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Zastupitelstvo
Další zasedání Zastupitelstva měs‐

ta Jeseníku se uskuteční ve čtvrtek
3.listopadu v Kapli. Jednání zastupi‐
telů začíná v 15 hodin. (red)

Den se starostou
V úterý 6. prosince se koná Den se

starostou. Pokud máte zájem hovořit
s ním na téma, které se týká města
Jeseníku, kontaktujte sekretariát
radnice na telefonním čísle
584 498 151 nebo emailem:
olga.hondlova@mujes.cz. (red)

V krajském zastupitelstvu usednou tři lidé z Jeseníku
V krajských volbách, které pro-
běhly 7. a 8. října, zvítězilo hnutí
ANO 2011, které při své premiéře
získalo 16 mandátů (23,77 % hla-
sů voličů). Druhá ČSSD bude
mít 9 křesel (13,88 %), třetí skon-
čili komunisté se 7 mandáty
(11,56 %).  Koalice pro Olomouc-
ký kraj má v 55členném zastu-
pitelstvu také 7 míst (11,39 %),
Starostové ProOlomoucký kraj
získali 6 křesel (9,68 %), ODS
bude reprezentovat 5 krajských
zastupitelů (7,54 %), stejný
počet v zastupitelstvu má koa-
lice SPD a SPO  (7,33 %). Povo-
lební koalici vytvořilo hnutí
ANO s ČSSD a ODS, v krajském
zastupitelstvu tak budou mít
s 30 mandáty většinu.

Město Jeseník bude mít v kraj‐
ském zastupitelstvu tři zástupce,
současného starostu Adama Kalou‐
se a jeho bratra Romana Kalouse

(oba ANO 2011) a předsedu místní
organizace ČSSD Lubomíra Věstin‐
ského. Volební účast v celém Olo‐
mouckém kraji dosáhla 33,20 %. 

Na Jesenicku lidé nejčastěji
odevzdali hlas hnutí ANO 2011
(25,47 %), ČSSD (14,98 %), Staros-
tové ProOlomoucký kraj (14,71
%), KSČM (12,81 %), SPD a SPO
(7,9 %), Koalice pro Olomoucký
kraj 5,93 %, TOP 09 (5,75 %), ODS
(5,33 %), ostatní (7,12 %). Volební
účast na Jesenicku dosáhla 29,57 %. 

A jak lidé hlasovali přímo v Jese‐
níku? Hnutí ANO 2011 získalo
26,67 % hlasů, ČSSD 15,29 %, Sta-
rostové ProOlomoucký kraj
12,35 %, KSČM 10,11 %, SPD a SPO
9,60 %, TOP 09 7,90 %, ODS 5,40 %
a pětiprocentní hranice dosáhla ješ‐
tě Koalice pro Olomoucký kraj
5,11 %. K volebním urnám přišlo
v Jeseníku 29,11 % voličů.

(rik)
Do volebních místností v Jeseníku zamířila méně než třetina oprávněných voličů,
lidé nejčastěji volili hnutí ANO 2011. Ilustrační foto: Richard Kapustka

Rozsvícení 
vánočního stromu

Poslední listopadovou neděli,
27. listopadu, se na Masarykově
náměstí rozsvítí vánoční strom. Jak
uvedl ředitel MKZ Jeseník, Jiří Juráš,
tradiční akce bude probíhat od 14
do 19 hodin. Na náměstí se uskuteč‐
ní drobný vánoční program, samo ‐
zřejmostí budou prodejní stánky
a chybět nebude ani tolik oblíbený
punč či jiné nápoje na zahřátí.
Podrobný program bude uveden na
plakátech a webových stránkách
MKZ a města Jeseníku. (rik)

MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ, mládeže a tělovýchovy, Kateřina Valachová, 27. září navštívila město Jeseník
u příležitosti poklepu základního kamene nové sportovní haly. Ministerstvo na stavbu moderního sportoviště
pro 400 diváků uvolní 15 milionů korun, stejnou částku věnuje firma Campa‐Net a 17 milionů přidá Olomoucký
kraj. Zbytek částky uvolní ze svého rozpočtu město, celková částka této investice představuje 65 milionů korun
bez DPH. „Do konce roku má proběhnout demolice stávající haly a na jaře bychom chtěli začít stavět s tím, že
v roce 2017 se sportovci dočkají nové haly,“ uvedl starosta města Adam Kalous. Z plánované schůzky se zástupci
škol kvůli pracovní vytíženosti ministryně sešlo, nicméně ta přislíbila, že do Jeseníku opět zavítá během
listopadu. Na snímku zleva poslanec Jiří Zemánek, ministryně Kateřina Valachová a starosta města Jeseníku
Adam Kalous. (rik) Foto: Richard Kapustka
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Představitelé města i úředníci diskutovali s občany

Lidé se například ptali, kdy pro‐
běhne regenerace v této části měs‐
ta, poukazovali na problémy
s parkováním, nedostatek laviček
a absenci dětského hřiště. „Regene-
race tohoto sídliště není ve fázi, aby
se to realizovalo. Když jsme přišli na
radnici, tak nebylo nic. Nechali jsme
vypracovat studii a příští rok počí-
táme s přípravou projektové doku-
mentace, a pokud vše dobře půjde,

tak by se mohlo začít i v příštím roce,“
poznamenal starosta města Adam
Kalous. Podle něj však některá
vylepšení je možné realizovat ještě
před samotnou regenerací sídliště.
„Určitě bychom tam mohli dát mobi-
liář, například lavičky nebo udělat
dětské hřiště,“ dodal starosta. Pří‐
chozí se zároveň dozvěděli o inves‐
ticích města, jako například
o připravované výstavbě nové spor‐

tovní haly, probíhající akci obratiště
u vlakového nádraží nebo o rekon‐
strukci IPOSu včetně nového par‐
koviště v blízkosti této budovy. Další
informace se týkaly nové požární
zbrojnice pro místní SDH, nových
chodníků ve městě, do lázní a také
dopravy. „Je nehorázné, aby občané
za spoj do lázní, za tyto zhruba dva
kilometry, platili 16 korun. Chtěli
bychom, aby tento spoj byl zohledněn
a lidé platili méně,“ uvedl starosta
Adam Kalous. Dalším tématem bylo
provozování Senior taxi. „Máme
indicie, že firmy budou mít zájem
o provozování této služby. Proto měs-

to vyhlásilo další kolo výběrového
řízení,“ upřesnila místostarostka
Zdeňka Blišťanová. Ta zároveň
uvedla, že od příštího roku se v uli‐
cích města objeví asistenti prevence
kriminality. Výběrové řízení na tato
nová místa, která budou z 95 % pla‐
cena z dotace, by mělo proběhnout
během prosince. Pracovníci, kteří
budou spadat pod městskou policii,
budou působit preventivně, nikoliv
represivně. „Máme zájem přijmout
čtyři lidi, v lednu by se zúčastnili ško-
lení a od února by už měli být vidět
v ulicích města,“ uzavřela místosta‐
rostka Zdeňka Blišťanová. (rik)

Informace o investičních akcích, o hospodaření města, dopravě
a také o Technických službách Jeseník, zazněly na Setkání s občany,
které proběhlo 3. října v kině Pohoda. Během téměř dvouhodinové
besedy představitelé města odpovídali na četné dotazy veřejnosti,
nejvíce otázek se týkalo sídliště Pod Chlumem.

Asistenti prevence
kriminality

Místní znalost o městě, otevře‐
nost, empatie – to budou jedny
z hlavních kritérií pro výběr asis‐
tentů prevence kriminality, kteří se
objeví v ulicích města během příš‐
tího roku. Město má zájem zamě‐
stnat čtyři pracovníky, kteří budou
podléhat Městské policii Jeseník.
„Dohlížet budou především na veřej-
ný pořádek, jejich role bude ale pre-
ventivní, nikoliv represivní,“ uvedl
ředitel Městské policie Jeseník
Miroslav Táborský s tím, že už svojí
přítomností budou budit respekt.
„Tito lidé se budou pohybovat v teré-
nu a mohou tak upozornit na nejrů-
znější problémy ve městě. A lidem
v nouzi, třeba bezdomovcům, mohou
zase poradit, na koho se obrátit
o pomoc při řešení jejich problémů,“
vysvětlil Miroslav Táborský. Asis‐
tenti prevence kriminality budou
fungovat ve městě tři roky, jejich
plat z 95 % pokryje dotace, zbytek
uhradí město. (rik)

Hasičská soutěž

Za účasti 37 družstev proběhla
během října v Jeseníku soutěž Opohár
starosty Sboru dobrovolných hasičů
Jeseník. Své dovednosti a rychlost
změřily týmy zČeské republiky, Polska
aSlovenska. V kategorii mužů zvítězily
Neplachovice před Vrbnem pod Pra‐
dědem a Sádkem. V kategorii žen
vyhrály hasičky zLeskovce nad Mora‐
vicí, stříbro brala Široká Niva a bronz
patří Malým Hošticím. (rik)

O pohár starosty SDH Jeseník usilovalo
37 družstev z Česka, Polska a Sloven-
ska. Foto: SDH Jeseník

Městská policie obnovuje vozový park
Strážníci Městské policie v Jeseníku mají k dispozici

nový vůz Peugeot Partner, který nahradil starou
Š Octavii. „S vozidlem jsme velmi spokojeni, je prostor-
né a má velký úložný prostor, který potřebujeme napří-
klad při převážení psů, botiček nebo jiného materiálu.
Velkou výhodou jsou také zasouvací dveře, které usnad-
ňují nástup a výstup při převážení osob,“ poznamenal
ředitel Městské policie v Jeseníku Miroslav Táborský.
Ten do budoucna nevyloučil, že vůz s benzínovým
motorem bude přestavěn na LPG.

(rik)
Foto: Richard Kapustka

Kopretina má nové multifunkční hřiště
Pestrými barvami „rozkvetlo“

koncem září na zahradě Mateř-
ské školy Kopretina v Tyršově
ulici nové multifunkční hřiště.
Firma 4soft z Tanvaldu pokryla sta‐
rý poškozený asfaltový povrch
novým, moderním, elastickým,
polyuretanovým, extrémně trvan‐
livým, vodopropustným a hlavně
bezpečným materiálem smartsoft.
Velmi pěkné barevné provedení
bylo doplněno i 3D prvkem. Tato
hmota je pro děti mnohem bezpeč‐
nější a obsahuje plno atraktivních
hracích prvků, jak pro sportovní
aktivity, tak i pro rozvíjení pozná‐
vání dětí například v oblasti
dopravní výchovy. 

Touto cestou bychom chtěli podě‐
kovat městu Jeseník a také všem
sponzorům, kteří nás finančně pod‐
pořili aumožnili nám nákladné hřiš‐ Nové hřiště MŠ Kopretina. Foto: archiv MŠ

tě vybudovat. Současně nabízíme
ostatním mateřským školám, aby
nás navštívily avyužily tak tuto jednu
z možností k upevnění poznatků

z dopravní výchovy udětí nebo k roz‐
voji jejich pohybových dovedností. 

Bc. Jana Matlochová, 
ředitelka školy

Rekonstrukci kanalizace vystřídá oprava plynovodu
V Husově ulici v Jeseníku probíhá rekonstrukce
vodovodu a kanalizace, kterou v příštím roce
vystřídá oprava plynovodu a výstavba  chodníku.

„Od hřbitova, po pravé straně směrem k příjezdové
cestě bytového  domu č. p. 331, je plánovaný chodník.
Stávající příkopy budou zavezeny a odvodnění komu-
nikace je řešeno zatrubněním a řízeným odvodněním.
Cesty od zahrádkářů odvodní horské vpustě a odvod-
ňovací žlaby,“ uvedl Jiří Marek z Oddělení majetku Měst‐

ského úřadu Jeseník s tím, že do konce listopadu dojde
k zasypání rýh po vodovodu a kanalizaci. Tím však sta‐
vební ruch v této lokalitě neskončí, během příštího
roku zde proběhne rekonstrukce plynovodu, plyno‐
vodních přípojek a výstavba chodníku. Po ukončení
těchto prací získá komunikace nový asfaltový povrch.
„Chodník spolu se sjezdy k jednotlivým domům a par-
kovací místa budou ze zámkové dlažby,“ uzavřel Jiří
Marek. (rik)
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Modernizace koupaliště bude pokračovat Lávka je již otevřena

Lávka, která spojuje ulici Slun‐
nou se Šumperskou, opět slouží
veřejnosti. Rekonstrukce přemos‐
tění, které bylo uzavřeno od čer‐
vence kvůli havarijnímu stavu,
skončila začátkem října. Během
opravy došlo k demontáži poško‐
zených částí a původní povrch
nahradila dřevěná mostovka. Láv‐
ka rovněž dostala novou protiko‐
rozní ochranu a nátěr proti
povětrnostním vlivům. (rik)

Foto: R. Kapustka, TSJ

Bezmála 20 tisíc návštěvníků
zavítalo letos na městské kou-
paliště v Jeseníku, které provo-
zují Technické služby Jeseník.
Koupaliště otevřelo své brány
15. června po rozsáhlé rekon-
strukci a modernizaci areálu.

„S tím souvisely určité „dokončo-
vací práce“, které ještě provázely
první dny letního provozu. I proto
máme radost z toho, že při pravidel-
ných kontrolách z hygienické stanice
jsme byli pochváleni za vysokou kva-
litu bazénové vody,“ uvedl ředitel
TSJ Jaroslav Ryčl. Jak dále pozna‐
menal, počasí v této sezoně bylo
teplotně průměrné, ale i přesto se
zaměstnanci technických služeb
snažili maximálně využívat každé
chvilky pro otevření areálu, a to i na
pár hodin denně. „Nejvíce návštěv-
níků za jeden den jsme zaznamenali
11. července, kdy přišlo celkem 1 094
lidí,“ řekl Jaroslav Ryčl.

Pro zkvalitnění služeb zajistily
začátkem sezony Technické služby
Jeseník vybudování multifunkčního

sportovního hřiště v zadní části
koupaliště, které se bude v násle‐
dujícím roce rozšiřovat. „Také jsme
zakoupili nová lehátka a slunečníky
pro návštěvníky areálu,“ doplnil
ředitel TSJ Jaroslav Ryčl. A nabídka
služeb se v příštím roce ještě více
rozšíří. V letošním roce byla zpra‐
cována studie úprav venkovních

částí areálu, včetně vybudování dět‐
ského hřiště a sportovních prvků.
„Vlastní realizace by měla proběh-
nout počátkem roku 2017, tak aby
byla dokončena do zahájení letní
sezony,“ dodal Jaroslav Ryčl.

Sezona městského koupaliště v Je ‐
seníku skončila 15. září, celkové trž ‐
by přesáhly 650 tisíc korun. (rik)

Jak se vám líbí květinová výzdoba? Hlasujte

Koupaliště v Jeseníku navštívilo během první sezony po rozsáhlé rekonstrukci
téměř 20 tisíc lidí. Foto: Richard Kapustka

Matrika
V září se v jesenické nemocnici

narodilo celkem 20 dětí, z toho
7 dětí rodičům z Jeseníku. 

Jsou to: 
Amélie Valentýna Farbarová,

Matouš Brabec, Sofie Petřkovská,
Nella Bukáčková, Ondřej Bašo, Emi-
lie Kadlecová, Diep Anh Do.

(mj)

Technické služby Jeseník a.s. si vzaly za své, že k výročí 750 let založení města Jeseník, které připadá na rok 2017, navrhnou a zajistí květinovou
výzdobu. Přinášíme vám první návrhy řešení a byli bychom rádi, kdybyste se spolupodíleli na finální verzi.

Přikládáme dvě ukázkové studie, ale na našem webu www.tsje.cz si můžete prohlédnout  mnohem více návrhů a formou hlasování podpořit ty,
které se vám líbí. Jaroslav Ryčl, ředitel TSJ a.s.

Dušičky se blíží, vzpomeňte si na své blízké

Jako každý rok si začátkem listopadu vzpomeneme na naše nejbližší zesnulé a uctíme tak jejich památku.
TSJ a.s. Jeseník se již v průběhu roku postaraly o hezčí vzhled našeho hřbitova, když započala částečná
rekonstrukce chodníků, přístupových schodišť a vyspárování opěrných zdí.  Hlavně nyní, v čase před dušičkami,
nabízí TSJ a.s, že se vám postará nejen o úklid hrobů, ale i o výzdobu dle vašich představ a přání. (TSJ)

Rada seniorů
Prohloubit spolupráci a vzájem‐

nou komunikaci mezi seniory a rad‐
nicí, to je cílem Rady seniorů
v Jeseníku. Bližší informace najdete
ve vitríně v průchodu nebo přímo
u paní Věry Vymětalové na tel.
584 498 421. (rik)
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Restaurant Day 
V sobotu 19. listopadu od 10 do

14 hodin se na náměstí Svobody
v Jeseníku uskuteční další Restau‐
rant Day. Kdokoliv se může na jeden
den stát kuchařem nebo restaura‐
térem a pochlubit se svým kulinář‐
ským uměním před ostatními.
Zodpovídáte za vše sami, za kvalitu
jídla, hygienickou přípravu a serví‐
rování – tak, jako v opravdové res‐
tauraci. Můžete také přijít
představit svoji kapelu nebo svoje
projekty. Například na Restaurant
Day v Kopřivnici místní mateřské
centrum provozovalo dětský kou‐
tek a představili tak svou činnost
veřejnosti. Můžete také mít pouliční
butik – přinést také pár pěkných
kousků z vašeho šatníku, které už
nenosíte, ale někdo jiný by v nich
ještě mohl udělat parádu.

Martina Seidlerová

Program semináře Nová zelená úsporám
15.00–15.05 Úvod 
15.05–15.25 Podmínky programu Nová zelená úsporám – zástupce 

SFŽP ČR 
15.25–15.40 Administrace žádostí NZÚ a nejčastější chyby – zástupce

SFŽP ČR 
15.40–16.00 37. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech II

– zástupce CRR ČR 
16.00–16.20 Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I ‐ zástupce Olomouc‐

kého kraje 
16.20–16.40 Dotazy, individuální konzultace a poradenství 
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. 
Seminář je bezplatný. (mj)

Tajemství vašeho rodu poodkryje rodokmen
V pondělí od 15.30 do 16.30 hodin nabízí Středisko

volného času DUHA Jeseník genealogický kroužek
pro dospělé a děti od 12 let – TAJEMSTVÍ RODU,
kde se naučíte, jak začít se sestavením vašeho rodo ‐
kmenu, způsoby získávání informací, jak používat počí‐
tačové programy, vyhledávání informací na internetu,
práce s matričními záznamy a přepis kurentního písma.

Výsledkem by měl být rodokmen zpracovaný podle
vzoru profesionálních genealogů.

Celkovou nabídku našich kroužků najdete na
www.duhajes.cz, máme ještě volná místa. Přihlásit
se můžete kdykoliv v průběhu školního roku. Těšíme
se na vás! Mgr. Vladislava Fačevicová, 

ředitelka SVČ DUHA Jeseník

Jesenická nemocnice má 
nová moderní lůžka 
Jesenická nemocnice, která je členem skupiny AGEL, nyní nabízí
svým pacientům na oddělení interním, chirurgickém a gyneko-
logicko-porodnickém větší komfort v podobě nově zakoupených
lůžek. Celkem 50 elektricky ovladatelných polohovatelných lůžek
společně s novými matracemi zajišťuje větší pohodlí a snadnou
manipulaci jak pro pacienta, tak pro ošetřovatelský personál.
Současně s lůžky a matracemi byly také pořízeny noční stolky
s jídelní deskou. Celková investice přesáhla 2 miliony korun.

Nákupem lůžek se výrazně zlepšil komfort pacientů. „Sami si budou
moci ovládat své lůžko, nastavit jeho výšku. Tím mohou pacienti předejít
možnému pádu, jako tomu hrozilo v některých případech u starších typů
lůžek, kdy vzhledem ke stálé výšce musely být použity i pomocné schůdky,
aby se nemocní pacienti například po úrazech či operacích pohodlně
dostali do své postele,“ uvádí hlavní sestra Jesenické nemocnice Marcela
Kargerová. 

Navíc nové postele mají speciální zdravotní matrace, které snižují riziko
vzniku proleženin. (TZ)

Tanec baví děti i dospělé
Také ve školním roce 2016/2017 bude v Jeseníku pokračovat výuka
dětí, mládeže a dospělých ve společenských tancích, jak latinsko-
amerických, tak standardních, které budou probíhat se zkušenou
trenérkou společenských tanců II. stupně paní Ivou Obšilovou.

„Ovoce na tomto poli působení“ pod jejím vedením už bylo několikrát
sklizeno a ohodnoceno výbornými známkami a těmi nejvyššími stupni
vítězů několika páry z Jesenicka – r. 2013 vicemistři a druzí vicemistři v latin‐
sko‐amerických tancích, r. 2014 mistři Moravy v tanečních kombinacích, r.
2015 dvojnásobní mistři Moravy v latinsko‐amerických tancích. Své taneční
zkušenosti předvádí nejen porotcům, ale i na plesech, podnikových večírcích,
rodinných i společenských a významných akcích na Jesenicku. 

V letošním roce byl nově otevřen celoroční kurz pro začátečníky, kde
se budou pomalým tempem učit základům společenských tanců mládež
i dospělí. Ti ambicióznější se mohou zapojit do soutěžního klání v ČSTS
v HOBBY soutěžích. 

Tanec je smysluplným vyplněním volného času dětí a výborný relax
pro dospělé.  Přijďte si i vy mezi nás zatančit a vyzkoušet, jak se lze vlnit
při tónech hudby ve víru tance nebo přihlaste své děti a pozorujte, jak se
zdokonalují ve svých prvních tanečních krůčcích.  

Kontakt: KLUB SPORTOVNÍHO TANCE JESENICKA z.s., e‐mail: kst.jese‐
nicka@seznam.cz nebo po 15 hod. mob. 728 114 214. 

Za Klub sportovního tance Jesenicka z.s. Ing. Jaroslav Kavický
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„Jeseníky, Jeseníky“ nashledanou…

Lázněmi se budou linout známé filmové i swingové melodie
Několik skladeb z oblasti filmo-
vé hudby, například ústřední
melodie z filmů Forrest Gump
a Lví král, úpravy popových
a swingových melodií, ale také
nově nastudované kompozice
českých a slovenských autorů
v moderním tanečním rytmu
zazní 18. listopadu na koncertě
Jesfletu v Priessnitzových
léčebných lázních. 

Jako host se představí Flétnové
trio s melodiemi japonského autora
Satoshi Yagisawy a dvě talentované
zpěvačky z pěvecké třídy Anny
Beťákové, Karolína Furmánková
a Sára Rapčanová. Pro posluchače
koncertu je připraveno i několik
příjemných překvapení, a to hudeb‐
ních i nehudebních. 

Soubor Jesflet ze Základní umě‐

lecké školy v Jeseníku je hudební
těleso tvořené početnou skupinou
příčných fléten s doprovodnou ryt‐
mikou. Těžiště jeho repertoáru tvo‐
ří převážně moderní, filmová
a jazzová hudba, ale také i originální
aranže z oblastí vážné hudby. Umě‐
leckou vedoucí souboru je
Mgr. Dana Macečková. 

Jesflet vystupuje nejčastěji v Je ‐
seníku a v jeho nejbližším okolí
a pravidelně účinkuje také v Priess‐
nitzových léčebných lázních. Setkat
jste se s ním mohli na festivalu Jazz
pod Pradědem, ale i na olomouc‐
kém festivalu Hudba v květech či
na koncertě v polské Nyse. Mezi
jeho největší úspěchy patří 1. místo
v ústředním kole soutěže jazzových
a ostatních orchestrů v Litvínově
z roku 2014. (fs)Soubor Jesflet na festivalu Hudba v květech. Foto: Jana Průšová

Uprostřed prof. Jan Pirk, vlevo prof. Lejsková, vpravo někdejší ředitelka ZUŠ Hana Zápecová, která uhodla jméno Petra
Šporcla. Jiří Holoubek přikrčen vlevo na pódiu za Amálkou Jezerskou, která  stojí mezi svou maminkou a Petrem Šporclem
- ostatní Ukuleleband ZUŠ Jeseník a hostesky. Foto: Václav Dvořák ml. 

Tímto zprostředkovaným pozdravem, který za
klavírního doprovodu Jiřího Hrubého nazpívala
tvář Lejskova hudebního cyklu Michaela Kapus-
tová, vyjádřila pěvkyně úctu k osobnostem Věry
a Vlastimila Lejskových. Stalo se tak na posled-
ním koncertu, který 30. září uzavřel výše citovaný
cyklus. 

