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Vážení 
spoluobčané,
v uplynulém měsíci
jsme na radnici pro-
žili složitější období.
Výsledkem je, že

jsme zatím bez starosty, ale chci vás
uklidnit, že udělám maximum pro to,
abyste si toho ani nevšimli. Nejlepší
vedení města je takové, které pracuje,
je tady pro občany, když ho potřebují,
ale jinak o něm nemusí vědět.

Úkolem vedení a zaměstnanců
města by mělo být ulehčovat svým
občanům život a snažit se jim vychá-
zet vstříc. Na radnici se o to snažím
už dlouhodobě, každý, kdo potřebuje,
má dveře otevřené. Snažím se řešit
i „maličkosti“. Protože zdánlivě malé
věci mohou být pro někoho velkým
problémem.

O krok blíže občanům jde nyní
i městský úřad, který od 1. března roz-
šířil úřední hodiny. Chceme, aby
občané Jeseníku měli pocit, že je tady
úřad pro ně. Musím říct, že mám vel-
kou radost i z reakce úředníků, kteří
tuto změnu vítají, zejména proto, že
tyto služby poskytovali i mimo určené
hodiny a tímto opatřením se to jen
dá veřejně ve známost. A změny urči-
tě nekončí, připravujeme i další
novinky (elektronické objednávání,
informování o městě přes SMS zprá-
vy,…). 

Možná se mi to jen zdá, ale mám
pocit, že rozdělování společnosti,
o kterém se v posledních měsících
hodně mluví, se Jeseníku netýká. Sku-
tečně, když mluvím s různými lidmi,
cítím obrovskou chuť posunout měs-
to dál. Jako bychom se tady, daleko
od velkých měst, v horách, semkli
a táhli za společný provaz. 

Nešlo by to bez obrovské energie
lidí, kteří pro nás ostatní dělají věci
nad rámec svých běžných povinností.
Na akcích, které navštěvuji, vidím
jejich chuť něco změnit. Dokázat, že
i Jeseník může být skvělým místem
pro život. Za město budu dělat všech-
no pro to, aby tomu tak bylo.

Zdeňka Blišťanová

Slovo místostarostky
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Informační měsíčník města Jeseník

Rozšíření 
úředních hodin 

Městský úřad Jeseník rozšířil
od 1. března úřední hodiny. 

Odbor dopravy a silničního
hospodářství je veřejnosti
k dispozici v pondělí od 8 do 17,
v úterý od 8 do 12, ve středu od
8 do 17 a v pátek od 8 do 12
hodin.

Na Živnostenský úřad mo ‐
hou občané přijít v pondělí od 
8 do 17, v úterý od 8 do 11.30, ve
středu od 8 do 17, ve čtvrtek
a v pátek od 8 do 11.30 hodin.

Správní odbor má otevřeno
v pondělí od 8 do 17, v úterý od 
8 do 12, ve středu od 8 do 17
a v pátek od 8 do 12 hodin. 

Mimo tyto úřední hodiny si
mohou občané individuálně tele‐
fonicky dohodnout jiný termín.

(MěÚ)

Zastupitelé nového starostu nezvolili

Překvapivě skončila volba nového
starosty, který měl nahradit Adama
Kalouse. Ten se vloni na podzim stal
poslancem Parlamentu ČR a21.úno‐
ra rezignoval, členem zastupitelstva
zůstává. Jana Konvičková funkci sta‐
rostky zastávat ale nebude, v tajné
volbě dostala 10 hlasů, 11 bylo proti.
Místostarostka Zdeňka Blišťanová,
kterou navrhnula opozice, roli sta‐
rostky odmítla. Přesto ale bude měs‐

to zastupovat, a to podle zákona
o obcích. V reakci na výsledek tajné
volby neuvolněný radní Jiří Juráš
(ANO 2011) v pátek 23. února
odstoupil s tím, že na jednání koalice
se byť s výhradami dohodla jedno‐
hlasná podpora Jany Konvičkové, ato
veřejnou volbou. Rada města Jese‐
níku po rezignaci Jiřího Juráše fun‐
guje v šestičlenném zastoupení. Dále
proběhla volba nového radního, kte‐

rým se stal Jiří Jelínek, jenž v komu‐
nálních volbách kandidoval za hnutí
ANO 2011 jako bezpartijní. Neuvol‐
něný radní pracuje jako řidič Zdra‐
votnické záchranné služby. 

Další novinkou na poli komunální
politiky je složení slavnostního slibu
zastupitele města. Václav Šramko
(KSČM) nahradil Františka Mencne‐
ra, který odstoupil ze zdravotních
důvodů. Nový zastupitel je členem
Dopravní komise při Radě města
Jeseníku a Komise pro dopravu Rady
Olomouckého kraje. Pracuje u ČD
jako vedoucí posunu a je předsedou
ZO OSŽ Jeseník. (rik)

Radní Jana Konvičková, kterou po odstoupení Adama Kalouse
prosazovalo na post starostky z pozice nejsilnější strany hnutí
ANO 2011, nezískala na únorovém zastupitelstvu potřebný počet
hlasů. Město nyní vede první místostarostka Zdeňka Blišťanová
(TOP 09).

Město rozdělilo přes 5 milionů korun
Celkem 5 061 000 korun rozdělili radní a zastu-
pitelé města Jeseníku na únorových zasedáních.
Dotace jsou určeny na činnost nestátních nezis-
kových organizací pracujících s dětmi a mládeží
v oblasti sportu a kultury, na činnost organizacím
v sociální oblasti a podporu jednorázových akcí. 

Nejvíce peněz směřuje do individuálních žádostí,
a to ve výši 2 804 000 korun, druhá nejvyšší částka –
1 390 000 korun půjde do sportu. „U jednorázových

projektů – akcí do 20 000 korun bylo rozděleno 507 tisíc
z alokované částky 700 000 korun. Do 2. kola tak zůstává
celkem 193 000 korun, uzávěrka příjmu žádostí je
30. dubna 2018,“ uvedla Vendula Doleželová z Oddělení
školství MěÚ Jeseník. Dotační program na podporu
sociálních služeb byl vyčerpán ve výši 360 000 korun. 

Město obdrželo celkem 96 žádostí o dotaci s poža‐
davkem na 9 488 000 korun. (rik)

Přehled poskytnutých dotací najdete na str. 2

VELIKONOČNÍ SLAVNOST. Více než stovka účinkujících, především dětí,
vystoupila v kulturním programu Velikonoční slavnosti, která se konala
v sobotu 17. března na Masarykově náměstí v Jeseníku. „Dopoledne to bylo
super, přišlo hodně rodičů a prarodičů vystupujících dětí. Odpoledne byla
účast o něco slabší, nicméně atmosféra na náměstí byla výborná, a to i přesto,
že počasí bylo mrazivé a po celý den sněžilo,“ uvedla Martina Seidlerová
z pořádajícího spolku Sudetikus. Text a foto Richard Kapustka
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Jeseník stříbrný v soutěži Zlatý erb
Druhým místem se může
pochlubit město Jeseník v sou-
těži Zlatý erb, ve které o nejlepší
webové stránky a elektronickou
službu usilovalo 14 měst a obcí
Olomouckého kraje. 

Nejlepší internetovou prezentaci
ze všech přihlášených měst má Pro‐
stějov, druhý skončil Jeseník před
Mohelnicí. „Umístění na druhé pří-
čce nás příjemně překvapilo, webové
stránky se snažíme stále zlepšovat.
Také v letošním roce pracujeme na
dalších inovacích, které zpříjemní
občanům náš informační servis,“
uvedl vedoucí oddělení cestovního
ruchu Jan Mrosek. V kategorii obcí
zvítězila Střeň, cenu za nejlepší
elektronickou službu získal Lutín.
„Účelem Zlatého erbu je motivovat
města a obce, aby měly kvalitní
webové stránky a internetové služby,

které lidem například ušetří cestu
na úřad,“ řekl hejtman Olomoucké‐
ho kraje Ladislav Okleštěk. Zájem
obcí o Zlatý erb v regionu roste.

„Účast za Olomoucký kraj byla
v porovnání s ostatními regiony třetí
nejvyšší,“ dodala za organizátory
soutěže Jitka Hajžmanová. (rik)

Matrika
V měsíci únoru se v Jesenické ne ‐

mocnici a. s. narodilo celkem 21 dětí,
z toho rodičům s trvalým pobytem
v Jeseníku 3 děti. Jsou to: Rozálie 
Hudec, Viktorie Králová, Šimon Lukeš.

(MěÚ)

Město rozdělilo na dotacích více než 5 milionů korun
Dokončení ze str. 1
Podpora sportu – činnost sportovních organizací: Basketbal
 Jeseník, spolek, 21 000 Kč; Šachový klub Jeseník, z.s., 35 000 Kč; 
Raft Team H2O Jeseník, z.s., 25 000 Kč; AVZO TSČ ČR Bělá p. Pradě-
dem, p.s., Javorník, 28 000 Kč; Tenisový klub Jeseník, z.s. 24 000 Kč;
KST Jeseník, z.s., 19 000 Kč; Bikros klub Jeseník, 90 000 Kč; 
AC Gamaspol Jeseník, Česká Ves, 115 000 Kč; SKI Řetězárna,
Jeseník, 55 000 Kč. Horolezci Jeseník, z.s., Bělá p. Pradědem, 
59 000 Kč;  Cyklistika Jeseník, 75 000 Kč; La Pirouette, z.s., Mikulovice,
68 000 Kč; Karate Klub Jeseník, z.s.,111 000 Kč; FK Jeseník, z.s.,
252 000 Kč; FBK Jeseník, z.s., Česká Ves, 118 000 Kč; Plavecký klub
Jeseník, Lipová‐lázně, 103 000 Kč; FENIX SKI TEAM Jeseník, z.s.,
192 000 Kč. 
Podpora jednorázových projektů: Tělocvičná jednota Sokol Jeseník
– Plavecké závody pro ZŠ Jeseník, 3 000 Kč; ZŠ Jeseník, Fučíkova – Pla‐
vecká olympiáda bez hranic, 20 000 Kč; Okresní sdružení ČUS Jeseník,
spolek – Vyhlášení nejlepšího sportovce roku 2017, 25 000 Kč; Okresní
sdružení ČUS Jeseník, spolek – 20. ročník ligy ZŠ ve stolním tenisu,
3 000 Kč; Roman Janků Management, s.r.o. – Klasika Viva 2018,
20 000 Kč; Volejbalový oddíl Jeseník, z.s. – Mezinárodní volejbalový
turnaj, 15 000 Kč. Domov pro seniory Javorník, p.o. – Sportovní hry
pro seniory, 7 000 Kč; Společnost Vincenze Priessnitze, z.s. – Týden
Vincenze Priessnitze 2018, 20 000 Kč; PLL, a.s. – Mezinárodní den dětí
2018, 20 000 Kč; Paraklub Jeseník, z.s. – Priessnitzův pohár 2018 – 
XX. ročník parašutistické soutěže, 20 000 Kč; SZUŠ – taneční, s.r.o. – MIA
Festival Olomouc, 20 000 Kč; Cyklistika Jeseník, spolek – Český pohár
mládeže/spastiků, 40 000 Kč; Společnost Vincenze Priessnitze, z.s. –
Dny her v Háji Víly Ozdravy, 20 000 Kč; Základní článek Hnutí Bronto-
saurus WOODCRAFT Jeseník – WOODCRAFT Jeseníky – 10 let trvání,
15 000 Kč. Na Smrťáku, spolek – Jesenická desítka, 7 000 Kč; Na Smrťáku,
spolek – Jesenická šedesátka – 45. ročník, 10 000 Kč; Šachový klub Jese-
ník, z.s. – 28. ročník mezinárodního šachového turnaje JESENÍK OPEN,
20 000 Kč; TJ Šumperk, z.s. – Holba běh na Šerák – MČR v běhu, 
5 000 Kč; Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o. – Vánoční jarmark 2018,
20 000 Kč; Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o. – XVIII. ročník Svato‐

václavského mezinárodního setkání,
20 000 Kč; Charita Jeseník –
 Společně s Vámi, 7 000 Kč; Klub
Vodáků Jeseník, z.s. – Vodácké 
putovní tábory na Jizeře a Ploučnici,
20 000 Kč; Jesenická Cyklistická,
z.s. – Závod Míru U23/Grand Prix Pri‐
essnitz Spa, Nations Cup 2018, Pohár

národů, 50 000 Kč; Spolek přátel umění, z.s. – Varhanní festival a oslavy
70 let ZUŠ Jeseník, 70 000 Kč; PLL, a.s., – 24. reprezentační ples města
Jeseník, 30 000 Kč.
Individuální dotace: Tělocvičná jednota Sokol Jeseník – Úhrada náj‐
mu tělocvičny ZŠ Jeseník, 6 000 Kč; Miloš Matějíček – Seriál turnajů
Velké ceny ČMKV ve stolním tenisu, 4 000 Kč; POST BELLUM, o.p.s. –
Zachraňme a představme příběhy pamětníků událostí z roku 1918,
1948 a 1968 z Ol. kraje, 6 000 Kč; Bc. Jaromír Knotek – Vydání brožury
o historii sáňkařského sportu na Jesenicku, 2 000 Kč; Základní článek
Hnutí Brontosaurus WOODCRAFT Jeseníky – Zajištění činnost 2018,
15 000 Kč; ARPZPD v ČR, z.s. – Klub Jeseník – Celoroční činnost,
20 000 Kč; Bc. Romana Labounková – Závody a seriály – MTB Pro tour,
Mistrovství světa MTB fourcrossu, Český pohár, 20 000 Kč; Sude-
tikus, z.s. – Celoroční činnost, 50 000 Kč. Klub sportovního tance
 Jesenicka, z.s. – Celoroční činnost, 13 000 Kč; Helena Schrommová –
Soustředění v Norsku, 20 000 Kč; SH ČMS – SDH Jeseník – Celoroční
činnost, 35 000 Kč; Gymnázium Jeseník, p.o. – Účast týmu R.U.R na
FIRST LEGO League WORLD FESTIVAL Detroit, USA, 100 000 Kč; Sdru-
žení rodičů tanečního studia Jeseník, z.s – Účast žáků TSLB Jeseník
na Mistrovství světa v mažoret. sportu – JAR, 100 000 Kč; Krytý bazén
Česká Ves, příspěvková organizace – Provoz krytého bazénu, 350 000 Kč;
Spolek přátel umění, z.s., Jeseník – Celoroční činnost, 100 000 Kč; 
FK Jeseník, z.s. – Správa sportovního areálu, 900 000 Kč; FK Jese-
ník, z.s. – Divize muži 2018, 250 000 Kč; Taneční centrum YESDANCE
Jeseník, z.s. – Celoroční činnost, 77 000 Kč; Junák – český skaut, stře‐
disko Slunce Jeseník, z.s. – Skauting v Jeseníku, 55 000 Kč; MRC Krteček
Jeseník – dofinancování projektu „Krteček a spokojené rodiny“, 
140 000 Kč; PLL, a.s. – Provoz kluziště 2018, 126 000 Kč. 
Poskytování sociálních služeb: Charita Jeseník, 31 000 Kč; 
Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, 19 000 Kč; Diakonie ČCE
– Sobotín, Petrov nad Desnou, 27 000 Kč; Darmoděj z.ú., Jeseník, 
138 000 Kč; Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2 (pobočka Jeseník), 64 000 Kč;
Zahrada 2000 z.s., Jeseník, 61 000 Kč.
Individuální dotace v sociální oblasti: Espediente, z.s., 5 000 Kč;
 Maltézská pomoc, o.p.s., 14 000 Kč; Charita Jeseník, 46 000 Kč; Svaz

tělesně postižených v ČR z.s., okres‐
ní organizace Jeseník, 10 000 Kč;
Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých ČR, Jeseník,
35 000 Kč; NIPI bezbariérové pro-
středí, o.p.s., Jihlava, 5 000 Kč; Boé-
theia – společenství křesťanské
pomoci Jeseník, 300 000 Kč. (MěÚ)

Jan Mrosek a Lucie Tenekedzi přebírají ocenění. Foto: Olomoucký kraj

Regionální
kancelář
poslance 
Ing. Adama Kalouse
Adresa:
Zeyerova 918, 790 01 Jeseník
(sídliště Pod Chlumem).
Úřední hodiny: po–pá
8:00–16:00 hod., jiný termín 
lze domluvit po tel. kontaktu.
Kontaktní telefon:
584 459 110, 737 245 428. 
E-mail: sukupovav@psp.cz



Další dvě investiční akce města
se rozběhly během února. Jed-
ná se o rekonstrukci bytového
domu v Tylově ulici č. 652, který
se stane součástí prostupného
sociálního bydlení a výstavbu
Centra společných aktivit, kde
vznikne nová knihovna. Naplno
běží také práce ve sportovní
hale. Níže přinášíme stručný
přehled stavebních činností
těchto akcí k 8. březnu 2018.

Práce ve sportovní hale probíhají
uvnitř objektu, zejména se realizují
sádrokartonové příčky, rozvody
topení, vzduchotechniky a kabelá‐
že. Instalují se předměty zdravo‐
techniky, probíhá pokládka roštu
sportovní podlahy a montáž kon‐
cových prvků. Dokončuje se tribu‐
na, horolezecká stěna je již hotová. 

Uvnitř bytového domu v Tylově
ulici č. 652 probíhají demontážní
a demoliční práce. V některých
bytech bylo již zahájeno zdění pří‐

ček. Dokončení stavby se plánuje
letos v říjnu.

Při výstavbě Centra společných
aktivit zatím proběhly především

organizační přípravy a vyklízení.
Započaly bourací práce uvnitř
dotčených objektů – budovy býva‐
lého loutkového divadla a budovy
bývalého bytového domu. Realizace
díla je naplánována do listopadu
2018. (rik)
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Třídění bioodpadu 
Od 23. března opět začal samostatný sběr bioodpadů od občanů
Jeseníku. Lidé zapojení do systému třídění bioodpadu (při četnosti
svozu 1x 2 týdny) musí mít na popelnici pro zbytkový odpad vyle-
penu známku se zeleným pruhem rok 2016–2020.

Datum svozu bioodpadu: duben – 6. 4, 20. 4., květen – 4. 5., 18. 5.,
červen – 1. 6., 15. 6., 29. 6., červenec – 13. 7., 27. 7., srpen – 10. 8., 24. 8.,
září – 7. 9., 21. 9., říjen – 5. 10., 19. 10., listopad – 2. 11., 16. 11.

Speciální hnědá plastová popelnice na bioodpady je zapůjčena zdarma
občanům, kteří bydlí v rodinných a menších bytových domech. Pokud
objem popelnice nestačí, lze bioodpad připravit ke svozu do otevřených
pytlů o takové hmotnosti, aby je občan sám dokázal zvednout do výše
ramen! Všem ohlášeným osobám zapojeným do systému je poskytnuta
vybraná sleva na poplatku jen při zvolení četnosti vývozu popelnice
1x za 2 týdny (různé slevy nelze sčítat!).

Občané, kteří se chtějí nově zapojit do systému, musí podepsat v tech‐
nických službách smlouvu o výpůjčce nádoby a vyplnit ohlašovací povin‐
nost, kde uvedou všechny členy domácnosti, kteří uvedenou nádobu
budou využívat. Zvolí si četnost vývozu zbytkového komunálního odpadu
z klasické popelnice (1x týdně nebo 1x za 2 týdny = sleva; vývoz pak pro‐
bíhá v opačný týden než svoz bioodpadu). 

V zimním období, tj. po 16. 11. do 22. 3. 2019 se bioodpady nesvážejí
a v této době probíhají vývozy zbytkového komunálního odpadu z kla‐
sických popelnic pro všechny občany 1x týdně, a to v běžné svozové dny.

Pro odložení většího množství bioodpadů nebo rozměrných kusů je
určen sběrný dvůr na ulici O. Březiny (u areálu Technických služeb Jese‐
ník a.s.). Provozní doba: pondělí 14.00–19.00, středa 8.00–18.00.

(TSJ a.s.)

Omezení v dopravě
V ulicích Tyršova a Na Úbočí je v letošním roce plánována rozsáhlá

rekonstrukce vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a plynovodu.
Součástí stavebních prací bude i obnova zpevněných ploch. Předpoklad
realizace záměru je od dubna letošního roku, finální úprava povrchů
bude dokončena v roce 2019. Očekávejte prosím dopravní omezení
v uvedených ulicích. Harmonogram stavebních prací se zpracovává
a bude v průběhu realizace upřesňován. Děkujeme za pochopení.

(MěÚ)

Veletrh pracovních míst
Širokou nabídku volných pracovních příležitostí nabídne Veletrh
pracovních míst, který se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna od 10 do
16.30 hodin v hotelu Slovan na Masarykově náměstí.

Do Jeseníku se sjedou zaměstnavatelé z celého okresu a širokého
okolí. Poptávka bude zejména po technických profesích, pracovnících
v cestovním ruchu a ve strojírenství. Firmy budou hledat například
řidiče nákladních aut a autobusů, opraváře automobilů, operátory, sklad‐
níky, elektrikáře, brusiče, soustružníky, truhláře, konstruktéry, IT spe‐
cialisty, prodavače, pokladní, recepční, kuchaře, číšníky, svářeče,
instalatéry a obchodní zástupce. Zájemci, kteří chtějí přímo na místě
absolvovat s personalisty zúčastněných firem pracovní pohovor, by si
měli vzít s sebou životopis a případně doklady o dosaženém vzdělání
či předchozí praxi. 

Veletrh je určen nejen nezaměstnaným, ale také čerstvým absolventům,
studentům, žákům ZŠ a jejich rodičům. Vstup je zdarma, akci pořádá OHK
ve spolupráci s ÚP Jeseník a městem Jeseník. (OHK)

Táborová škola v přírodě pro seniory

Týdenní pobyt s aktivním celo‐
denním programem, jehož aktivity
si každý účastník může vybrat sám,
se uskuteční v rekreačním středisku

Sigmy Lutín v Domašově nad Bystři‐
cí. Ubytování:pokoje, chatky, sruby.
Strava: plná penze + svačiny + pitný
režim. Cena 2500 korun zahrnuje

ubytování, stravu, dopravu autobu‐
sem z Olomouce, Litovle a Zábřehu
tam a zpět, celodenní výlet autobu‐
sem, zážitkový programový materiál
pro kreativní a sportovní činnosti.
Zájemci se mohou hlásit na e‐mailu:
Milenahesova@seznam.cz. (RS)

Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje organizuje II. ročník
unikátního retro tábora pro seniory – Táborovou školu v přírodě,
a to od 11. do 16. června.

Zastupitelstvo
Ve čtvrtek 19. dubna se koná

zasedání Zastupitelstva města Jese‐
ník v zasedací místnosti budovy
K. Čapka 1147 (IPOS). Jednání
zastupitelů, které začíná v 15 hodin,
můžete sledovat prostřednictvím
Kabelové televize Jeseník nebo
na YouTube. (red)

Nové prostory
Ambulance Jesenická ortopedie

se stěhuje z Jesenické nemocnice
do bývalé polikliniky v Dukelské
ulici, kde nabídne nové služby, např.
rázovou vlnu. Ambulance se poprvé
otevře 3. dubna a bude k dispozici
ve všední dny. Pacienti se mohou
objednávat na tel. 584 412 555.

(red)

Setkání s občany
Nové wellness centrum, hokejová

hala a další sportoviště. To jsou
témata, o kterých se bude diskuto‐
vat na Setkání s občany, které se
uskuteční v pondělí 9. dubna
v 16.30 hodin v Kině Pohoda.
 Pří tomni budou představitelé
a úředníci města, účast přislíbili
i projektanti výše uvedených inves‐
tičních akcí a záměrů. Zvána je širo‐
ká veřejnost, která se do diskuse
může zapojit svými dotazy a připo‐
mínkami, a to nejen na daná té ‐
mata. Tématem dalšího Setkání
s občany budou výstupy z dotazní‐
kového šetření zpracované v rámci
přípravy nových strategických
dokumentů. (red)

Stavební ruch neutichá, začaly další akce

Bytový dům v Tylově ulici prochází rekonstrukcí. Foto: R. Kapustka
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Akademie třetího věku 
Srdečně vás zveme ve čtvrtek 26. dubna 2018, v 16.00 hodin, do Klu-
bu seniorů v Jeseníku, na přednášku, kterou připravili Tereza
Neubauerová, policejní mluvčí Územního odboru Policie ČR Jese-
ník a Miroslav Charouz, krajský koordinátor BESIPu s názvem
„Bezpečně na silnicích“.

Řada z vás jste ještě aktivní řidiči, cyklisté a určitě chodci. Chodec oble‐
čený do tmavého oděvu, nevybavený reflexními doplňky, se pro řidiče
může stát lehce přehlédnutelným. Jaká máte práva, ale i povinnosti na
silnicích, na to se vám pokusí odpovědět výše uvedená přednáška. 

Vstup je volný pro seniory, jejich přátele a známé. Další informace vám
podá Alena Kalinová, OSVZ, MěÚ Jesenik, tel.: 584 498 406. Informace
k Akademii třetího věku rovněž najdete na: www.cssjes.cz. (MěÚ)

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

co změnit ve městě? Přijďte se o ně podělit na další schůzky Rady seniorů,
které se uskuteční v pondělí 9. dubna a ve středu 9. května v 10:00 hodin
v zasedací místnosti radnice města Jeseníku, Masarykovo nám. 167/1. 

Pokud máte zájem zapojit se se svým podnětem nebo pravidelnou
účastí v Radě seniorů, jste srdečně zváni. Bližší informace na tel.
584 498 406, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník. (AK)

Klub turistů Jeseník zve 
6. dubna: Exkurze do Pivovaru Holba v Hanušovicích, vlak v 9:01 hod.,

exkurzi zajistil J. Rulíšek.
7. dubna: Jeseník – lázně – Pomezí – Kopřivný – Horní Lipová. Délka

trasy 13 km, sraz u vlakového nádraží v 8:30 hod. Vycházku připravila M.
Fryčová.

14. dubna: Jeseník – kozí farma Č. Ves – pramen Diana – Mýtinka –
Jeseník. Délka trasy 12 km, sraz u autobusového nádraží v 8:00 hod.
Vycházku připravila M. Vlčková.

21. dubna: Velké Losiny – Žárová – Pekařov – Pusté Žibřidovice – Jin‐
dřichov. Délka trasy 14 km, autobus v 7:45 hod. Vycházku připravila 
D. Podaná.

28. dubna: Nové Losiny – Tři kameny – Přemyslov – Kouty nad Desnou.
Délka trasy 14 km, vlak v 7:46 hod. Vycházku připravila E. Havrilová.

5. května: Májový výstup na Zlatý Chlum – 2. ročník. Sraz účastníků:
8:30 hod. na Masarykově náměstí Jeseník.

Změna tras vyhrazena – podle aktuálního počasí a povahy terénu.
(jš)

Město Jeseník pořádá tradiční jarní

SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
jesenických seniorů se zástupci

města Jeseník.
Akce se koná v úterý 

24. dubna v 15:30 hod.
v městském sále 

na ulici Karla Čapka.
K tanci a poslechu pro Vás hraje

TRIO FANTASIA.
VSTUP ZDARMA.

Občerstvení zajištěno.
Na setkání s Vámi se těší 

členky Komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci
města Jeseník a představitelé města.

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

spojený s odborným výkladem pana Pavla Macháčka

Za krásami Kladska.
Kdy: 22. května 2018

Odjezd z Jeseníku v  7:45 hod.  zastávka u Billy, v  7:50 hod.  od „Yesenky“, 
v 8:00 hod.  zastávka u nemocnice, Lipovská ulice.

Kladsko bylo dlouhá staletí součástí Českého království a rozhodně
stojí za bližší poznání. Tentokrát se vydáme do Kladské Bystřice
(Bystrzyca Kłodzka) a jejího okolí. Starobylé město mající ve znaku
ne náhodou českého lva se pyšní cennými památkami a muzeem
zápalek. Nedaleko od něho se nachází ves Mezihoří (Miedzygorze)
zvaná Slezské Švýcarsko s řadou staveb alpského stylu
a pozoruhodným vodopádem. Cestou zpět se stavíme v lázních
Lądek-Zdrój.

CENA: 270 Kč /doprava, průvodce, vstupenky/

Vzít s sebou: osobní doklady, pohodlnou obuv, svačinu.

Přihlašovat se lze od 3. dubna 2018, 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,
ul. K. Čapka 1147/10 (IPOS), 4. patro, blok B, 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.  

Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník pořádají
Zájezd pro seniory do divadla.

Kdy: 30. května 2018
Odjezd z Jeseníku v  7:45 hod. od Billy, v 7:50 hod. od „Yesenky“, v 8:00 hod.
zastávka u nemocnice, Lipovská ulice.
Opava – zastávka na občerstvení v Globusu Opava
Ostrava – Technické muzeum Vítkovice 
Populárně naučné centrum Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích se
otevřelo v září 2014. Na ploše 14 000 metrů čtverečních jsou celkem 
4 expozice: Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody.
V nabídce je 3D kino a Divadlo vědy. Návštěvníci mohou přijít na kloub
fungování města nebo lidského těla, proletět se strojem času třeba do
pravěku k mamutům. Návštěvníci si mohou projít i výstavu Sexmania. 
Ta vás provede od zrození jedince až po dospělost. Malý svět techniky
odhaluje tajemství technických vynálezů od parního stroje až po
nejmodernější robotizovaná pracoviště a „superchytré“ stroje.
Divadlo Antonína Dvořáka v 18.30 hod: „Don Quijote“
Minkusův komicky laděný balet Don Quijote podle románu Miguela
Cervantese je jedním z nejpopulárnějších titulů světového baletního odkazu.
V choreografii Mariuse Petipy měl balet premiéru v Moskvě roku 1869
a setkal se hned od počátku s velkým úspěchem. Hlavní dějová linie
milostného příběhu o zakázané lásce Kitri a Basila se prolíná s líčením
fantaskního světa Dona Quijota, který se vydal hledat společně se svým
věrným Sanchem Panzou rytířská dobrodružství. Komediální příběh se stává
záminkou pro nádherné, temperamentní taneční dílo. Prosluněné Španělsko,
hudba Ludwiga Minkuse a především strhující tance dají vyniknout virtuózní
technice.
CENA: 400 Kč (vstupenky do technického muzea, divadla, doprava)

Přihlášky od 3. dubna 2018, platbu je nutné uhradit do 3 dnů od přihlášení!
Přihlášky: Bc. Kalinová Alena, MěÚ Jeseník, tel.: 584 498 406, e‐mail:
alena.kalinova@mujes.cz, ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 4. patro, blok B, dveře
č. 437. Bližší 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.  



„Staré koupelny pocházely z šede-
sátých let minulého století, takže
byly už poněkud zastaralé. Chtěli
jsme vytvořit prostory, ve kterých se
ženy budou cítit komfortně a bude
zde plně zachována jejich intimita,“
sdělila vrchní sestra gynekologic‐
ko‐porodnického oddělení Mgr. Iva
Mašlaňová s tím, že nové prostory
jsou vybaveny boxy s masážními
sprchami. Podlahy jsou ošetřeny
protiskluzovou dlažbou. „Zároveň
jsou všechny boxy bezbariérové
s bezpečnými úchyty a signalizací
pro ošetřující personál,“ doplnila Iva
Mašlaňová, která v nemocnici půso‐
bí již od roku 1998.

„Ihned po svém nástupu na oddě-
lení jsem se snažila ovytvoření co nej-
příjemnějšího prostředí pro naše
pacientky. Díky sponzorským darům
od firem a občanů z Jesenicka se nám
podařilo vytvořit útulné oddělení
domácího typu. To, co je dnes již běž-
né, bylo před 20 lety velmi obtížné
prosadit,“ vzpomíná vrchní sestra.
Pacientkám postupně zpříjemnily
pobyt barevné stěny bez olejomalby,
barevné povlečení, záclony, televi‐
zory ašatní skříně na každém pokoji. 

„Za přičinění nás všech, včetně
primáře oddělení, jsme natírali,
vyráběli výzdobu, stěhovali nábytek
a vylepšovali. Dnes je situace zcela
jiná, po odkoupení nemocnice AGE-
Lem se investuje nejen do vybavení
oddělení, ale i do přístrojového vyba-

vení sálů a v neposlední řadě i do
mzdových prostředků. Investice do
koupelen byla vysoká, ale máme vel-
kou radost z toho, že praktičnost
a estetičnost koupelen je na vysoké
úrovni a bude mnoho let sloužit
našim pacientkám. Víte, ženy tráví
v koupelnách více času než muži
a ocení krásné prostředí,“ uvedla Iva
Mašlaňová s tím, že celý kolektiv
oddělení má velkou radost z toho,
že má za loňský rok porodnice na
svém kontě o 10 % více porodů než
v roce 2016. Oddělení vyhledávají
i ženy ze Šumperska a Vrbenska.
„Na zvýšeném počtu klientek má
nemalý podíl také empatie, ochota,
pochopení a úsměv našeho per -
sonálu. Zavádíme nové metody
a postupy na stále vyšší úrovni 
a snažíme se kromě čistoty a hezké-
ho prostředí uspokojovat bio-psy-
cho-sociální potřeby nemocných. Je
to nejvíc, co můžeme našim mamin-

kám i klientkám dát, ale věřím, že
to není málo,“ míní Mgr. Mašlaňová
a na otázku, co říká lidem, podle
kterých je v nemocnici protěžována
gynekologie, odpověděla: „Ještě
v tomto roce se započne s úplnou

přestavbou všech oddělení a celého
pavilonu B. Všechna oddělení budou
mít nové nejen koupelny, ale i nové
vybavení. Věřím, že tak budou
konečně spokojeni již všichni naši
pacienti.“ (JN)

Krteček funguje v Jeseníku již 17 let a jako nezisková organizace slaví
letos čtrnácté narozeniny. Proto jsme pro rodiny s dětmi nachystali bohatý
program, abychom společně mohli oslavit další rok fungování našeho
centra. 

Oslavy zahájíme v pondělí 9. dubna, kde se zaměříme na zdravou výži‐
vu s prvky koučinku. MUDr. Romana Palčová nám přijde povykládat na
téma METABOLIC BALANCE, což je unikátní výživový program určený
pro redukci tělesné hmotnosti a pro úpravu látkové výměny v těle. Zároveň
proběhne měření na přístroji IN‐BODY.

V úterý 10. dubna nás čekají Čokoládové hrátky. Ve spolupráci s XOCO‐
LATL, jesenickou čokoládou si pochutnáme na kvalitní čokoládě, třeba
v kombinaci s ovocem. A protože chceme slavit i s většími „Krtečkovými
dětmi“, budou Čokoládové hrátky i v odpoledních hodinách.

Ve středu 11. dubna budeme zdravě a hlavně správně cvičit s naší
fyzioterapeutkou Kamilou Benešovou. Čeká nás spousta říkanek, básniček,
písniček a rozmanité cvičební pomůcky pro zdravý vývoj dětí. Odpoledne
bude zaměřeno na těhotné maminky a na posilující cvičení po porodu.

Ve čtvrtek dopoledne 12. dubna se ponoříme do pohádek a příběhů,
které nám povypráví Marie Vršanová, která má v Krtečku na starosti pro‐
gram Logohrátky a Potřeba doteku a hry.

V pátek 13. dubna oslavy zakončíme „třešničkou na dortu“, a to poví‐
dáním na téma Móda a duše v podání Jany Jehličkové. Zajímá vás, co je
vaší přirozeností, v čem se lišíte či v čem jste výjimeční? Pokud ano, je
tohle téma právě pro vás.

Milí rodiče a prarodiče, tímto vás srdečně zveme na narozeninový pro‐
gram Krtečka. Prosíme o nahlášení vaší účasti na jednotlivé dny z důvodu
omezené kapacity prostor centra. Bližší informace najdete také na webu
www.krtecekjesenik.cz, FB Krteček Jeseník nebo na letácích.

Za MRC Krteček Jeseník Alena Řehová, Marie Vršanová, 
Kamila Benešová a Markéta Procházková.
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Nemocnice zrekonstruovala koupelny pro pacientky

Program akcí v narozeninovém týdnu MRC Krteček Jeseník:
9. 4. METABOLIC BALANCE 9.00–12.00 hod.

10. 4. ČOKOLÁDOVÉ HRÁTKY 9.00–12.00 a 15.00–18.00 hod. 

11. 4. CVIČÍME ZDRAVĚ A SPRÁVNĚ 9.00–12.00 a 17.30–19.30 hod.

12. 4. POHÁDKY A PŘÍBĚHY 9.00–12.00 hod.

13. 4. MÓDA A DUŠE 9.00–12.00 hod.

Krtečkův narozeninový týden aneb Pro každého něco
Rádi se bavíte, slavíte, mlsáte a chcete  se dozvědět něco nového? Pokud ano, máme pro vás dobrou zprávu. Mateřské a rodinné
centrum Krteček slaví narozeniny, a to od pondělí 9. dubna do pátku 13. dubna. Každý den dopoledne od 9 do 12 hodin a některé
dny odpoledne bude připraven zajímavý program společně s již tradičními Krtkovými dorty. 

vystudovala Střední zdravotnickou
školu ve Svitavách, kde po maturitě
nastoupila do Okresního ústavu národ‐
ního zdraví jako všeobecná sestra na
ORL oddělení. V roce 1983 se přestě‐
hovala za manželem do Jeseníku, kde
pracovala 15 let v Priessnitzových

léčebných lázních. Po absolvování specializačního stu‐
dia v gynekologii a Managementu v ošetřovatelství
zastává od roku 1998 funkci vrchní sestry porodnic‐

ko‐gynekologického oddělení Jesenické nemocnice. 
Absolvovala zkoušky auditora a kurzy Spojené akre‐
ditační komise zabývající se řízením a hodnocením
kvality zdravotní péče a akreditací zdravotnických zaří‐
zení. Připravovala nemocnici na certifikaci, kterou zdra‐
votnické zařízení úspěšně obhájilo. Je absolventkou
Trenčínské university Alexandra Dubčeka na fakultě
zdravotnictví, svůj magisterský diplom obhájila na
lékařské fakultě Masarykovy university v Brně ve stu‐
dijním programu Specializace ve zdravotnictví.

Pacientkám gynekologicko-porodnického oddělení Jesenické
nemocnice zpříjemňují pobyt v nemocnici nové, moderní kou-
pelny. Modernizace na gynekologickém oddělení trvala dva měsí-
ce a přišla na více než 350 tisíc korun.

Nový ultrazvuk v gynekologicko-porodnické ambulanci. Foto archiv JN

Mgr. Iva Mašlaňová 
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Jaro v jazzových rytmech aneb Minifestival se vrací
Nejeden milovník jazzové hudby si ještě vzpomene alespoň na některý ze čtyř ročníků hudebního minifestivalu Jazz pod Pradědem,
který se odmlčel v roce 2015. Budiž dobrou zprávou, že Jazz pod Pradědem se letos do kulturního kalendáře vrátí, a to 7. dubna 2018
pod střechu jesenického Blue-s clubu.

Více než 19 000 diváků
navštívilo vloni Kino Pohoda
Jesenickému Kinu Pohoda se daří i v době zaslíbené digitální
distribuci. Dokazují to čerstvě dostupné statistiky provozu za rok
2017. Téměř tři stovky odehraných představení navštívilo přes 19
tisíc diváků a žebříček nejnavštěvovanějších filmů je rozmanitý.

Oproti roku 2016 návštěvnost kina mírně poklesla ‐ tehdy do kina zamí‐
řilo 22 299 diváků, vloni 19 168. Je ovšem nutno zmínit, že bylo odehráno
o několik představení méně, především vlivem technické pauzy kvůli
přechodu na nový, 7.1 kanálový zvuk. Zatímco v roce 2016 se opona před
plátnem rozestoupila 306×, vloni bylo odehráno 296 představení. Prů‐
měrná návštěvnost na 1 představení v jesenickém kině činila 65 diváků,
což v celorepublikovém hodnocení více než 200 sledovaných kin řadí
Jeseník na 30. místo (co do návštěvnosti v absolutních číslech by pak bylo
Kino Pohoda 116.). Pro srovnání – kino, které vloni navštívilo nejvíce
diváků vůbec, pražský multiplex Cinestar Nový Smíchov, má průměrný
počet diváků na představení ani ne poloviční. Divácky nejsilnějším měsí‐
cem byl březen, kdy si do kina našlo cestu 2367 milovníků filmu.

Divácky nejúspěšnějším snímkem minulého roku se stal rodinný
animovaný film Já, padouch 3, který navštívilo 894 diváků. Z českých
snímků slavil největší úspěch nový režijní počin Jana Svěráka Po strništi
bos, na který se prodalo 811 lístků. V pořadí nejúspěšnějších snímků
následuje romantické drama Padesát odstínů temnoty (786), nový příběh
notoricky známých kreslených postaviček Šmoulové: Zapomenutá vesnice
(758) a pokračování výpravné série dobrodružných filmů Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta (752). 

Kino Pohoda neožívá ale pouze filmem, hostí také další akce. Ve foyer
se pravidelně střídají výstavy fotografií a výtvarného umění. V sále se
mimo představení (včetně těch pro školy a seniory) uskutečnila řada
besed, školních akcí, setkání s občany či ceremonií, jako například hod‐
nocení nejúspěšnějších účastníků Tříkrálové sbírky či předávání ocenění
Policista roku. Kromě již zmíněného přechodu na moderní zvuk došlo
v loňském roce také ke zprovoznění systému prodeje elektronických vstu‐
penek. (jj)

Festival Jazz pod Pradědem vznikl
v roce 2012 a má za sebou čtyři
úspěšné ročníky. Původní myšlenka
festivalu zůstala za ta léta prakticky
beze změny. Cílem je dostat do Jese‐
níku zajímavé aatraktivní interprety
dnes často opomíjených jazzových
subžánrů, a to jak z Česka, tak ze
zahraničí. Zároveň se festival snaží
zapojit do svého programu talento‐
vané muzikanty zmístní líhně, jakou
je kupříkladu ZUŠ Jeseník, a oživit
jazzem nejen kluby, ale klidně iveřej‐
ná prostranství či lázeňské prostory.
Festival ukazuje, že jazzová hudba
a její odnože nejsou automaticky
nepřístupnou věcí pro úzký okruh
posluchačů, ale přináší dobrou zába‐
vu pro každého, kdo je schopen vživé
hudbě ocenit maximální nasazení
a cit kombinovaný s instrumentál‐
ním mistrovstvím.

Ač bylo zvykem pořádat Jazz pod
Pradědem v podzimních měsících,
tentokrát rozkvete na jaře, a to již 7.
dubna na pódiu jesenického Blue‐s
clubu. Návštěvníci se mohou těšit
hned na tři rozmanitá seskupení.

Domácí prapor ponesou mladí, ale
neúnavní a talentovaní muzikanti
z Funky Bonkers. Kvartet složený ze
žáků ZUŠ Jeseník jste v roce 2017
mohli vidět při několika různých pří‐
ležitostech uvnitř ipod širým nebem,
kde zaujal své bytnými coververzemi
popových i rockových hitů v netra‐
dičním nástrojovém obsazení –trub‐
ka, saxofon, tuba, bicí. