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Informační měsíčník města Jeseník

Na zimu jsou 
technické služby
připraveny

3 Velká oprava
divadla proběhla již
před více než 25 lety

5 K nejúspěšnějším
sportům v Jeseníku
patří karate

16Navštivte vánoční
Wroclaw, slezské
Benátky 

14

Zastupitelstvo
Další zasedání Zastupitelstva měs‐

ta Jeseníku se uskuteční ve čtvrtek
15. prosince v Kapli. Jednání zastu‐
pitelů začíná v 15 hodin.  (red)

Vánoce v Jeseníku ťukají na dveře

Také v letošním roce zdobí v čase adventním Masarykovo náměstí vánoční strom. Děti jej pak společně
rozsvítily v neděli 27. listopadu přesně v 18 hodin. Seriál vánočních akcí bude pokračovat 5. prosince tradiční
Mikulášskou nadílkou, 14. prosince se uskuteční již třetí setkání Česko zpívá koledy a 18. prosince se můžete
těšit na Jesenickou zlatou neděli. Velká změna v kulturním programu vánočních akcí nastává u přivítání Nového
roku, které neproběhne na Silvestra před půlnocí. Novoroční ohňostroj s přáním starosty  se uskuteční 1. ledna
v 18 hodin na Masarykově náměstí. Proto pozorně sledujte program a informace na stránkách www.mkzjes.cz,
ať vám nic neunikne! (JiJu) Foto: archiv MKZ Jeseník

Pře jeme Vám př í jemné
prož i t í  vánočních svátků

a úspěšný rok  2017

starosta města Jeseník
Ing. Adam Kalous

PF 2017

Milí spoluobčané,
nastala doba

adventu, čas rozjí-
mání a přemýšlení.
Přeji Vám, abyste ji
strávili se svými blíz-

kými a nadcházející vánoční svátky
proběhly v klidu a pohodě. Ne každý
má však to štěstí prožít Vánoce
v rodinném kruhu u bohatě prostře-
ného štědrovečerního stolu. Nezapo-
mínejme proto na všechny, kteří se
ocitli v nouzi a nastavme jim štědrou
dlaň asvá srdce. Úsměv na tváři může-
me vykouzlit také dětem z azylového
domu, a to dárkem pod vánočním
stromem v Katovně. Čas starého roku
se nezadržitelně chýlí ke konci  a já
Vám přeji, abyste v tom novém roce
byli zdraví, šťastní a užívali si co nejvíce
společných chvil s těmi, které máte
rádi. Adam Kalous

Slovo starosty
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Zastupitelé přijali vyhlášku města o nočním klidu

Aby nebyl ohrožen společenský
život ve městě, zejména v období
od května do září, kdy se ve městě
konají tradiční kulturní akce pod
širým nebem, a rovněž, aby občané
města s předstihem věděli, kdy
jejich odpočinek bude rušen hlasi‐
tými nočními aktivitami, byla v sou‐
ladu se zákonem o obcích vydána
zastupitelstvem města obecně

závazná vyhláška o nočním klidu. 
Obsahem vyhlášky jsou již zmí‐

něné tradiční kulturní, společenské
a sportovní akce a lidové svátky či
slavnosti a dále přesně datovatelné
akce naplánované na příští rok. Pro
tyto akce je doba nočního klidu
vymezena od 24:00 nebo od 01:00
hodin do 06:00 hodin. Jelikož má
město o tyto akce zájem a přistu‐

puje rovně ke všem pořadatelům,
jsou součástí vyhlášky např. kon‐
certy – Koncert pro Jeseníky, Tři
sestry Radegast Tour 2017, hudeb‐
ní festivaly – 2. ročník hudebního
festivalu Na Smrťáku, Festival na
Mlýnici, Festival s charitativním
podtextem u Minipivovaru, Mezi‐
národní festival dechových hudeb,
sportovní akce jako např. závody
Moravské ligy v BMX, kulturní akce
– Letní biograf nebo Hudební zahra‐
da Katovna a v neposlední řadě
i oslavy 750. výročí založení města
Jeseníku, 6. výročí založení Minipi‐
vovaru Jeseník či Zahradní slavnost
firmy MBA.

Zákonné zmocnění k udělení
výjimky z doby nočního klidu je
nově v kompetenci zastupitelstva
města. Pokud během příštího roku
vyvstane požadavek od pořadatele
společenské akce, bude to právě
zastupitelstvo města, které bude
rozhodovat o tom, zda tato „nová“
akce, překračující dobu nočního kli‐
du, bude formou dodatku či přílohy,
doplněna do obecně závazné
vyhlášky města o nočním klidu.

Bez ohlášení se mohou konat na
území města společenské akce, kte‐
ré budou ukončeny do 22 hodin.

Ing. Veronika Klementová,
vedoucí správního odboru

Městské zastupitelstvo schválilo 3. listopadu obecně závaznou
vyhlášku, která reguluje noční klid ve městě Jeseníku. Důvodem
přijetí této vyhlášky je  legislativní změna zákona o přestupcích,
účinná od 1. října 2016, kdy rada města pozbyla kompetenci udělit
výjimku z vymezené doby nočního klidu pořadatelům společen-
ských, kulturních nebo sportovních akcí konaných na veřejném
prostranství města. 

Regenerace sídliště za 9 milionů začala

První etapa regenerace sídliště
9. května v Jeseníku začala. Rea-
lizace stavby zahrnuje zho -
tovení nových asfaltových
povrchů vozovky, předláždění
a zřízení nových chodníků, nová
parkovací místa, sadové úpra-
vy, obnovu a doplnění veřejné-
ho osvětlení, dodávku nového
mobiliáře včetně dětského
hřiště.  

„Stavební práce se ale neobejdou
bez dopravního omezení, které se
bude v první fázi týkat zejména beze-
jmenných odboček z ul. Vaškova
a z ul. U Kasáren, tedy uvnitř obyt-
ných ploch sídliště. Žádáme občany,
aby respektovali výstražné cedulky

a dbali zvýšené opatrnosti v okolí
staveniště,“ uvedl referent Oddělení
investic a rozvoje Městského úřadu
Jeseník Marek Fatura. 

Regenerace sídliště je rozpláno‐
vaná do pěti etap, ta první má skon‐

čit v květnu příštího roku. Akci za
téměř devět milionů korun včetně
DPH spolufinancuje město Jeseník,
dotace prostřednictvím Minister‐
stva pro místní rozvoj představuje
čtyři miliony korun. (rik)

Stavební práce začaly v polovině listopadu. Foto: Richard Kapustka

Správa majetku
končí

Zastupitelé na svém listopado‐
vém zasedání schválili zrušení
 příspěvkové organizace Správa
majetku. Ta má ukončit činnost
30. dubna příštího roku. Důvodem
je snižující se počet bytů a nebyto‐
vých prostor ve vlastnictví města.
Činnosti příspěvkové organizace
mají převzít oddělení majetku,
finanční odbor a po rekonstrukci
budovy IPOS jeho samostatný
management. O provoz nové spor‐
tovní haly se mají postarat Technic‐
ké služby Jeseník. (rik)

Matrika
V říjnu se v jesenické nemocnici

narodilo celkem 26 dětí, z toho se
šest dětí narodilo matkám s trvalým
pobytem v Jeseníku. Jsou to: Tereza
Mudrová, Eva Mudrová, Marcel Kož-
doň, Stella Víchová, Karel Sekot,
Antonín Jurka. (mj)

Senior taxi bude, od února
Senioři v Jeseníku se dočkají nové služby, od 1. února příštího roku
mohou využívat Senior Taxi. Nárok na tuto službu budou mít lidé starší
75 let s trvalým pobytem na území města. Provozovatelem budou
Technické služby Jeseník, které se přihlásily do výběrového řízení. 

„Lidé mají o tuto službu velký zájem, často se na ni ptají na radnici i na
odboru sociálních věcí s tím, kdy tato novinka začne ve městě fungovat.
Navíc jsme měli indicie, že o provozování této služby má zájem více firem,“
zdůvodnila vyhlášení 4. kola výběrového řízení místostarostka Jeseníku
Zdeňka Blišťanová. Nakonec se však přihlásil pouze jeden zájemce, a to
technické služby. Ty si pořídí nový vůz se softwarem, který bude evidovat
počet jízd a ujeté kilometry. „Zpočátku odhadujeme deset jízd denně,
přičemž pro zajištění této služby využijeme stávající zaměstnance,“ uvedl
ředitel Technických služeb Jeseník Jaroslav Ryčl. Senioři, kteří budou mít
zájem o Senior Taxi, si od ledna vyřídí průkazku, a to v přízemí radnice
na Czech Pointu nebo v budově Pentagonu na odboru sociálních věcí
a zdravotnictví. „Oslovíme však i Klub seniorů a Centrum sociálních služeb,
aby lidé kvůli průkazce nemuseli chodit na úřad,“ uvedla místostarostka
Zdeňka Blišťanová. 

Senioři mohou využít taxíku čtyřikrát během měsíce, jedna jízda včetně
doprovodu jedné osoby přijde na dvacet korun, zbytek částky zaplatí za
seniora město. Přitom řidič odveze zákazníka na předem určené místo,
třeba k lékaři, na úřady, k poště, na hřbitov nebo k vlakovému a autobu‐
sovému nádraží. Služba bude fungovat v pracovní dny od 6 do 15 hodin. 

Podrobnější informace čtenáři najdou v lednovém vydání. (rik)

Pravidla pro dotace
Pravidla a změny pro udělování

dotací z rozpočtu města schválili na
svém posledním jednání zastupitelé
Jeseníku. Například předmětem
žádosti musí být realizace veřejně
prospěšné nekomerční činnosti na
území města nebo pro občany města
Jeseníku. Příjemce dotace má zase
povinnost při jejím čerpání přimě‐
řeně použít ustanovení platné směr‐
nice rady města o zadávání
veřejných zakázek. Návrh rozpočtu
pro příští rok počítá  s udělením
dotací ve výši 5 182 000 korun,
z toho na činnost sportovních orga‐
nizací je určeno 1,7 milionu korun.
Dotace přitom může činit maximál‐
ně 50 % z celkových uznatelných
nákladů. Jednorázové projekty pod‐
poří město částkou 720 tisíc korun,
výše dotace může činit maximálně
70 % nákladů, nejvíce však 20 tisíc
korun, pokud orgány města neroz‐
hodnou jinak. Na podporu poskyto‐
vání sociálních služeb je určeno 360
tisíc korun a výše dotace může činit
max. 70 % z celkových uznatelných
nákladů. Na individuální dotace je
vyčleněno 2 402 000 korun. (rik)

Výzva
Navečer 28. října jsem cestou ze

Zlatého chlumu utrpěla vážný úraz
nohy. Jen díky pohotovosti, ochotě
a obrovskému nasazení mého pří ‐
tele a party úžasných lidí, kteří nám
přišli zrozhledny na pomoc, se poda‐
řilo nemožné. Potmě a v dešti mě
snesli na rukou a pak na zádech na
Křížový vrch, kde čekala sanita. Díky
nim, po ošetření v jesenické nemoc‐
nici aoperaci v Brně, mám naději, že
budu opět normálně chodit. Jednalo
se o tři mladé muže a slečnu, jejichž
jmény si nejsem jistá (Kamil?, Hon‐
za?), kteří s sebou měli fenku Miu.
Prosím, pomozte mi prostřednictvím
redakce najít tyto zachránce, abych
jim mohla poděkovat. D. Šramková
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Vánoční strom 
pro děti v nouzi 

Na Jesenicku stále žije velké množ‐
ství dětí, které žijí na hranici chudoby
a o kterých se v médiích moc nepíše.
Proto se již podesáté v Jeseníku roz‐
svítí ojedinělý vánoční stromeček
s ručně malovanými přáníčky. Ta si
vytvoří děti z azylového domu Boé-
theia a děti pod ochranou Člověka
vtísni. Vánoční stromeček bude opě‐
tovně umístěn v prostorách rekon‐
struované Ka tovny.