Nezaměnitelný mezzosoprán Michaely Kapustové
bude však i nadále znít v připravovaném projektu
Hvězdy a hvězdičky. Hvězdičkový projekt se poprvé
rozzáří ve foyer Sanatoria Priessnitz 9. srpna 2017
v Opeře s láskou, zářit nepřestane ani 10. října 2017
v Hovorech od klavíru. Hvězdnou pouť završí 29. lis‐
topadu 2017 v jesenické Kapli večerem pod názvem
S profesionály ruku v ruce.  

Letošní Hovory od klavíru, které se uskutečnily
v předvečer narozenin Věry Lejskové, a do jejichž
atmosféry se můžete přenést prostřednictvím ilustrač‐
ní fotografie, byly důstojným rozloučením s osobnost‐
mi, které k našemu regionu patřily, patří a navždy
budou jeho součástí. 

Přítomností prof. Jana Pirka a Petra Šporcla jsme

nasadili vysokou laťku, nicméně trochu námahy přece
stojí za skvělý pocit z dobře odvedené práce. Osobně
mě potěšilo, že ani nápad s utajeným hostem nevyzněl
naprázdno. Také proto, že řada  přítomných  netušila,
že  houslista s modrým nástrojem má bratra, jenž je
vynikajícím cellistou. Už kvůli němu děkuji všem, kteří
se do kvízu zprostředkovaného Jiřím Holoubkem zapo‐
jili, ale vyhrát může jen jeden. Mimo jiné Petr Šporcl
projevil přání zahrát si s orchestry ZUŠ Jeseník, což je
potěšující fakt. Věřím, že hozená rukavice nezapadne
a promění se v nezapomenutelný zážitek jak pro
hudební tělesa, tak i pro samotné diváky. Konečně čle‐
nové Ukulelebandu pod vedením Václava Dvořáka ml.,
kteří měli tu čest hudebně provázet Hovory od klavíru,
jsou toho jasným důkazem. 

Závěrem mi, milí čtenáři, dovolte, abych poděkovala
všem, kteří se podíleli nejen na výše  citovaném dvou‐
hodinovém večeru, ale stáli za celým projektem. Za
všechny uveďme generálního ředitele Fenix Group a.s.
Cyrila Svozila, bez jehož záštity by se nápad spojit  hvěz‐
dy – známé osobnosti – a hvězdičky – teprve se klubající
umělce – nemohl realizovat. Jarmila Pohlová

Severský filmový
podzim v Ennea

Severský filmový klub přináší
tradiční přehlídku severské filmové
kinematografie již posedmé. Diváci
se mohou těšit na peprný humor
seveřanů, mrazivé kriminální pří‐
běhy, absurdní dramata, historické
snímky natočené podle skutečných
událostí a ničím nepřikrášlené lid‐
ské osudy na stříbrném plátně. 

Filmové zážitky dokreslí svéráz‐
ná hudba i krása skandinávské pří‐
rody. Uvedeny budou filmové
novinky, méně známé snímky star‐
šího data výroby a na přání diváků
i vybrané úspěšné tituly z minulých
ročníků. Severský filmový podzim
2016 nabídne 32 snímků z šesti
severských zemí – 12 švédských,
9 norských, 5 dánských, 3 finské,
2 islandské a 1 litevský.

V Jeseníku se již tradičně stala hos‐
titelem Severského filmového pod‐
zimu kavárna Ennea. Přehlídku zde
zahájí 10.listopadu snímek Muž jmé‐
nem Ove. Z široké nabídky festiva‐
lových filmů se v kavárně Ennea
zaměřili na odlehčenější filmové
snímky a komedie. Další snímky, na
které se můžeme těšit, tedy budou:
15. 11. – Dlouhý příběh ve zkratce,
18. 11. – Albatros, 22. 11. – Pozpát‐
ku,24.11.–Laponská odysea –dám‐
ská jízda, 25. 11. – Třídní sraz po
finsku, 28. 11. – Tábor pro dospělé.

Projekce začínají vždy v 19 hodin.
Více informací ojednotlivých filmech
se dozvíte na: www.sfklub.cz nebo na
www.facebook.com/enneaa.

Nezapomeňte si zajistit své místo
včas! (ea)
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Vydejte se do středověku,
čeká na vás plno zážitků 
Interaktivní výstava ve Vodní tvrzi pro malé i velké přenese
návštěvníky do období tajemného středověku. Dozvědí se zde
řadu zajímavostí z tohoto rozporuplného historického období
a na vlastní kůži si mohou vyzkoušet, jak se asi žilo nejenom na
hradě, ale například i na bitevním poli. 

Pro malé, ale i velké, jsou zde k dispozici repliky dobových oděvů, nářadí
a náčiní, hudebních nástrojů a her a mnohé další. Na zájemce o válečnou
tématiku čeká kolekce zbroje a zbraní, ale také maketa koně k vyzkoušení
role válečného jezdce či fragment husitské vozové hradby. Výstava bude
doplněna i originálními předměty z archeologických výzkumů, které jsou
uloženy v depozitářích Vlastivědného muzea Jesenicka. Tato putovní
výstava byla připravena Moravským zemským muzeem, oddělením Dět‐
ského muzea.

V rámci slavnostní vernisáže, která se uskuteční 8. listopadu, vystoupí
skupina hrající středověkou hudbu Grál na šalmaje, dudy, cistru a bubínky.
Vstupné v den vernisáže je zdarma. Výstavu si lze prohlédnout až do
31. ledna 2017, vstupné 40/20 korun. (VMJ)

Výstavní sál Vodní tvrze zaplní skříňkové i stavěcí betlémy

Třebíčští betlémáři malovali své
figurky na lepenku  a poté je usa‐
zovali do různě utvářených kraji‐
nek. V nich nesměla chybět jeskyně
či spíše polorozbořený chrám se

Svatou rodinou, ale byly zde
i výstavné paláce, hrady, zámky
nebo prosté lidové chaloupky. A že
se občas betlémáři nechali při své
tvorbě inspirovat i skutečně stojí‐

cími památkami nebo dali svým
figurkám tvář významné osobnosti
českých dějin, o tom se může každý
z návštěvníků sám přesvědčit...

Výstava bude otevřena slavnost‐
ní vernisáží v úterý 22. listopadu
2016 v 18 hodin. V průběhu veče‐
ra vystoupí historická skupina
Innamorata, která zahraje na
dobové nástroje. V případě přízni‐

vého počasí bude na závěr verni‐
sáže připraveno na nádvoří Vodní
tvrze teplé svařené víno a vystou‐
pení skupiny Innamorata proběh‐
ne u rozsvíceného vánočního
stromu. 

Výstava potrvá až do 8. ledna
2017. Muzeum je otevřeno vždy od
úterý do neděle od 9 do 17 hodin.

(VMJ)

Vlastivědné muzeum Jesenicka zahájí s příchodem adventu novou
výstavu nazvanou Vánoce ve Vodní tvrzi. Letošní výstava, zapůj-
čená z Muzea Vysočiny Třebíč a doplněná o ukázky lidových prací
s vánoční tématikou ze sbírek jesenického muzea, představí ten-
tokrát dílo třebíčských betlémářů. 

SMYČCOVÝ ORCHESTR JESENÍK bude mít tak, jako každý rok svůj tra‐
diční podzimní koncert, který se ponese v naprosto netradičním duchu.
Už název „Náš netradiční výlet aneb Symfonické (po)kusy“ mluví za vše.
Posluchači se mohou těšit na výlet po symfonických dílech slavných
hudebních skladatelů. Přijďte si poslechnout, jak si s tak náročnými sklad‐
bami naši mladí umělci poradí. Koncert se bude konat v sobotu 26. listo‐
padu v 15 hodin v Kongresovém sále PLL a.s. v Jeseníku – lázních. Dirigovat
bude František Mech a průvodní slovo pronese Rafaela Drgáčová. (fs)

Foto: archiv ZUŠ Jeseník
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úterý 1. listopadu v 17 hodin
Katovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY: 
DVA SVĚTY, MALOVÁNÍ V ČASE
Vernisáž výstavy obrazů Dva světy, malování
v čase.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 1. listopadu v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ
Přednáška s diapozitivy v podání Mgr. Jiřího
Glabazni. 
Pořádá PLL a.s.

středa 2. listopadu v 16.30 hodin
SVČ DUHA
DÝNĚ A PODZIMNÍ KVĚTINOVÁ VAZBA
Výstava dýní a podzimních dekorací, soutěž
o nejchutnější dýňový pokrm. Dýně, podzimní
dekorace a vazby i vzorek pokrmu s receptem
přineste do 15 hodin. 
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

čtvrtek 3. listopadu v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný program pro děti a jejich rodiče. 
Vstupné 40 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 3. listopadu v 16.30 hodin
SVČ DUHA
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Lampionový průvod městem, soutěž o nejhezčí
malovaný lampion a uspávání broučků – pro
děti, rodiče, prarodiče i pro kočárky.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

čtvrtek 3. listopadu v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
VERNISÁŽ VÝSTAVY: ŽIDÉ Z LONDÝNA
Vernisáž výstavy fotografií Židé z Londýna Jin‐
dřicha Buxbauma.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 4. listopadu v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
MGR. VERONIKY PAVELKOVÉ 
A MGR. VĚRY STŘÍŽOVÉ
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 5. listopadu v 17 hodin
Kaple
DRUHÝ KONCERT 
XII. ROČNÍKU VARHANNÍHO FESTIVALU
Účinkuje: Přemysl Kšica (varhany), Roman Foj‐
tíček (saxofon) a Virginie Walterová (zpěv).
Pořádá ZUŠ Jeseník, MKZ Jeseník a SPU.

sobota 5. listopadu v 17 hodin
Kongresový sál

Akce SPIRITUAL AND SONGS
Představí se mužské vokální kvarteto Q VOX
(Petr Julíček, tenor; Tomáš Badura, tenor‐bary‐
ton; Aleš Procházka, bas a Tomáš Krejčí, bary‐
ton, umělecký vedoucí) se spirituály, gospely
a perly světové i české pop music v rámci 
XXIV. ročníku Mezinárodního festivalu Karla
Ditterse z Dittersdorfu. 
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč. 
Pořádá Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu.

neděle 6. listopadu v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
RAPPER
Miloval hudbu. Rozuměl ji a cítil se být mladý.
Jednoho dne zjistil, že nic z toho už neplatí. Ale
odmítal se vzdát. Příběh učitele, který po
 bypassu začal rapovat, a měl pro to dobrý
důvod, tomu věř!
Hrají: Martin Trnavský, Anet Antošová, Domi‐
nika Červinková a Julie Šurková.
Divadelní spolek Frída: www.frida.cz.
Doprodej volných míst v rezervačním systému
MKZ.
Hra v divadelním předplatném.
Vstupné 270 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 7. listopadu v 17.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci klavírních tříd Mgr. Veroniky
Pavelkové a Mgr. Věry Střížové. 
Pořádá PLL a.s.

úterý 8. listopadu v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Přednáška s diapozitivy s Mgr. Jiřím Glabazňou. 
Pořádá PLL a.s.

pátek 11. listopadu v 19 hodin
Kongresový sál
MATURITNÍ PLES
Maturitní ples studentů Obchodní akademie
Jeseník. 
Podrobné informace na www.hotelovkajes.cz.
Pořádá Obchodní akademie.

pátek 11. listopadu ve 20 hodin
Klub Plíživá Kontra
KONCERT CAFÉ INDUSTRIAL A PTAKUSTIK
Ostravské trio Café Industrial levituje někde
na pomezí folku, indie a jazzrocku. Snaží se
nevnímat žánrové hranice. Hrají o světě, jak ho
vidí. Světě, který neděsí, ale skýtá útočiště,
pokud člověk chce. Ptakustik je folkový projekt
valašsko‐meziříčského punkera Tomáše Ptáč‐
ka, který v roce 2013 vyměnil elektrickou kyta‐
ru za akustickou a představí se v Jeseníku se
svou novou kapelou.
Vstupné 80 Kč.
Pořádá Veronika Vlčková.

sobota 12. listopadu v 16 hodin
Zrcadlový sál
VZNIK SÁŇKAŘSKÉHO SPORTU 
NA GRÄFENBERGU
Externí přednáška Jaromíra Knotka. 
Pořádá PLL a.s.

neděle 13. listopadu v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
VODNICKÁ POHÁDKA
Veselá, výpravná pohádka, plná kouzel a čaro‐
vání, protkaná známými i neznámými písnič‐
kami o vodě, rybách a rybnících. O vodníkovi
Šplouchovi, který utekl před trestem vodnic‐
kého krále a zabydlel se i se svojí vdavekchtivou
dcerou Běličkou v klidné tůňce v Čechách.
Naneštěstí u mlýna, který právě koupila lakomá
mlynářka, proto, aby v něm našla, podle pověsti,
zakopaný poklad. Na soutěžním festivalu pro
profesionální soubory Miniteatro Havířov 2008
získalo toto představení Hlavní cenu dětské
poroty, Hlavní cenu odborné poroty, Cenu za
herecký výkon a Cenu za výpravu.
Uvádí Divadýlko Mrak.
Vstupné 60 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 13. listopadu v 19 hodin
Kongresový sál
ŠTUDÁCI A KANTOŘI
Veselohra na motivy původní divadelní hry
Jaroslava Žáka a filmu M. Friče Škola základ
života v podání Divadélka Nezakopneš studen‐
tů Gymnázia Jeseník pod vedením
prof. Mgr. Michaely Svobodové. 
Vstupné 60 Kč. Pořádá PLL a.s.

pondělí 14. listopadu v 19 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
KONCERT KOMORNÍHO SBORU FLORIAN
Populární a jedinečná vokální skupina pod
vedením Zdenky Blechtové se představí se
svým širokým repertoárem. 
Pořádá PLL a.s.

středa 16. listopadu ve 14.30 hodin
SVČ DUHA
MANDALY PRO DĚTI
Příběh mandal a výroba pískované mandaly,
příspěvek na materiál 30 Kč, přihlášky předem
jezova@duhajes.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

středa 16. listopadu v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ
Přednáška s diapozitivy Mgr. Jiřího Glabazni. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 17. listopadu v 10 hodin
Hala Kongresového sálu
VÝTVARNÁ AKCE
Vede Iveta Filipová, která akci pořádá včetně 
PLL a.s.

