‐
to i dnes jsou břehy jasně bílé. Lom je vhodný
ke koupání, ale na vlastní nebezpečí (1,4 km
od Vidnavy). 

Zámek Javorník dětem 

Na zámku Javorník si pro letošní léto připra‐
vili bohatý program pro rodiny s dětmi. Mají
zde připravený speciální dětský okruh pro
rodiny s dětmi od 4 do 8 let. Zámkem provází
průvodce v kostýmu – děti během prohlídky
plní různé úkoly a na závěr je čeká malá odmě‐
na. Malým princeznám a princům půjčují na
prohlídku zámku krásné kostýmy. Všichni
návštěvníci, kteří si vyberou k prohlídce
III. okruh – hostinské pokoje, pak mají možnost
zhlédnout výstavu nazvanou „Kde bydlely
panenky“. Jedná se o výstavu historických
pokojíčků pro panenky ze sbírek Muzea hraček
v Rychnově nad Kněžnou. Od loňského roku
na nádvoří zámku probíhá letní zámecké
kino, a to ve dnech: 2. 8. Mama mia, od 21 hod,
18. 8. Špunti na vodě, od 21 hod., 1. 9. Anděl
páně 2, od 20:30 hod. www.janskyvrch.cz

Foto: Radek Leskovjan

Foto: Roman Janas

Foto: Rychleby.cz

Foto: zámek Jánský vrch

Připravilo: IC Katovna Jeseník 
Otevírací doba: červen–září 
Po–Pá 8.30–17.30, So 8.30–16.00, 
Ne, st. svátek 8.30–14.00
Kontakt: 
tel: +420 584 453 693, 
e-mail: ic@mujes.cz



Výlet za pokladem Černého Potoka
Druháčci a třeťáci z Boženy Němcové se vypravili ve čtvrtek 15. června

hledat poklad do tábora Černý Potok u Velké Kraše. Druháci se vydali
s programem Putování za tučňáky a třeťáci Za pokladem Vikingů. Všech
77 dětí prožilo báječný den plný soutěží pod názvy Tuleni a medvědi,
Vytlačování z lávky, Kohoutí zápasy, Hledání kladiva v potoce, Smrtící
běžecké klání, Maraton na koloběžkách, také hledání indicií Vikingů
a pokladu Tučňáků.  K tomu všemu nám sloužilo nádherné prostředí
tábora, výborní instruktoři a také paní kuchařky, které nám navařily báječ‐
nou zelňačku a jahodové knedlíky. Za všechno moc a moc děkujeme panu
Romanu Lipavskému, organizátorovi tábora. 

Těšíme se na další rok, už nechceme jinam než do Černého Potoka!

Tom Cenek pojede na republikové finále
Je tak po triu dívek Poulíková, Poláková, Bakešová čtvrtým žákem v his‐

torii naší školy, který si svým vítězstvím v krajském kole všestranné atle‐
tické soutěže vybojoval postup mezi celostátní elitu.

Byly to opět Hranice na Moravě, které hostily nejlepší atlety pěti krajských
okresů v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Dvanáctka našich
reprezentantů se v poli více než dvou stovek sportovců z celého kraje
postupně poprala s během na 60 m, dálkou, hodem kriketovým míčkem,
následovaly shyby na lavičce, sedy – lehy a závěrečný běh na 1 km.

Jakákoliv pozice na stupních vítězů v krajském kole je ohromný úspěch
a v šesti věkových kategoriích dosáhl tucet žáků naší školy hned na čtyři
medailová umístění. Pro bronz si na bednu došli Viktorka Gajdošová
(IV.C) v kat. dívky 2006, Daniel Bakeš (V.B) v kat. chlapci 2005 a Sebastian
Kašník (VII.B) v kat. chlapci 2003. Nejmladší účastník výpravy Tomáš
Cenek (IV. C) pak opanoval celou svoji kategorii chlapci 2007 a ziskem
3.303 bodů si zajistil postup do republikového finále v Brně. 