„Každý, kdo si vybere anásledně splní
drobné přání z vánočního stromečku,
zaslouží se o jeden malý zázrak, a tak
rozzáří úsměv na tváři obdarovaného
dítěte. Stačí jen vybrat si jedno z ručně
vyrobených vánočních přání atoto přá-
ní mu splnit,“ říká spoluorganizátor
akce Marcel Šos s tím, že stromeček
poskytnou Lesy ČR bez nároku na
jakoukoli odměnu, Studio4 zdarma
vytiskne plakáty a MKZ Jeseník je
zdarma vyvěsí po městě a umožní
stromeček vystavit v Katovně.

Akce potrvá od 27. listopadu do
18. prosince. Předání dárečků se
uskuteční osobně v Katovně. (mš)

Zima může přijít, technické služby jsou připraveny

„Technické služby rovněž rozmístily
na předem určená místa posypové
bedny, aby byl posyp v případě nut-
nosti po ruce. Již od listopadu sledu-
jeme vývoj počasí a kontrolujeme
úseky, na kterých dochází k námra-
zám, abychom předešli zbytečným
nepříjemnostem. Jedná se většinou
o lávky, mosty, schody a úseky, ve kte-
rých se drží vlhkost, která při poklesu
teplot zmrzne a je nepříjemným pře-
kvapením pro chodce i řidiče,“ uvedl

stavební technik provozu Správy
aúdržby komunikací TSJ Petr Baršč.

Technické služby se starají
o 52,13 km vozovek, 35,9 km chod‐
níků, 15 autobusových zastávek, 30
přechodů pro chodce, 26 mostů
alávek pro pěší a13 parkovišť. Měst‐
ské komunikace jsou rozděleny do
tří skupin. Ty nejdůležitější musejí
být v zimě ošetřeny do šesti hodin.
Komunikace ve druhé skupině do 12
a ve třetí do 48 hodin. Komunikace

pro pěší do 16 hodin. „Zdůrazňuji, že
zimní údržba nespočívá ve zbavení
města veškerého sněhu či ledu, naším
úkolem je zmírnit následky zimy. Lidé
by proto měli jezdit obezřetně as vozy
vybavenými pro zimní provoz astejně
tak by se měli chovat i pěší,“ pozna‐
menal Petr Baršč. 

V případě potřeby jsou však tech‐
nické služby připraveny okamžitě
reagovat na podněty občanů, a to jak
přes telefon, tak i prostřednictvím
diskuzního fóra na stránkách
www.tsje.cz v sekci zimní údržba.
Zde občané naleznou informace
ozimním operačním plánu, kontakty
na jednotlivé dispečery i informace
o aktuálním počasí. (TSJ)

Celkem 600 t posypového štěrku, 200 t posypové soli a v případě
nutnosti 350 t písku mají k dispozici na zimní údržbu Technické
služby Jeseník. K zásahům, v případě potřeby, jsou přichystány čtyři
sypače s radlicí, čtyři menší stroje s radlicemi, tři nakladače a čtyři
sněhové frézy. Do práce se sněhem se může zapojit 35 zaměstnanců
pro obsluhu strojů, fréz a pro ruční úklid.

Den otevřených dveří slibuje nevšední zážitky
Slavnostní tabule, odborné workshopy, barmanská

a ekonomicko‐účetní soutěž, všeobecný kvíz, prodej
míchaných nápojů a výrobků teplé i studené kuchyně,
to vše a mnoho dalšího nabízí Den otevřených dveří
Hotelové školy a Obchodní akademie v Jeseníku. Akce
se koná 16. prosince od 9 do 16 hodin. 

Chybět nebude také hmyzí a francouzská kuchyně,

bohatý kulturní program je samozřejmostí. Zájemci
si zároveň mohou vyzkoušet psaní desetiprstovou
hmatovou metodou na klávesnici v programu ATF, kte‐
rý škola využívá pro výuku v obou oborech. 

Akci připravili maturanti oboru Hotelnictví a turis‐
mus jako svou maturitní praktickou zkoušku a také
studenti oboru Obchodní akademie. (red)

Informace o revizích kotlů 
S blížícím se termínem 31. 12. 2016 přibývají dotazy občanů na
nové revize kotlů na tuhá paliva. Aktuální povinnost mít od nového
roku platnou revizi kotle na tuhá paliva se vztahují na topeniště
od jmenovitého tepelného příkonu 10 kW do 300 kW, pokud slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Revizi vám provede osoba, proškolená výrobcem vašeho kotle. Seznam
těchto osob je zveřejněn na stránkách Hospodářské komory České repu‐
bliky na stránkách www.komora.cz v sekci Kontroly kotlů, seznam. Velmi
podrobně je na téma revizí zpracován článek na webových stránkách
Ministerstva životního prostředí – http://www.mzp.cz/cz/news
_161011_re vize_kotlu. S dotazem se můžete obrátit také přímo na výrobce
vašeho kotle, příp. na odbor životního prostředí.

Ing. Jana Kamlerová, odbor životního prostředí

Od 1. prosince 2016 začínají TSJ a.s., v areálu sběrného dvora
v Lipovské ulici, vykupovat od občanů papír, PET obaly a fólii.
Sběrný dvůr je umístěn v prostoru kotelny, přiléhající k panelo-
vému domu, naproti nemocnice. Výkupní ceny se budou řídit
aktuální situací na trhu.
Podmínkou výkupu je kvalitní třídění odpadu na: předpokládané ceny vč. DPH
Karton – samostatně (bez tetrapack obalů) 1 Kč/kg
Ostatní papír (bez tetrapack obalů a knih) 1 Kč/kg
PET obaly od nápojů (ne od čisticích prostředků apod.) 2 Kč/kg 
Fólie bezbarvá polyethylenová – samostatně 2 Kč/kg

TSJ vykupují papír, fólii a PET obaly

Dále samozřejmě sběrný dvůr
slouží pro likvidaci těchto odpadů: 
– plasty, papír, sklo, kovy
– nebezpečné odpady
– pneumatiky
– bytový textil, oděvy
– objemný odpad (skříně, židle,

stoly, koberce apod.)
– elektrospotřebiče s ukončenou

životností, baterie, zářivky,
úsporky, LED

Provozní doba:
pondělí 14.00–19.00
středa 8.00–18.00
pátek 12.00–18.00
sobota 8.00–16.00

Sběrný dvůr je určen pouze pro
občanský odpad, nikoli pro odpad
z podnikatelské činnosti. Nelze zde
ukládat bioodpad astavební  odpady.

Technické služby Jeseník a. s.
www.tsje.cz
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Ohlédnutí za Dny seniorů města Jeseníku 2016

Organizátoři akce připravili pestrý program. Foto: Zdena Žichovská. Součástí Dnů seniorů byla návštěva Stezky v oblacích. Foto: Zdena Žichovská.

Město Jeseník ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Jeseník,
Městskými kulturními zařízeními Jeseník a Priessnitzovými léčeb-
nými lázněmi, a.s. Jeseník uspořádali ve dnech 13. až 16. října akci
nazvanou Dny seniorů města Jeseníku 2016. Takto komponovaný
program byl určený hlavně pro naše dříve narozené spoluobčany,
a to již poosmé. 

Co tedy mohli naši senioři zhlédnout či navštívit? Ve čtvrtek to byl pro‐
gram v Divadle Petra Bezruče, v rámci něhož došlo k předání symbolických
šeků rodinám, jež pečují ozdravotně postižené děti atyto se dožily životního
jubilea. Hlavním tématem dopoledního programu bylo „Pojďme si společně
zavzpomínat“. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si také malou retro
výstavku. Vprogramu se představili taneční soubor Trsen, senioři z Domova
pro seniory Javorník, pracoviště Kobylá n. V. a ze Soužití 2005 Mikulovice
a pěvecký soubor Jesen. Jednotlivá vystoupení byla proložena krátkými
scénkami v režii Jarmily Josefíkové a dalších protagonistů. V odpoledních
hodinách pak následovala přednáška Libora Turka „Slovenské hory“. Jed‐

nalo se i o zahajovací přednášku Akademie III. věku. V pátek se uskutečnil
jednodenní zájezd do Dolní Moravy na „Stezku v oblacích“ a prohlídka
kláštera v Hedeči. Sobotní program začal dvěma filmovými představeními
„Teorie tygra“ a počet návštěvníků kina svědčil o kvalitě filmu a jeho vhod‐
ném výběru. V podvečer následoval taneční večer v Kongresovém sále,
kde k tanci i poslechu hrálo Trio Fantasia. Dny seniorů města Jeseníku
2016 byly zakončeny v neděli dopoledne boho službou v kostele Nane‐
bevzetí Panny Marie v Jeseníku a odpoledním divadelním představením
ochotnického spolku Kantoři z Mikulovic hrou „Odjezd nejistý“. 

Dny seniorů nabídly pestrý program, kde si mohl každý vybrat. Soudě
podle ohlasů a v součtu více než 600 návštěvníků jednotlivých akcí byly
Dny seniorů města Jeseníku zpestřením pár podzimních říjnových dnů.
Bez podpory, nejen ve finanční podobě, by však uspořádání Dnů seniorů
nebylo možné. Všem, co se na realizaci podíleli, patří velký dík. 

Bc. Alena Kalinová,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Taneční večer v Kongresovém sále Priessnitzových lázní. Foto: Jan Rotter. Dny seniorů zakončilo divadelní představení. Foto: Petr Cink.

Zájezd seniorů do Prahy
S potěšením oznamujeme všem

seniorům, že i v roce 2017 se usku‐
teční již tradiční zájezd seniorů z Jese‐
nicka do Prahy. Jedná se o akci v rámci
spolupráce Sdružení  měst a obcí Jese‐
nicka a městské části Praha 1, jejiž
organizaci zaštiťuje obec Mikulovice. 

Zájezd se bude konat ve dnech
23.–25. 5. 2017. Cena zájezdu, která
zahrnuje dopravu a ubytování v hote‐
lu včetně snídaní, je 2000 Kč.

Zájemci o účast se mohou přihlásit
od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017 na tel. č.
584 429 100 nebo 775 200 658 nebo
mailem na adresu asistentka@miku‐
lovice.cz. V případě velkého zájmu
budou upřednostněni zájemci, kteří
se této akce ještě neúčastnili.

D. Dostová Jurníková,
Obecní úřad Mikulovice

Akademie třetího věku zve na Adventní táčky 
Advent je časem příprav na
vánoční svátky, kdy zdobíme
naše domovy i srdce setkává-
ním s přáteli či kulturními zá -
žitky. 

Jedno takové adventní setkání
prožijeme ve čtvrtek 15. prosince
v 17 hodin při tradičních Adventních

táčkách v útulném prostředí Klubu
seniorů v Jeseníku v Dukelské ulici.
Program vyplní vybraní žáci ZUŠ
v Jeseníku ze třídy Rafaely Drgáčové,
a to violoncellisté i děti z literárně
dramatického oboru, ústředním tex‐
tem bude letos půvabná knížečka
D. Thomase „Vánoce jednoho kluka

z Walesu“.  Společné chvíle jsou urče‐
ny primárně pro jesenické seniory,
program je ale samozřejmě přístup‐
ný i jejich přátelům a známým, kteří
se chtějí potěšit okamžiky radostné
lidské pospolitosti. Jako vždy si také
společně zazpíváme a naučíme se
novou koledu. (vv)

Přednášky pro seniory a další akce
Připravované přednášky Akademie III. věku pro

seniory v roce 2017: Historie dolování zlata na Jese-
nicku – Pavel Macháček, 26. ledna v 16 hodin. Empe-
dokles aneb Čtyři živly v hudbě a říkadlech – Rafaela
Drgáčová, 23. února v 17 hod. Jak se žije české men-
šině v rumunském Banátu – Ing. Jan Rotter, 30. břez‐
na v 16 hodin. Je zlo přirozenou součástí naší
osobnosti? – Zdeněk Jirásek, 27. dubna v 16 hodin.

Život v přírodě – drobní živočichové – Zdeněk Koneč‐
ný, 25. května v 16 hodin. Slavnostní zakončení Aka-
demie a závěrečné hodnocení: 29. 6. v 16 hodin, CSS
Jeseník, Beskydská 1298. Poznávací zájezdy Akade-
mie: Neogotické zámky polského pohraničí‐Jedrzejów,
Sulislaw, Kopice. Trochu přírody a historie. Další infor-
mace na tel.: 584 498 421, Věra Vymětalová, e‐mail:
vera.vymetalova@mujes.cz, nebo: www.cssjes.cz. (vv)



Při nedávném kulturním dění
jsem v divadle zastavil na slo-
víčko Jarmilu Josefíkovou, která
byla před mnoha lety také ředi-
telkou v tomto kulturním stán-
ku, který nesl název Osvětová
beseda. Na kulturu ani v důcho-
du nezapomněla a ráda se sem
za námi vrací. Z dokumentace
i od ní vím, že se podílela na
předchozí opravě divadla, tak
jsem byl zvědavý na její názor.

Co říkáš na současnou rekon-
strukci divadla?

Konečně má divadlo zase pěknou
novou fasádu, jakou si zaslouží, moc
se mi líbí. Je dobře, když každá gene‐
race starší věci opraví adodá ktomu
něco moderního, funkčního. Nechce
se tomu věřit, ale už je to přes 25 let
od slavnostního otevření divadla po
velké opravě, a to už je vlastně jedna
generace. 

Kdo a kdy rozhodl divadlo opra-
vit?

Když jsem nastoupila v prosinci
1984 do funkce ředitelky, bylo tak
trochu podmínkou, že se s „s tím
musí něco udělat“. Jsem technik
azkušenosti svýstavbou aopravami
jsem měla, asi proto mě tehdy do
funkce schválili. Netušila jsem však,
že je kostlivec ve skříni. Už dříve byl
objednán osvětlovací pult, tehdy se
termíny dodání počítaly na léta. Když
došlo k převzetí, nastal  nerudovský
problém „kam s ním“. Pozvaní tech‐
nici z Divadelní techniky nám ote‐
vřeli oči a dali první impulz k velké
přestavbě. Nic nevyhovovalo. Shnilé
jeviště, elektrika pověšena na dře‐
věných trámech, táhla na kulisy stará,
bez revize, mohla bych pokračovat
dál k jednomu WC pro diváky, ke
stropu podepřeným trámy, kplesni‐
vému přízemí, bylo toho zkrátka
moc. 

Vznikla řetězová reakce: vytvořit
samostatnou osvětlovací kabinu,

prostor pro rozvodnu, kompletní
nové jevištní zařízení… Řekneš
„a“aje ztoho „b“ aještě „c“. Přístavba
se dokončovala bez znalostí divadel‐
ního zázemí, muselo se jednat rychle
a hned. Od staré části nebyl jediný
výkres a bez toho se projektovat
nedá. Stávající stav nechtěl nikdo
zakreslit, až na Ing.P.Bartoníka, který
vše zaměřil adodal výkresy vrekord‐
ním čase. Divadelní technika zpra‐
covala jeviště atrojice Brňáků, která
v Jeseníku právě „dělala“ radnici,
navrhla i přestavbu divadla. Byl to
Ing. P. Kryl, T. Matys a akademický
sochař A. Urban. Ti zohlednili naše
požadavky na provoz avrámci mož‐
ností se pokusili zmalého udělat vel‐
ké a ze škaredého pěkné. Spousta
věcí nás napadala až za pochodu,
například vyklizené kanceláře přímo
lákaly ke spojení a vytvoření malé
výstavní síně atd. 

Viděl jsem fotky rozkopaného
divadla, kde vlastně sídlila kultura
a byla vůbec?

Všechno se dělalo za provozu. My
jsme se odstěhovali do nové přístav‐
by, vzadu byla dílna, sklad, provizorní
kanceláře. Přední budova se celá pře‐

kopala, včetně sálu. Podlahy, stropy,
topení, nová okna, přistavěla se
budova pro WC i jako spojka do přís‐
tavby, abychom nemuseli chodit za
herci přes autobusové nádraží. V tu
dobu nám sloužil starý dobrý „Hasi‐
čák“. Představení a koncerty byly
tam, kurzisté chodili po budově
podle toho, kde se zrovna nebudo‐
valo, některé kurzy byly i mimo. 

Kdo přestavbu prováděl a jak
dlouho trvala?

Přestavba trvala tři roky, od roku
1989 do roku 1991. Zrovna vobdobí
„velkého třesku“, kdy se podniky roz‐
padaly, nové firmy vznikaly, sliby
neplatily a pro mnohé to byla malá
zakázka, moc práce bez lukrativního
výdělku. Vzimním období nastoupili
montážníci zRD BSZ Jeseník, jakmile
se „rozjařilo“ byli pryč azbyli jen bri‐
gádníci, převážně také z RD Jeseník.
Lidé se ještě sehnat dali, ale horší to
bylo snářadím amateriálem. Tenkrát
byla věda koupit krompáč, cement,
půjčit si sbíječku. Toto vše zajišťoval
neúnavný Standa Malcher, který mi
pomáhal ataké nesmím zapomenout
na Ing. L. Kováče z RD Jeseník, který
nám také mnohdy pomohl věci vyře‐
šit. Kolegové a kolegyně bez ohledu
na pracovní náplň byli často vyhnáni
na stavbu, aby natírali, nosili, jedním
slovem makali, když řemeslníci chy‐
běli. Akdyž i to bylo málo, nastoupili
rodinní příslušníci. 

To měli „velkou radost“.
Zvlášť jednou o Vánocích. Čekali

jsme vagon divadelních křesel. Na
Štědrý den jsem si večer oddychla,
ale hned ráno avizo a vagon musel
být do pár hodin vyklizen. To bylo
božíhodové probuzení! Jak říkám,
zlatí rodinní příslušníci a kamarádi.
Navíc jsme sedadla vozili až do lázní,
kde byla asi dva roky uskladněna. 

Na co vzpomínáš nerada, nebo
lépe, co bylo nejhorší?

Právě to zajišťování všeho, od lidí
přes materiál až po nářadí. Nebyl
žádný hlavní dodavatel, bylo všechno
jen na nás, jak si to zorganizujeme
a koho doslova ukecáme. A také ty
nervy při dokončování. Den před ote‐
vřením se večer rozbilo velké zrcadlo
ve foyeru a já jsem v průtrži mračen
sháněla sklenáře po jesenických hos‐
podách, aby ztěch střepů aspoň něco
udělali (podařilo se a zrcadlo slouží
dodnes), když hodinu před slavnost ‐
ním otevřením došlo lepidlo na
dohotovení skleněného sloupu, když
napadl sníh zrovna, když potřeboval
sochař brousit na dvoře skleněné
prvky do paravánů a sloupu, když
někdo přišel říct, že něco nejde. Řídila
jsem se celou dobu heslem: odborník
ví, proč to nejde, pak přijde laik, který
neví, že to nejde a udělá to. 

A na co vzpomínáš ráda? Co si
z toho nejvíc vybavuješ?

Na to, jak jsme byli všichni nadšení
a jak jsme věřili tomu, že to zvládne‐
me, když se začaly kopat základy pro
přístavbu ve dvoře, nebo když jsme
se dívali, jak šikovný jeřábník nasu‐
nuje obrovské traverzy pro jevištní
techniku zvenčí, od autobusového
nádraží otvory ve zdi. Radovali jsme
se zkaždého dílčího úspěchu. VSeve‐
romoravském divadle jsem domlu‐
vila termín slavnostního zahájení
představením Charleyova teta na
19. května a divadlo bylo ještě roz‐
kopané apeníze zradnice zastaveny.
Všechno se ale nakonec stihlo v ter‐
mínu, a ten krásný pocit, když na
představení přišli, kromě oficiálních
hostů, dělníci, brigádníci avšichni ti,
kteří se na opravách podíleli, slav‐
nostně oblečeni, někteří poprvé
v divadle. Na to se nezapomíná.

(JJ+JJ)
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Velká oprava divadla proběhla před více než 25 lety

Budova divadla na snímku z roku 1988. Foto: B. Vogl.

Divadlo se v letech 1988–1991 proměnilo v jedno velké staveniště. Foto: B. Vogl
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čtvrtek 1. prosince v 17 hodin
Kaple
VÁNOČNÍ DOBROČINNÝ KONCERT 
PRO ZVÍŘÁTKA V ÚTULCÍCH
Na koncertě vystoupí soubory a žáci ZUŠ –
Smyčcový soubor Benjamínci, pěvecký sbor
Zvonečky, akordeonový soubor, soubor Jesflet,
Žesťové kvinteto, žáci LDO a další, své práce
představí žáci výtvarného oboru.
Vstupné je dobrovolné, příspěvek půjde na
opuštěná zvířata. Organizátoři uvítají i mate‐
riální pomoc – deky, prostěradla, ručníky, paml‐
sky, ne ale granule pro psy a kočky. Pan Martin
Červený představí příběh opuštěného pejska
se šťastným koncem. Pořádají MKZ Jeseník, 

ZUŠ Jeseník a spolek Jesenické tlapky.

pátek 2. prosince v 17 hodin
Kaple
MIKULÁŠSKÝ KONCERT SOUBORU JESFLET
Koncert s nejen předvánoční tématikou.
Vystoupí soubor Jesflet se zpěvačkou Sárou
Rapčanovou (ze třídy A. Beťákové), žáci var‐
hanního oddělení Karel Kubíček a Klára Ková‐
řová a nejmenší hráči na zobcové flétny.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 2. prosince v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
ŠTUDÁCI A KANTOŘI 
– SLAVNOSTNÍ DERNIÉRA
Veselohra na motivy původní divadelní hry
Jaroslava Žáka a toho nejlepšího, z dnes již his‐
torického filmu M. Friče Škola, základ života.
Divadélko NEZAKOPNEŠ vzniklo před sedmi lety
původně jako soubor volitelného předmětu dra‐
matická výchova na jesenickém gymnáziu. Zatím
největším projektem je současné představení
Študáci a kantoři, ve kterém kromě herců‐štu‐
dáků, účinkují iněkteří učitelé gymnázia, pocho‐
pitelně v úlohách kantorů…! Stálým vedoucím
souboru arežisérem je Michaela Svobodová, uči‐
telka gymnázia. Hrají studenti Gymnázia Jeseník,
scénář a režie prof. Mgr. Michaela Janská.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 60 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 3. prosince v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
MICHAL HORÁČEK & HOSTÉ 
– KONCERTNÍ RECITÁL „NA CESTĚ 2016“
S výjimečným koncertním projektem, který
mapuje tvorbu textaře, básníka a producenta
Michala Horáčka, přijede Michal Horáček osob‐
ně. Zazní především písně, které během třice‐
tileté spolupráce vytvořil se skladatelem
Petrem Hapkou a dalšími interprety. Na kon‐
certu, který posluchačům nabídne výjimečný
zážitek, zazní písně z dílny Hapka&Horáček,
„produkty s doživotní zárukou“, které prověřil
čas, rozhlasový éter i zájem posluchačů mnoha
generací. Zpívat budou František Segrado, Len‐
ka Nová a Ondřej Ruml.
Vstupné v předprodeji 320 Kč, v den konání
380 Kč. Předprodej v místech rezervačního sys‐
tému MKZ Jeseník. Pořádají MKZ Jeseník.

Akce neděle 4. prosince v 17 hodin
Evangelický kostel, Jeseník
2. ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
Účinkují Laudate Dominum a Campanula Vocal.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek poputuje na dob‐
ročinné účely.
Pořádá Českobratrská církev evangelická.

pondělí 5. prosince od 15 hodin
SVČ DUHA, Masarykovo náměstí
MIKULÁŠ DĚTEM
Mikulášská nadílka. Program pro děti od 15
hodin ve SVČ DUHA Jeseník, areál ZŠ Jeseník
v Průchodní ulici. Výtvarné a vyrábějící dílničky
pro děti, vánoční jarmark. Dále od 17 hodin na
Masarykově náměstí zpívaní koled, soutěže,
kouzlení a další. Uvádí Umělecká agentura Lev.
Pořádají MKZ Jeseník a SVČ Duha Jeseník.