čtvrtek 17. listopadu v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný program pro děti a jejich rodiče. 
Vstupné 40 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 17. listopadu v 18.45 hodin
Zrcadlový sál
ÚDOLÍ BÍLÉ OPAVY A KARLOVA STUDÁNKA
Přednáška s diapozitivy v podání lázeňského
průvodce Jana Kratěny. Pořádá PLL a.s.
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pátek 18. listopadu v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Představí se jedinečná skupina fléten JESFLET
pod vedením Mgr. Danušky Macečkové. 
Pořádá PLL a.s.

sobota 19. listopadu v 17 hodin
Kaple
TŘETÍ, ZÁVĚREČNÝ KONCERT XII. ROČNÍKU
VARHANNÍHO FESTIVALU
Účinkuje: Petr Čech (varhany) a Alena Čechová
(housle). Pořádá ZUŠ Jeseník, MKZ a SPU.

sobota 19. listopadu v 19 hodin
Zrcadlový sál
KANADA
Cestopisná přednáška s diapozitivy 
PaedDr. Libora Turka. 
Vstupné 50 Kč. Pořádá PLL a.s.

úterý 22. listopadu v 17 hodin
Kaple
„HUDEBNÍ A JINÁ ABECEDA“
– KONCERT ŽÁKŮ RAFAELY DRGÁČOVÉ
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 23. listopadu v 8.30 a 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA
Vysoko, nad jedním strašidelným údolím, na
jednom strašidelném vršku…, se tyčí ten nej‐
podivnější dům, jaký si jen dovedete představit
…všichni mu říkají „Strašidelný zámek“. Povídá
se, že na zámku bydlí strašidla a vyděsí každého,
kdo by rušil jejich klid.
Scénář a režie: Dana Bartůňková, nejznámější
autorka muzikálových pohádek: Obušku z pytle
ven, Princezna Lada, O medvědu Ondřejovi…
Představení je určeno pro MŠ a I. st. ZŠ.
Doprodej volných míst v Divadle P. Bezruče.
Vstupné 60 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 24. listopadu v 16.15 hodin
Herna Sofie
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný program pro děti a jejich rodiče. 
Vstupné 40 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 24. listopadu v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 25. listopadu v 19 hodin
Zrcadlový sál
FILM O VINCENZI PRIESSNITZOVI
Celovečerní film o životě zakladatele našich
lázní s výkladem našeho pana Jana Kratěny. 
Pořádá PLL a.s.

sobota 26. listopadu ve 14 hodin
SVČ DUHA Jeseník
ADVENTNÍ DÍLNA
Výroba adventních věnců a dekorací, pro děti
i dospělé ‐ cena dílny 100 Kč, přihlášky předem
na jezova@duhajes.cz.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

sobota 26. listopadu v 15 hodin
Kongresový sál
„NÁŠ NETRADIČNÍ VÝLET 
ANEB SYMFONICKÉ (PO)KUSY“
Excelentní Smyčcový orchestr Jeseník při ZUŠ
Jeseník pod vedením svého uměleckého šéfa
a dirigenta Mgr. Františka Mecha představí
repertoár ze svých zahraničních zájezdů, včetně
svých hostů. 
Vstupné dobrovolný příspěvek.
Pořádá Smyčcový orchestr Jeseník.

neděle 27. listopadu v 18 hodin
Masarykovo náměstí
JESENICKÝ ADVENT, ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ-
HO STROMU
Jesenický advent, rozsvícení vánočního stromu
na Masarykově náměstí v Jeseníku.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 27. listopadu v 19 hodin
Kongresový sál
ODJEZD NEJISTÝ
Francouzská veselohra v podání amatérského
divadelního spolku Kantoři. 
Vstupné 60 Kč. Pořádá PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME: 
PROSINEC 2016 A LEDEN 2017:

3. 12. MICHAL HORÁČEK & HOSTÉ – KONCERT‐
NÍ RECITÁL „NA CESTĚ 2016”

5. 12. MIKULÁŠ DĚTEM
11. 12. MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
14. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
18. 12. JESENICKÁ ZLATÁ NEDĚLE
19. 12. EVA PILAROVÁ – VÁNOČNÍ KONCERT

1.  1. NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ S PŘÍPITKEM
24.  1. ZELŇAČKA
28.  1. KONCERT DUENDE
29.  1. KONCERT K 220. VÝROČÍ NAROZENÍ

FRANZE SCHUBERTA

8. listopadu 2016 – 31. ledna 2017
Galerie

EXPEDICE STŘEDOVĚK
Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci

s Dětským muzeem v Brně zvou návštěvníky

na interaktivní výstavu s názvem „Expedice

středověk“. Výstava přenese návštěvníky do

Vlastivědné muzeum Jesenicka

období středověku. Dozvědí se zde řadu zají‐
mavostí z tohoto rozporuplného historického
období a na vlastní kůži si mohou vyzkoušet,
jak se asi žilo na hradě i na bitevním poli. Pro
malé, ale i velké jsou zde k dispozici repliky
dobových oděvů, nářadí a náčiní, hudebních
nástrojů a her, pomůcek útrpného práva a mno‐
hé další. Na zájemce o válečnou tématiku čeká
kolekce zbroje a zbraní, ale také maketa koně
k vyzkoušení role válečného jezdce či fragment
husitské vozové hradby.
Výstava je zapůjčena z Dětského muzea MZM.
Výstavu doplňují předměty ze sbírek VMJ. 
Vernisáž výstavy proběhne 8. 11. 2016, v 18
hodin, v průběhu večera vystoupí historická
hudební skupina Grál, hrající na dudy, šalmaje,
cistru a bubínky.
Autoři výstavy: Bc. Milan Rychlý, Bc. Kamil
Tomášek. Výtvarnice výstavy: Mgr. Helena Šiko‐
vá.
Kurátor výstavy: Ján Hertlík.
Vstupné 40/ 20 Kč.

22. listopadu 2016 – 8. ledna 2017
Hlavní výstavní sál
VÁNOCE VE VODNÍ TVRZI
Období adventu a vánočních svátků se ve Vodní
tvrzi neobejde bez již tradiční výstavy betlémů,
která tentokrát představí díla třebíčských bet‐
lémářů od 19. století až po téměř současnost.
Obdivovat tak budete moci rozmanité, na lepen‐
ce malované figurky zasazené do různě utvá‐
řených krajinek. Mimo to uvidíte i betlémy
precizně vyřezané ze dřeva, figurky vytvaro‐
vané z kukuřičného šustí či zhotovené z dalších
materiálů. Výstavu půjčenou z Muzea Vysočiny
Třebíč doplní ukázky betlémů a lidových maleb
na skle s vánoční tématikou ze sbírek Vlasti‐
vědného muzea Jesenicka.
Vernisáž výstavy v úterý 22. 11. 2016 v 18
hodin, v průběhu večera vystoupí historická
skupina Innamorata, zahraje na hudební
nástroje: niněru, platterspiel, šalmaje, dudy,
flétny, píšťaly, chalumeau, zvířecí rohy, loutnu,
mandolínu, bubny.
Vstup na vernisáž je zdarma.
Kurátorka výstavy: Mgr. Michaela Kollerová.
Výtvarnice výstavy: Mgr. Helena Šiková.
Vstupné: 40/ 20 Kč.

16. srpna – 30. října
Galerie
STAROVĚKÉ ŘECKO
Výstava věnovaná vyspělému období a umění
předklasického Řecka z oblastí Egejského moře.
Výstava, která pochází ze soukromé sbírky ces‐
tovatele a sběratele Jána Hertlíka. pojímá
významnou část řecké historie, od neolitu až
do období rozpadu mykénské kultury.
Kurátor výstavy: Ján Hertlík.
Vstupné 40/ 20 Kč.

13. září – 13. listopadu
Hlavní výstavní sál
,,HUDEBNÍ ŽIVOT JESENICKA“
Výstava vás provede postupně od hudební
minulosti jesenického regionu spojené přede‐
vším s osobností klasicistního skladatele Karla
Ditterse z Dittersdorfu přes bohatý spolkový

1. listopadu – 30. listopadu
Katovna
DVA SVĚTY, MALOVÁNÍ V ČASE
Výstava obrazů Josefa Macka aRostislava  Knápka.
Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

3. listopadu – 30. listopadu
Divadlo P. Bezruče
ŽIDÉ Z LONDÝNA
Výstava fotografií Jindřicha Buxbauma. 
Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník.

Výstavy
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hudební život a působení lázeňských orchestrů
v 19. století až po současné dění na místní
hudební scéně. Vaši pozornost upoutají nejrů‐
znější dobové hudební nástroje či notové zázna‐
my, nahlédnete i do zámeckého hudebního
salonku. Především fotografiemi si připome‐
neme čilý hudební život regionu v uplynulých
několika desetiletích a stranou nezůstane ani
úspěšná činnost místních uměleckých škol. 
Autoři výstavy: Mgr. Květoslav Growka,
Mgr. Jana Hradilová, Mgr. Michaela Neubaue‐
rová, Mgr. Bohumila Tinzová, Mgr. Michaela
Kollerová.
Výtvarnice výstavy: Mgr. Helena Šiková.
Vstupné: 40/ 20 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
STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ 
A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Návštěvní doba: 
úterý až sobota 14.00–17.00 hodin.
18. listopadu 2016 – 31. ledna 2017 provoz-
ní přestávka.

V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinc-
kovo kafe“
Otevřeno: pondělí až neděle 10.00–21.00.

EXKURZE
5. listopadu

Javorník
Malá procházka po hřbitovech v Javorníku
„Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete
i vy“, jeden ze známých epitafů, které se objevují
na hrobech našich předků. Vydejme se společně
po historických stopách javornických hřbitovů.
Odjezd z autobusového nádraží v Jeseníku
v 7:30, stanoviště autobusu č. 6. Návrat v odpo‐
ledních hodinách. Minimální počet účastníků
exkurze jsou 4 osoby.
Exkurzi povede Bc. Milan Rychlý, archeolog
VMJ.
Cena: 30 Kč.

PŘEDNÁŠKA
10. listopadu

SVČ DUHA, místnost č. 3
Archeologický výzkum kostela sv. Kříže
V letošním roce proběhl částečný archeologický
výzkum významné památky celého Jesenicka,
a to kostela sv. Kříže v Javorníku. S jeho závěry
vás seznámí Bc. Milan Rychlý, archeolog VMJ.
Minimální počet posluchačů na přednášce jsou
2 osoby.
Začátek 17:30, přednáška se koná ve Středisku
volného času DUHA, místnost č. 3.
Cena: 20 Kč.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba 1. 9.–31. 12 úterý až neděle
9.00–17.00 hodin
Mimořádné dny
17. 11. Den vzniku samostatného českoslo-
venského státu
– vstup do Vlastivědného muzea Jesenicka včet‐
ně rodného domu Vincenze Priessnitze zdarma.