Návštěva v Jesenické nemocnici
V pátek 9. června jsme s dětmi z I. oddělení školní družiny Boženy

Němcové navštívili pracoviště CT a rentgenu Jesenické nemocnice. Exkurze
se uskutečnila v rámci projektu „Zaměstnání našich rodičů”. Prohlédnout
si toto pracoviště a dozvědět se něco o práci a přístrojích nám umožnil
pan Havlíček, kterému touto cestou ještě jednou děkuji. Pro děti bylo
nevídanou zábavou poznávat jednotlivé části těla podle rentgenových
snímků, „povozit se” na snímacím stole či prohlédnout si snímky a průřezy
těla na monitorech CT.

Doškolná aneb Hurá na prázdniny

Někteří z nás byli možná někdy po škole, ale Doškolná – to tady bylo
poprvé, ale určitě ne naposledy! Už minulý rok se v závěru května konala
akce s názvem 10 let Spolufest, která měla být jednak oslavou desetiletého
sloučení tří základních škol, ale také tak trochu netradičním rozloučením
se školním rokem aprezentací toho nejlepšího, co se naši žáci během něko‐
lika měsíců naučili a secvičili. Na tuto akci jsme letos navázali a zahájili tak
tradici vidět se na konci školního roku společně is rodiči, sourozenci, babič‐
kami, dědečky … i se zástupci města Jeseník, a to v pondělí 26. června.

Letošní  Doškolná se nesla v duchu různých písní – od lidových až po
současné interprety, byla protkána tancem a zvukem kytary i houslí.
Kromě krásných hudebních a tanečních vystoupení (skupina YES Dance)
své umění prezentovaly i děti z pěveckého, dramatického kroužku, z oddílu
Karate Jeseník, anglicky recitovaly děti z IV. A a česky zpívala celá V. B.
Během přestávek mohli všichni přítomní zhlédnout ukázku canisterapie,
prozkoumat vybavení hasičského vozu, občerstvit se, projít 8 různých
zábavných stanovišť a ti nejmenší měli možnost si i zablbnout na skákacím
hradu. Kromě pódiového programu probíhal i závod tříčlenných rodinných
družstev Nábřežní Trophy  a discgolf.

Kdo tam byl, ten se doufám dobře pobavil a kdo ne, ten se může těšit
na příště!

Poděkování za velmi pestrý a nabitý program patří všem učitelům
i žákům, kteří se  podíleli na přípravě i realizaci celé akce, jež se konala
pod záštitou Sdružení rodičů při ZŠ Jeseník. Ta zajistila mimo jiné i spon‐
zory, jak anonymní, tak jmenované, i těm patří velký dík: V a H stavby
Jeseník, s.r.o., Technické služby Jeseník, a.s., Zemědělské družstvo Jeseník,
Yes Dance, Knihkupectví Domeček.
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Konec školy ve znamení výletů, medailí a tradice
Červen patří ve školním roce k těm náročnějším měsícům, ale pro žáky i učitele skýtá vidinu letních prázdnin. Kromě testů a zkoušení
žáci stihli na svých výletech hledat zlato, poklad Vikingů, sportovně založení žáci vybojovali cenné medaile. Neméně bohatý na
akce byl i poslední červnový týden. Žáci se rozloučili se školním rokem vydařenou Doškolnou, vycházející žáci poděkovali svým
učitelům za jejich nelehkou práci v sále kina Pohoda. 

Přeji všem dětem i rodičům hezký zbytek prázdnin. Mgr. Svatopluk Sekanina

Bronzový úspěch Kopretiny v celorepublikové soutěži
Během měsíce května a června

se děti z Mateřské školy Kopretina,
pracoviště Dittersdorfova, zúčastni‐
ly celorepublikové výtvarné soutě‐
že „PEZ – Sportujeme rádi“.
Hodnocením odborné poroty se
společná práce dětí umístila na
krásném třetím místě. Tento pro‐
jekt si kladl za cíl pomoci předškol‐
ním zařízením s edukací rodičů
v oblasti zdravého životního stylu,
správného sportování dětí a pohy‐
bu jako prevence, a současně moti‐
vovat děti zábavnou formou ke
každodennímu pohybu. Věcnou
cenu předala dětem 22. června
osobně koordinátorka celého pro‐
jektu. Tým MŠ Kopretina, 

pracoviště Dittersdorfova
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Jesenické šípkové víno slaví úspěch i za oceánem

Víno z Jeseníku? A ještě k tomu
šípkové? Že je to nesmysl? U nás
v Jeseníku již víme, že nikoli. Šíp‐
kové víno vzniká v jesenických láz‐
ních v rodinné firmě Šárky
Vybíralové a Romana Šeráka. „Šíp-
kové víno vzniká vykvašením suše-
ných šípků společně s přidaným
cukrem a speciálním kmenem kva-
sinek. Společně s cukrem a vodou
víno kvasí 3-4 měsíce, poté stejně
dlouho zraje,“ vysvětluje Šárka
Vybíralová. Z důvodu zachování
všech účinných látek ze šípků se

víno nefiltruje. Šípek je místní, sbí‐
raný přímo na kopcích v jesenic‐
kých lázních. „Kromě šipkového
vína vyrábíme také šípkový sirup,
džem či omáčku,“ doplňuje Šárka
Vybíralová. 

Kromě produktů ze šípku se pus‐
tili také do vína rakytníkového,
borůvkového či speciálního vína ze
zeleného čaje. Šípkové je ale stále
jedničkou. V letošním roce se jese‐
nickému šípkovému vínu dostalo
velkého uznání, a to až za oceánem
ve Spojených státech, kde ovládlo

svou kategorii na výstavě vín Fin‐
ger Lakes. A to je v zemi, ve které

mají ovocná vína tradici, opravdu
úspěch. Jan Mrosek 

Šípkové víno vzniká v jesenických lázních v rodinné firmě Šárky Vybíralové
a Romana Šeráka. Foto: archiv majitelů firmy

V novém pravidelném cyklu se v tomto roce zamě-
řujeme na místní výrobce, kteří získali na svůj jedi-
nečný výrobek certifikát Jeseníky originální produkt.
Dalším výrobkem, který si představíme, je jesenické

šípkové víno.

Z letopisů města Jeseníku – Kojenecký ústav 

V Jeseníku se setkáváme s pro‐
jevy filantropie, tj. dobročinného
pomáhání sociálně slabým, zejmé‐
na ženám a dívkám v místních
továrnách firmy Regenhart & Ray‐
mann. 1. světová válka a její tíživé
sociální dopady naléhavost pomo‐
ci dětem a kojícím matkám ještě
zintenzivnily. Dobrovolníci nevá‐
hali chodit mezi městskou chudi‐
nu a podávat ženám pomocnou
ruku. V našem městě byla jednou
z nich Lotte Regenhartová, man‐
želka továrníka Erwina Regenhar‐
ta, sama matka pěti dětí. V roce
1917 pronajala dvě místnosti ve
městě a zřídila v nich jesle a tzv.
mléčnou kuchyni, kde se matkám
nabízelo vhodným způsobem
upravené mléko a řídká obilninová
kaše ‐ umělá kojenecká výživa.
Dostávalo se jim tu rovněž odbor‐
né lékařské péče, kterou poskyto‐
val vedoucí lékař sanatoria
Altvater Dr. Oskar Mautner.

Tato „dobročinná stanice“ však
nemohla být víc než nouzovým
prozatímním řešením. Hlavním
cílem bylo opatřit nastávajícím
svobodným matkám přístřeší
v jejich často zoufalé situaci. Proto
se místní aktivisté záhy sjednotili
a založili spolek pro podporu péče
o kojence. Jakmile se podařilo
nashromáždit dostatek finančních

prostředků, zakoupil spolek jed‐
nopatrový dům čp. 42 s velkou
zahradou nedaleko cihelny v míst‐
ní části Ditrichštejn (dnešní 
ul. Jiráskova, čp. 743). Objekt
postavil v letech 1877–1878 zdejší
stavitel Rudolf Zelenka. O třicet let
později byla budova přestavěna
pro potřeby kojeneckého ústavu.
Stavební práce vedli Ing. Alexan‐
der Nitsche a Franz Gröger. Dne
1. června 1918 byl ústav slavnost‐
ně vysvěcen.

Financování a zařízení nového
ústavu leželo v rukou Lotte Regen‐
hartové. Dispozice domu jakož
i jeho vybavení zcela odpovídalo
reformnímu úsilí lékařů z přelomu
19. a 20. století, kteří v péči o kojen‐
ce propagovali otužování, dokona‐
lou čistotu, vycházky, čerstvý
vzduch, dostatek světla, spánku –
a samozřejmě kojení. V domě se
nacházely dva lůžkové pokoje,
infekční pokoj, porodní místnost,
mléčná kuchyně, veranda, zasklený
přístavek pro službu konající sestry
a pokoj pro vrchní sestru, venku
pak zahrazená veranda pro
nemluvňata a dětský bazén (brouz‐
daliště). Kromě toho zde byly ještě
chlévy pro slepice, vepře a kozy.
Kapacita ústavu byla odhadována
na přibližně 20 kojenců. Osamělé
ženy zde nacházely pomoc a úto‐
čiště ve svých těžkých hodinách,
o kojence zde bylo řádně postaráno. 

Kojenecký ústav v Jeseníku však
nesloužil jen jako charitativní
instituce, ale šlo také o důležité
středisko vzdělávací. Téměř trvale
se tu zaučovalo 9 žákyň v devíti‐
měsíčních ošetřovatelských kur‐
zech. Teorii vyučovala sama Lotte
Regenhartová, učila také francouz‐
štinu a náboženství, praktickou
výuku pak zajišťovali domácí lékař
a vrchní sestra. Za 20 let existence
tohoto zařízení zde bylo vyškoleno
na 110 ošetřovatelek. 

Finanční problémy přinesla
kojeneckému ústavu 30. léta
poznamenaná velkou hospodář‐
skou krizí. Po připojení Sudet
k hitlerovskému Německu pře ‐
vzala ústav organizace „Nacio ‐
nálně socialistická péče o blaho
lidu“ (NSV), která ho následně zru‐
šila. 

Mgr. Jana Hradilová, 
SOkA Jeseník

Dnes připomíná existenci kojeneckého ústavu jen plastický reliéf nad vstupními dveřmi o rozměrech 79 x 159 cm s motivem
péče o malé děti. Jeho autorem je blíže neznámý vídeňský sochař J. E. Kobza.  Foto: SOkA Jeseník

Příchod dítěte na svět je jistě velkou událostí. Ne každý novoro-
zenec však v minulosti měl to štěstí narodit se do harmonického
rodinného prostředí s dostatečným existenčním zázemím, ne kaž-
dý novorozenec měl oproti dnešku šanci přežít. Kojenecká a dět-
ská úmrtnost byla vysoká a společnost si s ní dlouho nevěděla
rady. Příčinou nebyla jen špatná výživa, nemoci, katastrofální
hygienické poměry a neodborné vedení porodu, ale i špatné
poporodní ošetření dítěte. První výchovné instituce určené k opa-
trování kojenců se začaly v západní Evropě objevovat až v průběhu
1. poloviny 19. století. 
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Při zdolávání vodního živlu viděli Moravskou Saharu

A tak, jak už po devět předcho‐
zích let, i tento rok vyrazili devá‐
ťáci ZŠ Vidnava směr jižní Morava.
Čekal je totiž závěrečný ze čtyř
kurzů, kterými procházeli po dobu
jejich studia na II. stupni, a to kurz
vodácký. Po úmorné cestě v „kli‐
matizovaných vagónech“ Českých
drah přesedli ve Veselí nad Mora‐
vou v přístavišti na krásnou novou
velkou motorovou loď, pyšně
nesoucí jméno NOE, která je
dopravila na místo pobytu, na pla‐
vební komoru Vnorovy II. Možná
si říkáte, kde se na jihu naší milo‐
vané Moravy vzalo přístaviště
a motorová loď. A co ta plavební
komora? On totiž vodácký kurz
tradičně probíhá v místě, kde se
kříží Baťův kanál s řekou Moravou
a lodní doprava právě po Baťově
kanále je pro místní naprostou
samozřejmostí, asi tak jako pro

nás jízda lanovkou na Šerák.
V následujících dvou dnech žáci
prošli základním výcvikem zdolá‐
ní vodního toku na kanoi a raftu.
Celkem dřina, také i trochu kum‐
štu, hlavně pro ty, kteří seděli
v lodi poprvé v životě. Nicméně
naši svěřenci byli velmi šikovní
a všichni zdárně zvládli jízdu
v kanoi, jak na pozici háčka, tak
i zadáka. Ale nemyslete si, že to byl
jen tvrdý výcvik. Kdepak, vše
doprovázelo nádherné počasí,
koupání, hry a hlavně velká poho‐
da a dobrá nálada. Večery jsme pak
téměř pravidelně trávili u táborá‐
ku, opékáním špekáčků, zpíváním
a klábosením o všem možném.
Čtvrtý den byl ale jiný než ty dva
předešlé. Po snídani jsme se začali
chystat na celodenní vodáckou
expedici po meandrech Moravy
s cílem v Rohatci. Řeka se tady líně

vleče širokým korytem, vodáci se
musí vypořádat pouze s nástraha‐
mi v podobě spadaných mohut‐
ných stromů, které zde tvoří
přírodní překážky a kterým je
potřeba se vyhnout. Odměnou
vodákům pak je krásná okolní kra‐
jina chráněné krajinné oblasti
Moravské Sahary. Název této
oblasti není náhodný, písek je zde
opravdu všudypřítomný, ať už
v podobě vysokých a strmých pís‐

kových břehů nebo nádherných
písečných plážích, které lákají
k odpočinku a navozují v člověku
pocit, že se ocitl někde na pláži
u moře. Do Rohatce jsme dorazili
v odpoledních hodinách. Tím bylo
naše vodácké snažení završeno.
Příští rok se na expedici Morava
těšíme na shledanou.

Za SVČ Duha Jeseník 
a ZŠ Vidnava, 

Bc. Daniel Krčmář

Tělovýchovně vzdělávací kurzy na ZŠ Vidnava jsou již dlouho-
letou tradicí a žáci na II. stupni díky nim mají možnost poznat,
jak chutná pětidenní cykloturistika, lyžování a vodáctví. Kurzy
mají pobytový charakter a žáci tak poznávají nejen krásy a úskalí
jmenovaných sportů, ale především taky sami sebe. Letošní
školní rok se ve Vidnavě rozhodli, že vodácký a cyklistický kurz
bude pořádán ve spolupráci se Střediskem volného času Duha
Jeseník, které tímto opět rozšířilo pole působnosti své již tak
velmi pestré činnosti. 

Vodáckého kurzu se zúčastnilo 13 žáků. Foto: archiv ZŠ Vidnava

Ohlédnutí rafťáků za mistrovstvím republiky v Tróji
V pražské Tróji probíhaly před
letními prázdninami závěrečné
závody v rámci mistrovství
republiky v raftingu. Zdejší sla-
lomový kanál nabízí jednu
z nejobtížnějších slalomových
tratí u nás a je pravidelným hos-
titelem nejprestižnějších závo-
dů na divoké vodě v ČR.
Jeseničtí závodníci zde absol-
vovali poslední dva závody
z celkem tří závodů v rámci
Mistrovství ČR, ve slalomu a ve
sprintu. Oba závody mají svá
specifika. 

Slalom v raftingu se jezdí na
stejných tratích jako slalomy kaja‐
kářů či kanoistů, jen s tím rozdí‐
lem, že branky na rafting jsou širší.
I penalizace a měření času je
obdobné. Úkolem posádky je pro‐
jet vytýčenou slalomovou trať v co
nejkratším čase a pokud možno
bez trestných bodů, kterými jsou
penalizovány za doteky branek či
za jejich neprojetí. Slalom je pova‐
žován za nejnáročnější a nejtech‐
ničtější ze všech závodních
disciplín.

Sprint v raftingu se jezdí taktéž
na slalomovém kanále, ovšem bez
branek. Úkolem posádky je v co nej‐

kratším čase projet daný úsek kaná‐
lu. Na první pohled se může zdát,
že tato disciplína není nikterak slo‐
žitá a že stačí jen pádlovat rychle
rovnou dolů. Nicméně, každý sla‐
lomový kanál má svoji „ideální“
sjezdovou stopu a její udržení při
maximální rychlosti není často
vůbec jednoduché.

A jak jsme tedy dopadli? Ve sla‐
lomu naši junioři obsadili vcelku
překvapivé 3. místo, když dokázali
porazit i daleko starší a zkušenější
posádky. K tomuto výsledku při‐
spěla především velmi povedená
a rychlá první jízda. Ve sprintu jsme
měli větší ambice než ve slalomu.
Tomu také napovídaly dílčí výsled‐

ky po první ze dvou jízd. Zde se naše
posádka dostala na průběžné druhé
místo se ztrátou necelé 1,5 sec. na
první příčku. Přišla ovšem druhá
jízda, která se nám nepovedla. Kluci
se dopustili několika chyb a hlavně
chybný nájezd do technické pasáže,
tzv. žehličky, je stál drahocenné vte‐
řiny. Po součtu časů z obou sprintů
pak naše posádka obsadila v této
disciplíně nepopulární 4. místo.

V rámci celkové kombinace
Mistrovství ČR v raftingu, kam se
započítávají výsledky ze sjezdu,
slalomu a sprintu, pak naše
posádka juniorů (Tomáš Raděj,
Mates Čížek, Pavel Drastich a Víťa
Ručka) obsadila v kategorii U19
(do 19 let), vynikající konečné 3.
místo. 

Během prázdnin chystáme cel‐
kem tři soustředění na slalomových
kanálech. Srpnové závody proběh‐
nou ve Vrbném u Českých Budějo‐
vic a již mnohé napoví o celkovém
pořadí posádek v rámci celoročního
závodu Českého poháru v raftingu.
Takže nám držte palce.

Chceme taky poděkovat městu
Jeseník za finanční podporu spor‐
tovních aktivit naší mládeže.

Aleš Raděj

Jeseničtí junioři do 19 let slaví celkové 3. místo v Mistrovství České republiky
v raftingu 2017. Foto: archiv klubu
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Cena fair play z MČR ve vybíjené putuje do Jeseníku

Finále se zúčastnilo 16 nejlep‐
ších školních družstev z celé Čes‐
ké republiky. Družstva byla losem
rozdělena do čtyř skupin, kde se
hrálo systémem „každý s každým“.
Naši kluci skončili druzí ve sku‐
pině, kde kromě nás hrály školy
z Prahy, Karlových Varů a Liberce.
O postup do finálové skupiny (nej‐
lepší čtyři) jsme v baráži podlehli

konečnému vítězi, chlapcům
z Havlíčkova Brodu (sportovní
škola zaměřená na míčové hry).
Ale to není vše a dovolím si říct,
že další fakt překonává i naše
umístění, jelikož Lukáš Maceček
z našeho týmu byl oceněn cenou
fair play olympioničkou v běhu na
lyžích Květou Peckovou za to, že
přiznal dotek míče při vybíjení,

kterého si ani jeden z obou roz‐
hodčích v zápalu boje nevšiml.
A možná to byl právě ten jeden
život, který rozhodl o našem dal‐
ším postupu. Rozhodně se na
Lukáše nebudeme zlobit, naopak
měli bychom mu zatleskat za ten‐
to sportovní čin a zároveň si přát,
aby všechny naše děti se takto fair
play chovaly, a to nejen při spor‐
tovních utkáních. 

Co dodat závěrem: snad jen to,
že doufám, že to nebyla naše
poslední účast na republice, proto‐
že vybíjená je velmi potřebná
a skvělá hra, která je založená na

soudružnosti družstva, postřehu,
hbitosti, síle, pochopení taktiky
a dodržování pravidel. Je to hra, kde
nechybí emoce a zároveň, kde nedíl‐
nou součástí je také již zmiňovaný
smysl pro fair play. Kluci, děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.

Sestava týmu: Daniel Bakeš, Petr
Vetešník, Ondřej Urban, Denis Wes‐
ley (všichni V. B), Bohuslav Černý,
Vítězslav Kovář (oba V. A), Karel
Zelinka, Jakub Sytař, Jan Cimburek
(všichni IV. A), Jan Grepl, Benjamin
Ševčík, Lukáš Maceček (všichni 
IV. B), trenér Mgr. Vilém Otruba.

(VO)

Přiznám se, že neznám moc obyvatel našeho okresu Jeseníku,
kteří mohou říct, že byli na mistrovství republiky. Ale žáci naší
školy ZŠ Jeseník se opět po pěti letech zúčastnili 10. republikového
finále ve vybíjené, které se uskutečnilo 13. a 14. června v Kempu
Pecka (Královéhradecký kraj) a navíc se našim klukům podařil
fantastický úspěch: 7. místo. 

Letní úspěch 
sáňkařů

Fantastickým výsledkem se
mohou pochlubit borci z oddílu saní
TJ JISKRA JESENÍK, kteří se 24. červ‐
na zúčastnili 10. ročníku Beskyd‐
ského kolečka ve Starých Hamrech.
Na kolečkových saních se zde utkaly
oddíly přírodních i umělých drah
z Čech, Moravy a Slovenska. V kate‐
gorii mladších žáků si Jan Janošek
vyjel 4. místo, starší žáky ovládli
Jindra Šantrůček s 1. místem
a Lukáš Chromík s 2. místem. Kryš‐
tof Pokorný v těžké konkurenci
juniorů získal bronz a Jan David
skončil mezi muži na 4. místě. Všem
závodníkům děkujeme za skvělou
reprezentaci našeho oddílu a regio‐
nu. Opět jsme po letech dokázali,
nejen sáňkařskému světu, že s Jese‐
níkem se v tomto sportu musí počí‐
tat. Rovněž děkujeme za přízeň
našim podporovatelům, především
pak Městu Jeseník. Jan David

Účastníci Beskydského kolečka. 
Foto: TJ Jiskra Jeseník

Mažoretkám zacinkalo v Itálii devět medailí
Emoce, soustředění, radost, zaujetí, slzy, skvělý pocit, tlukot srdce, nervozita, horko – takové bylo
ME mažoretek, které proběhlo od 22. do 25. června v Itálii. Tanečnímu studiu Lenky Bachové se
opět dařilo, získalo devět medailových umístění v konkurenci 11 států. Diváci během čtyřdenního
maratonu mohli zhlédnout celkem 648 choreografií: 427 sólo formací a 221 skupin. A tady jsou
výsledky jesenických mažoretek.

1. místo 
Natálka Šimčíková ‐ solo ju ‐

niorky baton. Vendula Beňová,
Kristýna Harbichová – duo ju ‐
niorky baton. Mini mix seniorky –
Stela Procházková, Berenika
Novotná, Natálie Šimčíková,
Gábina Bedečová, Monika Wi -
niarská.

2. místo
Mini mix juniorky – Markéta

Buchtová, Tereza Spillerová,
Lucie Čížková, Vendula Beňová,
Kristýna Harbichová, Ema Kou-
řilová.

3. místo
Julie Kouřilová – solo kadetky

pom‐pom. Kristýna Harbicho-
vá – solo juniorky baton. Kristýna
Harbichová, Ema Kouřilová –
duo juniorky pom‐pom. Šestka
juniorky pom‐pom – Anna Bica-
nová, Markéta Buchtová, Kris-
týna Harbichová, Vendula
Beňová, Nikola Schopfová.
Šestka seniorky pom-pom.

4. místo
Ema Kouřilová – solo juniorky

pom‐pom. Alenka Kubíčková –
solo kadetky baton. Michaela
Krejzková – solo seniorky baton.
Natálie Fellnerová – solo senior‐
ky pom‐pom. Michaela Krejzko-
vá, Berenika Novotná – duo
seniorky pom‐pom.

Další umístění
Sedmička juniorky baton – Anna

Ambrožová, Ema Kouřilová, Natá‐
lie Šimčíková, Kristýna Harbicho‐
vá, Tereza Spillerová, Lucie
Čížková, Vendula Beňová –
5. místo. Kristýnka Harbichová –
solo juniorky pom‐pom – 5. místo.
Markétka Buchtová – solo junior‐
ky pom‐pom –
6. místo. Vanesa
Pudilová, Karolína
Štofilová a Nikola
Schopfová – trio ju ‐
nior ky pom‐pom –
6. místo. Dominika
Ambrozy, Julie Kouři‐
lová a Eliška Lukačo‐
vá – trio kadetky

pom‐pom – 6. místo. Tereza Spil‐
lerová, Anna Abrožová a Lucie Číž‐
ková – trio juniorky baton –
7. místo. Berenika Novotná – solo
seniorky pom‐pom – 7. místo.
Berenika Novotná, Natálie Fellne‐
rová, Monika Winiarská – trio
seniorky baton – 9. místo. (pk)

Mažoretky s medailemi. 2x foto: Taneční studio Lenky Bachové
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