úterý 6. prosince v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
JEZDCI, MOTORY, ADRENALIN
Vernisáž výstavy fotografií člena Jesenického
fotoklubu Jiřího Štrajta a Daniela Štrajta ze
světa motorů.
Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 6. prosince v 17 hodin
Kaple
KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ 
ZVONKY A ZVONEČKY
Pod vedením Anny Beťákové.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 7. prosince v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY 
BC. LIBUŠE KRMELOVÉ 
A MGR. FRANTIŠKA MECHA
Představí se žáci ve hře na kytaru, zobcovou
flétnu, trombon a tubu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 8. prosince v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY VÁCLAVA DVOŘÁKA
Představí se žáci ve hře na kytaru a příčnou
flétnu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 9. prosince v 17 hodin
Kaple
VÁNOČNÍ KONCERT 
KYTAROVÉHO SOUBORU
Pod vedením Barbory Uhlířové a Antonína
Slámky.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 10. prosince ve 14 hodin
SVČ DUHA
PEČENÍ VÁNOČKY, CUKROVÍ 
A VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ
Pro dospělé, rodiče s dětmi od 6 let. Přihlášky
předem – do 8. 12. janostakova@duhajes.cz,
pekna@duhajes.cz, cena 100 Kč.
Pořádá SVČ Duha Jeseník.

neděle 11. prosince v 17 hodin
Divadlo P. Bezruče
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Ztřeštěná komedie o rozdílech mezi muži
a ženami, komedie o životě, který všichni dobře
známe a který nás přesto znovu a znovu dokáže
překvapit.
Hrají: Dana Homolová, Daniel Rous, Michaela
Badinková, Martin Kraus. Hru uvádí agentura
Fanny Dany Homolové: www.ctyruhelnik.cz.
Doprodej volných míst v rezervačním systému
MKZ Jeseník. Hra v divadelním předplatném.
Vstupné 270 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 11. prosince v 17 hodin
Evangelický kostel, Jeseník
3. ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
Účinkuje Janáček Luhačovice. 
Vstupné  dobrovolné. Výtěžek poputuje na
 dobročinné  účely.
Pořádá Českobratrská církev evangelická.

Úterý 13. prosince od 10 hodin
Kaple
VÁNOČNÍ KAPLE
K vidění bude vánoční tabule, podávat se bude
vánoční punč a zakoupit si můžete výrobky
Střední školy gastronomie a farmářství, která
akci pořádá.

Úterý 13. prosince v 16 hodin
velký sál IPOS
VÁNOČNÍ ZLATÁ STUHA
Vystoupení klubu moderní gymnastiky La
Pirouette Jeseník, vstupné dobrovolné.

středa 14. prosince v 17 hodin
Kaple
KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY BCA. JITKY MOKOVÉ 
A MGR. JIŘÍHO SVOBODY
Představí se žáci zpěvu, ve hře na zobcovou
flétnu, lesní roh a keyboard.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 14. prosince v 18 hodin
Masarykovo náměstí
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Zpíváme koledy v jeden okamžik po celé ČR.
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 16. prosince v 17 hodin
Kaple
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY ING. JIŘÍHO DVOŘÁKA
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu
a elektrickou kytaru.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

neděle 18. prosince od 9 do 17 hodin
Masarykovo náměstí
JESENICKÁ ZLATÁ NEDĚLE
Vánoční program s jarmarkem, sváteční polév‐
ka. Zahraje revivalová kapela v blocích od 10
hodin. V případě nepřízně počasí bude hudební
produkce zrušena. 
Pořádají MKZ Jeseník.
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neděle 18. prosince v 17 hodin
Evangelický kostel, Jeseník
4. ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
Účinkují Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník a Dět‐
ský pěvecký sbor Zvonky. Vstupné dobrovolné.
Výtěžek poputuje na dobročinné účely.
Pořádá Českobratrská církev evangelická.

pondělí 19. prosince v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
EVA PILAROVÁ – VÁNOČNÍ KONCERT
Jako každoročně se i letos zpěvačka Eva Pila‐
rová vydává na pravidelné vánoční turné. Večer
plný předvánoční pohody a dárků nabídne kla‐
sické vánoční domácí a světové melodie spo‐
lečně s českými koledami. I když je program
laděn čistě vánočně, během koncertu zazní
i největší hity Evy Pilarové včetně Montyho čar‐
dáše, Tureckého pochodu a mnoho dalších…
Jako hosté vystoupí Dětský pěvecký sbor Zvon‐
ky (Jeseník).
Vstupné v předprodeji 290 Kč, v den konání
390 Kč.
Prodej vstupenek ve všech místech rezervač‐
ního systému MKZ Jeseník.
Pořádají MKZ Jeseník.

úterý 20. prosince v 17 hodin
Kaple
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 23. prosince v 18 hodin
Kongresový sál
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Představí se světoznámý Dechový orchestr mla‐
dých ZUŠ Jeseník s dirigenty Milanem Dome‐
sem a Tomášem Uhlířem (umělecký šéf a ředitel
ZUŠ), pak jedinečná Petra Janů se skupinou
Amsterdam. Předprodej v recepci Priessnitz
do 9. 12. 2016 a MONDI‐tour na Masarykově
náměstí v Jeseníku. Vstupné 280 Kč v předpro‐
deji, na místě 320 Kč. Pořádá PLL a.s.

úterý 27. prosince od 19.30 do 1 hodiny
Zimní zahrada
SPOLEČENSKÝ VEČER NA UVÍTANOU
V pořadu „Na kus řeči“ se představí světoznámá
PhDr. Zuzana Bubílková. K tanci a poslechu hra‐
je Tomáš Zápeca. Vstupné 80 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

středa 28. prosince od 15 do 16 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Představí se virtuosní klavírista, mistr světa
z r. 2012 z New Yorku, hudební pedagog, hudeb‐
ní skladatel Petr Bazala.
Pořádá PLL a.s.

středa 28. prosince od 19.30 do 2 hodin
Kongresový sál
NOC S HVĚZDAMI HUDEBNÍHO NEBE
Tančit a bavit se budeme s ABBA WORLD REVI‐
VAL a s hudební skupinou STYL MUSIC
ORCHESTRA. Vstupné 180 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 29. prosince od 13 do 14 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
KLAVÍRNÍ RECITÁL PETRA BAZALY
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 29. prosince od 15.30 do 17 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
JAZZOVÝ KONCERT SKUPINY ALLEGRO
Pořádá PLL a.s.

čtvrtek 29. prosince od 19.30 do 2 hodin
Kongresový sál
NOC S MUZIKÁLOVÝMI HITY
Představí se přední sólisté v MUZIKÁLOVÉM
KOKTEJLU umělecké agentury RichART
a hudební skupina STYL MUSIC ORCHESTRA.
Vstupné 180 Kč. Pořádá PLL a.s.

pátek 30. prosince od 13 do 14 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
KLAVÍRNÍ RECITÁL Petra Bazaly
Pořádá PLL a.s.

pátek 30. prosince od 17.30 do 19.30 hodin
Hudební altán na promenádě
TRADIČNÍ PUNČOVÝ PODVEČER
Kvalitní punč, grog, občerstvení s jedinečnou
skupinou muzikantů, absolventů FMS Brno,
pod taktovkou MUStr. Bc. Tomáše Uhlíře, ředi‐
tele ZUŠ Jeseník. Pořádá PLL a.s.

pátek 30. prosince od 20 do 2 hodin
Zimní zahrada
TANEČNÍ VEČER
Pro ty, kteří se nedostanou na Moravanku do
Kongresového sálu, zahraje k tanci Petr Weiser.
Vstupné 80 Kč. Pořádá PLL a.s.

pátek 30. prosince od 20 do 1 hodiny
Kongresový sál
MORAVSKÝ VEČER
Představí se kompletní světová MORAVANKA
Jana Slabáka. Nainstalujeme i vinný koutek…!
Vstupné 180 Kč. Pořádá PLL a.s.

sobota 31. prosince od 13 do 14 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
KLAVÍRNÍ RECITÁL Petra Bazaly
Pořádá PLL a.s.

sobota 31. prosince od 19 do 3 hodin
Kongresový sál a Restaurace 1837
MAGICKÝ SILVESTR
Ktanci aposlechu hraje populární RELAX BAND
Jana Drejsla z východních Čech a v Restauraci
1837 hraje k tanci a poslechu populární TRIO
FANTASIA Milana Domese. Program, tentokrát
magický, vystřídáme v obou sálech: magická
latina mistrovského páru Alžběta Sokolová
a Jakub Mičkech pod vedením tanečního mistra
Jiříka Burdy, magické skizze věhlasné Věrky
Vybíralové z televizní soutěže Československo
má talent, magické chutě‐barmanshow, magické
housle Tomáše Zápecy, magický tanec Vlaďky,
magický Novoroční přípitek a 15 minut po půl‐
noci magický ohňostroj s hudbou. 
Vstupné 1200 Kč obsahuje veškeré kulturní
dění i s bohatým občerstvením, ale předprodej
pouze do Kongresového sálu, Restaurace 1837
je již obsazena! Pořádá PLL a.s.

neděle 1. ledna 2017 v 15.30 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
NOVOROČNÍ KONCERT
Již tradičně se představí jedinečný soubor JES‐
FLET ZUŠ Jeseník pod vedením Mgr. Dany
Macečkové. Pořádá PLL a.s.

neděle 1. ledna v 18 hodin
Masarykovo náměstí
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ S PŘÍPITKEM
2017
Novoroční přání starosty města. Ohňostroj
a start oslav 750 let města Jeseník.
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 1. ledna od 19.30 hodin do 2 hodin
Zimní zahrada
TANEČNÍ VEČER
Tradiční rozlučkový společenský večer s Kar‐
lem Weiserem. Vstupné 80 Kč. 
Pořádá PLL a.s.

pondělí 2. ledna od 10 do 11 hodin
Hala Léčebného domu Priessnitz
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Ještě jednou vás potěší hudební skladatel, peda‐
gog, mistr světa, virtuosní klavírista Petr Baza‐
la…! Pořádá PLL a.s.

Změny programu vyhrazeny 
vzhledem k datu uzávěrky měsíčníku!

Upozorňujeme návštěvníky Divadla P. Bez-
ruče, že v době od 22. prosince do 8. ledna
2017 je provozní přestávka.
Vstupenky k dostání v ostatních prodejních
místech rezervačního systému MKZ: Kino
Pohoda, CK MONDItour (Palackého ul.), Půj-
čovna elektrokol Jeseníky Tour (ul. 28. říj-
na), IC Katovna (Palackého ul.), Lázeňské
informační centrum Lázně Jeseník, OÚ Čes-
ká Ves, Knihovna Mikulovice, MIC Zlaté
Hory, IC Bělá pod Pradědem, IC Vidnava, IC
Javorník.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2017:
24. 1.  ZELŇAČKA
28. 1.  KONCERT DUENDE
29. 1.  POHÁDKA O ZLÉ KRÁLOVNĚ
29. 1.  KONCERT K 220. VÝROČÍ NAROZENÍ

FRANZE SCHUBERTA

6. prosince–31. ledna
Divadlo P. Bezruče
JEZDCI, MOTORY, ADRENALIN
Výstava fotografií ze světa motorů Jiřího
a Daniela Štrajtových.
Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

13. prosince–31. prosince
Katovna
BIENVENIDOS EN BARCELONA
Vítejte v hlavním městě Katalánska. Výstava
fotografií Jiřího Juráše. Bez vernisáže. Otevřeno
dle otevírací doby IC Katovna. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

Výstavy
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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
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 i velké jsou k dispozici repliky dobových
oděvů, nářadí a náčiní, hudebních nástrojů
a her, pomůcek útrpného práva a mnohé další.
Na zájemce o válečnou tématiku čeká kolekce
zbroje a zbraní, ale také maketa koně k vyzkou‐
šení role válečného jezdce či fragment husitské
vozové hradby.
Výstava je zapůjčena z Dětského muzea
Moravského zemského muzea. Výstavu
doplňují předměty ze sbírek Vlastivědného
muzea Jesenicka. 
Autoři výstavy: Bc. Milan Rychlý, Bc. Kamil
Tomášek. Výtvarnice výstavy: Mgr. Helena
Šiková. 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.
Kurátorka výstavy: 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
18. listopadu 2016–31. ledna 2017 
provozní přestávka
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinc-
kovo kafe“
Otevřeno: pondělí až neděle 10.00–21.00

Vlastivědné muzeum Jesenicka

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

čtvrtek 1. 12. v 18.30 hodin 
VYHRAZENO PRO ČSOB

pátek 2.12. v 18.00 hodin 2D/ TITULKY
sobota 3. 12. v 18.00 hodin 3D/ DABING 

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
Newt Scamander přichází do New Yorku se
svým záhadným kufříkem, ve kterém se nachází
obrovská sbírka vzácných magických tvorů
z jeho cest kolem světa. Co se může stát, když
se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky
a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná)
uniknou z kufříku? Režie: David Yates. Hrají:
Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman,
Katherine Waterstone. Velká Británie, USA
2016. Freeman Ent. 
Vstupné3D 150 Kč. 
Vstupné2D 130 Kč. Mládeži přístupný.

pondělí 5. 12.–úterý 6. 12. v 19.30 hodin
SANTA JE POŘÁD ÚCHYL
Odpudivě neodolatelný kasař Willie je stále
alkoholik, pořád děvkař a už zase na dně. Znovu
tedy obléká santovský oblek a neochotně spojí
síly s bývalým parťákem Markusem, aby na
Vánoce vykradli centrálu určitě zkorumpované
chicagské charity. Režie: Mark Waters. Hrají:
Christina Hendricks, Billy Bob Thornton, Kathy
Bates. USA 2016. Bioscop. Titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let  nevhodný.

středa 7. 12. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
JE TO JEN KONEC SVĚTA
Mladý spisovatel se po 12 letech dobrovolné
izolace ve velkoměstě vrací domů na venkov za
svou rodinou, aby jejím členům oznámil svou

Kino Pohoda

blížící se smrt. Podle Variety dosud nejvyspělejší
film Xaviera Dolana si z festivalu vCannes odnesl
Velkou cenu poroty. Režie: Xavier Dolan. Hrají:
Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard,
Léa Seydoux, Gaspard Ulliel, Arthur Couillard.
Francie, Kanada 2016. Aerofilms. Ti tulky. 
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč. Mládeži
do 12 let nevhodný.

čtvrtek 8. 12.–sobota 10. 12. v 18.00 hodin
ANDĚL PÁNĚ 2
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány,
ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu.
Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne
Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze
stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh!
A cesta k zaslouženému uznání bude volná.
Režie: Jiří Strach. Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák,
Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková, Jiří Bartoška,
Bolek Polívka, Vojtěch Dyk, Pavel Liška, Marek
Taclík, Marian Labuda, Jiřina Bohdalová, Josef
Abrhám, Aňa Geislerová, Veronika Žilková,
Česko 2016. Falcon. 
Vstupné 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupný.

pondělí 12. 12.–úterý 13. 12. v 19.30 hodin
PAŘBA O VÁNOCÍCH
Když vedoucímu pobočky jeho upjatá sestra ve
funkci generální ředitelky společnosti pohrozí,
že jeho pobočku zavře, rozhodne se zachránit
situaci velkolepým vánočním večírkem, na
kterém by ulovil významného klienta, ale
večírek se mu poněkud vymkne z rukou. Režie:
Josh Gordon, Will Speck. Hrají: T. J. Miller, Jen‐
nifer Aniston, Jason Bateman, Kate McKinnon,
Olivia Munn, Randall Park. USA 2016. Freeman
Ent. Titulky.
Vstupné 110 Kč.Mládeži do 15 let nepří -
stupné.

středa 14. 12. v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB
NAŠE POSLEDNÍ TANGO
María Nieves Rego a Juan Carlos se setkali, když
jim bylo 14 a 17 let, a tančili spolu téměř
padesát let. Všechny ty roky se milovali
a nenáviděli a prošli několika bolestivými roz‐
chody, ale vždy se k sobě vrátili. Režie: German
Kral. Hrají: Juan Carlos Copes, María Nieves
Rego. Argentina, Německo 2015. Artcam. Ti ‐
tulky.
Vstupné 100 Kč. Členové FK 90 Kč. Mládeži
přístupný.

čtvrtek 15. 12. v 18.00 hodin 3D/ DABING 
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
Newt Scamander přichází do New Yorku se
svým záhadným kufříkem, ve kterém se nachází
obrovská sbírka vzácných magických tvorů
z jeho cest kolem světa. 
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupný.

pátek 16. 12. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY
sobota 17. 12. v 19.30 hodin 3D/ TITULKY

UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY 98 min.
Poté, co Selene musela chránit svou dceru Eve
před Lycany, kteří doufali, že vytvoří novou
super rasu, a zmaří tak jejich plán, se nachází

VÁNOČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
Děti budou mít možnost vyrobit si originální
vánoční ozdoby ze samoschnoucí hmoty nebo
papíru v prostorách výstavy Vánoce ve Vodní
tvrzi. Určeno pro děti od 6–14 let.
Výtvarnou dílnu povede výtvarnice Mgr. Helena
Šiková,minimální počet účastníků – 2 děti,
maximální počet – 10 dětí, nepočítaje rodiče,
jejichž účast je vítána.Veškerý materiál bude
k dispozici na místě. Cena: 30 Kč.
Workshopy se uskuteční: sobota 10. 12.
9.30–11.00, sobota 17. 12. 9.30–11.00.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba 
1. 9.–31. 12. úterý až neděle 9.00–17.00
hodin

O vánočních svátcích otevřeno v tyto dny:
24. 12. 2016 9.00–12.00
25. 12. 2016 9.00–17.00
26. 12. 2016 9.00–17.00
31. 12. 2016 9.00–17.00
1. 1. 2017 zavřeno
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před další výzvou. Aristokratičtí vampýři
a nemilosrdní Lycani získávají zpět původní
zdroj sloužící k vytvoření nové rasy vytvořené
Alexanderem Corvinusem pomocí DNA. Režie:
Anna Foerster. Hrají: Kate Beckinsale, Theo
James, Lara Pulver, Charles Dance, Bradley
James, Tobias Menzies. USA 2016. Falcon.
Vstupné 2D 120 Kč. Vstupné 3D 140 Kč.
Mládeži do 12 let nepřístupný.

pondělí 19. 12. v 19.30 hodin 2D/ TITULKY
úterý 20. 12. v 19.30 hodin 3D/ TITULKY
středa 21. 12. v 19.30 hodin 2D/ DABING
čtvrtek 22. 12. v 19.30 hodin 3D/ DABING

ROGUE ONE: STAR WARS STORY
První z nové série samostatných filmů Lucas‐
filmu. Vypráví příběh skupiny netradičních
hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili
odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány
Hvězdy smrti. Režie: Gareth Edwards. Hrají:
Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn,
Donnie Yen, Jiang Wen, Mads Mikkelsen, Alan
Tudyk. USA 2016. Falcon.
Vstupné 2D 130 Kč. Vstupné 3D 150 Kč.
Mládeži přístupný.

pátek 23. 12.–pondělí 26. 12. 
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

úterý 27. 12. v 17.00 hodin 2D/ DABING
středa 28. 12. v 17.00 hodin 3D/ DABING

ZPÍVEJ
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon
má poslední šanci zachránit divadlo, které
zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu
kartu, na velkolepou talentovou pěveckou
soutěž, jakou svět ještě neviděl. Režie: Garth
Jennings. Hrají: Matthew McConaughey, Scar‐
lett Johansson, Reese Witherspoon, Taron
Egerton, Seth MacFarlane, Peter Serafinowicz,
John C. Reilly, Nick Kroll. USA 2016. Cinemart.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupný.

úterý 27. 12.–středa 28. 12. v 19.30 hodin
MANŽEL NA HODINU
Manžel na hodinu, jako pokračování mimořád‐
ně úspěšné české komedie a diváckého hitu
z roku 2014, sleduje další osudy čtveřice hráčů
vodního póla z Nymburku, kteří začali pracovat
jako hodinoví manželé. Režie: Tomáš Svoboda.

Hrají: Bolek Polívka, David Novotný, David
Matásek, Lukáš Latinák, Eva Holubová. Česko
2016. Bohemia MP.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let  nevhodné.

čtvrtek 29. 12. v 17.00 hodin 2D/ DABING
pátek 30. 12. v 17.00 hodin 3D/ DABING

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA
Walt Disney Animation Studios uvádí strhující
počítačově animovaný film o nebojácné dospí‐
vající dívce, která se vydává na nebezpečnou cestu,
aby zachránila svůj lid. Režie: Ron Clements, John
Musker. Hrají: Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Auli'i
Cravalho, Jemaine Clement, Nicole Scherzinger,
Temuera Morrison. USA 2016. Falcon.
Vstupné 2D 100 Kč. Rodinné pasy 85 Kč.
Vstupné 3D 130 Kč. Rodinné pasy 115 Kč.
Mládeži přístupný.

čtvrtek 29. 12. v 19.30 hodin
INFERNO
Harvardský symbolog Robert Langdon (Tom
Hanks) se tentokrát ocitá v samotném srdci
Itálie, aby pomohl vyřešit záhadu, jež je
pozoruhodně propojena s jedním z největších
literárních děl všech dob – Dantovým Peklem.
Režie: Ron Howard. Hrají: Tom Hanks, Felicity
Jones, Omar Sy, Ben Foster, Irrfan Khan. USA
2016. Falcon. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

pátek 30. 12. 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 Geislerová,
Ondřej Vetchý, Ema Švábenská, Vilma
Cibulková, Anna Polívková, Jiří Dvořák, Marek
Taclík, Oldřich Vlach, Jana Bernášková, Petr
Čtvrtníček. Česko 2016. Falcon.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

pátek 31. 12.–neděle 8. 1. 2017
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

pondělí 12. 12.–úterý 31. 1. 2017
Vernisáž výstavy 12. 12. v 17.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ
Vystavuje: VLASTA SKŘÍŠOVSKÁ

Výstavy ve foyeru kina Pohoda

Vánoční snění
Jesenický smíšený pěvecký sbor 
• 3. 12. 2016   18.00 hod. 

Kostel  sv. Mikuláše, Mikulovice
• 4. 12. 2016   10.30 hod.

Račí údolí – Javorník, Tančírna
• 16. 12. 2016   18.00 hod.

Kostel sv. Jana Křtitele, Písečná
• 26. 12. 2016   17.00 hod.

Kostel sv. Josefa, Česká Ves 

Ohlédnutí za 
Jesenickými trhy
Vydařená Dýňová slavnost, která se konala
v polovině října, byla poslední v letošní se -
zoně Jesenických trhů. Celkem za tento rok
proběhlo 14 běžných dopoledních trhů 
a 4 trhové slavnosti – Velikonoční, Soused-
ská, Kejklířská a Dýňová. 

Pořadatelky Lenka Sedláčková a Martina Seid‐
lerová ze spolku Sudetikus se snaží na trzích
propojit místní pěstitele, výrobce a umělce,
neziskovky i aktivní občany. Chtějí také oživit
Masarykovo náměstí a podporovat místní eko‐
nomiku a ekologické zemědělství. „Myslím, že
lidé si začínají zvykat, že ve stáncích na náměstí
mohou pravidelně co 14 dnů kupovat čerstvou
zeleninu, ovoce a regionální výrobky přímo od
místních farmářů a producentů, že mají tuto mož-
nost vedle supermarketů. Okruh návštěvníků trhů
pomalu roste, a to nám dělá radost. Trhových
slavností se účastní spousta lidí a máme od nich
velmi dobrou zpětnou vazbu,“ hodnotí Seidlerová. 

Trhovou sezonu 2017 zahájí Velikonoční trho‐
vá slavnost v neděli 2. dubna. Pokud se vám Jese‐
nické trhy líbí a chtěli byste se přidat k týmu
organizátorů nebo se jich účastnit jako prodejci
nebo vystupující, kontakty najdete na stránkách
www.jesenicketrhy.cz.

Těšíme se na spolupráci se stávajícími i nový‐
mi prodejci, umělci, organizacemi a obcemi!

(MS a LS)

Kino Pohoda 
s novým zvukem
Modernizace zvukového aparátu se ještě 
do konce letošního roku dočká jesenické 
Kino Pohoda. Ze stávajících 5.1 kanálů bude
rozšířen na 7.1 kanálový, navíc přibydou
 další drobnosti zvyšující akustický komfort
návštěvníků kina.

Současná zvuková aparatura byla v kině na ‐
instalována během generální rekonstrukce
v roce 2001. Od té doby se na reproduktorech
v kině odehrálo na 5000 představení, a přestože
současný pětikanálový řetězec dlouhou dobu
„věrně sloužil“ a návštěvníkům jesenického kina
zprostředkovával nadstandardní akustický záži‐
tek, jeho životnost se chýlí ke konci. 

Pořízení a instalace nového zvukového řetězce
by mělo vyjít zhruba na půl milionu, přičemž
polovinu částky poskytne Státní fond kinema‐
tografie a druhou polovinu dofinancuje město.
Stávající 5.1 kanálový zvuk bude vyměněn za
7.1 kanálový, vyhovující standardům dnešních
digitálních projekcí, což obnáší i výměnu „doží‐
vajících" reproduktorů a zesilovačů. Integrován
taky bude odposlech pro nedoslýchavé a repro‐
soustava bude nově spolupracovat také s bez‐
drátovými mikrofony, což usnadní pořádání
besed, přednášek či koncertů. Na dodavatele
techniky bylo vypsáno výběrové řízení, v případě
jeho hladkého průběhu proběhne instalace do
konce roku. 

Po digitalizaci, obnově fasády a opravě stře‐
chy se jedná o další investici, která pomáhá
zachovat jesenické kino příjemné, domácké
a přitom stále v souladu s moderními techno‐
logickými trendy. (jj)
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TIP 
NA DÁREK
Stále jste se nerozhodli, jaký
VÁNOČNÍ DÁREK nadělíte vašim
blízkým? Věnujte dárek, který
uzdraví! Vyberte si u nás z bohaté
nabídky Medical Wellness a Well ‐
ness procedur nebo věnujte DÁR-
KOVÝ POUKAZ, který si můžete
zakoupit v přijímací kanceláři
v Schindlerově domě.

UPOZORNĚNÍ
Provozní přestávka
Provozy Priessnitzových léčebných
lázní a. s. budou pro veřejnost uza‐
vřeny od 5. do 27. prosince 2016. 

PF 2017
Vážení a milí Jeseničtí,

děkujeme Vám za přízeň 

v tomto roce a věříme, 

že i v roce následujícím 

budeme Vaše domácí 

lázně – Vaše srdcovka!

NOVINKA

Rádi se touláte po jesenických pramenech? Právě pro vás jsme připravili
stolní kalendář JESENICKÝCH PRAMENŮ 2017. Snažili jsme se v něm
představit nejen mnohé prameny Studničního vrchu a okolí Zlatého chlu‐
mu, ale do kalendária jsme vepsali také všechny kulturní a společenské
akce v lázních i ve městě. Kalendář je v prodeji v informačním centru a na
našich recepcích. Více informací na infocentrum@priessnitz.cz.
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Se statistikou ve Španělsku aneb Projekt škol pokračuje

Uspávání broučků 

Od začátku října se to v Mateřské
škole Kopretina v Tyršově ulici
hemžilo brouky a broučky různých
rozměrů a barev. Děti tvořily
a vyráběly broučky dle vlastní fan‐
tazie z různých materiálů, aby‐
chom je všichni spolu i s rodiči
mohli na zimu uložit, uspat
a zamknout tak les. Naučili jsme
se uspávanky pro broučky, ale kam
je na zimu uložit? S tímto úkolem
nám pomohli rodiče. Vyráběli spo‐
lu s dětmi doma příbytek. Než
nadešel vytoužený karnevalový
den, čekalo nás velké překvapení
– téměř padesát domečků pro
broučky! Ale jakých! Fantazie rodi‐
čů je úžasná. Určitě je to stálo
spoustu času, aby takovou nádhe‐
ru spolu s dětmi vytvořili, proto
bychom jim chtěli touto cestou
moc poděkovat.

Ve čtvrtek 13. října pak nadešel
konečně den, kdy jsme společně
s dětmi, rodiči a Divadélkem Male
Bo ukončili zábavným programem
náš projekt „USPÁVÁNÍ BROUČKŮ“.
Ačkoli nám počasí zhatilo pořádání
akce na školní zahradě, i tak se po‐
dařila. Bc. Jana Matlochová

O titul Král Habiny běželo devadesát dětí
nosti a krásné zážitky byly to nejcen‐
nější, co si žáci odnesli. Jedinou malou
skvrnkou by mohla být neúčast střed‐
ních škol, které po předešlém proje‐
veném zájmu nakonec účast na této
skvělé akci vzdaly. 

Byli bychom velmi rádi, kdyby se
„Král Habiny“ stal tradicí a co více,
aby se této akce zúčastnily i ostatní
základní školy z okresu Jeseník. Váže‐
né dámy apánové, vážení rodiče, ředi‐
telé škol atělocvikáři, pojďme do toho,
vždyť kousek od Vidnavy se tomuto
sportu věnují sportovci z celého světa
amyslím si, že není na místě, aby onás
platilo něco ve smyslu pořekadla, že
„kovářova kobyla chodí bosa“. 

Všem, kteří se podíleli na této akci,
patří velké poděkování. 

Bc. Daniel Krčmář

Základní škola Vidnava ve spolu‐
práci s AŠSK aSVČ Duha Jeseník uspo‐
řádala 11. října pro žáky druhého
stupně všech základních škol a pro
žáky všech středních škol v jesenic‐
kém okrese 2. ročník závodů v orien‐
tačním běhu pod názvem Dny
orientace v přírodě ‐ Král Habiny. 

Hned ráno jsme se sešli v prostoru
tábora Černý potok, kde se nacházela
naše základna. Celkem si „orienťák
přijelo vyzkoušet přibližně 90 žáků
celkem z pěti základních škol, ze Zla‐
tých Hor, Mikulovic, Vápenné, Žulové
adomácí Vidnavy. Pro závodníky byly
připraveny dvě závodní tratě podle
věkových kategorií, které pro ně, stej‐
ně jako minulý rok, připravili naši přá‐
telé z„Haná Orienteering s. r. o.“ v čele
s panem Robertem Zdráhalem. Žáci

Ocenění žáků výtvarného oboru ZUŠ
Učitelé výtvarného oboru ZUŠ Jese‐

ník, Jana Krhánková, Iva Svobodová
a Jan Hanulík, jako každoročně obes‐
lali žákovskými pracemi několik
celostátních amezinárodních soutěží.
Také letos můžeme řadě žáků blaho‐
přát kvýborným výsledkům. Den „D“
připadl na 18. října v Kapli a zábavný
a přitom slavnostní pořad v režii uči‐
telů „výtvarky“ s promítáním ukázek
vítězných prací byl věnován rodičům,
prarodičům, přátelům, žákům celého
výtvarného oboru azejména těm, kte‐
ří reprezentovali naše město vsoutě‐
žích: Toruň (letos známe i výsledky
tohoto ročníku), Evropa ve škole –

dvoukolová celostátní soutěž, Zvíře
není věc, Výročí Karla IV. ‐ celostátní
soutěž MŠMT, Lidice 2016 a Bienále
fantázie – Martin.

Toruň 2014–2015 – Čestné uzná-
ní: Veronika Bajzová, Lenka Horká,
Nikola Kořínková, Sabina Machačová,
Jana Seibertová, Jana Valíčková, Natá‐
lie Zemanová, Marie Straková. Toruň
2015–2016 – Čestné uznání: Anež‐
ka Sloupová, Petr Joklík. Evropa ve
škole –1. místo spostupem: krajské
kolo Olomouc: Natálie Zemanová,
Simona Stiaková  ‐  vcelostátním kole
Čestné uznání.

Zvíře není věc 2016 – 2. místo –

prostorové práce /kolektiv/, Adéla
Podhorná, Karolína Svobodová, Simo‐
na Stiaková, Sofie Müllerová. Čestné
uznání: Markéta Seibertová, vysta-
vovaly:Monika Bandíková, Adéla Bal‐
cárková. Lidice 2016 – Čestné
uznání: Natálie Hrancová, Sára
Tschulíková, Kristýna Joklíková,
Oldřich Psotka. Soutěž MŠMT na
počest výročí Karla IV. – 2. místo:
Natálie Zemanová. Bienále fantázie
Martin – Čestné uznání: Marlene
Hernandezová.

Všem jmenovaným gratulujeme
a těšíme se na další úspěchy výtvar‐
ného oboru. Jana Krhánková

Statistika nuda je? Žáci zapo-
jení do projektu STATS ON LIFE
(česky Statistika v životě) by
vám vysvětlili, že se v žádném
případě o nudu nejedná. Do
dvouletého projektu Erasmus+
Strategická partnerství ve škol-
ním sektoru jsou zapojeny tři
školy  - finská, španělská a čes-
ká. Tou českou školou je jese-
nické gymnázium, které má
s účastí v mezinárodních pro-
jektech již bohaté zkušenosti.

Cílem projektu STATS ON LIFE je
sběr, zpracování a prezentace statis‐
tických údajů z různých oblastí kaž‐
dodenního života. Studenti postupně
vytvářejí dotazníky ve třech tema‐
tických okruzích, sbírají data, učí se
je vyhodnocovat a následně prezen‐
tovat získané výsledky. Komunikač‐
ním jazykem projektu je angličtina.  

Kromě plnění aktivit jsou součástí
projektu i mobility, tj. vzájemné
návštěvy zapojených škol. Studenti
a učitelé tak mají možnost se osobně

poznat, sdílet prezentace a výstupy
projektu, spolupracovat na společ‐
ných aktivitách a poznat prostředí
partnerských škol, měst azemí. První
takové společné setkání proběhlo
v dubnu 2016 v Jeseníku, druhé
setkání se uskutečnilo v posledním
říjnovém týdnu letošního roku ve
Španělsku. 

Do krásného španělského města
Segovia se vydala skupina osmi jese‐
nických gymnazistů v doprovodu

dvou učitelů. Španělští organizátoři
ze školy IES La Albuera připravili pro
všechny účastníky setkání opravdu
bohatý program, ve kterém nechybě‐
la prohlídka historického centra
Segovie se světoznámým akvaduk‐
tem zapsaným v UNESCO, hrad Alcá‐
zar, turistický výšlap do okolních
kopců, návštěva Madridu iprocházka
po zahradách letního královského
sídla La Granja. Studenti byli během
pobytu ubytováni ve španělských

hostitelských rodinách, které více než
vrchovatou měrou oplácely pohos‐
tinnost, které se jejich dětem dostalo
při předchozím setkání v Jeseníku.

Část programu byla samozřejmě
pracovní. Jeseničtí studenti prezen‐
tovali výsledky svého statistického
výzkumu z tematického okruhu
„Rodina a volný čas“ a společně se
zahraničními kolegy připravovali
podklady pro další sběr dat. Velmi
zajímavá byla také aktivita „Dopisy
od prarodičů“, která nabídla histo‐
rické srovnání života ve Frankově
Španělsku, komunistickém Česko‐
slovensku a ve Finsku, nacházejícím
se v šedé zóně mezi Západem
a Sovětským svazem. 

Ano, statistika má opravdu cenné
údaje. Kromě statistických doved‐
ností se studenti také zdokonalili
v angličtině, v historii tří evropských
zemí, přivezli si velké množství zážit‐
ků a zkušeností. Nezbývá než se těšit
na poslední setkání na jaře v Helsin‐
kách.  (Md)

Studenti navštívili také historické památky. Foto: archiv školy

dostali již dopředu připravené mapy
s vytyčenou tratí, elektronický čip pro
zaznamenání jednotlivých kontrol
a po seznámení s pravidly závodu se
odebrali do prostoru startu. Všechny
soutěžní dvojice zdárně doběhly do
cíle, některé dokonce ve výborném
čase. Vítězové byli odměněni diplomy
avelmi zajímavými cenami, ale vlast‐
ně nikdo z účastníků závodu neodešel
s prázdnou, protože získané zkuše‐
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Spolu na jedné lodi 
V průběhu dnů 24. a 25. října pro‐

běhl v celé naší škole projekt „Spolu
na jedné lodi“, který  je součástí gran‐
tu MŠMT z rozvojového progra‐
mu Podpora implementace etické
výuky do vzdělávání v základních
školách a v nižších ročnících vícele‐
tých gymnázií v roce 2016.

Všechny děti se zapojily do témat:
komunikační dovednosti, poznávání
se navzájem, pozitivní hodnocení
sebe a druhých, základy sebeúcty
a úcty k druhým, spolupráce a tvo‐
řivost.

Prvňáčci si společně pomáhali při
pouštění draků a druhý den si poví‐
dali o kamarádství a pokoušeli se
tvořit třídní pravidla. Druháci si uží‐
vali pomoci starších kamarádů
z Gymnázia Jeseník, za což jim patří
veliké díky a učili se vzájemné tole‐
ranci, komunikaci, sebehodnocení
i sebeúcty. Vytvořili spoustu krás‐
ných společných výtvorů a nejen to,
krásně a v klidu a pohodě si ty dva
dny užili. Ve třetích třídách se žáčci
plavčíci rádi pobavili o svých klad‐
ných i ne zcela kladných vlastnos‐
tech, učili se tolerovat jiný názor.
Nejvíc třeťáky pobavily úkoly „Jak to
vidím já“. Mohli totiž popustit uzdu
své bujné fantazii a vymýšlet, co jim
hlavy stačily. Prožili zábavné hry, tvo‐
ření i oblíbené povídání. Všem plav‐
číkům se tyto dva dny vyvedly.

Naši starší plavčíci ve čtvrtých
a pátých třídách si s chutí zahráli na
reportéry, učili se hodnotit a vážit si
sebe, hledat své kladné i záporné
vlastnosti a hlavně se soustředili na
pozitivní hodnocení kamaráda.

Žáci cestovali, učili se toleranci a nechyběla ani zábava

Takto se nazývá projekt, který
v rámci multikulturní výchovy
(financovaný EU) probíhá od září
v naší škole. Celkem se do něj zapo‐
jilo bezmála 50 dětí ze 7.–9. ročníku.
Cílem je seznámit žáky se složitou
problematickou rozdílností kultur
jednotlivých národů a náboženství
s poukázáním na důsledky xenofobie
a rasové diskriminace, které v prů‐
běhu historie vyústily až v genocidu
národů (holocaust) a v omezování
základních lidských práv.

Součástí projektu byly přednášky
na tuto tematiku vedené p. uč. Zlá‐
malovou a p. uč. Grosičovou

a také  workshop s názvem Lidská
práva, předsudky, tolerance, který
byl lektorován dvěma pracovnicemi
pražského vzdělávacího Institutu
Terezínské iniciativy.

Následovala exkurze žáků do pol‐
ské Osvětimi, aby se více dozvěděli
o tématu holocaustu a na vlastní oči

viděli důkazy velkého utrpení lidí
v tomto koncentračním (později
vyhlazovacím) táboře. Den byl pro
všechny emočně náročný, ale záro‐
veň dětem otevřel cestu k zamyšlení
nad životními hodnotami a postoji.

Vyvrcholením celého projektu
byla beseda s pamětníkem, 92letým
Luďkem Eliášem, který se v době
2. světové války dostal z terezínské‐
ho židovského ghetta do koncentrač‐
ního tábora v Osvětimi. Kdo by se
chtěl o jeho životním příběhu dozvě‐
dět více, může zhlédnout dokument
natočený Českou televizí s názvem
Osud číslo A2026 na YouTube.

Nadešel barevný jesenický podzim, který přímo vybízí k různým aktivitám. V období října a začátkem
listopadu jsme v naší škole mimo klasického vyučování podnikli několik činností přitažlivých pro
děti i rodiče, například Podzimní tvoření našich prvňáčků, třídní projekty, sportovní soutěže, tvoření
ve ŠD apod. Rádi bychom se podělili o ty zásadní, ne každý rok se opakující.

Imigrace, emigrace a likvidace národů

Na Nábřežce to žilo!

Vše začalo už 2. listopadu dopo‐
ledne, kdy žáci 5. ročníku zažili
netradiční výuku v budově školy
Nábřežní. Akce probíhala pod
názvem Den otevřených dveří a její
součástí byla návštěva budovy
a seznámení se s učebnami, učiteli,
novými předměty a hlavně staršími
spolužáky, kteří páťáky celé dopo‐
ledne po škole provázeli a věnovali
se jim. 

Kdo se chtěl pak pobavit ve stylu
halloweenského svátku, nacházel se
ten samý den opět na Nábřežní.
Mladší děti s rodiči, starší s nimi i bez
nich, si přišly zpestřit ponurý dušič‐
kový čas a vydovádět se na jedenácti
stanovištích plných aktivit převážně
s halloweenskou tématikou. Pro‐
gram zpestřila nadaná houslistka
Anička Koriťáková z VIII. B skladba‐
mi z filmů Harry Potter a Piráti
z Karibiku, za které sklidila velký
potlesk. Úvodní část zakončilo vyhlá‐

šení deseti nejhezčích halloween‐
ských dýní.

Poté se dav rozptýlil po škole na
stanoviště, kde již byli připraveni uči‐
telé se svými šikovnými pomocníky
z 2. stupně. Některé děti neomylně
zamířily k loňskému hitu Podzim‐
ních slavností ‐ strašidelné stezce
odvahy, jiné si chtěly vyzkoušet hod
na zlou čarodějnici. K dalším úkolům
patřilo házení na ducha, na pyramidu
z dýní, procházelo se slalomem se
zavázanýma očima s navigací rodiče
či kamaráda, ve větší z tělocvičen
byla připravena překážková dráha
a halloweenský bowling, zapřemý‐
šlet se muselo u halloweenských PC
her. Nechyběl ani speciální tanec
s šikovnými instruktorkami z VIII. B.

Závěrečná „židličkovaná“ byla pří‐
jemnou poslední tečkou za pestrým
programem, který si pro všechny
žáky školy připravili učitelé druhého
stupně.

Za kolektiv ZŠ Jeseník Mgr. Svatopluk Sekanina

Podzimní tvoření 
v zemi Děda
Praděda 

Jedno říjnové odpoledne jsme
s dětmi a rodiči prožívali pravou pod‐
zimní atmosféru při pečení brambor,
tvoření z přírodnin a zdobení perní‐
ků.  Rukou šikovné výtvarnice se děti
proměňovaly ve strašidelné bytosti
nebo podzimní víly. Všichni vytvořili
krásné skřítky, strašidýlka nebo
mandaly, které oblékly naši zahradu
do podzimního kabátku.    

Děkuji dětem, rodičům a týmu
školy.

Stanislava Romanová,  
MŠ Jiráskova
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Tipy na výlet – Polsko: Wroclaw
V devítidílném cyklu o tipech
na výlety v polském pohraničí
jsme zavítali do největšího
dinoparku ve střední Evropě,
do míst, kde se těžilo zlato či
k jezerům, která lákají k letním
radovánkám. Každý cyklus ale
jednou končí a ten náš završíme
opravdovou perlou polského
pohraničí, která v sobě skýtá
mnoho krás a k jejímu probá-
dání určitě jedna návštěva
nestačí. 

Wroclaw (počeštěně Vratislav)
Vratislav, město s tisíciletou his‐

torií, které bylo přes čtyři staletí
součástí zemí Koruny české, má
v současné době přes 630 tisíc oby‐
vatel a nechybí zde důležité doprav‐
ní tepny do Varšavy, Katowic,
Drážďan, ani k mezinárodnímu
letišti. Od Jeseníku je Vratislav vzdá‐
lena přibližně 130 km (část cesty
se jede po dálnici – nevysoké mýtné
se platí při výjezdu z dálnice). Vra‐
tislav leží na dvanácti ostrovech
řeky Odry a jejích přítoků, a proto
je také nazývána slezskými Benát‐
kami. 

Dominantu města tvoří Dómský
ostrov s katedrálou sv. Jana Křtitele
a kostelem sv. Kříže, ale pravým
pulzujícím srdcem je náměstí se
svými kavárnami, hospůdkami
a restauracemi, ve kterých je živo
po celý rok. Nejkrásnější pohled je
ovšem na náměstí v adventním
čase, kdy tuto část města provoní
vůně tradičních punčů, svařeného
vína, sýrů či dalších specialit. V blíz‐
kosti náměstí se v rozlehlém barok‐

ním komplexu nachází Vratislavská
univerzita, ve které můžete navští‐
vit její muzeum či barokní perly
Aulu Leopoldina a Oratorium
Marianum. Matematická věž uni‐
verzity pak nabízí úchvatný pohled
na všechny vratislavské krásy z pta‐
čí perspektivy. Na břehu řeky Odry
se rovněž nachází Národní mu ‐
zeum se svými sbírkami středově‐
kého umění či speciální kruhová
budova, ve které je vystaven monu‐
mentální obraz Bitva u Raclawic
o obrovských rozměrech 15 x 114
metrů. Zajímavostí centra města je
také množství trpaslíků, kterých je
dvěstěpadesát. 

Druhým zajímavým centrem je
okolí Haly století. Tato stavba, zařa‐
zená na seznam UNESCO, je místem
konání kongresů, veletrhů či kul‐
turních a sportovních akcí. Přímo
vedle Haly století stojí Pavilon čtyř

kopulí – muzeum moderního umě‐
ní. U tohoto komplexu také nalez‐
nete nádherná místa k odpočinku,
a to japonskou zahradu a multime‐
diální fontánu, u které se odehrávají
speciální multimediální show (hud‐
ba, projekce). V zimě fontána slouží
jako kluziště. Tím však výčet zají‐
mavostí v tomto areálu nekončí.
Hned přes cestu se nachází nejstar‐
ší zoologická zahrada v Polsku. Její
nejnovější atrakcí je afrikárium,
které nabízí jedinečný komplex
představující africké ekosystémy.
Vratislav dále nabízí pro zvídavé
děti v Hydropolisu moderní expo‐
zici věnovanou vodě či v Kolejkowě
největší model železnice v Polsku.
Dospělé návštěvníky naopak může
zaujmout denní či noční plavba po
řece Odře nebo jedna z nejstarších
botanických zahrad v Evropě. Obě
skupiny na závěr jistě ocení rela‐

xační pobyt v místním rozlehlém
aquaparku.

Mezi zajímavá fakta o městě patří
například to, že jej dle legendy zalo‐
žil český kníže Vratislav I., nachází
se zde největší pomník Jana Nepo‐
muckého, v jeho znaku naleznete
českého lva a čestným občanem je
Václav Havel. O tom, že je Vratislav
i kulturním centrem (v roce 2016
evropským hlavním městem kultu‐
ry), jsme se již zmiňovali v červno‐
vém čísle. Vratislav je tedy
historické město s mnoha památ‐
kami, četnými místy určenými pro
odpočinek, ale i poznání, a kulturně
nebývale žije. Další informace
a aktuality naleznete na stránkách
www.wroclaw.pl.

Závěrem tedy nezbývá nic jiného
než popřát, aby se vám výlety nejen
po Vratislavi, ale po celém polském
pohraničí líbily. Jan Mrosek

Nejkrásnější pohled je na náměstí v adventním čase, kdy tuto část města provoní vůně tradičních punčů, svařeného vína,
sýrů či dalších specialit. Foto: Daniel Grodzinski

Kniha vypráví o osudech lidí
O jedinečných

osudech jednačty‐
řiceti lidí z Jesenic‐
ka, Javornicka,
Vidnavska, Žulov‐
ska a Šumperska
v období druhé

světové války, komunismu, sovětské
okupace..., vypráví kniha Vzpomín‐
ky zůstaly od historika Víta Lucuka
z Vikýřovic. Příběhy vychází zauten‐
tických výpovědí pamětníků, které
navazují na projekt občanského
sdružení Post Bellum. Přečtete si
v ní o sudetských Němcích, vojácích
wehrmachtu, o lidech pomáhajících
partyzánům za druhé světové války,
účastnících domácího odboje,
volyňských Češích, lidech, co prošli
koncentračními tábory nebo komu‐
nistickými lágry, o vystěhovaných
rodinách „kulaků“, lidech perzekuo‐
vaných kvůli víře a dalších. 

Jde například o Jiřího Fišera, kte‐
rého si společně se svým jednova‐
ječným dvojčetem Jiřím pro své
zvrhlé výzkumy vybral v Osvětimi
Josef Mengele nebo komunistickou
justicí neprávem odsouzenou Hele‐
nu Kociánovu, která při nehodě
vnápravně pracovním táboře přišla
v jednadvaceti letech o nohu. Téma‐
tem jsou také příběhy obyvatel zani‐
klých osad po druhé světové válce.
Domy sice již dnes nestojí, ale osady
tvořili především lidé, kteří v nich
prožívali své osudy.

Publikace je volným pokračová‐
ním knih Přežili svou dobu a Zapo‐
menutí svědkové aobsahuje desítky
dokumentačních fotografií. V pro‐
deji bude v knihkupectvích na Jese‐
nicku a Šumpersku a ve všech
větších internetových prodejnách.
Knihu vydalo Nakladatelství Pavel
Ševčík – VEDUTA. (pš)

Nová pamětní deska 

Na vlakovém nádraží v Jeseníku byla 8. listopadu slavnostně odhalena
pamětní deska. Ta připomíná tragické události před 78 lety, kdy po Mni‐
chovu 1938 muselo z českého pohraničí uprchnout téměř 370 tisíc lidí.
Jedním z nádraží, odkud odjížděly vlaky s československými občany, byl
i Jeseník. Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé Kruhu občanů ČR
vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, kteří byli iniciátoři této akce,
Český svaz bojovníků za svobodu, Matice Čech, Moravy a Slezska, město
Jeseník a veřejnost. Město Jeseník přispělo na zhotovení pamětní desky
částkou 20 tisíc korun. Text a foto Richard Kapustka
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Program činnosti
KČT Jeseník

3. prosince: Miku-
lášské toulky po
lázeňských prame-
nech. Hrnečky
s sebou.

Délka trasy 10 km, vede Milada
a Franta. Sraz na vlakovém nádraží
v 9.15 hod.  

17. prosince: Předvánoční
vycházka. Jeseník – Bukovice –
Křížový vrch – Čertovy kameny
– Jeseník. Délka trasy 10 km,
vede M. Fryčová. Sraz u kina v 9 hod.
Změna tras vyhrazena – podle
aktuál ního počasí a povahy terénu.
U vycházek organizovaných KČT se
od nečlenů vybírá poplatek 20
korun. Schůze výboru se koná
1. prosince ve 13 hodin v Klubu
seniorů, Dukelská ul., Jeseník. Infor‐
mace o činnosti KČT Jeseník najdete
na http://jesenik.kct.cz/

KČT Jeseník přeje všem turistům
a příznivcům turistiky pohodové
prožití Vánoc  a v příštím roce hodně
našlapaných kilometrů.

Mládež staví slaměné domky ve starých vojenských skladech. Muna teď ožívá
činností cca 15 spolků.

Nejlepší sportovec 
okresu Jeseník 

Okresní sdružení České unie spor‐
tu Jeseník vyhlašuje anketu Nejlepší
sportovec okresu Jeseník za rok
2016. Jsou vyhlášeny následující
kategorie:žáci ažačky, junioři ajuni‐
orky, muži a ženy, nejlepší kolektiv,
trenér, Veterán, Osobnost sportu,
Krajánek (sportovci pocházející
z našeho okresu působící v současné
době ve sportovních klubech mimo
náš region), zdravotně hendikepo‐
vaní sportovci, sportovní akce roku.

Návrhy na ocenění lze zaslat na
sekretariát OS ČUS Jeseník, Dukel‐
ská 1240 jak v písemné formě nebo
e‐mailem s uvedením jména, pří‐
jmení, příslušnost k oddílu, výčet
nejlepších úspěchů v roce 2016.
Jedná se o sportovce, kteří dosáhli
významných úspěchů v zahraničí,
v mezinárodních soutěžích v České
republice, na celorepublikové úrov‐
ni případně na jiných významných
akcích.

Adresa: OS ČUS, Dukelská 1240,
790 01 Jeseník, e‐mail:
cstv.je@email.cz.

Termín podání návrhů je do
10. ledna 2017. Výběr nejlepšího
sportovce provede komise složená
ze zástupců střešních sportovních
organizací, zástupců samosprávy
a sportovních redaktorů tisku. 

V pondělí 27. února 2017 pro‐
běhne vyhlášení ankety. 

Ing. Josef Kalina,
tajemník OS ČUS

Brontosauři se starají o památky i přírodu
Hnutí Brontosaurus
se na Jesenicku
věnuje péči o pří-
rodní a kulturní

dědictví a do této činnosti
zapojuje veřejnost, zejména
mládež a místní obyvatele. Sta-
rá se o místa paměti, například
o oživení zaniklé horské osady
v krásné přírodě Rychlebských
hor, či lesního vojenského areá-
lu Muna u Mikulovic. Také
pečuje o drobné památky roz-
troušené v  krajině, jako jsou
prameny a kapličky. 

Ty nejen obnovuje, ale také se
snaží, aby následně měly své do ‐
brovolné správce. „Když někdo opra-
ví pramen, zasadí strom, nebo se
pokouší konat dobré věci, ten pozná-
vá život jinak. Už nikdy nebude ke
svému okolí úplně lhostejný. Lho -
stejné lidi Jesenicko nepotřebuje,“
poznamenal Tomáš Hradil z hnutí
Brontosaurus. Jak dále uvedl, hnutí

se na akcích o přírodu a památky
stará tak, aby to lidi učilo a aby je
to také i bavilo. Veřejnost tak může
navštívit některé akce, například
populární Folklorní kosení, nebo se
stát dobrovolným správcem drobné

památky, popřípadě se zapojit
i jinak. 

V případě zájmu se ozvěte na
e-mail: tom.hradil@jeseniky‐bron‐
tosaurus.cz. (th)

Foto: archiv hnutí Brontosaurus

Některé drobné památky v okolí mají
své dobrovolné správce. Je však i mno-
ho neobsazených. Máte-li zájem, při-
hlaste se.

Hobitín, slámohliněná přírodní stav-
ba v oživované zaniklé osadě, vznikl
z velké části rukama mladých dobro-
volníků.

Folklorní kosení je tradiční akce, která nabízí kulturní zážitek i užitečnou práci
pro přírodu.

Mladí zálesáci z brontosauřího dětského oddílu Wood craft. Mše svatá za Jesenicko v opuštěné kapli na Chebzí.



Stál jste při zrodu oddílu karate
v Jeseníku. Můžete připome-
nout začátky tohoto sportu? 

Karate do Jeseníku přinesli ze
studia na vysokých školách páno‐
vé Jiří Daniš a Jiří Krajčík v roce
1987 a přibližně za rok byl ofici‐
álně, tehdy ještě pod hlavičkou TJ
Rudné doly Jeseník, zaregistrován
oddíl karate. Ten nyní funguje pod
názvem Karate klub Jeseník.
Z oddílu, který byl původně zále‐
žitostí několika dospělých a stu‐
dentů se stal, s narůstající
popularitou tohoto atraktivního
sportu, postupně oddíl mládežnic‐
ký.

Kolik sportovců prošlo vaším
klubem během jeho historie
a s kterou generací jste slavil
největší úspěchy?

Od svého vzniku (registrace
oddílu) prošlo oddílem určitě více
než tisícovka frekventantů, někte‐
ří zůstali krátce, někteří déle. Za
dobu existence, vyjádřeno počtem
medailí či titulů, dosáhl oddíl
pozoruhodných úspěchů. V krát‐
kosti – máme dvanáct titulů Mistra
republiky, titul Mistryně Evropy,
titul Vicemistr Polska, Akademic‐

ký vicemistr a řadu vítězství ze
Světových pohárů ve Švédsku,
Maďarsku, Polsku a Slovensku. Je
těžké mluvit o nejúspěšnější gene‐
raci, protože úspěchy přicházely
v průběhu celého období činnosti
klubu, nejvýrazněji v letech 1995
až 2000 a 2005 až 2010. V podsta‐
tě se vždy jednalo o generační
výměnu zapříčiněnou odchodem
na studia, za prací apod. Za největ‐
ší úspěch ale považuji především
trvalý zájem mládeže o tento
sport, ochotu a vůli na sobě pra‐
covat a zlepšovat se v době, kdy
pro mladé existuje spousta lákadel
dosažitelných bez větší námahy. 

Jak si stojí nynější členská
základna a jak vidíte budouc-
nost jesenického karate? 

Každoročně se do náborového
kurzu, který klub pořádá již od
založení, hlásí stále noví zájemci.
Ne všichni však vydrží, ale členská
základna je v podstatě mnoho let
stejná, má 50 až 60 členů.
O budoucnost jesenického karate
obavy nemám, a to vzhledem
k velikosti členské základny,
množství talentů i atraktivnosti
tohoto sportu. V tomto směru jsem
optimista. 

Čím může karate oslovit dnešní
děti a odkdy doporučujete tento
sport? Je vhodný i pro dívky a dá
se s tímto sportem začít
v jakémkoliv věku? 

Karate je přístupné všem věko‐
vým skupinám, náš klub přijímá
děti již od 5–6 let a je vhodný jak
pro chlapce, tak i dívky. Děti na
karate láká pestrá paleta pohybo‐
vých aktivit v kolektivu, možnost
soutěžit a porovnat své schopnosti
se soupeři, ale i vědomí, že se
v budoucnu v případě napadení
budou schopni ubránit. 

Jak si stojí váš oddíl v celokraj-
ském či celorepublikovém
měřítku?

Z dlouhodobého hlediska patří‐
me k nejúspěšnějším oddílům

v celokrajském měřítku, pohybu‐
jeme se zhruba na třetím až pátém
místě. Úspěšnost se hodnotí body
získanými v krajských soutěžích,
národních pohárech a umístěním
na Mistrovství ČR a nepřepočítává
se na počet členů. V celorepubli‐
kovém měřítku se klub pohybuje
na 20. až 30. místě ze 100 bodují‐
cích klubů. V jednotlivcích jsou ve
svých kategoriích David Stárek na
3. místě, David Posolda je sedmý
a Markos Hernandez třináctý.

Každý sport se dnes neobejde
bez financí a sponzorů. Jak si
v tomto vede váš oddíl? 

Karate se jako pravděpodobně
každý z řady tzv. ,,malých“ sportů
potýká s nedostatkem financí, tedy
i jesenický klub se bez pomoci
sponzorů a příznivců neobejde.
Tady je namístě poděkovat přede‐
vším městu Jeseník, Olomoucké‐
mu kraji, Severomoravskému

a Českému svazu karate i sponzo‐
rům, bez jejichž pomoci by se klub
při své činnosti neobešel. 

Karate není tak populární jako
fotbal či hokej. Můžete ve zkrat-
ce vysvětlit jeho pravidla?

Pro laika sledujícího v našich
zeměpisných šířkách tradiční
sporty, jakými jsou fotbal, hokej,
házená a lyžování, je karate bráno
spíše jako bojové umění z akčních
filmů a pravidla zná málokdo,
respektive jen ti, kteří se jim zabý‐
vají. Soutěže v karate se skládají
ze dvou disciplín, KATA – označu‐
jící přesnou sestavu obranných
a útočných technik, které jsou
sjednoceny do přesného sledu,
s ustáleným rytmem a půdorysem
pohybu. KUMITE je sportovní sou‐
těž ve volném zápase, simulující
boj dvou protivníků. Způsob a for‐
ma vedení technik i jejich hodno‐
cení je určeno pravidly karate‐do.

Co vám přineslo v životě karate
a neměl jste chuť někdy s tímto
sportem praštit? 

To, co obvykle sport přináší,
tedy radost z pohybu, tělesnou, ale
i duševní zdatnost, protože karate
je tak trochu i životní filozofie.
Mám pochopitelně radost z úspě‐
chů dosažených členy našeho klu‐
bu i ze zájmu o karate v Jeseníku,
což je pro mne motivace, proč
v trenérské práci pokračuji, i když
za více než 25leté období byly
chvíle, kdy jsem o ukončení uva‐
žoval. (rik)
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Karate patří v Jeseníku k nejúspěšnějším sportům

Svatopluk Sekanina s vnučkou Viktorií. 
Foto: Miroslav Táborský

Jeden z nejúspěšnějších karatistů v Jeseníku, čtyřnásobný mistr republiky v kumite,
František Kabourek (na snímku vpravo). Foto: Miroslav Táborský

Desítky pohárů a medailí, úspěchy na mezinárodní scéně. Tím
vším se může pochlubit karate, které začalo psát svou historii
v Jeseníku téměř před třiceti lety. Na začátky tohoto sportu
jsme se zeptali nestora jesenického karate, nositele 5. danu
a jednoho z nejúspěšnějších trenérů na Jesenicku, Svatopluka
Sekaniny. Ten zároveň působí v roli předsedy Karate klubu Jese-
ník i Severomoravského svazu karate a také jako rozhodčí. 
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