
Mince, bankovky, ale také třeba
svatební medaile Františka
Josefa I. a císařovny Sissi. Tyto
a další předměty v sobě skrý-
vala radniční báň, která byla
sňata 25. září z věže jesenické
radnice u příležitosti 750 let
města.

Báň obsahovala dvě pouzdra –
zinkové z roku 1826 a měděné
z roku 1976. Dále dvě skleněné ná ‐
doby, jejichž obsah byl prozkoumán
za přítomnosti Květoslava Growky,
pracovníka SOkA Jeseník. „Dobře
zachovalý byl pamětní zápis z 31. říj-
na 1854, nejstarší mincí byl krejcar
z doby vlády Marie Terezie z roku
1761, naopak nejmladší byla koruna
z roku 1962,“ uvedl Growka. Mezi
artefakty byly také bankovky, většina
z nich ale ve špatném stavu. Mako‐
vice obsahovala také noviny Jese‐

nický rozhled z roku 1962 nebo foto‐
grafii Bezručova divadla. Veškeré
předměty byly zadokumentovány

a ty v dobrém stavu se opět vrátí na
vrchol radniční věže. K nim přibydou
další, a to ze současnosti. (rik)
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Pečovatelská služba přejde od 1. ledna pod CSS Jeseník

Báň byla sňata za pomoci plošiny profesionálních hasičů z Olomouce a jesenické
firmy Švancara. Foto: Richard Kapustka

Olomoucký kraj, který je zřizovatelem příspěvkové organizace Středisko
pečovatelské služby Jeseník a zajišťuje poskytování pečovatelské služby
občanům města Jeseník, oslovil letos v červenci Město Jeseník, zda by
bylo ochotno převzít příspěvkovou organizaci a s tím i zajišťování této
služby. Po následných jednáních a dojednání podmínek převodu dojde
ke změně k 1. lednu 2018, kdy bude nově poskytována pečovatelská
služba příspěvkovou organizací města Centrum sociálních služeb Jeseník.
Proces převodu schválila zastupitelstva města i kraje. Tato změna se uži‐
vatelů i zájemců o službu dotkne naprosto minimálně. 

Tento převod znamená přechod zaměstnanců i majetku využívaného
pro zajišťování pečovatelské služby pod Centrum sociálních služeb Jeseník.
Zároveň bude pečovatelská služba nadále sídlit v prostorech „hotelu M“,
kde jsou navíc prostory nově rekonstruovány a uzpůsobeny jejím potře‐
bám. Pro konečného uživatele se tedy prakticky nic nemění a nově se
dostanou všechny sociální služby pro seniory poskytované na území

města Jeseník pod hlavičku jedné organizace, která bude nabízet všechny
formy služeb od terénních, přes ambulantní, až po pobytové. Zároveň
dojde k zachování všech stávajících kontaktních údajů. 

Pečovatelská služba poskytuje pomoc seniorům a osobám s chronickým
onemocněním v jejich domácím, přirozeném prostředí. Pracovnice pomá‐
hají klientům s udržováním domácnosti, s osobní hygienou, provádějí
nákupy, pochůzky, doprovázejí je k vyřizování různých osobních záležitostí
a na vycházky, zajišťují dovážku obědů, pracovnice jsou schopny klientům
také jídlo připravit. Dále klientům nabízí formou fakultativních činností
půjčovnu kompenzačních pomůcek, dohled nad užitím léků. 

Kontakty na zástupce ředitele pečovatelské služby ‐ Marta Chrom‐
ková, tel.: 725 684 342, sociální pracovnice ‐ Mgr. Jana Klabanová, tel.:
725 684 344. 

Informace o činnosti Centra sociálních služeb naleznete na webových
stránkách www.cssjes.cz.

Zastupitelstvo
Další zasedání Zastupitelstva

města Jeseníku se uskuteční ve
čtvrtek 2. listopadu v budově IPOSu,
ul. Karla Čapka. Jednání zastupitelů
začíná v 15 hodin. (red)

Provoz u Pradědu budou řídit semafory. Na zkoušku
Kolony aut v Dukelské ulici a na náměstí Svobody,
chodci proplétající se mezi vozidly. Typický obrá-
zek na křižovatce u restaurace Praděd. Tato situa-
ce by se však měla změnit, a to umístěním
semaforů. 

„Zatím se uvažuje odočasné instalaci mobilních sema-
forů na betonových patkách, zkušební provoz by měl trvat
dva nebo tři měsíce,“uvedl Jiří Marek z Městského úřadu
Jeseník. Jak dále poznamenal, semafory budou fungovat
v ranní aodpolední špičce. Po zkušebním provozu dojde
k jeho vyhodnocení. Pokud se tímto opatřením zlepší

dopravní situace, budou zde semafory umístěny nastálo.
Zároveň se také předpokládá, že se podstatně zvýší bez‐
pečnost chodců v této lokalitě. „Občané v pocitové mapě
města označili toto místo jako nebezpečné. Proto nyní
pracujeme na řešení, které by zamezilo vzniku kritických
situací, ke kterým zde bohužel dochází,“ podotkla místo‐
starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová. 

Další možnou variantou je vybudování okružní kři‐
žovatky, ta by však zasahovala do parku na náměstí
Svobody. O této možnosti se uvažovalo již zhruba před
patnácti lety, k realizaci ale nedošlo. (rik)

Radniční báň vydala svá tajemství

Ve zkratce
V parlamentních volbách zvítě‐

zilo v Jeseníku Hnutí ANO 2011
(31,56 %) před SPD (14,94), Piráty
(8,26), KSČM (8,24), ODS (8,06),
ČSSD (7,09), STAN (6,71), TOP 09
(6,42) a KDU‐ČSL (4,16). Do posla‐
necké lavice usedne starosta města
Ing. Adam Kalous, volební účast
dosáhla 57,70 %. Více na www.vol-
by.cz. ■ Od 23. října byl dán do
předčasného užívání nový most na
Slunnou ulici. ■Vzpomínková akce
ke Dni boje za svobodu a demokra‐
cii proběhne 17. 11. v 10 hodin
u památníku Obětem komunismu
v Dukelské ulici. ■Stavba dětského
dopravního hřiště má být dokon‐
čena během letošního listopadu. 
■ Do konce letošního roku má být
hotov chodník v Lipovské ulici. 
■V pondělí 4. 12. od 14 do 16 hodin
se v Katovně, expozici Niského kní‐
žectví, koná autogramiáda, na které
bude místostarosta Petr Procházka
podepisovat knihu 750 let města
Jeseník 1267–2017. ■Daň z nemo‐
vitých věcí se v Jeseníku snižuje od
1. ledna 2018 u fyzických osob
o 50 %, právnické osoby ušetří
25 %. (rik)
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Jeseničtí přispěli na dobrou věc
Téměř 25 tisíc korun, takový je výsledek charitativního Kabelko-
vého veletrhu, který se konal v Šumperku. Výtěžek připadne Klubu
nemocných cystickou fibrózou. K dobročinné akci se přidali také
obyvatelé Jesenicka. 

„Ve sběrném místě v IC Katovna se sešlo na 260 kousků kabelek různých
tvarů a velikostí. Všem dárcům děkujeme,“ uvedla Lucie Tenekedzi z IC
Katovna. Kabelky z Jeseníku a dalších sběrných míst pak putovaly do
Šumperku. Zde 4. října proběhl Kabelkový veletrh, kde nechyběly ani
exkluzivní kousky, které věnovaly známé osobnosti. O ty se pak zájemci
utkali v dražbě. Například luxusní kabelku věnovala Karla Morstein Zie‐
rotin, hejtman Ladislav Okleštěk a jeho manželka. Své kufříky nabídla
kapela O5 a Radeček, dražilo se i velmi praktické zavazadlo šumperského
starosty Zdeňka Brože. Tyto dary se prodaly všechny a v dobročinné akci
tak rázem přibyly tisícové částky. (hak, rik)

Město Jeseník
Rada města

v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích 
vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky 

Základní školy Jeseník, příspěvkové organizace
Předpoklady uchazeče:
– vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy
– občanská a morální bezúhonnost
– dobrý zdravotní stav
– znalosti v oboru a praxe v dané oblasti vítány.
Obsahové náležitosti přihlášky:
– úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)

– doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče
s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem
uchazeče)

– strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
– koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 4 stran strojopisu (opatřený datem a podpisem

uchazeče)
– výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání
– originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší než 

3 měsíce).
Předpokládaný nástup do funkce 1. 2. 2018 (dohoda možná), byt k dispozici.
Termín podání přihlášek: do 15. 11. 2017 do 12 hod.
Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně
požadovaných  náležitostí  zašlete na  adresu:  
Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
Obálku označte heslem:
„Neotvírat – konkurzní řízení na pracovní místo ředitele Základní školy Jeseník, příspěvkové
organizace“.

Zprávy ZŠ Jeseník
Žáci naší školy se 8. září již tra‐

dičně zúčastnili pravidelné akce
Bezpečnost bez hranic, která se
konala na hřišti Priessnitzových
léčebných lázní. Letošní novinkou
byla ukázka výcviku dvojice poli‐
cejních koní ze Zlína. G Adaptační
kurz žáků 6. ročníku proběhl 12. až
16. září v Račím údolí, kde se všichni
aktivně zapojili i zapotili při spor‐
tovních aktivitách plných her zamě‐
řených na stmelení třídy i celého
kolektivu. G Skupinka deváťáků se
25. září vydala za žáčky I. A a I. B
v Průchodní ulici, aby jim prezen‐
tovala své čtenářské a rétorické
dovednosti, a motivovala tím malé
prvňáčky ke snaze naučit se krásně
číst a mít rád knížky.

Svatopluk Sekanina

Adaptační kurz. Foto: archiv ZŠ

Třešňová alej vznikne za pomoci Arniky 
Člověk dotváří a kultivuje kra-
jinu  už po staletí. Aleje a stro-
mořadí tvoří linie, na kterých
oko spočine, které vás krajinou
vedou a dávají pocit něčeho
domácího, a tudíž známého
a bezpečného. Pohled do zele-
ně uklidňuje, skrýt se pod koru-
ny stromů v  parném létě je
příjemné ve městě i ve volné
krajině.

Na stromech i pod stromy v ale‐
jích to žije. Brouci a další bezobratlí
tu nacházejí dostatek skrýší a potra‐
vy. Dutiny ve starších stromech
využívají ptáci – například ohrože‐
ný sýček, ale i sýkorky. Netopýři
mají v aleji svůj lovecký terén chrá‐
něný před větrem a letní kolonie
v korunách stromů.

Věřím, že třešňová alej, která
povede od Muzikantské stezky
k Editinu prameni, ožije i lidmi
z Jeseníku. Poprvé už v listopadu,
kdy ji s vámi vysadíme, a pak pra‐
videlně nejen při procházkách
k Editinu prameni, ale i při dalším
zvelebování místa anebo při sběru
plodů. Spolu s místními odborníky
jsme vybírali vhodné odrůdy třešní,
které v drsných podmínkách Jese‐
nicka budou prospívat.

Jsme rádi, že místní spolky Arni‐

ku oslovily, a že můžeme být 
při tom. Pomozte nám v našem 
úsilí o zachování a obnovu alejí
v české krajině. Podpořte nás na
arnika.org/lopatka‐pro‐alej. 

Přijďte s námi sázet už 11. listo‐
padu 2017 v 11 hodin, sraz účast‐
níků je u železničního přejezdu

poblíž Muzikantské stezky. Po ‐
drobnější informace k orga nizaci
výsadby získáte na těchto kontak‐
tech: Arnika: pivonka.faltynova@
gmail.com, Sudetikus: jesenicketrhy
@gmail.com.

Marcela Klemensová, Arnika – 
Centrum pro podporu občanů

V sobotu 11. listopadu se v Jeseníku budou sázet třešně. Ilustrační foto: Arnika
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Matrika
Vzáří se vjesenické porodnici naro‐

dilo celkem 20 dětí, z toho 7 dětí mat‐
kám s trvalým pobytem v Jeseníku.
Jsou to: Jáchym Hanzlík, Martin Juris,
Sebastian Reinelt, Sebastian Gábor,
Bára Gašpariková, Kristýna Vojáčková,
Nikolas Karakasidis. (MěÚ)

Podzimní svoz objemného odpadu
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v násle‐

dujících lokalitách bude probíhat ve třech etapách.
I. etapa: 16.–20. listopadu: Boženy Němcové – ZŠ,
Čechova, u č. p. 1245, Denisova, u č. p. 752, Dukelská
– hřiště, u separ. kontejnerů, Horská, u č. p. 1209, Kal-
vodova x V Aleji (křižovatka), Krameriova x K. H.
Máchy (křižovatka), Lipovská, u č. p. 1168, Klicperova
– točna (v případě volného prostoru), nám. Svobody
– U Dvou štírů, Otakara Březiny – naproti ZUŠ, Sokola
Tůmy, u č. p. 367.

II. etapa: 24.–27. listopadu: Vrchlického, 
u č. p. 1251, U Bělidla x Slezská (křižovatka), u garáží,
Priessnitzova – paneláky, Průchodní – u kaple,
 Tyršova, u č. p. 1042, Tylova, u č. p. 1154, bývalá
 kotelna, Rudná – točna, Šumperská – MIDO, Slunná,
u č. p. 17, Rejvízská x K vodě (křižovatka) u č. p. 26,
Za pilou x Rejvízská (křižovatka), ZUŠ Nábřežní,
u č. p. 414. 

III. etapa: 1.–4. prosince: Bezručova, u č. p. 650,
Havlíčkova – stanoviště separ. kontejnerů, Husova,
u č. p. 548, Josefa Hory – za bývalou VZP, Mlýnská,
u č. p. 397, Nerudova, u č. p. 1011, Seifertova, u č. p.
1124, kotelna, Schubertova, u č. p. 984, Sládkova,
u č. p. 411, Žižkova – parkoviště, Zlatá Stezka, u č. p.
1193, Zeyerova, u č. p. 655.

Upozorňujeme, že tyto velkoobjemové kontejnery
nejsou určeny pro odpad právnických či fyzických osob
oprávněných k podnikání! Do velkoobjemových kon-
tejnerů nepatří žádný recyklovatelný odpad,
nebezpečný odpad, elektrospotřebiče, pneumatiky
a stavební odpad. 

Kromě tohoto svozu lze průběžně využívat služeb
sběrných dvorů na ulicích Otakara Březiny a Lipovské.
Provozní doba sběrných dvorů: pondělí 14.00–19.00,
středa 8.00–18.00, pátek 12.00–18.00, sobota
8.00–16.00. (TSJ)

Vánoční strom pro děti 
v nouzi bude opět v Katovně
Jedenáct let zdobí vánoční strom přáníčka dětí ze sociálně slabých
rodin. Přístavem dětských nadějí a radostí bude IC KATOVNA.

Vánoční čas by měl přinést
zklidnění mysli a navodit rozjí‐
mání nad sebou i bližními. Váno‐
ce máme všichni spojeny
i s rozdáváním radosti v podobě
dárků pod nazdobeným stromeč‐
kem. Každý ten hřejivý pocit
pohody a radosti známe. A pře‐
sto, že žijeme v době dostatku,
jsou mezi námi děti, které pod
tím svým stromečkem marně
vyhlížejí dárky. Jsou to děti
z rodin, které se ne svou vinou
ocitly v hmotné i finanční nouzi.
Proto v nadcházejícím adventu
přichází organizátoři se svými
partnery s myšlenkou obdarovat
děti ze sociálně slabých rodin.
Každý, kdo bude mít chuť udělat
radost svému bližnímu, nalezne
v IC KATOVNĚ vánoční strome‐
ček s ručně malovanými přáníčky.
Tato přáníčka namalovaly děti
z azylového domu Boétheia
a děti pod ochranou Člověka
v tísni Darmoděje z.ú. a Ester
z.s. 

„Každý, kdo splní drobné přáníč-
ko z našeho vánočního stromečku,
bude mít možnost udělat jeden
malý dobrý skutek a rozzářit tak
úsměv na tváři konkrétního dítěte.
Stačí jen vybrat si jedno z ručně
vyrobených vánočních přání a toto
přání mu splnit,“ říká organizátor
Marcel Šos. A dodává: „Jak už je
krásným zvykem, stromeček
poskytnou Lesy ČR bez nároku na
odměnu, IC KATOVNA poskytne
prostor na stromeček, Studio4
zdarma vytiskne plakáty a MKZ
Jeseník je zdarma vyvěsí po městě
Jeseníku a okolí.“   

Akce potrvá od 27. listopadu
do 19. prosince 2017. Předání
dárečků se uskuteční přes pra‐
covníky zapojených organizací
v Katovně. „Úspěch minulých desíti
ročníků a zájem dárců a podpora
vánočního stromu byl zavazující
a utvrzuje nás v tom, že pořádat
charitativní akce má smysl a jsou
potřeba,“ dodává organizátorka
akce Martina Fafílková. (mf)

Návrh změny č. 1 Územního plánu Jeseník
Městský úřad, Odbor stavebního úřadu a územního

plánování, projednává návrh Změny č. 1 Územního
plánu Jeseník. Do dokumentace lze nahlížet do 9. lis‐
topadu 2017 na příslušném odboru, Tovární 4/1287,
kancelář č. 107 (pondělí, středa 8.00–17.00 hod., úterý,
čtvrtek 8.00–14.00 hod., pátek 8.00–13.00 hod. – po
telefonické dohodě, tel. 584 498 108, 584 498 110).
Návrh je také na www.jesenik.org (mapový portál –

územní plány obcí – aktuálně projednávané dokumen‐
tace), odkaz: 
https://www.jesenik.org/obcan/61-uzemni-pla-
ny-obci.html.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 9.11.2017, a to
písemně na adresu: MěÚ Jeseník, Odbor stavebního
úřadu a územního plánování, Masarykovo nám. 1/167,
790 01 Jeseník, IDDS: vhwbwm9. (MěÚ) Atraktivní možnost

v Gymnáziu Jeseník
Od školního roku 2018/2019 bu ‐

dou mít chlapci i dívky vycházející
zletošních 9. tříd ZŠ možnost věnovat
se během studia na Gymnáziu Jeseník
itréninku nového olympijského spor‐
tu, kterým je sportovní lezení. To se
stane spolu se stávajícími kmenovými
sporty oboru Gymnázium se sportov‐
ní přípravou (běžecké lyžování, alp‐
ské lyžování, cyklistika) další
příležitostí trénovat a závodit na
výkonnostní či vrcholové úrovni. 

Více na www.gymjes.cz a na Dni
otevřených dveří, který pro uchaze‐
če o daný studijní obor proběhne
23. listopadu ve 14:00 hodin. Při‐
hlášky ke studiu oboru Gymnázium
se sportovní přípravou se podávají
již do konce listopadu 2017. 

Přidejte se do party sportovců, pro
které je aktivní pohyb nezbytnou sou‐
částí každodenního života. Těší se na
vás učitelé a trenéři. (GJ)
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První říjnový víkend patřil jesenickým seniorům
Od středy 4. října do neděle
8. října se uskutečnily na něko-
lika místech různé kulturní
a společenské akce v rámci Dnů
seniorů města Jeseníku 2017. 

Již ve středu proběhla v Knihovně
Vincence Priessnitze přednáška
Tomáše Přikryla „Problematika
demence 21. století“ a ve večerních
hodinách koncert v rámci hudební‐
ho cyklu Klasika Viva Edity Kegle‐
rové a Tomáše Hurníka. Devátý
ročník Dnů seniorů oficiálně zahá‐
jila 5. října paní místostarostka
Zdeňka Blišťanová předáním sym‐
bolického klíče „Město přátelské
seniorům“. Následně pokračoval
kulturní program „Stará láska nere‐
zaví“ v Divadle Petra Bezruče. Senio‐
ři měli možnost prožít spolu
s interpretujícími amatérskými
seniorskými soubory zpěv, scénku
a tanec, a to nejen naši senioři, ale
izástupci z partnerského města Glu‐
cholaz. V závěru programu předal
starosta města Adam Kalous spo‐
lečně s místostarostkou Zdeňkou
Blišťanovou ocenění za dlouholetou
aktivní práci pro seniory paní Bohu‐

mile Danišové, Jarmile Josefíkové,
Mgr. Aleně Trunečkové a Věře
Vymětalové. Odpolední program
pak zahájil Akademií třetího věku
v Kině Pohoda místostarosta Petr
Procházka komentovaným  slovem
soubor filmů o Jesenicku „Hledání
ztraceného času“ a promítnutím
fotek z knihy „750 let Jeseníku“. 

O páteční poznávací zájezd pro
seniory byl jako obvykle velký

zájem, a tak letos poprvé byl zopa‐
kován i ve středu 11. října. A kam
se letos senioři podívali? Byl to hrad
Sovinec a Arboretum Makču Pikču.
Jako trefu do černého lze pak ozna‐
čit filmové představení „Bába
z ledu“, které následovalo v sobotu
v téměř plně obsazeném kině Poho‐
da, a to na obou promítáních v 10
a ve 14 hod. Sobotní taneční pod‐
večer ve společenském sále na Pen‐

tagonu pak byl bohužel s menší
účasti. Nicméně ti, co přišli, se
výborně pobavili a zatancovali při
hudbě kapely Melodies Karla Pa ‐
jera. Nedělní a tedy závěrečný
 program patřil opět divadlu – diva‐
delnímu představení operetních
umělců z Opavy „Číše plná operety“.
Z větší části zaplněný divadelní sál
nás opět přesvědčil, že výběr ope‐
retního repertoáru byla dobrá vol‐
ba. Před samotným představením
se symbolický klíč od města opět
vrátil do rukou paní místostarostky
jako oficiální ukončení Dnů seniorů
2017. 

Co říci na závěr? Všem našim
seniorům přejeme, aby se vždy
našli lidé, kteří budou ochotni se
podílet na zajištění Dnů seniorů
v Jeseníku, aby mohly dál fungovat
alespoň v takovéto podobě jako
letos, a aby dál dokázaly seniorům
zpestřovat život nejen na podzim.
A na úplný závěr patří poděkování
všem, kteří měli co do činění s pří‐
pravou a realizací nebo jinou for‐
mou podpory Dnů seniorů města
Jeseníku 2017. Alena Kalinová

Číše plná operety pobavila jesenické seniory. Foto: MKZ Jeseník

Akademii třetího věku zahájí naučná přednáška „Bydlení“
Akademie třetího věku vám ve školním roce

2017/2018 nabízí jako první z cyklu naučných před-
nášek „Bydlení“ se zástupci Sdružení obrany spotře-
bitelů Moravy a Slezska, z. s. O čem si budeme povídat? 

Náklady na bydlení tvoří podstatnou část měsíčních
výdajů seniorů. S bydlením je spojeno čerpání řady
služeb – dodávek vody, plynu, elektřiny, tepla atd. Řek‐
neme si, jaká jsou pravidla pro vyúčtování a rozúčtování
těchto služeb a jak můžete reklamovat tato vyúčtování.
Povíme si, na co si dát pozor, zazvoní‐li u vás podomní
obchodník s energiemi. 

Bydlíte‐li v nájmu: Povíme si, jaká práva a povinnosti
má nájemník a jaká pronajímatel. Dozvíte se, kdo hradí
jaké opravy v bytě, jaké příspěvky je možné získat a ješ‐
tě víc.

Vstup je volný pro seniory, jejich přátele a známé.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu ve
14:00 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku. 

Další informace na tel. 584 498 406. Informace rov‐
něž najdete na stránkách penzionu: www.cssjes.cz.

(MěÚ)

Rada seniorů
Další schůzky Rady

seniorů se uskuteční
v pondělí 6. listopadu
2017 a 4. prosince 2017
v 10:00 hod. v zasedací
místnosti radnice města
Jeseníku, Masarykovo
náměstí 167/1. (MěÚ)

Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník
zve seniory na poznávací zájezd spojený 

s odborným výkladem pana Pavla Macháčka

Putování pohraničními městečky Jesenicka
dne 15. 11. 2017

Odjezd z Jeseníku v 7.45 hodin od Billy, v 7.50 hodin Jesenka, 
v 8.00 zastávka u nemocnice – Lipovská ulice.

Bílá Voda – zámek, unikátní hřbitov řádových sester (jež zde byly internovány za komu‐
nistického režimu), muzeum, výrobna hostií a oplatek (je možné si zakoupit chutnou
vzpomínku na toto putování).
Javorník – raně gotický hřbitovní kostel (s odborným výkladem M. Rychlého).
Neznámá Vidnava – procházka po městě s průvodcem (podzemí soudu, kostel sv. Františka,
povíme si o pivovaru, městském koupališti, a dalších zajímavostech).
Vidnava – návštěva muzea, posezení s kávičkou.

CENA: 220 Kč /doprava, průvodce,  vstupenky/

Přihlašovat se lze od 1. 11. 2017, platbu je nutné uhradit do tří dnů od přihlášení! 

Přihlášky a platba: Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, OSVZ, tel.: 584 498 406, e‐mail:
alena.kalinova@mujes.cz, Karla Čapka 1147 (IPOS), 4. patro, kancelář č. 437.

Další informace: Vymětalová Věra, tel.: 603 334 225, e‐mail: vym.vera@seznam.cz
Upozornění: S ohledem na udržení výše uvedené ceny zájezdu, v případě odhlášení se
v době kratší než 7 dní před konáním zájezdu bez zajištění náhradníka, je poplatek
nevratný. (MěÚ)



„I za takto krátkou dobu vidím,
že se společnosti AGEL, která
nemocnici převzala loni v únoru,
podařilo realizovat mnoho po -
zitivních změn. Ze svého pohle-
du chirurga oceňuji především
modernizaci operačních sálů.
Zakoupena byla například nová
laparoskopická a artroskopická
věž s kompletním instrumentári-
em, harmonický skalpel a doplně-
no bylo stávající instrumentárium.
Zavedlo se bezpečnější jednorázo-
vé rouškování a mohl bych pokra-
čovat,“ vyjmenovává chirurg
MUDr. Petr Fischer, kterého paci‐
enti nejčastěji zastihnou v nově
vybudované detašované chirur‐
gické ambulanci Jesenické
nemocnice na náměstí Svobody
v Šumperku.

Péče o pacienty s proktologickými
potížemi

V odborné ambulanci doktor
Fischer provádí odborná prokto‐
logická vyšetření. „To znamená
vyšetření onemocnění v oblasti řiti
a konečníku – nejčastěji hemoroi-
dů, trhlin, píštělí anebo zánětů,
které se projevují bolestí, krváce-
ním, eventuálně dyskomfortem
různé intenzity v postižené oblasti.
Řeším rovněž potíže s vyprázdně-
ním nebo naopak s neudržením
stolice. Rovněž zde vyšetřuji paci-
enty s různými chirurgickými one-
mocněními a indikuji je
k operačnímu řešení,“ upřesňuje

MUDr. Petr Fischer s tím, že nej‐
častěji se jedná o operace žluční‐
ku, kýl břišní stěny a třísel,
nádorů střeva, varixů dolních
končetin a dalších. Vlastní opera‐
ce pak provádí přímo v Jesenické
nemocnici, kde se obor chirurgie
intenzivně rozvíjí. Chirurgický
tým například posílili ortopedičtí
lékaři, kteří rozšířili operativu
úrazů o artroskopické operace
a specializované ortopedické
výkony. 

A pacienti mohou očekávat dal‐
ší rozšíření spektra poskytované
péče. „Aktuálně finišují přípravy
k zahájení generální rekonstrukce
stávajících budov nemocnice
a k přístavbě nových prostor pro
odborné ambulance a nejen to.
V plánu je také výstavba nové
nemocniční lékárny, oddělení cen-
trální sterilizace a vybudování
nových operačních sálů s komplet-

„V severských zemích každoročně
vzniká přibližně stovka nových filmů,
do české distribuce se ovšem dostává
pouze zlomek, stranou pozornosti čes-
kých distributorů tak zůstává mnoho
zajímavých snímků. V poslední době
ale v České republice přibývá fanoušků
severské kinematografie, kterým
nabídka běžné distribuce nestačí,“ říká
ředitelka festivalu Lenka Bazinková.

Město Jeseník je opět jedním zpat‐
nácti českých měst, ve kterých se fes‐
tival koná. Filmy se promítají
v komorním a téměř obývákovém
prostředí kavárny Ennea na náměstí
Svobody v Jeseníku.

Těšit se můžete na osm snímků.
Mezi jinými také na oscarový snímek
Tak jako v nebi, kterým bychom rádi
vzdali hold hereckému umění
Michaela Nyqvista (mj. trilogie Mil‐

lenium), talentovaného aobsazova‐
ného švédského herce, který zemřel
letos v červnu.

Projekce začínají vždy v devate‐
náct hodin. Více informacíojednot‐
livých filmech se dozvíte na:
www.sfklub.cznebo na facebooko‐
vých stránkách kavárny Ennea
www.facebook.com/enneaa.

Nezapomeňte si zajistit své místo
včas, lístky v předprodeji na baru
v kavárně. (ea)
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„Nemocnice plánuje rozšířit spektrum poskytované péče“ 
Zkušený lékař MUDr. Petr Fischer nastoupil na chirurgické oddělení
Jesenické nemocnice před rokem a půl. 

Přehled filmových představení
Čtvrtek, 9. listopadu HRDINOVÉ 
Úterý, 14. listopadu Z BALKONU
Středa, 15. listopadu TAK JAKO V NEBI
Čtvrtek, 16. listopadu STAYING ALIVE
Úterý, 21. listopadu NEŽ ZAČNE PADAT SNÍH
Čtvrtek, 23. listopadu KYSELÉ VÁNOCE
Úterý, 28. listopadu KRÁČEJ SE MNOU
Čtvrtek, 30. listopadu POZDRAVY ZE SEVERU

Redakční pošta
Pro změnu chválíme

Přes léto se u našeho paneláku
dělaly nové chodníky. Za tuto práci
a její kvalitu bych chtěla poděkovat
zaměstnancům Technických služeb
Jeseník, pod vedením pana Baršče,
protože využili pracovní dobu na
100 % a práci odvedli ve vysoké
kvalitě. Pan Baršč s námi hned řešil
všechny vzniklé problémy k naší
spokojenosti, byl velmi vstřícný.
Mám dojem, že nové vedení tech‐
nických služeb pracuje pro nás,
občany Jeseníku, takže jsme spoko‐
jeni s jejich službami, za což jim
patří dík. 

Chvalme ty, kteří výborně pracují,
a nenadávejme jenom na všechno
a na všechny, což je v poslední době
naším oblíbeným sportem.

Za Seifertovu 1095 
Zdeňka Jelínková, 

domovní důvěrník

Severský filmový festival v kavárně Ennea
Dnes již tradiční ochutnávku současné skandinávské kinemato-
grafie přinese opět i do Jeseníku festival Severský filmový podzim
2017. Tato ojedinělá putovní přehlídka severské kinematografie
nabízí divákům již poosmé kvalitní severské snímky, se kterými
se nemohli setkat v běžné distribuci. Jedná se také o jediný český
festival, který využívá speciálně upravené barevně rozlišené titul-
ky, vstřícné i k neslyšícímu publiku.

ním zázemím. Stavět by se mělo
začít příští rok. Poté bychom ještě
rádi dále rozšířili stávající dosta-
tečně širokou chirurgickou opera-
tivu o některé další specializované

výkony. Do té doby je naším cílem
dosáhnout dalšího personálního
posílení a stabilizace stávajícího
personálu,“ poodhalil plány do
budoucna MUDr. Petr Fischer, kte‐
rý byl v září letošního roku jme‐
nován členem představenstva
Jesenické nemocnice. A na otázku,
jaké cíle si v nové funkci stanovil,
odpověděl: „Chci se zaměřit na
zvyšování kvality poskytované
zdravotní péče a bezpečnosti paci-
entů. Rovněž se chci zasadit
o úspěšnou rekonstrukci nemoc-
nice, která, jak doufám, se stane
vyhledávaným zdravotnickým
zařízením v oblasti Jeseníků ze
strany pacientů a místem, kde se
bude dobře dařit spokojenému
personálu.“ (JN)

MUDr. Petr Fischer. Foto: archiv Jesenické nemocnice

MUDr. Petr Fischer 
člen představenstva a lékař chirurgického
oddělení Jesenické nemocnice

Narodil se v Šumperku, medicínu vystudoval na
Vojenském lékařském výzkumném a doškolovacím
ústavu Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové.
Po promoci v roce 1988 nastoupil na praxi ve vojen‐
ské nemocnici v Českých Budějovicích, o dva roky
později na chirurgické oddělení nemocnice v Šum‐
perku. Od loňského roku působí na chirurgickém

oddělení Jesenické nemocnice, kde rovněž vede detašovanou chirurgickou
a proktologickou ambulanci v Šumperku. Letos v září byl jmenován členem
představenstva nemocnice.
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Patchworková 
výstava v Kapli

V pátek 15. září jsme zahájili ver‐
nisáží a módní přehlídkou již
10. ročník týdenní patchworkové
výstavy. Jesenickou Kapli zdobily
práce ušité v zájmovém útvaru Pat‐
chwork pro ženy, který již 11. ro ‐
kem nabízíme v rámci zájmového
vzdělávání pro dospělé v SVČ DUHA
Jeseník. Součástí byl také prodej
látek, výrobků a prezentace moder‐
ních šicích strojů.

V úvodu nám zazpívaly děti z MŠ
K. Čapka, které navodily příjemnou
a milou atmosféru. Také letos jsme
předávaly dárky, tentokrát to bylo
12 zavinovaček pro novorozenecké
oddělení Jesenické nemocnice, kte‐
ré jsme v minulém školním roce pro
miminka ušily. V sobotu mohli
návštěvníci v 10.30 a v 15 hodin
zažít úžasný příliv energie kreativní
návrhářky Ing. Ivety Nedomové
z Brna, která velmi osobitým způ‐
sobem uváděla své modely z pří‐
rodních materiálů. Všem, kteří se
přišli podívat, děkujeme a těšíme
se na další ročník.

Zdeňka Pěkná, 
SVČ DUHA Jeseník

Nové patchworkové zavinovačky už slou-
ží dětem v porodnici. Foto: archiv JN

Cena pro MKZ Jeseník 
U příležitosti 20. výročí Euro -
regionu Praděd v  polském
 Prószkówě byla
10. října udělena
Cena „Od nápa-
du ke spoluprá-
ci“ mimo jiné
i Městským kul-
turním zařízením
Jeseník za mi -
mo řádné záslu-
hy o rozvoj
polsko-české
spolupráce
a propagaci
Fondu mikro-
projektů v Euro-
regionu Praděd. 

Euroregion Praděd je od začátku
své činnosti zapojen do zavádění
měkkých, neinvestičních projektů,
přičemž nejčastěji podporovanými
oblastmi byly kulturní výměny,
setkávání občanů a cestovní ruch.

Z projektů byla pořádána česko‐
polská divadelní a filmová setkání,

festivaly, trhy,
ukázky tradičních
řemesel, rytířské
tábory, gastrono‐
mická setkání,
sportovní klání
a mnoho dalších
aktivit. 

MKZ Jeseník
realizovala za exis‐
tenci euroregionu
přes desítku pro‐
jektů a čerpala
z fondu více než
100 tisíc eur.
Čestnou medaili

za mimořádné zásluhy pro rozvoj
spolupráce dostal i předseda české
strany Euroregionu Praděd, místo‐
starosta města Jeseníku Petr Pro‐
cházka. 

Jiří Juráš, ředitel MKZ Jeseník

Unikátní betlémy v tvrzi
Vlastivědné muzeum Jesenicka zve všechny návštěvníky do Vodní
tvrze na letošní vánoční výstavu s názvem „Čas adventu a Vánoc
– betlémy z blízka i zdaleka“. Výstava tentokrát představí unikátní
africké a jihoamerické betlémy ze sbírky Jaromíra Tlustého z Cho-
těšova na Litoměřicku. 

Velcí i malí návštěvníci tak budou moci obdivovat betlémy vyrobené
z netradičních materiálů, jako jsou exotická dřeva, palmové listí, místní
minerály, vypalovaná hlína, korálky nebo kovový odpad. Stejně jako stře‐
doevropská ztvárnění narození Ježíše Krista představují africké a jihoa‐
merické betlémy především Svatou rodinu, tedy Pannu Marii, svatého
Josefa a malého Ježíška. Objevují se v nich ale i domorodé motivy. Posta‐
vičky mají většinou tmavou barvu pleti a u Ježíškových jesliček někdy
uvidíte místo oslíka a volka stát krávu zebu nebo čápa. Exponáty pochází
například z Keni, Tanzánie, Etiopie, Peru nebo Brazílie. Výstavu doplní
také skříňové betlémy s množstvím figurek a staveb zapůjčené z krko‐
nošských muzeí v Jilemnici a Vrchlabí a z Muzea Podkrkonoší v Trutnově.
Výstava bude otevřena slavnostní vernisáží v úterý 28. listopadu v 18.00
hod. 

Výstava potrvá až do 7. ledna 2018. Muzeum je otevřeno vždy od úterý
do neděle od 9 do 17 hodin. Výstavu si bude možné prohlédnout také
v průběhu vánočních svátků včetně Štědrého dne. Otevírací doba
muzea v době těchto svátků bude zveřejněna na webových stránkách
muzea www.muzeum.jesenik.net. Vstupné na výstavu činí 40/20 Kč,
vstup na vernisáž je zdarma. (VMJ)

Nevšední výstava v Katovně prodloužena
Vážení přátelé výtvarného umění avýtvarného obo‐

ru naší Základní umělecké školy Jeseník, naše „Výstava“
obrazů, soch, kreseb a grafik bude prodloužena do kon‐
ce listopadu 2017. Tímto Vás chci ještě jednou srdečně
pozvat, pokud jste už výstavu nenavštívili. Dvanáct
vystavujících je vesměs z řad současných pedagogů,
bývalých absolventů a přátel, kteří jsou sami tvůrčími

umělci, nebo se vydali na dráhu učitelskou a předávají
své dovednosti a umění další generaci. Pestrou ukázku
z jejich tvorby spojuje citlivá instalace v kouzelném
půdním prostředí historické budovy jesenické Katovny.
Věřím, že každý návštěvník si toho „svého“ tvůrce najde.
Jménem všech vystavujících děkuji za přízeň a těším
se na další společná setkání. Jana Krhánková

Jeseník zažije premiérovou Noc divadel
Zatímco v posledních letech bývalo zvykem, že okolo svátku 17. listopadu probíhaly v Jeseníku kon-
certy věnované studentům, letos se Městská kulturní zařízení zaměří na jinou uměleckou formu.
V Divadle Petra Bezruče proběhne 18. listopadu premiérová Noc divadel, která nabídne studentskou
adaptaci slavného muzikálu Fantom opery i improvizační divadlo v podání uskupení Impra.

Noc divadel probíhá již pátým
rokem v rámci celé republiky. Cílem
projektu je zviditelnit a přiblížit
návštěvníkům nejen jednotlivé
divadelní scény, ale české divadlo
jako takové. Letos se v rámci Noci
divadel odehraje na 500 předsta‐
vení napříč jevišti po celé ČR –
a tentokrát nebudou milovníci
divadla ochuzeni ani v Jeseníku.
Téma letošního ročníku zní „Fore‐
ver Young“ („Navždy mladý“), což
samo o sobě svědčí o tom, že letošní
program bude cílit především na
mladé diváky. 

Jesenická Noc divadel nabídne
dvě představení. Prvním z nich
bude adaptace slavného muzikálu
Fantom opery z pera Andrewa Llo‐
yd Webera, které s kolektivem stu‐
dentů ZUŠ Jeseník a Církevní
konzervatoře v Opavě připravila
Anna Beťáková. Těšit se můžete na
živý zpěv, precizní choreografii
i magickou atmosféru jeviště
a katakomb pařížské Ópery Gar ‐

nier, kde se děj muzikálu odehrává.
Druhé představení nabídne divá‐
kům bláznivý a překvapivý svět
improvizačního divadla. Postará se
o to tříčlenný divadelní soubor
IMPRA, který byl za své jevištní
výkony oceněn v roce 2015 Stu‐
dentskou Thálií, a to hned v něko‐

lika kategoriích. Dva herci a kyta‐
rista obstarávající živou doprovod‐
nou hudbu vytváří představení
přímo na pódiu. Jejich improvizač‐
ní schopnosti neznají hranic a nik‐
dy není dopředu jasné, jakým
způsobem se bude vystoupení
odvíjet. 

„Nocí divadel chceme oslovit
především mladé publikum a ukázat
mu, že se divadla nemusí bát, neboť
dokáže nabídnout skutečně silné
a pestré zážitky,“ říká ředitel MKZ
Jeseník Jiří Juráš a doplňuje: „Záleží
nám na tom, aby byl večer svým způ-
sobem speciální. Proto chceme
v divadle navodit magickou, tajupl-
nou atmosféru za využití svíček či
pochodní.“

Kdo si tento ojedinělý zážitek
nechce nechat ujít, může si pojistit
místo v rezervačním systému MKZ.
Vstupenka stojí 120 Kč v předpro‐
deji, 150 Kč v den konání akce. Začí‐
ná se s úderem půl osmé večerní.

(jj)



Ze třídy Dany Macečkové  a Rená‐
ty Jeřábkové se v jesenické Kapli
budou o vaši přízeň ucházet hvěz‐
dičky – zobcová flétnistka Karolína
Procházková – trio příčných fléten
ve složení Barbora Doleželová, Nela
Mudrová, Kateřina Procházková –
příčná flétnistka Hana Mašková
a klavíristka Amálka Jezerská.
Poprvé se do realizace programu
zapojí také členové literárně dra‐
matického oboru ZUŠ Jeseník
Tomáš Horčička a Anna Koriťáková,
kteří budou citovaným večerem
provázet. Pro závěrečný koncert

projektu Hvězd a hvězdiček je při‐
pravila Michaela Janská. 

Na místě Hvězd se vedle pa ‐
tronky projektu mezzosopranistky
a kmenové sólistky Národního
divadla v Praze Michaely Zajmi
představí sopranistka Adéla Skoči‐
lová, klavíristé Jana a Jiří Hrubých,
bez jejichž účasti by nejen hvězdič‐
ky, ale i Hvězdy těžko hledaly cestu
k vám, kteří se rozhodnete výše
citovaný listopadový večer strávit
v jejich společnosti.

V podání žáků ZUŠ Jeseník zazní
Burleska aneb Krtek z Hodkoviček

Vlasty Bachtíkové, Rigaudon Henry
Purcella, Dva menuety W. A. Mo ‐
zarta, Podzimní krajina z cyklu
Kaleidoskop Ilony Jurníčkové, Cha‐
cha‐cha Emila Hradeckého a Balla‐
de Alberta Périlhou. 

Hvězdy večera, kolem nichž
budou jiskřit výše citované hvěz‐
dičky, si pro závěrečný hvězdný
koncert zvolily díla Franze Schu‐
berta, Antonína Dvořáka a Vlasti‐
mila Lejska.

V podání patronky projektu mez‐
zosopranistky Michaely Zajmi
a sopranistky Adély Skočilové si
vyslechneme čtyři z dvaceti tří
Moravských dvojzpěvů Antonína
Dvořáka, které představují jeden
z nejoriginálnějších projevů Dvo‐
řákovy hudební fantazie. Pianista

Jiří Hrubý, jenž společně s manžel‐
kou Janou bude účinkující dopro‐
vázet, se představí také coby sólista,
a to interpretací Zastaveníčka Fran‐
ze Schuberta z cyklu Labutí zpěv,
kterou pro klavírní provedení upra‐
vil Franz Liszt. Další sólové vystou‐
pení si pro jesenické publikum
připravila rodačka z Plzně sopra‐
nistka Adéla Skočilová. O přízeň
diváků se bude stejně jako klavírista
Jiří Hrubý ucházet provedením díla
Franze Schuberta, a to písněmi Frü‐
hlingslaube a Ave Maria. 

Koncert pod názvem S profe ‐
sionály ruku v ruce vyvrcholí
 Závěrečnou árií z rekreační opery
Noc s Kobr a Štejnem Vlastimila Lej‐
ska.

Viola Králová
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Závěrečný koncert projektu Hvězd a Hvězdiček v Kapli
Ve středu 15. listopadu se naposledy v tomto roce rozzáří tváře
těch, kteří po boku profesionálů předvedou to, co  si pod přísným,
leč laskavým dozorem pedagogů připravili pro závěrečný večer
projektu Hvězd a hvězdiček, jehož mottem je podpora základního
uměleckého školství. 

ZUŠ Jeseník získala stříbrné pásmo za Zahradu Jiřího Trnky
Přehlídka výtvarných oborů Oči dokořán je pro nás výtvarníky
jednou za tři roky velká událost. Ve Šternberském klášteře jsou
vystaveny výtvarné práce z celé republiky. 

Výtvarné řady i jednotlivé práce, které postoupily z krajských kol,
posuzuje ústřední porota. Na celostátní přehlídku se jich z krajů dostala
polovina. V naší kategorii bylo na celostátní přehlídku vybráno 60
výtvarných řad, z toho 7 řad získalo zlaté pásmo, 7 stříbrné pásmo,
ostatní měly pásmo bronzové a čestná uznání. Můžeme se pochlubit,

že naše výtvarná řada Zahrada Jiřího Trnky patří do stříbrného pásma!
V kategorii výtvarných akcí jsme získali čestné uznání za akci Plankton
a za jednotlivé práce obdržela Jana Svobodová čestné uznání. Vysta‐
vujícím dětem při nejbližší příležitosti pogratulujeme za reprezentaci
školy. 

Klášter ve Šternberku se proměnil v pokladnici nápadů a krásných
myšlenek. Kdo bude mít cestu kolem, může si prohlédnout výstavu až do
září 2018. Iva Svobodová

Adventní koncerty
Vážení posluchači, jsme rádi, že

vás můžeme i letos pozvat na tra‐
diční benefiční koncerty, které se
konají v evangelickém kostele vBez‐
ručově ulici v Jeseníku. V tomto roce
už popatnácté! Vzhledem k tomu, že
4. neděle adventní je Štědrý den,
budou koncerty pouze tři.

Letos chceme vaši pozornost sou‐
středit na organizaci Tlapky pro
radost, z. s. (http://tlapkypro.webno-
de.cz/), která se věnuje především
canisterapii u dětí i seniorů, ale také
pořádá letní terapeutické tábory
pro děti s postižením i pro zdravé.
Její snahou je, aby děti k sobě našly
navzájem cestu.  

Děkujeme vám, že už tolik let pra‐
videlně přispíváte na sociální aktivity
v rámci Jesenicka. Vloňském adventu
jste přispěli obdivuhodnou částkou
42 tisíc korun. Velmi si tohoto daru
vážíme. Celý obnos byl věnován Aso‐
ciaci rodičů apřátel zdravotně posti‐
žených dětí, Klub Jeseník. Všechny
vás srdečně zveme k předvánočnímu
zastavení apodpoře dobré věci. Letos
se sejdeme tedy pouze třikrát, ale
věřím, že itak náš obdarovaný obdrží
nemalou částku, která pomůže na
správném místě. Koncerty se konají
za laskavého přispění Města Jeseník.

Za pořádající Českobratrskou cír‐
kev evangelickou se na setkání
s vámi těší Jana Poláková

Interaktivní výstava 
Ve Vodní tvrzi bude 7. listopadu
v 18.00 zahájena výstava „Mno-
ho tváří geologie. Česká geo-
logická služba v zahraničí“.

Interaktivní výstava seznámí
návštěvníky s činností pracovníků
České geologické služby, kterou vyko‐
návají pro společnost astátní orgány
vzemích celého světa. Zvláštní pozor‐
nost je věnována výzkumům
v Antarktidě nejen pro jedinečnost
prostředí a extrémní životní i bada‐
telské podmínky výzkumníků, ale
také proto, že čeští geologové zde
zaznamenali nevídaný úspěch vobje‐
vech celosvětového významu –to vše
si prohlédnete včásti výstavy Zkame-
nělé tajemství Antarktidy. Informace
jsou doplněny QR kódy odkazujícími
na další fakta či doplňkové údaje.
Smyslem je, aby si návštěvníci odnesli
řadu zajímavostí, materiálů a inspi‐
race issebou domů. Na výstavě nebo
vklidu domova tak mohou zhlédnout
tematické filmy včetně animací sroz‐
šířenou 3D realitou. Na své si přijdou
i děti v části Svět geologie. Výstava
potrvá do 14. ledna. Muzeum je ote‐
vřeno od úterý do neděle od 9 do 17
hodin. Výstavu si lze prohlédnout také
v průběhu vánočních svátků včetně
Štědrého dne. 

Více na: www.mu zeum.jesenik.net.
Vstupné 40/20Kč, vstup na vernisáž
je zdarma. (VMJ)
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Ohlédnutí za oslavami 750 let města

Foto: Tomáš Javůrek Foto: Richard Kapustka

Cvakání spouští fotoaparátů provázelo slavnostní
galavečer, který 15. září zahájil třídenní oslavy 750 let
města Jeseníku. Během večera bylo oceněno 7 osobností
(MUDr. Zdeněk Nežádal, František Surmík, Miroslav
Hrdlička, Květoslav Žalčík, Ing.Cyril Svozil, Jaromír Švej‐
dík a in memoriam Ing. Ladislav Chmelař) a dva počiny
(ZUŠ Jeseník a Mezinárodní Schubertova soutěž pro
klavírní dua). Zároveň proběhl křest knihy místostarosty

Petra Procházky „750 let města Jeseník 1267–2017“.
Sobotu pak ovládla Středověká slavnost, jejíž program
se odehrával na Masarykově náměstí, v areálu voršilek
a před Vodní tvrzí. O důstojné zakončení oslav se po ‐
starala nedělní mše s následným odhalením sochy 
sv. Jana Nepomuckého na Masarykově náměstí. Svěcení
sochy provedl vidnavský rodák aabsolvent jesenického
gymnázia Mons. Anton Otte. (rik)

Fanfarenzug z partnerského města Neuburg an der Donau předvedl skvělou podívanou.

Nechyběly krásné mažoretky.

V areálu voršilek si zájemci mohli vyrobit náramky z kůže.

Rytířský turnaj plný lítých bojů se ode-
hrával přímo před radnicí.

Mladí lukostřelci si vyzkoušeli své byst-
ré oko a přesnou mušku.

Psaní ve středověku nebylo vůbec snad-
né. Navíc, každý psát neuměl. Totéž
platí o čtení.

Slavnostní galavečer

Starosta města Adam Kalous zahájil
galavečer úvodním proslovem.

Mezi oceněnými osobnostmi byl také
lékař Zdeněk Nežádal.

O kulturní program během celého
večera se postarala ZUŠ Jeseník.

Místostarosta Petr Procházka křtí svou
knihu o historii města.

Závěrečné foto.
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Foto: Richard Kapustka

Jeseníku objektivy fotoaparátů

Prostor u Vodní tvrze patřil dětem.

Kolotoč byl v obležení.

Výtvarná dílna.

Klauni na kole i koloběžce rozdávali
smích a veselí.

Středověký jarmark nabídl ke koupi
nepřeberné množství zboží.

Odhalení sochy předcházela mše.

Průvod na Masarykově náměstí.

Odhalení sochy Jana Nepomuckého.

Svěcení sochy provedl vidnavský rodák
Mons. Anton Otte.

Na Středověké slavnosti vystoupili také sokolníci ze skupiny Aquila Bojnice,
kteří předvedli ukázku přímo na náměstí.

Do role provazochodce se mohly vžít malé i ty větší děti.

Odhalení sochy
Jana Nepomuckého
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Jeseník očima návštěvníků:
Naše lázně v našich horách, s velikostí tak akorát
Kdo a odkud jste, co děláte?

Pavla Č. z Ostravy, pracuji jako
úřednice stavebního úřadu a silnič‐
ního správního úřadu v Ostravě‐Vít‐
kovicích. Ráda čtu, starám se
o zahrádku, ráda vylepšuji bydlení,
mám ráda procházky i vyjížďky na
kole. Mám ráda turistiku po horách
i jinde, ráda poznávám naši repu‐
bliku. Mám 55 let, žiji s manželem
a dvěma syny 27 a 19 let.

Co vás sem přivedlo? Jste zde
poprvé? 

Do Jeseníku mě přivedl léčebný
lázeňský pobyt, a to již podruhé.

Kde nebo co se vám v Jeseníku
líbilo?

Vodní  park včetně míst na slu‐
nění i laviček, včetně strojů na cvi‐

čení, „Cesta života“ na Jižním svahu,
venkovní dětské hřiště, lázeňské
turistické stezky k pramenům,
vyhlídky z „točících laviček“ na Pra‐
děd, Šerák atd. Široká nabídka pro‐
cedur, akční nabídka programu pro
volný čas hostů: koncerty, přednáš‐
ky, orientální tance, tanečky… Spo‐
kojená jsem s personálem hotelu
Bezruč, Priessnitz (kde jsme byli na
obědě), Vinckovo kafe, Sofie,

s měnící se nabídkou v bývalém
krámku „U Hanky“. 

Kde nebo co se vám zde nelíbi-
lo?

„Zapomenuté papírky a odpadky
turistů“  za dřevěnkou u Slovanské‐
ho pramene.

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

Všude žijí milí a vstřícní lidé.

Až budete po čase doma, co se
vám vybaví, když se řekne Jese-
ník?

„Naše“ lázně v „našich“ horách
s unikátní léčbou, horským  pro‐
středím, s velikostí tak akorát.

Umíte si představit, že byste zde
žila trvale?

Ano, dovedla bych si to předsta‐
vit.

Co byste vzkázala a popřála oby-
vatelům Jeseníku?

Můžete být pyšní na lázně, hory.
Přeji, ať jsou všichni v pohodě a daří
se rozvíjet nabídku služeb pro turis‐
ty i lázeňské hosty.

(jg)

Z letopisů města Jeseníku. Oslavy výročí VŘSR

Tenkrát každá učebnice dějepisu
začínala výklad o 20. století rokem
1917 a zprofanovaným tvrzením,
že bez VŘSR by nebylo samostat‐
ného Československa. A těžko se
dětem v podvečerním průvodu
s lampiony vysvětloval ten rozdíl
v měsících: „Tati, co byla ta říjnová
revoluce?“ „Víš, revoluci řídil velký
Lenin, vlastně ne, on byl malý a jme-
noval se Uljanov, spolu se Stalinem,
který se vlastně jmenoval Džugašvili,
a společně vystřelili v říjnu z křižníku
Aurora a 7. listopadu dobyli Zimní
palác a nastolili socialismus.“ „To je
ale binec!“ „Ano, teď tomu rozumíš!“

Jestliže v 50. letech v lidech 
ještě převažovala radost nad
osvobo zením, tradiční rusofilství
a slo vanství, postupně narůstal
 formalismus a vědomí vynucené
povinnosti. Na závodech, ve ško‐
lách, ve městě, všude musel být
Říjen připomínán. Komunistická
strana Československa měla vypra‐
covaný plán masově‐politické prá‐
ce, agitace a propagace, který byl
rozpracován až na místní úroveň.
Městský výbor KSČ prostřednic‐
tvím členů strany a výborů SČSP,
komisí pro oslavy, mírového výboru
atd. dbal na výzdobu každé budovy
ve městě, na umístění státních vla‐
jek, odpovídající výzdobu nástěnek
na úřadech i ve školních třídách.
Náležitá pozornost byla věnována
agitaci ve výkladech obchodů, důle‐

žitější než zboží byly obrázky Leni‐
na a Aurory. Po městě chodila hod‐
notitelská komise a hledala
nedostatky, aby kupř. z názvu
obchodu OVOCE ZELENINA nevy‐
padlo písmeno E. Lidé se odreago‐
vávali anekdotami, ale jen doma
(často zaznívalo upozornění dětem:
„Ne abys to říkal ve škole!“) nebo
mezi stejně smýšlejícími.

Zvláště po okupaci v roce 1968
a za normalizace se vztah k Sovět‐
skému svazu proměnil.  Protěžovaná
organizace Svaz československo‐
sovětského přátelství byla tajně
vysmívána (coby Svaz Čechů Stra‐
chem Podělaných), ale členství
v něm bylo mnohdy „úlitbou
bohům“, aby se v kádrových mate‐
riálech, při prověřování, zdali děti
mohou jít studovat, se dalo v kolon‐
ce politické angažovanosti něco
zaškrtnout. Společnost se rozdělila
podle Gaussovy křivky na úzkou
skupinu „věrných socialismu“,
masovou „šedou zónu“ a poražené
a ponížené. Většina trpně přijímala
status quo, věděla, že dočasnost
pobytu sovětských vojsk v Česko‐
slovensku i našem Jeseníku je „na
furt“, takže absolvovala schůze, ško‐
lení, shromáždění, pietní akty, aby
měla pokoj. V této atmosféře probí‐
hala i oslava 60. výročí VŘSR v Jese‐
níku 6. listopadu 1977. I děti si sice
dávaly hádanku: Co je to VŘSR?
Všechny Řízky Snědli Rusi! Ale pak

napochodovaly se svými učiteli spo‐
lu – řečeno tehdejší terminologií –
s dělníky, rolníky a pracující inteli‐
gencí jesenických závodů a institucí
před sochu Rudoarmějce na nám.
Hrdinů.

Čestnou stráž drželi příslušníci
Sovětské armády, Lidových milicí
a pionýrské organizace Socialistic‐
kého svazu mládeže. Dechový
orchestr mladých LŠU Jeseník
zahrál československou státní hym‐
nu, hudba sovětské posádky zahrá‐
la, většinou falešně, sovětskou.
Slavnostní projev před delegací
městského národního výboru, KSČ

a velením sovětské posádky v Jese‐
níku přednesl soudruh Alois Švéda,
vedoucí tajemník okresního výboru
KSČ v Šumperku. Podle něj, konzer‐
vativního aparátčíka a posléze
odpůrce Gorbačovových reforem
v SSSR, se okresu Šumperk říkalo
„Švédsko“.

Z tohoto pohledu tzv. vzpomín‐
kový optimismus na vzkvétající
město Jeseník za působení Rudných
dolů, nostalgie vytěsňující politické
ovzduší apod. rozhodně nejsou na
místě…

Květoslav Growka, 
SOkA Jeseník

Před rokem 1989 se počátkem měsíce listopadu po 40 let odehrával
stejný scénář: oslava výročí VŘSR, která zahájila Měsíc českoslo-
vensko-sovětského přátelství trvající i přes Mikuláše až do 12. pro-
since. Pro ty, co zapomněli, a pro později narozené: Velké říjnové
socialistické revoluce. 

Oslava výročí VŘSR v Jeseníku před sochou rudoarmějce na náměstí Hrdinů. 
Reprofoto: SOkA Jeseník
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Žáci i učitelé 
uklízeli přírodu

I tento rok jsme se zapojili s žáky
naší ZŠ Fučíkova do celorepublikové
ekologické akce „Ukliďme Česko“.
Jejím cílem bylo uklidit nelegální
skládky a nepořádek. Do akce se
zapojilo více než 2000 organizací
z celé ČR. Uklízeli školáci, úředníci,
důchodci, lékaři, prodavači, ekolo‐
gové aj. My jsme byli jedni z nich!
Vyrazili jsme na pomoc přírodě
v Jeseníku i ve Vlčicích, a to 27. září.
Žáci sbírali a třídili odpadky v okolí
školy, v parku, v lese směrem na
Bobrovník, uklízeli jsme v okolí Kří‐
žového vrchu, Zlatého Chlumu či ve
Vlčicích, kde žáci dorazili až k ves‐
nici Bergov. Odměnou všem byl dob‐
rý pocit z prospěšné věci a na ohni
opečený špekáček. Na jaře se opět
vydáme uklidit přírodu, můžete
s námi! Kateřina Gajdošová

Děti ze ZŠ Fučíkova uklízely přírodu.
Foto: archiv školy

SVČ Duha hledá 
mladé včelaře
Hledáme děti, které mají rády
přírodu, zajímá je, jaký vliv mají
včely na naše okolí a chtěly by
se o včelách dozvědět více. 

V kroužku se staráme o tři včel‐
stva na zahradě Střediska volného
času DUHA Jeseník, budeme vytáčet
med, značit včely, vyrábět rámečky,
ochutnáme med přímo z plástve,
zkusíme vyrábět svíčky ze včelího
vosku, medovníky z keramiky, upe‐
čeme si vánoční medové perníčky,
zkusíme si zapálit dýmák a vyzkou‐
šíme si, jak se včely na podzim léčí. 

Kromě znalostí a zábavných testů
si zahrajeme různé hry v klubovně
i venku a navštívíme včelnice jese‐
nických včelařů a včelařské mu ‐
zeum. Kroužek začíná táborákem
a opékáním špekáčků. V květnu se
také účastníme celostátní soutěže
Zlatá včela. Každý měsíc děti dostá‐
vají časopis Včelaření a při vytáčení
medu si odnesou svou vlastní skle‐
ničku medu, kterou si za celoroční
práci u včel zaslouží. Scházíme se
každé pondělí od 15.30 ve včelařské
klubovně a na zahradě Duhy. Při‐
hlásit se mohou děti i mládež, uví‐
táme všechny zájemce o včelaření.
Pavla Ježová, SVČ DUHA Jeseník

Mnozí pamětníci si jistě ještě vzpomenou na
bývalé autobusové nádraží na Náměstí 28. října.
A také se jim možná vybaví ptačí voliéra, která
v parčíku stávala spolu s kioskem. Letos Jeseník
slaví 750. výročí svého vzniku a při této příležitosti
vznikl nápad – obnovit tuto voliéru.

Realizaci stavby a základní vybavení voliéry měly
na starost Technické služby Jeseník a. s., dovybavení,
zajištění ptactva a následnou péči zajišťuje SVČ DUHA
Jeseník. 

Jelikož chov andulek a zebřiček ve venkovní voliéře
bude možný pouze jako sezonní záležitost, oslovili
jsme chovatele pana Burďáka z Velkých Kunětic, který
byl tak ochotný a zapůjčil nám přibližně třicet papouš‐
ků vlnkovaných a papoušky zpěvavé. Oba druhy pochá‐
zí z Austrálie, mají podobné požadavky a je možné
chovat je společně. Třetím druhem, který „zpestřil“

osazenstvo voliéry, je zebřička pestrá – malý, nenáročný
a barevně atraktivní druh rovněž pocházející z Austrá‐
lie, který nám zapůjčil pan Nepožitek z Mikulovic. Do
voliéry každodenně dochází pracovník pověřený péčí
o voliéru i ptáčky, aby provedl základní údržbu a pro‐
vedl další potřebné práce.

Je potěšující, že už v přípravné fázi se u nové stavby
zastavovali lidé a z jejich reakcí bylo patrné, že tuto
aktivitu vítají. Každá činnost spojená s „živým mate‐
riálem“ je velmi zodpovědná – o tom, jako pracovnice
Střediska ekologické výchovy, kde chováme značné
množství zvířat, vím své. A chci věřit, že stejně tak
zodpovědně se k tomuto „narozeninovému dárku“
pro naše město postaví i obyvatelé Jeseníku. Děku‐
jeme.

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

Do Jeseníku se vrátila ptačí voliéra

S robotem do USA – Konečně na cestě (2)
Je duben 2017 a s devíti dětmi, robotem z Lega a spoustou dalších věcí se chystáme do USA. Poprvé
v historii se českému ( jesenickému!) týmu podařilo postoupit až na nejvyšší úroveň robotické
a vědecké soutěže FIRST LEGO League, která se koná v St. Louis. Čeká nás cesta dlouhá 8 000 km
a příprava není jednoduchá. 

Nejprve zásadní problémy: regi‐
strace na soutěž, letenky, ubytování,
vstupní povolení do USA ESTA. Zní
to celkem jednoduše, ale opak je
pravdou. Tak například taková
ESTA. Pro skupinu čítající 12 osob
vyplňujete on‐line několikastrán‐
kové formuláře obsahující snad
i velikost bot každého člena a jméno
prababičky za svobodna. Nesmí
tam být chyba, to by bylo fatální. Po
mnoha hodinách u počítače koneč‐
ně dospějete do fáze Platba. Zapla‐
títe – a systém zkolabuje. Následuje
zoufalý telefonát na americkou
ambasádu (kolikátý už? Všichni na
U.S. Embassy již vědí, že Gymnázi‐
um Jeseník míří do USA). Paní
z ambasády sděluje, že nejsme
první, kdo má problém, systém na
amerických serverech zřejmě
nezvládá nápor. Jinak než kartou
on‐line to zaplatit nelze. Nelze zjis‐
tit, zda platba proběhla. Pokud
zaplatíte znovu podruhé, peníze
vám nevrátí. Pokud nezaplatíte do
určitého data, údaje se smažou
a budete všechno zadávat znovu.
Uááá.

Další zajímavé zjištění předsta‐
vuje fakt, že Američané jaksi
nechápou, že do českého účetnictví
potřebujete písemný doklad o tom,
kolik kdo komu a za co zaplatil.
Takže se pomocí mnoha e‐mailů
snažíte naučit americkou „specia‐
listku na účetnictví“ vystavit něco,
co by uspokojilo české finanční
kontroly. Trápí nás však i jiné otáz‐
ky. Dokážeme rozložit robota
z Lega do kufrů tak, aby se cestou
nerozbil? Stihneme předělat pre‐
zentaci výzkumného úkolu do off‐
line verze? (v místě soutěže totiž

nebude internet…) A zásadní prob‐
lém, jak budeme cestovat letadly
s elektronickými krabičkami, ze
kterých trčí dráty? Pochopí zamě‐
stnanci letišť, že se jedná o základ
našeho robota? 

Po velmi intenzivních týdnech
příprav konečně sedíme v letadle
v Krakově. Je nás dvanáct: devět
dětí od 12 do 16 let (přesněji stu‐
dentů primy až kvinty osmiletého
jesenického gymnázia) a tři dospělí
(dva učitelé a jeden USA znalý
rodič). Náš cíl leží v St. Louis, kde
se každoročně koná World Festival
FIRST LEGO League a jedním ze
108 soutěžících týmů z celého svě‐
ta budeme letos i my, jesenický tým
CO3. 

Z letadla je krásný výhled, já se
však nedokážu uvolnit. Stále mi
hlavou běhá kolotoč úvah, na co
jsme zapomněli. Na klidu mi nepři‐
dává ani fakt, že ve Frankfurtu
máme na přestup pouze 55 minut,
z nichž část už ukouslo zpoždění.
Nakonec nám nezbylo než rozlehlé
letiště ve Frankfurtu doslova pře ‐

sprintovat v rekordním čase. Stihli
jsme to. Obří dvoupatrový airbus
Lufthansy nás pohltil a vydal se
s námi přes Atlantský oceán. 

Po devíti hodinách letu jsme při ‐
stáli v Chicagu a na řadě byl další
zlomový moment, imigrační kon‐
trola. Ostraha nás nekompromisně
rozděluje do několika různých
front mířících k přepážkám imi‐
gračních úředníků. Všechny doku‐
menty a ambasádou doporučená
potvrzení pro celou skupinu mám
u sebe já. Vzpomínám na historky
s nerudnými imigračními úředníky,
které jsem za poslední měsíc
vyslechla. Zmocňuje se mě lehká
panika při představě, jak se prodí‐
rám frontami, pobíhám s doku‐
menty od přepážky k přepážce
a vysvětluji, kdo jsme a kam jede‐
me… Zvládnou to děti samotné?
Některým pomohli kolegové, ti vět‐
ší rozhovor s úředníkem s přehle‐
dem zvládli sami. Jsou moc šikovní.
Obavy byly zbytečné, nikoho domů
neposlali. Oficiálně jsme vstoupili
na americké území. Do cílové des‐
tinace už zbýval jen poslední hodi‐
nový noční let.

Později zjišťujeme, že dvě naše
zavazadla zůstala v Chicagu na
podrobné kontrole. No, dalo se to
čekat, kovové tyčky od našeho stán‐
ku a roll‐upy určitě pod rentgenem
vypadaly podezřele. S mikropočí‐
tači, o které jsme měli největší oba‐
vy, naštěstí problém nebyl. To je
dobře, bez mikropočítačového
mozku by náš robot nefungoval.
V St. Louis přistáváme kolem půl‐
noci. Je před námi osm dnů na
jiném kontinentu.

Magda Dostálová

Tým CO3. Foto: archiv školy
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ZA RELAXACÍ
Kraniosakrální terapie 750 Kč/ 90 min.
Metoda odstranění blokád fyziologického těles‐
ného schématu, která pomáhá k optimalizaci
nervového a hormonálního systému, odstranění
negativních tělesných a emocionálních účinků
stresu, ke zvýšení obranyschopnosti organismu
a přispívá k celkovému udržení zdraví.

Úterý 7. listopadu v 18.45 hodin – GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Vincenz Priessnitz, Viktor Schauberger a další známí i méně známí muži, kteří pracovali s nejne ‐
obyčejnější látkou na naší planetě – vodou. 

Úterý 14. listopadu v 18.45 hodin – PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ 
Proměna kulturního dědictví Studničního vrchu v posledních dvaceti letech. 

Středa 22. listopadu v 18.45 hodin – GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Vincenz Priessnitz, Viktor Schauberger a další známí i méně známí muži, kteří pracovali s nejne ‐
obyčejnější látkou na naší planetě – vodou. 

Úterý 28. listopadu v 18.45 hodin – PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ 
Proměna kulturního dědictví Studničního vrchu v posledních dvaceti letech. 

TRADIČNĚ
PŘEDNÁŠKY Mgr. Jiřího Glabazni V ZRCADLOVÉM SÁLE

ZA SPORTEM
CYKLOPOINT JESCYKLO 

Pro všechny cykloturisty a nadšence cyklistiky.
Neváhejte a zavítejte do areálu Priessnitzových
léčebných lázní na kole, uschovejte si ho zdarma
v cyklopointu a relaxujte v balneoparku.

DISCGOLFPARK
V provozu je celoročně. Možnost zapůjčení disků
v Lázeňském Informačním Centru nebo na
recepci Priessnitz.

AQUA GRÄFENBERG WALKING
Znáte Gräfenberg Walking? Zkuste také jeho
vodní variantu! Zábavnou a intenzivní pohybo‐
vou 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 nejpozději v den konání do
12.00 hod.

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 až
20.00) 30 Kč.
Permanentka měsíční 500 Kč.
Permanentka 10 vstupů Fitness/VacuFit Ther‐
mal 540 Kč.

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

DĚTEM – HALLOWEEN V LÁZNÍCH
Tradiční akce se strašidelnými bytostmi proběhne v pátek 27. října 2017. Začátek strašidelného průvodu
je v 18.00 hodin před Lázeňským informačním centrem. Vláček vyzvedne všechna městská a příměstská
strašidla v 17.00 a v 17.30 hodin před radnicí na Masarykově náměstí. Těšit se můžete na strašidelný
průvod, diskotéku a soutěž o nejděsivější masku.
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středa 1. listopadu v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KYTAROVÝ RECITÁL
Kytarový mág Libor Janeček se představí se
španělskou a jihoamerickou hudbou. 
Vstupné 80 Kč.
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 2. listopadu v 16.30 hodin
SVČ DUHA Jeseník
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Lampionový průvod městem pro nejmenší děti,
sraz v 16.30 hodin na nádvoří Duhy. Lampičky,
lampiony a světýlka s sebou.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

čtvrtek 2. listopadu v 19 hodin
Hotel Slovan
FOLKLORNÍ VEČER U CIMBÁLU
Folklorní soubor TRNKA vás zve na
komponované předvánoční vystoupení
s cimbálovou muzikou DONAVA. Dále účinkují
hostující soubor Nysa z Polska a jesenická
skupina TRSEN. Vstupné 100 Kč.
Pořádá Folklorní soubor TRNKA.

sobota 4. listopadu v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
JAROSLAV DUŠEK –
ČTYŘI DOHODY (BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ)
Hrají: Jaroslav Dušek, Pjér la Šé’z, Zdeněk
Konopásek. VYPRODÁNO!
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 4. listopadu v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
NEPÁL
Cestopisná přednáška populárního cestovatele
Libora Turka. Vstupné 50 Kč.
Pořádá PLL a.s.

pondělí 6. listopadu v 19 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz, PLL a.s.
KONCERT FLORIAN
Pěvecký sbor Florian pod vedením Zdeny
Blechtové představí atraktivní repertoár. 
Pořádá PLL a.s.

úterý 7. listopadu v 8.30 a v 10 hodin
Divadlo P. Bezruče
MALÁ ČARODĚJNICE
Pohádka pro MŠ a I. stupeň ZŠ. Režie: Janka
Ryšánek Schmiedtová. Doprodej volných míst
v Divadle P. Bezruče. Vstupné 60 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 9. listopadu v 18.30 hodin
Klub Plíživá Kontra
PROKLETÍ – PŘEDNÁŠKA
Další pokračování cyklu přednášek terapeutky
a spisovatelky Antonie Krzemieňové. Vstupné
dobrovolné. Více na www.plizivakontra.cz.
Pořádá Klub Plíživá Kontra.

Akce pátek 10. listopadu v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
CINETUBE 2017
Můžete se těšit na pokec, fotku nebo podpis
s vašim oblíbeným YouTuberem a na bohatý
doprovodný program. Hosté: Natyla, NejFake,
Marty, Annie Camel, Oly, Lukefry, Koran,
Nikča a další… 
Doporučený věk: 12+, vstupné 99 Kč v před ‐
prodeji a 149 Kč na místě. Pozor, 10 dní před
akcí se lístky zdraží na 119 Kč! 
Více info na www.cinetube.yt.
Pořádá CineTube ve spolupráci s MKZ Jeseník.

pátek 10. listopadu v 18.00 hodin
Národní dům, Lipová‐lázně
JSPS.2 aneb PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI
Koncert Jesenického smíšeného pěveckého
sboru pod vedením Jitky Melicheríkové.
Vstupné dobrovolné.

pátek 10. listopadu v 18.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz, PLL a.s.
PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK
Vystoupí Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník pod
vedením Václava Dvořáka. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a PLL a.s.

neděle 12. listopadu v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
ČERT HUDRIÁN
Pohádka pro malé i velké s písničkami
a humorem. Uvádí Divadlo Silesia Ostrava.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 60 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 13. listopadu v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
JESENICKÉ ŽESTĚ
Koncert skvělých Jesenických žesťů pod
vedením Mgr. Františka Mecha. Vstupné 80 Kč.
Pořádá PLL a.s.

úterý 14. listopadu v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
JAKUB SMOLÍK 
S DOPROVODNOU SKUPINOU
Současná umělecko‐interpretační osobnost,
která svými sladce laděnými písněmi oslňuje
zejména něžnou část publika, míří do Jeseníku!
Více info na www.jakubsmolik.cz. Prodej
vstupenek ve všech místech rezervačního
systému MKZ Jeseník. Vstupné 350 Kč.
Pořádá Agentura TRDLA s.r.o. ve spolupráci
s MKZ Jeseník.

čtvrtek 16. listopadu v 16.15 hodin
Herna Sofie, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
V zábavném pořadu pro děti a jejich rodiče se
představí populární Danuše Šenkyříková.
Vstupné 40 Kč. Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 16. listopadu v 17 hodin
SVČ DUHA Jeseník
HLINĚNÉ VÁNOCE
Předvánoční vyrábění – keramický adventní
věnec a vánoční dekorace. Pro zájemce od 15ti

let. Přihlášky na 774 577 900 do 14. listopadu.
Vstupné 100 Kč. Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

čtvrtek 16. listopadu v 17.30 hodin
Knihovna Vincence Priessnitze
JAKUTSKO - MILAN JÁNA
Beseda s cestovatelem o expedici na pomezí
Sibiře a Dálného Východu. Nutná rezervace:
584 413 598. Vstupné 50 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 16. listopadu v 18.30 hodin
Klub Plíživá Kontra
JIŘÍ HOŘČIČKA - DIVOČINOU ALJAŠKY 
Beseda a promítání s jesenickým rodákem,
cestovatelem a autor divácky nejúspěšnějšího
filmu festivalu Expediční kamera 2017
„Divočinou Aljašky“.
Více: www.plizivakontra.cz.
Pořádá Klub Plíživá Kontra.

sobota 18. listopadu v 19.30 hodin
Divadlo P. Bezruče
NOC DIVADEL 2017
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Více na str. 6 dnešního vydání.
Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci s Institutem
umění – Divadelním ústavem.

čtvrtek 23. listopadu v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Tradiční koncert vybraných žáků ZUŠ Jeseník.
Představí se žáci ve hře na různé hudební
nástroje a žáci LDO.Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 24. listopadu v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
SKOTSKO
Cestopisná přednáška populárního cestovatele
Libora Turka. Vstupné 50 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

sobota 25. listopadu v 18 hodin
Klub Plíživá Kontra
SNOW FILM FEST
Celovečerní pásmo špičkových filmů
o extrémním lyžování, zimním lezení, snow ‐
boardingu, snow‐kitingu a dalších zimních ra ‐
dovánkách. Telefon pro rezervace: 603 413 795.
Vstupné 70 Kč, do 10 let zdarma, do 15 let 30 Kč.
Více: www.plizivakontra.cz.
Pořádá Klub Plíživá Kontra.

neděle 26. listopadu v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
ANI ZA MILION!
Jacqueline má za manžela anglického
velvyslance, přesto je to Francouzka tělem, duší
i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem eur,
který je ochotna dát každému, kdo si ho zaslouží.
Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost. Lambert
manželku nemá, utekla od něj. Zato má
námořnickou duši a svůj maják, o který se stará
čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu.
Miluje venkov, samotu a obyčejnost. Jeden
druhého neznají, a kdyby vše bylo jak má, nikdy
by se nesetkali. Co má společného zpustlý
strážce majáku s madam z nejvyšší francouzské
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DIGITÁLNÍ 3D KINO DLE STANDARDU DCI 
Dittersdorfova 2/599, 790 01 Jeseník
telefon 773 588 002, e‐mail kino@mkzjes.cz

středa 1. 11. – čtvrtek 2. 11. v 19.30 hod.
8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
Sovětské Rusko, rok 1921 – mladičká Anna má
před sebou hvězdnou kariéru, právě jí vychází
první sbírka, prý bude největší ruskou básníř‐
kou, která zastíní samotného Puškina. O pár
let později se už ale tísní v nákladním vagónu,
který směřuje do neobydlených stepí Kazach ‐
stánu. 
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 3. 11. – sobota 4. 11. v 17.00 hod.
PŘIŠERÁKOVI
Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka.
Máma Emma má knihkupectví, které je před
krachem, táta Frank je přepracovaný a každý
den trpí pod tyranským šéfem. Dcera Fay je
nešťastná, stydlivá teenagerka a syn Max je sice
matematický génius, ale ve škole ho šikanují.
Jenže ty opravdové trable Wishbonovy teprve
čekají. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné. 

pondělí 6. 11. – úterý 7. 11. v 19.30 hod.
MILADA
Film Milada je inspirován osudem a životem
JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha
lidí. Dabing.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 8. 11. v 19.30 hod.
POSLEDNÍ RODINA – FILMOVÝ KLUB
Malíř Zdzisław Beksiński tráví své dny mezi
čtyřmi zdmi varšavského bytu, obklopen pouze
svou rodinou. Navzdory socialistické šedi okol‐
ního prostředí je jeho vnitřní svět plný sur ‐
reálních vizí, barev, vášně a perverzních
fantazií. Píše se rok 1977 a život rodiny se točí

Kino Pohoda

30. září – 30. listopadu
Výstavní síň Katovna
VÝSTAVA Z TVORBY UČITELŮ, BÝVALÝCH
STUDENTŮ A PŘÁTEL VÝTVARNÉHO OBORU
Výstava z tvorby učitelů, bývalých studentů
a přátel výtvarného oboru ZUŠ Jeseník je po ‐
řádána na počest oslav 750 let od prvopočátků
Jeseníku. Srdečně zvou: Jana Krhánková, Iva
Svobodová, Jan Hanulík, Michaela Janská
a dalších sedm vystavujících. Vstup volný.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

1. listopadu – 20. prosince
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
ZE STARÝCH RÁMŮ
Výstava Františka Klenera, absolventa Hudební
fakulty AMU v Praze. Kromě kreseb a obrazů
budou výstavu zdobit karnevalové masky tzv.
škrabošky pražského typu. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

Výstavy

VÝSTAVA
7. listopadu – 14. ledna 2018

Galerie
MNOHO TVÁŘÍ GEOLOGIE. 
ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA V ZAHRANIČÍ.
Interaktivní výstava seznamuje návštěvníky
s bohatou škálou činností pracovníků ČGS.
Kurátor výstavy: Česká geologická služba.
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková. Více
na str. 7 dnešního vydání.

28. listopadu – 7. ledna 2018
Hlavní výstavní sál
ČAS ADVENTU A VÁNOC –
VÁNOČNÍ BETLÉMY Z BLÍZKA I Z DALEKA
Přijďte se podívat na tradiční vánoční výstavu,
která tentokrát představí unikátní africké
a jihoamerické betlémy ze sbírky Jaromíra
Tlustého z Chotěšova na Litoměřicku. Kurátoři
výstavy: Mgr. Jan Petrásek, Mgr. Božena
Kaňáková. Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana
Kužílková. Více na str. 6 dnešního vydání.

12. září – 19. listopadu 2017
Hlavní výstavní sál
750 LET MĚSTA JESENÍK
Výstava provede návštěvníka bohatou
a pozoruhodnou historií města od jeho počátků
v roce 1267 až po současnost. Vstupné:
40/20 Kč.
V sobotu 4. listopadu se uskuteční workshop
od 10 do 11 hodin, tvorba ZAKLÁDACÍ LISTINY
MĚSTA. Vstupné na workshop 30 Kč.

PŘEDNÁŠKA
16. listopadu v 19.30 hodin

kavárna „Vinckovo kafe“
ŽENSKÝ DOBROČINNÝ SPOLEK 
A JEHO ČINNOST V JESENÍKU
Přednáška zmapuje působení ženského
dobročinného spolku v Jeseníku od konce
19. století do 30. let 20. století. Zároveň
zhodnotí jeho význam pro oblast Jesenicka
v kontextu činnosti dalších spolků v Jeseníku.
Přednášku povede Mgr. Božena Kaňáková,
historička VMJ. Min. počet účastníků 4 osoby.
Doporučené autobusové spojení z Jeseníku aut.
nádraží je v 19:10, zastávka P. Bezruč, odjezd
nazpět ve 20:45; 22:12. Vstupné 20 Kč.

EXKURZE
11. listopadu v 8.30 hodin

sraz před knihovnou VP
PODZIMNÍ PROCHÁZKA 
PO JESENICKÝCH HŘBITOVECH
Historička Vlastivědného muzea Jesenicka
Mgr. Kaňáková seznámí návštěvníky se
zajímavostmi hřbitovů na Husově ulici
a v Bukovicích. Zároveň připomene osobnosti,
které jsou na hřbitovech pochované. Podíváme
se také na místa, kde stály nejstarší jesenické
hřbitovy. Sraz účastníků v 8:30 na parkovišti
v Lipovské ulici před Knihovnou Vincence
Priessnitze. Min. počet účastníků 4 osoby, cena
exkurze 30 Kč.

Vlastivědné muzeum Jesenicka 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: 1. 9.–17. 11. úterý až sobota
14:00–17:00. Vstupné: 40/20 Kč. V objektu se
rovněž nachází kavárna „Vinckovo kafe“ –
otevřeno každý den.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba: 1. 9.–31. 12. úterý až neděle
9:00–17:00 hodin.

společnosti? Vůbec nic! Přesto spolu stráví den
a noc na bohem zapomenutém místě, bojují
o holý život a mají společné tajemství, které
navždy spojí jejich existence. Hra v divadelním
předplatném. Doprodej volných míst
v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné
290 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 28. listopadu v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY RAFAELY DRGÁČOVÉ
Představí se žáci ve hře na violoncello a žáci
LDO.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 30. listopadu v 16.15 hodin
Herna Sofie, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
V zábavném pořadu pro děti a jejich rodiče se
představí populární Danuše Šenkyříková.
Vstupné 40 Kč.
Pořádá PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
3. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
4. 12. OD ČERTA K JEŽÍŠKOVI
5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
6. 12. ČERTOVSKÁ SHOW

14. 12. ANETA LANGEROVÁ – NA RADOSTI
2017

17. 12. JESENICKÁ ZLATÁ NEDĚLE
19. 12. BLÁZINEC

9. listopadu – 30. listopadu v 19 hodin
Ennea caffé & shop
SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM 2017
Dnes již tradiční ochutnávku současné
skandinávské kinematografie přinese opět i do
Jeseníku festival Severský filmový podzim
2017. Více na str. 5 dnešního vydání. 
Pořádá Ennea caffé & shop.

Ennea caffe & shop
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kolem syna, neurotického Tomka, který se prá‐
vě odstěhoval do protějšího domu. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč. 
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 9. 11. v 19.30 hod.
VŠECHNO  NEJHORŠÍ
Jaké to je, uvíznout v jednodenní časové smyčce,
která vždy skončí vaší vraždou? Dost děsivé.
Přesně to zažívá studentka Tree a nezbývá jí
tedy nic jiného než konečně vypátrat svého vra‐
ha dříve, než ji zase zamorduje. Titulky.
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 10. 11. – sobota 11. 11. v 19.30 hod.
SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
V prosluněné atmosféře středoamerického
městečka v 50. letech 20. století se snadno pro‐
jevují ty nejlepší i nejhorší lidské vlastnosti.
Život jedné navenek dokonalé rodinky obrátí
naruby vloupání do jejich domu. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

pondělí 13. 11. – úterý 14. 11. v 17.00 hod.
MAXINOŽKA
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobro‐
družnou cestu, aby odhalil záhadu svého dávno
ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není
nikdo jiný než legendární Lesní muž! Dabing.
Vstupné 120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupné.

středa 15. 11. v 17.00 hod.
PO STRNIŠTI BOS – SENIOR KLUB
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 škola. 
Vstupné 60 Kč. Senior klub 45 Kč.
Mládeži přístupné.

čtvrtek 16. 11. – sobota 18. 11. v 19.30 hod.
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Příběh se odehrává na konci 50. let a vypráví

o rodinných vztazích poznamenaných válkou
a komunistickým převratem. S tragikomickým
nadhledem vykresluje generační střet mezi
předválečnou a poválečnou generací.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

pondělí 20. 11. v 19.30 hod. TITULKY
úterý 21. 11. v 19.30 hod. DABING

LIGA SPRAVEDLNOSTI
Batman a Wonder Woman společně pracují na
tom, aby rychle našli a dali dohromady tým slo‐
žený z nadlidí, se kterými by se mohli postavit
nově procitnuté hrozbě. 
Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

středa 22. 11. v 19.30 hod.
CHLAPI NEPLÁČOU – FILMOVÝ KLUB
V opuštěném horském hotelu probíhá psycho‐
logický experiment. Na jednom místě se potká
osm dobrovolníků z řad válečných veteránů,
zastupujících různé národnosti a etnika bývalé
Jugoslávie, aby zde podstoupili společnou tera‐
pii. Na povrch tak vyplouvají ty nejhlubší rány
minulosti, zasazené rodinou či válečnou zku‐
šeností. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.

čtvrtek 23. 11. v 19.30 hod.
sobota 25. 11. v 19.30 hod.

TÁTA JE DOMA 2
V pokračování úspěšné komedie o dvou otcích
v jedné rodině rozčeří již poklidnou hladinu
příjezd dvou svérázných dědečků. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 24. 11.
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA 

pondělí 27. 11. – úterý 28. 11. v 19.30 hod.
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
Co začalo jako velkolepá jízda vlakem napříč
Evropou, se rázem mění v jednu z nejelegant‐
nějších, nejnapínavějších a nejvíce strhujících
záhad všech dob. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži přístupné.

středa 29. 11. v 19.30 hod.
HRÁČI SE SMRTÍ
V mysteriózním thrilleru se skupina studentů
medicíny snaží získat odpověď na otázku, zda
existuje život po smrti. Opakovaně se dostávají
do stavu klinické smrti, avšak stále nebezpeč‐
nější experimenty si na každém z nich vybírají
svou daň. Titulky.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupné.

čtvrtek 30. 11. v 19.30 hod.
KVARTETO
Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodi‐
na, s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí
a prožíváte nečekaná dobrodružství. Stejně
jako usedá rodina zas a znovu u jednoho stolu,
scházejí se členové kvarteta tzv. soudobé hudby
vždy u dalšího koncertu. 
Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 1. 12. – sobota 2. 12. v 18.00 hod.
PADDINGTON 2
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil
s rodinou Brownových a je oblíbeným členem
místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší
dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy,
začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne,
když je tento dárek ukraden. Dabing.
Vstupné 110 Kč. Rodinné pasy 95 Kč.
Mládeži přístupné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
středa 1. 11. – čtvrtek 30. 11.

VLASTA SKŔÍŠOVSKÁ
Výstava obrazů 
Vernisáž: středa 1. 11. v 16.00 hodin.

KINO POHODA PŘIPRAVUJE 
NA MĚSÍC PROSINEC 2017
* MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH * STAR
WARS: POSLEDNÍ Z JEDIů * PŘÁNÍ K MÁNÍ
a další *

FOYER A „CAFÉ” OTEVŘENO PŮL HODINY
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ

KINO POHODA NA INTERNETU
www.kinopohoda.cz

Dnes se mluví hodně o tom, že vztah
k tělesnému pohybu bychom měli v dětech
rozvíjet a podporovat už od útlého věku.
Mateřské a rodinné centrum Krteček
v Jeseníku má pro vás v tomto školním roce
připravený program, který se týká mimo
jiné podpory a rozvoje pohybových a řečo-
vých dovedností malých dětí. Jsou to úterní
Logohrátky, středeční Cvičení pro nejmenší
a čtvrteční program Potřeba doteku a hry.

Současné programy Mateřského a rodinného
centra vychází z toho, že v Jeseníku vznikly nové
herny s kavárnou. Proto jsme se zaměřily na
nabídku programů, které kladou důraz na pod‐
poru dobrého tělesného a duševního vývoje dítě‐
te, kde pomocí rytmických her, cvičení
a s využitím přirozené nápodoby dítěte zvyšu‐

jeme jeho dovednosti a podporujeme vnímání
vlastního těla. Tyto hry a pohybová cvičení neučí‐
me děti ale rodiče, aby mohli mít doma s dětmi
vhodnou zásobu nápadů ke společným hrám
spolu se spoustou říkanek a veršovaných krát‐
kých pohádek. O program se stará Marie Vrša‐
nová, která vychází při přípravě jednotlivých
setkání ze svých zkušeností s waldorfskou peda‐
gogikou a z praxe chirofonetických masáží nebo
fyzioterapeutka Kamila Benešová, která vede
Cvičení pro těhotné a Cvičení pro děti do jednoho
roku.

Pro malé děti jsou klíčové doteky a pohyb.
S tímto předpokladem pracujeme také například
ve čtvrteční herně. Dítě si hraje a my si s mamin‐
kami povídáme o zdravém smyslovém a citovém
vývoji dítěte, sdílíme vlastní zkušenosti, učíme

se masírovat a hrát tělové, prstové hry. Úterní
Logohrátky mají za úkol rozvíjet a procvičovat
všechny potřebné dovednosti ke správné komu‐
nikaci a porozumění řeči. Pomocí jednoduchých
rytmických říkadel, prstových her, dechových
a artikulačních cvičení vhodných pro malé děti,
se snažíme o rozvoj sluchových i zrakových funk‐
cí, o nácvik správného dýchání, o rozvoj jemné
i hrubé motoriky, rozvoj slovní zásoby, o udržení
pozornosti a podporu správné výslovnosti.
Mimořádný význam pro úspěšné rozvíjení jazy‐
ka a řeči má obratnost dětské ruky. Prstové
a dotykové hry napomáhají k lepší koordinaci
oka s pohybem, podporují úroveň řečových, a tím
také myšlenkových schopností. 

Přijďte si to k nám do Krtečka sami vyzkoušet. 
Marie Vršanová, MRC Krteček Jeseník z.s.

Aktivita pro děti – hrajeme si a rozvíjíme se s Krtečkem
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Okresní kolo v přespolním běhu 
Za účasti bezmála 200 závodníků téměř ze všech základních
i středních škol z okresu Jeseník se uskutečnilo 26. září v areálu
„Na Miroslavi“ v Lipové - lázních okresní kolo v přespolním běhu. 

Žáci startovali v pěti věkových kategoriích, přičemž nejúspěšnější repre‐
zentanti v kategoriích mladších, starších žáků a žákyní ze základních škol
a juniorů a juniorek ze středních škol bojovali o postup do krajského kola,
které proběhlo v Jeseníku 12. října. Po strhujících výkonech se do krajského
kola nakonec probojovali v kategorii 6.–7. třída žáci a žákyně ze ZŠ Jeseník
a v kategorii 8.–9. třída rovněž žáci a žákyně ze ZŠ Jeseník. V nejstarší
kategorii, tzn. v kategorii středních škol, se na postupovém prvním místě
umístili dorostenci a dorostenkyně z Gymnázia Jeseník. 

Akce byla velmi povedená a děkujeme všem, kteří se na její organizaci
podíleli, zvláště panu řediteli ze ZŠ Lipová ‐ lázně, Mgr. Gejzovi Sókymu,
který byl ředitelem závodu a personálu areálu „Na Miroslavi“.

Za Asociaci školních sportovních klubů a SVČ Duha Jeseník 
Bc. Daniel Krčmář

Program Klubu 
turistů Jeseník

4. 11. Lázně
a lázeňské pra-
meny. Délka tra‐
sy 13 km, sraz na
 vlakovém nádraží
v 9.00 hod. Vy ‐
cházku připravi‐
la M. Fryčová.
11. 11. Vápenná –
Polka – Starý

Nýznerov – Žulová. Délka trasy
13 km, autobus v 7.30 hod. Vycház‐
ku připravil P. Hájek.
18. 11. Ondřejovice – Prameny
Javorné – Čertovy kameny – Jese-
ník. Délka trasy 15 km, vlak v 7.51
hod. Vycházku připravila J. Šimko‐
vá.
25. 11. V. Kunětice – Terezín –
ranč Kolnovice s prohlídkou
(vstupné) – Mikulovice. Délka tra‐
sy 12 km, autobus v 8.30 hod.
Vycházku připravila M. Vlčková.

Změna tras vyhrazena – podle
aktuálního počasí a povahy terénu.

(jš)

Sáňkaři slaví výročí, obdrželi plaketu

Po době slabších zimních obdo‐
bí objevil sáňkařský oddíl letní
variantu a přípravu sáňkování.
Úspěšně navázal kontakty a part‐
nerské vztahy s oddíly nejen z Čes‐
ké republiky, ale také ze zahraničí.
Největším počinem, se kterým se
místní oddíl zdárně vypořádává
za pomoci vedení města Ing. Ada‐
ma Kalouse a paní místostarostky
Mgr. Bc. Zdeňky Blišťanové, je
výstavba nového sportovního
zařízení pro sáňkařský sport na
přírodní dráze. V nelehké době
stojí město Jeseník při místním

sáňkařském klubu, a tak sdílí
radost z významného výročí na
obou stranách.

Nutno vzpomenout, že přede‐
vším díky předchůdcům vedení
klubu a závodníkům samotným se
toto rodinné stříbro v Jeseníku
podařilo zachovat a úspěšně
pokračovat v tradici sáňkařského
sportu. Klub v letošním roce
obdržel od národního svazu saní
plaketu k významnému jubileu za
práci pro sáňkařský sport doma
i ve světě.

Velké díky patří všem bývalým

členům, kteří se i dnes podílí svými
radami a silami na chodu klubu
a také Městu Jeseník, že umožňuje
připravovat živnou půdu pro další
sportovní úspěchy a v neposlední
řadě všem sponzorům a mediálním
partnerům. Jaromír Knotek

Plaketa od národního svazu saní.

Nejen město Jeseník prožívá  letošní
rok ve slavnostním duchu, ale také
místní tělovýchovný spolek při TJ JIS-
KRA JESENÍK. V listopadu totiž uplyne
60 let od založení oficiálního sáň -
kařského klubu ve městě Jeseník
 navazujícího na Wintersport Verein
(Abteilung Rodeln und Schifahren)

Freiwaldau - Gräfenberg. Od vzniku v padesátých letech až po
současnost prošlo jeho řadami přes 140 členů a i dnes má o člen-
skou základnu postaráno. O jeho další sportovní úspěchy usiluje
přes 40 nových členů. 
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