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

úterý 1. 11. v 19.30 hodin
DÍVKA VE VLAKU
Každý den na cestě do práce jezdí Rachel Wat‐
son vlakem kolem města Witney. Vlak projíždí
kolem starého domu, kde bydlí její exmanžel
se svou novou manželkou Annou. O pár domů
dál, vidí každý den jiný manželský pár. Jed‐
noho dne se stane svědkem něčeho, co od zá‐
kladu změní vše, co si dosud o tomto páru
myslela. Režie: Tate Taylor. Hrají: Emily Blunt,
Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin The‐
roux, Luke Evans. USA 2016. Freeman Ent.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný.

středa 2. 11. – čtvrtek 3. 11. v 19.30 hodin
DEVÁTÝ ŽIVOT LUISE DRAXE
Devítiletý Louis Drax, jako zázrakem přežije téměř
smrtelný pád. Psycholog Allan Pascal se snaží od‐
krýt podivné okolnosti chlapcovy nehody. Zároveň
čelí zvláštním, temným náhodám, které sužují jeho
život. Režie: Alexandre Aja. Hrají: Jamie Dornan,
Sarah Gadon, Aaron Paul, Barbara Hershey, Molly
Parker. Kanada 2016. Bioscop. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný.

pátek 4. 11. – sobota 5. 11. v 19.30 hodin
ANTHROPOID
Snímek Anthropoid vychází z výjimečného sku‐
tečného příběhu vojenské operace za druhé
světové války, jejímž cílem byl atentát na ober‐
gruppenführera SS Reinharda Heydricha. Režie:
Sean Ellis. Hrají: Jamie Dornan, Cillian Murphy,
Anna Geislerová, Charlotte Le Bon, Toby Jones,
Alena Mihulová, Václav Neužil, Jiří Šimek. Velká
Britanie, Česko, Francie 2016. Falcon.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nepřístupné.

pondělí 7. 11. – úterý 8. 11. v 19.30 hodin
FUOCOAMMARE: POŽÁR NA MOŘI
Vítězný film Berlinale 2016, oceněný Zlatým
medvědem, přináší dosud nevídaný pohled na
uprchlickou krizi. Dvanáctiletý Samuel žije na
ostrově ve Středozemním moři, daleko od pev‐
niny. Tím ostrovem je Lampedusa, která se stala
metaforou pro útěk uprchlíků do Evropy. Režie:
Gianfranco Rosi. Hrají: Samuele Pucillo, Mattias
Cucina, Samuele Caruana, Pietro Bartolo, Giu‐
seppe Fragapane. Italie, Francie 2016. Artcam.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný.

středa 9. 11. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
MUŽ JMÉNEM OVE

Kino Pohoda

Devětapadesátiletý Ove je umíněný a svárlivý
muž, který věčně terorizuje své okolí, dokud
mu do života nevstoupí rodina imigrantů. Do‐
jemná tragikomedie o stárnutí je filmovou
adaptací stejnojmenného knižního bestsel‐
leru švédského spisovatele Frederika Back‐
mana. Režie: Hannes Holm. Hrají: Rolf
Lassgard, Bahar Parsová, Filip Berg, Ida Eng‐
vollová. Švédsko 2015. AČFK.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 10. 11. v 19.30 hodin
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. Režie:
Tomáš Hoffman. Hrají: Ondřej Vetchý, Petra
Hřebíčková, Václav Postránecký, Miroslav Tá‐
borský, Jiří Langmajer, Tereza Kostková, Pavla
Tomicová. Česko 2016. Cinemart.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

pátek 11. 11. – sobota 12. 11. v 19.30 hodin 
ZÚČTOVÁNÍ
Christian Wolff (Affleck) je matematický gé‐
nius, který má lepší vztah k číslům než
k lidem. Pod zástěrkou maloměstské účetní
kanceláře pracuje jako nezávislý účetní pro
několik nejnebezpečnějších zločineckých or‐
ganizací na světě. Režie: Gavin O’Connor.
Hrají: Anna Kendrick, J. K. Simmons, Ben Af‐
fleck, Jon Bernthal. USA 2016. Freeman Ent.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nepřístupný.

pondělí 14. 11. v 19.30 hodin 3D/ DABING
úterý 15. 11. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY

DOCTOR STRANGE
Studio Marvel uvádí film Doctor Strange
o světoznámém neurochirurgovi Dr. Stephenu
Strangovi, jehož život se změní po strašlivé
dopravní nehodě, která mu znemožnila použí‐
vat ruce. Když ho tradiční medicína zklame, je
Strange nucen hledat uzdravení a naději jinde.
Režie: Scott Derrickson. Hrají: Benedict Cum‐
berbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams,
Michael Stuhlbarg. USA 2016. Falcon.
Vstupné 3D 130 Kč. Vstupné 2D 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

středa 16. 11. v 17 hodin
LICHOŽROUTI
Rodinný animovaný dobrodružný film o ra‐
dostech a strastech zlodějů ponožek – LI‐
CHOŽROUTŮ a jejich soužití s námi lidmi.
Podle bestselleru spisovatele Pavla Šruta a vý‐
tvarnice Galiny Miklínové. Česko 2016. Falcon.
Vstupné 100 Kč. Rodinné pasy 85 Kč.
Mládeži přístupný.

čtvrtek 17. 11. v 19.30 hodin
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný in‐
stalatér z vesnice Tuchlovice u Prahy. Je to po‐
ctivý, šikovný řemeslník, který si nedokáže
říci ani o lásku, ani o peníze. Všem všechno
spraví, ale svůj život spravovat nedokáže.
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když se nadaný britský kouzelník vydá do Ame‐
riky a jeho zvířata (některá i trochu nebez‐
pečná) uniknou z kufříku? Režie: David Yates.
Hrají: Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Per‐
lman, Katherine Waterstone. Velká Británie,
USA 2016. Freeman Ent. 
Vstupné  3D 150 Kč.  Vstupné  2D 130 Kč. 
Mládeži přístupný.

úterý 1. 11. – středa 30. 11.
BEZČASOVÁ PŘÍTOMNOST
Kresba, malba, grafika.
Vystavuje: Mgr. DANA AKRITIDISOVÁ

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC PROSINEC 2016 
* ANDĚL PÁNĚ 2 * MANŽEL NA HODINU *
ASSASSIN’S CREED * UNDERWOLD:
KRVAVÉ VÁLKY a další *

FOYER A „CAFÉ“ OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ.

Výstavy ve foyeru kina Pohoda

Režie: Tomáš Vorel. Hrají: Jakub Kohák, Eva
Holubová, Petra Špalková, Filip Blažek, Jan
Budař, Petr Čtvrtníček, Tomáš Matonoha, Bar‐
bora Poláková a další. Česko 2016. Falcon.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nepřístupné.

pátek 18. 11. – sobota 19. 11. v 19.30 hodin
SNOWDEN
Životopisný film o Edwardovi Snowdenovi, in‐
formátorovi, který novinářům poskytl doku‐
menty o sledovacích aktivitách americké NSA
a britské GCH. Materiály, které zveřejnil, nazna‐
čují, že americké tajné služby monitorují servery
globálních firem (Facebook, Google, Microsoft,
Apple, Yahoo). Kvůli zveřejnění čelí Snowden
trestnímu stíhání ze strany americké vlády. USA,
Německo, Francie 2016. Film Europe.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

pondělí 21. 11. – úterý 22. 11. v 19.30 hodin
POHÁDKY PRO EMU
Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační
úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života
jednoho dne přeruší podivný telefonát
z Prahy. Režie: Rudolf Havlík. Hrají: Anna Gei‐
slerová, Ondřej Vetchý, Ema Švábenská, Vilma
Cibulková, Anna Polívková, Jiří Dvořák, Marek
Taclík, Oldřich Vlach, Jana Bernášková, Petr
Čtvrtníček. Česko 2016. Falcon.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

středa 23. 11. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
MONSIEUR CHOCOLAT  110 min.
Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl prvním
černošským klaunem. Vystupoval společně
s ostříleným kolegou Footitem a toto na první
pohled nepravděpodobné duo si na počátku
20. století podmanilo Paříž. Režie: Roschdy
Zem. Hrají: Omar Sy, James Thierrée, Clotilde
Hesmeová, Olivier Gourmet, Frédéric Pierrot.
Francie 2016. AČFK.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.

čtvrtek 24. 11. v 17.00 hodin 2D/ DABING
pátek 25. 11. v 17.00 hodin 3D/ DABING
sobota 26. 11. v 17.00 hodin 2D/ DABING

TROLLOVÉ
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové,
kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec
a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim
dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být
šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla
v žaludku. Režie: Mike Mitchell, Walt Dohrn.
USA 2016. Cinemart.
Vstupné 2D 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč. 
Vstupné 3D 140 Kč. Dětské vstupné 120 Kč.
Mládeži přístupný.

pondělí 28. 11. – úterý 29. 11. v 19.30 hodin
EGON SCHIELE
Malíř Egon Schiele je jedním z nejvíce provo‐
kativních vídeňských umělců začátku 20. sto‐
letí. Motorem Egonova života a tvorby jsou
krásné ženy. Osudový vliv na něj mají ale jen
jeho sestra a první múza Gerti a mladičká
Wally, pravděpodobně Schieleho jediná pravá
láska, kterou zvěčnil ve svém slavném obraze

„Smrt a dívka“. Režie: Dieter Berner. Hrají:
Noah  Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pach‐
ner,  Larissa Aimée Breidbach. Rakousko, Lu‐
cembursko 2016. Cinemart.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

středa 30. 11. v 18.00 hodin 
SENIOR KLUB
BOŽSKÁ FLORENC
Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž
jediným snem je zpívat. Bohužel její hudební
nadání a hlas jsou jednoznačně příšerné. Režie:
Stephen Frears. Hrají: Meryl Streep, Hugh
Grant. Velká Británie 2016. Premiera. Bioscop.
Vstupné 60 Kč. Senior pasy 45 Kč.
Mládeži přístupný.

čtvrtek 1. 12. v 18.00.hodin 3D/ TITULKY
pátek 2. 12. v 18.00 hodin 2D/ TITULKY
sobota 3. 12. v 18.00 hodin 3D/ DABING  

FANTASTICKÁ ZVÍŘÁTKA A KDE JE NAJÍT
Newt Scamander přichází do New Yorku se
svým záhadným kufříkem, ve kterém se na‐
chází obrovská sbírka vzácných magických
tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může stát,
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EXKLUZIVNĚ 
Věnujte dárek, který uzdraví! Darujte vašim blízkým SILVESTROVSKÝ

POBYT v našich lázních! Každý občan Jeseníku, který u nás zakoupí tento
dárek do 15. listopadu, získá THAJSKOU masáž ZDARMA! Více o pobytu
na www.priessnitz.cz.

TRADIČNĚ
PŘEDNÁŠKY A PROMÍTÁNÍ V ZRCADLOVÉM SÁLE PODZIM 2016
Úterý 4. října Příběhy obnovy pramenů
Středa 12. října Géniové živé vody
Pátek 14. října Diaprojekce Žulovsko, Nýznerovské vodopády

a Venušiny misky 
Středa 19. října Příběhy obnovy pramenů
Úterý 25. října Géniové živé vody
Čtvrtek 27. října Promítání životopisného filmu  Vincenz Priessnitz 
Úterý 1. listopadu Příběhy obnovy pramenů
Úterý 8. listopadu Géniové živé vody
Sobota 12. listopadu Vznik sáňkařského sportu na Gräfenbergu
Středa 16. listopadu Příběhy obnovy pramenů
Čtvrtek 17. listopadu Diaprojekce Údolí Bílé Opavy a Karlova Studánka
Sobota 19. listopadu Vznik sáňkařského sportu na Gräfenbergu 
Pátek 25. listopadu Promítání životopisného filmu  Vincenz Priessnitz

PLÁN OTEVŘENÍ KAPLE A HROBKY
Neděle 9. října, středa 2. listopadu, neděle 27. listopadu.
Změna vyhrazena.

DĚTEM
HALLOWEEN V LÁZNÍCH 

Lidový svátek se strašidelnými bytostmi proběhne v pátek 28. října
2016. Začátek strašidelného průvodu je v 18.00 hodin před Lázeňským
Informačním Centrem. Vláček Lázeňáček vyzvedne všechna městská
i příměstská strašidla v 17.00 a 17.30 hodin před radnicí na Masarykově
náměstí. Budou také posíleny autobusové spoje do 17.30/z 19.30 lázní.
Těšit se mohou na strašidelný průvod, soutěž o nejděsivější masku i velkou
ohňovou show!

ZA RELAXACÍ
Švestková koupel 320 Kč/20 min. koupel/10min. zábal

Švestkový výtažek bohatý na vitamíny a minerály má regenerační, omla‐
zující a zjemňující účinky. Jedinečná vůně, ve které se snoubí ovocné a mand‐
lové tóny, báječně zpříjemní vaši péči o pokožku. Švestková koupelová sůl
změkčuje pokožku a napomáhá regeneraci fyzických i psychických sil,
lahodné sladké aroma dozrávajících slív přináší příjemné uvolnění a zbavuje
stresu.

Tradiční podzimní akce pro děti, ke které patří nejrůznější strašidelné masky
a postavičky, to je halloween v lázních. Foto: PLL

Brusinková koupel 320 Kč/20 min. koupel/10min. zábal
Už naši předkové považovali brusinky za všelék. Jsou výborným antio‐

xidantem, využívají se v prevenci proti zánětu močových cest, pozitivně
působí na cévní soustavu, snižují dokonce cholesterol a bojují proti zub‐
nímu kazu. Díky obsahu omega‐3 mastných kyselin se však podílejí také
na rekonstrukci buněčné membrány. Díky brusinkové koupeli tedy bude
vaše pokožka pevnější a pružnější. Ideální je pro zralou pleť, které dodá
mladší vzhled.

ZA SPORTEM
AQUA GRÄFENBERG WALKING

Znáte Gräfenberg Walking? Zkus‐
te také jeho vodní variantu! Zábav‐
nou a intenzivní pohybovou aktivitu,
která vám vlije novou energii do žil.
Lekce Aqua  Gräfenberg Walking se
můžete zúčastnit každou středu od
16.00 do 17.00 hodin v lázeňském
bazénu. Nutná rezervace na tel.
584 491 109.

DISCGOLFPARK
V provozu je celoročně. Možnost

zapůjčení disků v Lázeňském Infor‐
mačním Centru nebo na recepci
Priessnitz.

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.

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA 
Na Sanatoriu Priessnitz otevřena
několikrát týdně – více informací
na www.priessnitz.cz nebo tele‐
fonním čísle: +420 720 979 831.
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Jeseník očima návštěvníků: Slunce v duši a pohoda na těle
Kdo jste, odkud jste přijel, co
děláte a co vás baví?

Ing. Marek H., Ludgeřovice, okres
Opava. Pracuji ve firmě Arcelor Mit‐
tal, mezi mé koníčky patří cyklisti‐
ka, hory a vše kolem toho.

Co vás sem přivedlo?
Lázeňský pobyt na základě pou‐

kazu od zaměstnavatele. Tedy
rekondiční pobyt v délce trvání 14
dní. Na lázeňském pobytu jsem
poprvé, v Jeseníkách jsem byl již
vícekrát.

Co se vám zde líbilo?
Je zde nádherná příroda, výborné

značení jak pro turisty, tak pro
cyklisty. Konečně místo, kde se

nesmí skoro nikde kouřit (čtyři mís‐
ta pro kuřáky jsou dostačující). Jsou
zde ochotní lidé, vstřícný personál
‐ jak na procedurách, tak na recepci
i obsluha v jídelně. Takovou vstříc‐
nost v každé budově, potažmo
celém areálu, těžko jinde hledat.
Docela dobrá organizace volného
času, jen je někdy těžké sladit někte‐
ré aktivity s časy procedur. Hlavně
je zde čisto, jak v přírodě, tak na
zpevněných cestách!

Co se vám nelíbilo, co zde chybí?
Nelíbilo se mi počasí, které nám

absolutně nepřeje a zatím jedno‐
značně vedou deštivé dny. Ale to je
věc mezi nebem a zemí, kterou
neovlivníme. Nelíbil se mi v lázních

systém připojení k internetu. Res‐
taurace jsou wifi‐free, ale v hotelu
musíte platit 60 Kč/den, zdarma
máte jen 30 minut. Chyběl mi zde
lepší systém časování procedur, a to
tak, aby měl člověk možnost odpo‐
ledne navštívit okolní krajinu. Jed‐
notlivé lázeňské okruhy by na
značkách mohly mít přibližný čas
absolvování. Na pokojích nebo
aspoň recepcích chybí bezplatné
mapky okolních tras. 

Odvážíte si od nás nějaké zajíma-
vé zážitky či zkušenosti?

Zážitek – na sto výškových
metrech během jedné procházky
zažít déšť, kroupy i sníh je zajímavé.
Jinak si odvážím plnou hlavu infor‐

mací o oblasti, o které jsem myslel,
že ji už dobře znám.

Až budete po čase doma, co se vám
vybaví, když se řekne Jeseník?

Pobyt, odpočinek, a chuť se zde
odstěhovat. Prostě Jeseníky = slun‐
ce v duši a pohoda na těle.

Co byste vzkázal či popřál oby-
vatelům Jeseníku?

Buďte hrdí na svou zemi, krajinu,
přírodu a braňte ji zuby nehty před
lidmi, co vní vidí jen prospěch apení‐
ze. Přeji zde hodně spokojených hos‐
tů, pracovních příležitostí aodměnu,
která vám nebude činit vrásky na
čele, ale úsměv na tváři.

(jg)

První rok „sportovky“ je úspěšně za námi!

Jeseník ožívá 
barvami 

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Jese‐
ník za podpory firmy Stomix, která
dodala fasádní barvy, dokončili
během září malbu na venkovní zdi
rodinného domu v Jiráskově ulici.
Celá akce trvala téměř dva roky, žáci
výtvarky postupně na zeď namalo‐
vali, dle vlastních návrhů, obrazy
na motivy Tanec. Vznikla zde i gale‐
rie portrétů, průřez uměním od
Egypta až po dvacáté století. A na
zbývající části zdi jsou výřezy
z obrazů malíře Henriho Rousse‐
aua – a vznikla „zahrada ve městě“.

Text a foto: I. Svobodová

Narodila se Thetis, bude z ní nový šampion?
proto bylo narození hříběte o to více
s napětím očekáváno. Klisna Terci‐
ga se ohřebila 19. června a přivedla
na svět klisničku, která dostala jmé‐
no Thetis.

Dvanáctiletá matka je zapsána
v Hlavní plemenné knize českého
teplokrevníka. Jedná se o čistokrev‐
nou trakénskou klisnu, jež závodila
v soutěžích všestrannosti. Otec The‐
tis – Volonter T – plemenný hřebec,
narozen roku 1997, vyniká ve spor‐
tovních výkonech zaměřených na
skoky nejvyšší obtížnosti, srovna‐
telné s olympijskou úrovní. Vzhle‐
dem k tomu, že Terciga a Volonter
jsou zařazeni do akceleračního pro‐
gramu, lze s nejvyšší pravděpodob‐
ností očekávat, že malá Thetis
dostala od svých rodičů řádnou
genetickou výbavu, a proto o ní
zajisté ještě uslyšíme.

Lenka Lukešová,  
SŠ gastronomie a farmářství

Malá Thetis má všechny předpoklady uspět ve sportovních soutěžích. 
Foto: archiv školy

Ve Střední škole gastronomie
a farmářství Jeseník se během měsí‐
ce června pracovníci v Horních Heř‐

manicích těšili na významnou udá‐
lost v tamějších stájích. Určit termín
ohřebení není vůbec jednoduché,

Rok se s rokem sešel a na Gym-
náziu Jeseník jsme otevřeli již
druhý ročník sportovní třídy.
A jaký byl první rok nového
oboru? Nyní už můžeme říct, že
byl více než úspěšný. První roč-
ník třídy se sportovní přípravou
úspěšně dokončilo 18 studentů
a zároveň aktivních sportovců. 

Asi polovina z nich se věnuje běže‐
ckému lyžování a ostatní cyklistice
nebo sjezdovému lyžování. Gymnázi‐
um Jeseník zajišťuje pro své sportovce
kromě kvalitního tréninku pod vede‐
ním zkušených trenérů i nezbytnou
regeneraci akompenzační cvičení pod
vedením fyzioterapeuta, dále pak
celou řadu sportovních soustředění,
z nichž některá byla a budou organi‐

zována pro všechny sporty společně
ajiná jsou již cíleně zaměřena na kme‐
nový sport. Individuální přístup uči‐

telů ve sportovních třídách pak zaru‐
čuje kvalitní studijní program avzdě‐
lávání. 

Máme velkou radost, že hned první
ročník sportovní třídy zaznamenal
celou řadu sportovních úspěchů,
z nichž stojí určitě za připomenutí dva
tituly mistra republiky pro Kima Žalčí‐
ka v běžeckém lyžování, titul vice ‐
mistryně republiky pro Karolínu
Poulíkovou a nejnověji i titul mistra
republiky v dráhové cyklistice pro
Ondru Tarabu. Přejeme tedy všem
novým studentům ve sportovní třídě
neméně úspěchů jak na poli sportov‐
ním, tak i na poli vzdělávacím a všem
budoucím zájemcům o studium ve
sportovní třídě rádi naši školu, naše
sportovní zázemí anaše trenéry osob‐
ně představíme v rámci dne otevře‐
ných dveří, a to 23. listopadu. 

Mgr. Šárka Hynková

Soustředění sportovních tříd na Rejvízu z úvodu letošního školního roku. 
Foto: archiv školy
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Září ve znamení krásného počasí a přírody
Děti z I. C z Boženy Němcové si ve středu 7. září udělaly krásný den

mezi zvířátky v místní ZOO v Lipové Lázních. I když se známe pár dní
a teprve se oťukáváme, dnes jsme jeli všichni autobusem na naši první
exkurzi mezi zvířátka. Sluníčko nám svítilo na cestu, v batůžku jsme
měli samé dobroty a ve tvářičkách veliké očekávání, jestli uvidíme
všechna zvířátka a hlavně tygra. Viděli jsme nejen to, ale také dnes
narozenou kozičku. Poznávání zvířátek ve Faunaparku bylo samozřejmě
velkým úkolem pro všechny prvňáčky, ale dnešní den měl i další velký
význam. Poznali jsme se mimo školní budovu a vytvářeli si kamarádské
vazby.

Bylo až dojemné sledovat děti, jak se k sobě umí hezky chovat a jak se
vzájemně poznávají při prohlídkách a pozorování zvířátek. Den to byl
vskutku užitečný pro všechny, všichni jsme ho zvládli na jedničku a určitě
si takový den v přírodě rádi zopakujeme třeba v zimě při krmení lesní
zvěře. Všem dětem děkuji za hezké chování a přeji jim do prvního roku
školní docházky jen a jen radost z učení, spoustu kamarádů a společných
zážitků.

Ve čtvrtek 15. září se naopak prvňáčci z Průchodní vypravili na cvičení
v přírodě. Po cestě do lesa pod Křižákem se učili plnit různé úkoly samo ‐
statně i ve skupinkách. Pomáhal jim při tom kamarád cvrček. Cestou děti

zahlédly čipernou veverku a ježka, který se utíkal schovat do listí. Cvičení
se vydařilo a děti se po návratu s chutí pustily do oběda.

Samozřejmě i druháci neseděli jen v lavicích, ale během září navštívili
park v Jeseníku, kde hráli různé hry a sportovali, vydali se na poznávací
túru na lázeňskou kolonádu přes Muzikantskou stezku. Během cesty děti
poznávaly dopravní značky, stromy, keře a zdolávaly přírodní překážky.
Díky krásnému slunečnému počasí jsme si užili jedinečné výhledy na
hřebeny hor. Obdivovali jsme Šerák, Obří skály a celou Pradědovu říši
jsme měli v plné kráse jako na dlani. Žízeň a hlad jsme zahnali na bylinkami
provoněných odpočívadlech. Nad lázněmi se všichni otužilci parádně
osvěžili v Balneoparku a ti nejzdatnější si utužili svaly ve „fitparku" na
posilovacích strojích. V lanovém centru a herním parku jsme si vyzkoušeli
svoji rychlost, obratnost a vytrvalost. Sladkou tečkou na závěr byla zmrzli‐
na a proslavené lázeňské oplatky. Zpáteční cestu jsme si zpříjemnili vese‐
lými písničkami a všichni zdraví a s dobrou náladou jsme byli zase zpět.

Třeťáci se vydali do Duhy, aby zhlédli po roce zvířátka, skleníky a vybrali
si zájmové kroužky. Čtvrťáci a páťáci se vydali do lázní, aby se ujistili, zda
je vše připraveno na podzim a zda Den bezpečnosti probíhá tak, jak má.
Všichni jsme si užili krásný den a bezpečně se vrátili zpět do školy. Také
jsme oslavili začátek školního roku dobrou zmrzlinou.

Tak jsme se v Račím údolí „stmelili“!

Mgr. Svatopluk Sekanina,
ředitel ZŠ

Plavecký výcvik 

Od září do listopadu jezdí naši žáci
2. ročníku opět na plavecký výcvik.
Děti jsou rozděleny do tří družstev
podle svých plaveckých dovedností.
Díky intenzivní výuce zkušených
instruktorů dělají velké pokroky.
Během 10 dvouhodinových lekcí
probíhá nácvik principů bezpečnosti,
splývání, plavecké dýchání, orientace
pod vodou, výuka plaveckých stylů
prsa, kraul, znak a také skoky do
vody. Cílem kurzu je nejen naučit děti
plavat, ale také upevňovat jejich
fyzickou zdatnost. Přejeme všem
hodně plaveckých úspěchů apřede‐
vším radost z plavání a pohybu ve
vodě. Plavecký výcvik bude tradičně
zakončen předáním mokrého
vysvědčení. Budou nad želvami
akapry převažovat delfíni? Uvidíme!

„Návrat“ do školky
Přesto, že jsme druháci, rádi jsme

přijali pozvání MŠ Jiráskova, která
nás pozvala na svou krásnou zahra‐
du, kde jsme si mohli pohrát se svými
mladšími kamarády a pro zkoumat
vše, co je na zahradě nového. Také
jsme si připravili pro školkové děti
pohádku Boudo budko, která slavila
velký úspěch. Na oplátku jsme i my,
druháci, pozvali budoucí prvňáčky
k nám na „Boženku“ a těšíme se, až
se také pochlubíme svým herním
parkem i hřištěm a také malým pře‐
kvapením v naší velké tělocvičně.

Naši šesťáci začali docházku na druhém stupni velmi příjemně … adaptačním kurzem. Druhý zářijový týden
nás hostil areál v malebném Račím údolí v Rychlebských horách, kam za námi přijeli instruktoři z olomoucké
agentury, kteří měli za úkol utužit nové kolektivy šestých tříd i s jejich třídními učiteli.

Atmosféra kurzu byla fantastická a letošní šesťáci se nebáli jít do aktivit a her opravdu pohlavě. Pro většinu
z nich byl tento kurz velkým zážitkem.
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Fotosoutěž
Město Jeseník vyhlašuje u pří ‐

ležitosti nadcházejících oslav
750. výročí první zmínky o Jeseníku
fotosoutěž na téma: Jeseník a jeho
okolí v proměnách ročních období.
Snímky, nejvíce však tři, zasílejte
pouze v elektronické podobě do
31. července 2017 na adresu: foto‐
jesenik@seznam.cz. Soutěžní sním‐
ky zasílejte ve formátu JPEG.
Nekvalitní fotografie budou vyřa‐
zeny. Fotosoutěž je určena amatér‐
ským fotografům bez rozdílu věku.
Celá pravidla soutěže na www.jese‐
nik.org. (red)

Questing je hra připomínající naši „honbu za pokladem“, pří-
padně polské „podchody“. Ve Skotsku a Anglii, kde má tradici
více než 150 let, je známá jako letterboxing. Quest vede hráče po
stálé trase, nabízí jim různé indicie a jejich správné rozluštění je
nakonec dovede k „pokladu“. 

Velký dík
Bydlím v bytovém domě vSeifertově

ulici už 37 let. Posledních 6 roků na
žádost a s podporou obyvatel našeho
paneláku řeším problémy s topením
v celém našem domě, bez valného
výsledku. Ani bytové družstvo ani
tepelná společnost i přes veškerou
snahu problém nevyřešili. Začala jsem
tedy chodit za našimi volenými před-
staviteli na radnici. Za ty roky již
museli mít plné šuplíky mých stížností.
Radiátory topily jen na třetinu, a to
i při nastavení na nejvyšší stupeň na
termohlavicích.

Zažila jsem různé přístupy k tomuto
problému. Od: „Já nemám čas, já se na
to podívám“ po: „dám Vám vědět
(čekám dodnes), „To není v mé kom-
petenci“ apod. Později se ke mně při-
daly i z vedlejších paneláků pí
Brothánková a pí  Veselá. 

Současný pan starosta Adam
Kalous mě ohromil svým lidským přís-
tupem a dokázal, že je na radnici
opravdu pro všechny lidi. Nejen že si
na mě (i přes svoji veškerou vytíže-
nost) udělal čas, nejen že pozorně
vyslechl naše argumenty, ale začal
jednat. Zvážil všechna pro i proti
a v našem případě slíbil, že nebude
bránit výstavbě našich domovních
kotelen. A své slovo dodržel!

Velký dík patří i inženýrce Nadě
Šolarové, zaměstnankyni bytového
družstva, která se s námi zúčastňovala
veškerých jednání, a tím překročila
vysoce rámec svých pracovních povin-
ností. Zdeňka Jelínková, 

domovní důvěrník

Připojuji se kčlánku paní Jelínkové,
protože bez totálního nasazení
domovních důvěrníků a lidí z těchto
domů, kteří věnovali svůj volný čas
a své síly, by se tento záměr neusku-
tečnil. Ajednání našeho pana starosty
nás příjemně překvapilo, ne každý je
připraven rozplétat ařešit staré prob-
lémy a postavit se čelem následkům
z toho vyplývajících.

Naďa Šolarová,
technik SBD Jeseník

Tipy na výlet – Polsko
Dnes se podíváme v naší rubrice

do Kladska, města vzdáleného při‐
bližně 65 km a velkého asi jako čes‐
ký Šumperk.

Kłodzko (počeštěně Kladsko)
Město Kladsko a jeho okolí bylo

dlouhá staletí součástí českých zemí,
a to až do roku 1742, kdy připadlo
Vratislavským mírem Prusku, ale dál
zde žila početná česká menšina. Po
druhé světové válce si území náro‐
kovalo Československo, ale území
připadlo Polsku a postupem času
česká menšina prakticky vymizela. 

Významnou památkou města je
pevnost, jejíž historie sahá až do
10. století. V 18. století byla pevnost
rozšířena, byly zbourány některé
původní objekty – zámek, kaple či
kostel, a z původních objektů se tak
dochovaly podzemní chodby, skle‐
pení a zbytky klášterních sklepů.
V pevnosti lze nahlédnout do pod‐
zemního labyrintu, minérských
chodeb, galerie či lapidária, z vyhlíd‐
ky na jejích valech je krásný výhled
na město a jeho okolí. Zajímavostí
je, že v 70. letech zde byl natáčen
jeden z dílů seriálu Čtyři z tanku

a pes. V samotném centru města si
můžete prohlédnout podzemní
turistickou trasu, která vás zavede
do atmosféry šestnáctého až osm‐
náctého století, do poměrně neklid‐
né doby plné vojenských konfliktů.
Čekají tak na vás různé animace,
zvuky, 3D snímky či předměty z této
doby. 

Další zajímavou památkou města

je most sv. Jana, který spojuje staré
město s historickou částí zvanou
ostrov Piasek. Most patří mezi nej‐
starší v Polsku a od poloviny 17. sto‐
letí se na něj začaly umisťovat
votivní sochy, mj. také patron čes‐
kých zemí svatý Václav či svatý Jan
Nepomucký. (jm)

Další informace a aktuality
z Kladska: www.klodzko.pl

Most svatého Jana patří mezi nejstarší v Polsku. Foto: Tomasz Gmerek

Questing – tvoříme „hledačky“ pro lidi a s lidmi

Stalo se vám, že jste si sjednali s nějakou společností půjčku?
Nezvládli jste splácet a společnost, u které jste si půjčili, dala dluh
k exekuci? Pak je tato zpráva přesně pro vás!

Některé exekuce lze zastavit!

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděko‐

vala jménem Střediska ekologické
výchovy SVČ DUHA Jeseník panu
učiteli Ladislavu Šuškovi, který
nám už několik let se svými svě‐
řenci (dříve to byli Mladí Zálesáci,
dnes skupina Woodcraft) pomáhá
při zásobování senem. Vzhledem
k množství zvířat, která v našich
odchovnách chováme, je tato
pomoc pro nás velmi důležitá
ataké velmi vítaná. Velmi si ceníme
toho, že každoročně při kosení
v Chebzí pamatují na naše zvířátka
a zcela nezištně posečou a usuší
velké množství sena nejvyšší kva‐
lity (letos ho například bylo téměř
třicet pytlů)! Ing. Jana Hálová,

vedoucí Střediska ekologické
výchovy SVČ DUHA Jeseník

Jak poznat, že právě vaši exekuci
lze zastavit? Pokud vám přišel do
schránky Exekuční příkaz, v prvním
odstavci se dočtete, na jakém zákla‐
dě je exekuce nařízena. Pokud podle
pravomocného a vykonatelného
rozhodčího nálezu, tak je možné
usilovat o zastavení exekuce.

V minulých letech některé, přede‐
vším nebankovní společnosti, po ‐
užívaly ve smlouvách neplatné
rozhodčí doložky. Pro bližší infor‐
mace a případnou pomoc je možné
oslovit organizaci Člověk v tísni.
Společně zjistíme, zda je možné usi‐
lovat o zastavení exekuce. Pokud

„Questy“ jsou trvalé a jejich tvor‐
ba je příležitostí pro zapojení veřej‐
nosti – na jejich vzniku se obvykle
podílejí školy, místní spolky, občan‐
ská sdružení apod. K tvorbě dobré‐
ho questu je třeba důkladně se
seznámit s místním přírodním, kul‐
turním a historickým dědictvím
a tyto znalosti pak vtipně a kreativ‐
ně využít. 

Questing je zábava a poučení sou‐
časně a má význam nejen pro míst‐
ní obyvatele, ale i jako turistická
atraktivita. V Anglii a Skotsku je
populární 150 let, v USA má dvace‐
tiletou historii a o jeho popularizaci

u nás se zasloužilo Občanské sdru‐
žení Actaea – společnost pro příro‐
du a krajinu. 

Ve Středisku volného času DUHA
Jeseník chceme netradiční metodou
questingu přivést hlavně děti a mlá‐
dež k zajímavým místům a zároveň
jim hravým způsobem předat infor‐
mace o vybrané lokalitě, a to jednak
návštěvou již vytvořených „questů“,
ale později také tvorbou nových
tras. Naší snahou tak bude kromě
zábavy také motivace k péči o míst‐
ní kulturní a přírodní prostředí.

Ing. Jana Hálová, SVČ DUHA Jeseník
vedoucí Střediska ekologické výchovy 

ano, může se váš dluh vrátit na
původní dlužnou částku (tzn. půj‐
čenou částku a úroky). Ve výsledku
budete dlužit mnohem méně. Orga‐
nizace Člověk v tísni poskytuje na
Jesenicku sociální službu Terénní
programy, a to za finanční podpory
Olomouckého kraje, města Jeseník
a obce Bělá pod Pradědem. I díky
této podpoře jsou naše služby zcela
zdarma. Pro přezkoumání své exe‐
kuce kontaktujte Michaelu Vrbovou
na tel. č. 739 320 231. (mv)
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V polovině září proběhlo slav-
nostní zahájení stavby vašeho
nového závodu v průmyslové
zóně Za podjezdem. Co bylo pod-
nětem pro tuto investici a kdy
počítáte se zahájením provozu
a čím se bude zabývat?

Jde o rozšíření výrobní kapacity
naší firmy o novou výrobní halu,
která bude sloužit pro výrobu zdra‐
votnického prostředku Enterosgel
a dalších výrobků. Vzniknou zde
výrobní prostory ve standardu
odpovídajícímu farmaceutické
výrobě. Zahájení provozu je pláno‐
váno na leden roku 2018, využitel‐
ná plocha je takřka 2000 m², jedná
se o investici ve výši 150 milionů
korun. 

Na stavbě haly se podílí řada
místních firem, projekt zpracovala
projekční kancelář DIK Jeseník, zej‐
ména Ing. Jiří Daniš, generálním
dodavatelem stavby je Stavitelství
Knotek Velké Kunětice, návrh sado‐
vých úprav má na starosti zahradní
architektka Ing. Nikola Krůtská.
Vhodný pozemek jsme získali díky
městu Jeseník. 

Zahájení stavby jsme oslavili
odhalením sochy pana Romana
Borečka (mimo jiné autora památ‐
níku Obětem komunismu v Jesení‐

ku), socha má název Žena krajina
a bude zdobit příchod k naší nové
hale.  

Jaké výrobky produkujete?
Kromě našich značek, například

kosmetika pro péči o nohy FOOTEE
nebo přírodní kosmetika Naturfyt‐
Bio, vyrábíme především výrobky
na zakázku. Celkem vyrábíme více
než 100 druhů výrobků, které jsou
určeny k prodeji v zemích EU i jinde.
Nejdůležitějším námi vyráběným

produktem je zdravotnický prostře‐
dek Enterosgel, který vyrábíme
v Jeseníku pro celou Evropskou unii
i pro distribuci v dalších státech
světa.

Co je a k čemu slouží přípravek
Enterosgel?

Zdravotnický prostředek Ente‐
rosgel je originální patentovaný
moderní enterosorbent vhodný pro
bezpečnou léčbu akutních průjmo‐
vitých onemocnění u dospělých

a dětí od jednoho roku věku.
K dostání je v lékárnách.

Jak vaše firma pracuje?
Činnost naší firmy zahrnuje vývoj

receptur přípravků, laboratorní tes‐
tování, zajištění surovin a obalů
a vlastní výrobu a balení příprav‐
ků.

Jaké odborníky zaměstnáváte?
Jsme rádi, že vytváříme v našem

regionu pracovní místa pro pracov‐
níky s vysokoškolským vzděláním
v oboru chemie, kteří zde dřív nena‐
cházeli uplatnění.

Co bylo a je nejdůležitější ve
vašem podnikání?

Udělat první krok, přežít neúspě‐
chy, neztratit chuť pokračovat, najít
správné spolupracovníky a mít
zákazníky, kteří dokáží ocenit, co
a jak děláte.

Z čeho máte radost?
Z toho, že se nám ve firmě daří

vytvářet tým lidí, kterým se líbí
podílet se společně na tom, co dělá‐
me, že máme spokojené zákazníky,
že se stále zlepšujeme a že se může‐
me podílet na rozvoji našeho regio‐
nu. (rik)

Přípravek Enterosgel z Jeseníku putuje do celé Evropské unie
Průmyslová zóna Za podjezdem v Jeseníku se postupně zaplňuje. Další firmou, která zde bude podnikat, je společnost Naturfyt-
Bio s.r.o.  Vznikla v roce 2008 a své sídlo má v Jeseníku. V současnosti zaměstnává dvacet pracovníků a zabývá se zakázkovou výrobou
zdravotnických prostředků, kosmetických přípravků, veterinárních přípravků a doplňků stravy. O tom, jak se firmě daří, jejíž název
je složen ze dvou slovních základů: z latinského „natura" příroda a řeckého „fytos" rostlina, jsme si povídali se společníkem firmy
PharmDr. Rodanem Hojgrem.

Společník firmy Naturfyt-Bio s.r.o. Rodan Hojgr během slavnostního zahájení stavby
nového závodu v průmyslové zóně Za podjezdem. Foto: Richard Kapustka

Program činnosti
KČT Jeseník

5. listopadu: Ram‐
zová – Klín – Lesní bar
– Horní Lipová (ev.
Jeseník). Délka trasy
10 km (ev. 19 km).

Odjezd vlakového spoje v 7.44 hodin.
Vede J. Šimková. Špekáčky  zajištěny.

12. listopadu: Kobylá – odpočí‐
vadlo nad Kobylou – Pod Smolným
– Černá Voda. Délka trasy 11 km.
Odjezd vlakového spoje v 8.54
hodin. Vede M. Vlčková.

19. listopadu: Písečná – St. Zejf
– Prameny Javorné – Čertovy kame‐
ny – Jeseník. Délka trasy 13 km.
Odjezd z autobusového nádraží
v 7.40 hodin. Vede K. Dušek.

Změna tras vyhrazena – podle
aktuálního počasí a terénu.

U vycházek organizovaných KČT
se od nečlenů vybírá poplatek 20
korun. Schůze výboru se koná 3. lis‐
topadu ve 13 hodin v Klubu seniorů
v Dukelské ulici.

http://jesenik.kct.cz/

Odhalení pamětní desky vynikajícímu sáňkaři
Pamětní deska, připomínající

sportovce Horsta Urbana, který se
zasloužil o obnovení sáňkařského
sportu na Jesenicku v 50. letech
minulého století, byla slavnostně

odhalena koncem září vulici UKasá‐
ren. Toto místo nebylo vybráno
náhodně, právě v jesenických kasár‐
nách u útvaru železničního vojska
Horst Urban v roce 1955 sloužil. 

Rodák z Jablonce nad Nisou, kte‐
rý by se letos dožil 80 let, nezane‐
chal stopu pouze na Jesenicku, byl
nejúspěšnějším sáňkařem v dosa‐
vadní československé a české his‐
torii. Šestnáctinásobný mistr
republiky se v roce 1965 postaral
o dosud nejlepší umístění českých
sáňkařů, když na mistrovství světa
ve švýcarském Davosu skončil
čtvrtý. Dvakrát se zúčastnil zimní
olympiády, v roce 1964 v rakous‐
kém Innsbrucku a v roce 1968 ve
francouzském Grenoblu. Jeho poz‐
dější kariéra byla spjata se
Smržovkou, mekkou českého sáň‐
kování, kde založil veteránský
oddíl saní a věnoval se dálkovým
pochodům.

Život Horsta Urbana byl pozoru‐
hodný a odhalení pamětní desky je
bezesporu důkazem toho, že jese‐
nický sáňkařský oddíl se pečlivě
stará o své kořeny a snaží se, aby
v Jeseníku sáňkování znova vzkvé‐
talo. (jj)

Předseda jesenického oddílu saní Jaromír Knotek a místostarostka města Jeseníku
Zdeňka Blišťanová u pamětní desky Horsta Urbana. Foto: Jiří Janík



Podruhé za sebou jste odřekli
účast v nejvyšší soutěži. Jak těž-
ké bylo toto rozhodnutí a jak
tuto zprávu přijali hráči týmu?

Bohužel rozhodování bylo
poměrně jednoduché. Okres Jese‐
ník nemá sportovní halu s normál‐
ními parametry, a tudíž není kde
hrát. V nejvyšší soutěži je mnoho
týmů plných jihoamerických hrá‐
čů a dalších legionářů, také zbý‐
vající celky mají vysokou kvalitu
a soupeřit s nimi na neutrální
palubovce by nebyla poctivá kon‐
frontace. Hráči z tohoto rozhod‐
nutí radost neměli, ale dokázali ho
pochopit a přijmout.

V této sezoně jste pasováni do
role favorita. Myslíte si, že to
bude ovlivňovat psychiku hrá-
čů?

Rozhodně ano, ale nemusí to být
vážný problém. Máme hodně mla‐
dý A tým, přesto mají kluci za
sebou poměrně mnoho psychicky
náročných zápasů a v nich mě
dokázali přesvědčit o své odolnos‐
ti. Reálně budeme hrát o nejvyšší
soutěž až nyní a já věřím, že nám
to nebude svazovat nohy, nýbrž
nás to pozitivně vyburcuje. Můj
odhad je ale jedna věc a realita se
teprve ukáže. V každém případě
sebevědomím nestrádáme, a to je
pro hlavu sportovce hodně důle‐
žité, často rozdílové. 

Které týmy budou patřit k vašim
největším soupeřům? Bude to
třeba Baník Ostrava či Volfířov?

Neodvažuji se odhadovat, kte‐
rému klubu se podaří odehrát
dobrou sezonu. Jsme pasováni na
vyloženého favorita, což s sebou
ovšem přináší řadu nevýhod.
Oproti tomu musím neskromně
prohlásit, že máme kvalitu na
vybojování třetí šance přivést do
Jeseníku nejvyšší celostátní sou‐
těž. V podstatě je nám jedno, který
ze soupeřů nám bude nejvíce kon‐
kurovat, více než na protivníky se
budeme snažit soustředit se na své
výkony a na své dovednosti. 

Doznal váš A tým nějakých
změn, ať už z pohledu hráčské-

ho kádru či realizačního týmu
pro sezonu 2016/2017?

Až na jednoho hráče se nám
podařilo udržet celý loňský kádr.
Tým je velmi dobře vyvážený, to
ovšem neznamená, že mají hráči
svá místa předplacená. Mimo dvou
nových hráčů může na základní
sestavu pomýšlet také několik
talentovaných juniorů. Posilování
hráčského kádru je při naší sou‐
časné kvalitě složité, v šířce reali‐
začního týmu naopak máme
obrovské rezervy, ale postupně
pracujeme na zlepšení. 

„Domácí“ zápasy hrajete
v Mikulovicích, cítíte podporu
fanoušků během utkání, jezdí
s vámi na zápasy? Až budete
hrát v nové sportovní hale
v Jeseníku, o kolik se podle vás
zvedne návštěvnost utkání?

Stejně jako pro nás, je odehrá‐
vání zápasů mimo naše město slo‐
žité i pro příznivce Gamaspolu.
Futsal je ale dynamická, divácky
atraktivní hra s výborným tem‐
pem a padá hodně branek, takže
si fanoušci nacházejí cestu i do
Mikulovic. Jsme rádi, že na naše
zápasy jezdí lidé z Jeseníku a také
pro ně bude nová hala ve městě
úlevou. Pokud budeme hrát kva‐
litně, čekám po návratu domů
téměř plnou tribunu. Když jsme
hráli klíčový zápas sezony s Třin‐
cem, nebo pohár FAČR s Chrudimí,
která přijela s pěti Brazilci,

neuspokojila by poptávku po vstu‐
penkách ani plánovaná kapacita
nové jesenické haly. Po návratu do
Jeseníku zvýhodníme příznivce,
kteří nás podporovali v exilu
v Mikulovicích, protože si toho
nesmírně vážíme. Na nejpresti‐
žnější zápasy budou mít tři sezony
přednostní vstup díky speciálním
permanentkám. 

Který úspěch považujete za nej-
větší v historii Gamaspolu?

Nerad bych vyzdvihoval úspěch
některé z našich kategorií nad jiný
potěšitelný výsledek našeho klu‐

bu. Ty věci se prostě nedají objek‐
tivně porovnávat. Osobně si velmi
cením spíše přístupu jednotlivých
členů Gamaspolu, kteří ze sebe
vydávají maximum pro dobro své‐
ho celku, protože jedině tak může‐
me mít v kolektivním sportu
renomé, které jsme pro náš klub
společně vydobyli. Týmový duch
nám funguje opravdu dokonale,
a to je bezpochyby náš největší
úspěch.

Gamaspol má za sebou úspěchy
nejen ve druhé nejvyšší soutěži,
ale stal se žákovským i junior-
ským mistrem republiky, ženy
skončily na pátém místě
v republice a řada vašich hráčů
i hráček si oblékla reprezentač-
ní dres. Skvělá minulost, ale
jaká je budoucnost?

Futsal je pro nás zábava, ale
pokud se někdo rozhodne hájit
naše barvy, bere tím na sebe určité
závazky a povinnosti. Pro repre‐
zentaci města a regionu budeme
nadále dělat maximum. Myslím,
že každého zdejšího sportovního
příznivce potěší, když občas uvidí
jesenický klub v přímém přenosu
České televize, nebo si zajde na
zápas Jeseníku s pražskou Spartou
nebo Slavií, případně přijde na
soupeře s šesti krajánky v sestavě.
A já věřím, že se nám podaří do
elitní soutěže postoupit již v něja‐
kém brzkém časovém horizontu.
A postupem mezi elitu naše úsilí
rozhodně neskončí, budeme
pokračovat s cílem výrazně uspět
v Chance futsal lize. 

A když se podíváte do minulos-
ti?

Když se ohlížím zpět, mám
radost ze způsobu, jakým se roz‐
víjíme. Jesenický futsal nezná
žádné výkyvy, žádné jednou jsi
nahoře jednou dole. Náš klub má
za sebou 24letý plynulý výkon‐
nostní vzestup, a to navíc se zata‐
ženou ruční brzdou. Tím mám
samozřejmě na mysli ostudnou
jesenickou tělocvičnu. Věřím, že
otevření haly polije živou vodou
nejen futsal, ale všechny jesenické
halové sporty. (rik)
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Týmový duch jesenických futsalistů funguje dokonale
Jesenickému futsalu se mimořádně daří. Jeho rozletu a hře na domácím hřišti ale brání absence nové sportovní haly
s odpovídajícími technickými parametry. Symbolický poklep základního kamene však již proběhl a sportovci se tak po
dlouhých letech čekání dočkají během příštího roku nového sportoviště.  Na otázky o tomto divácky atraktivním sportu
odpovídal předseda AC Gamaspol Jeseník Jiří Gnida.

Jiří Gnida během zápasu s hráči jese-
nického futsalového klubu. 

Zdroj: web AC Gamaspol Jeseník

Futsal je divácky atraktivní hra. Zdroj: web AC Gamaspol Jeseník
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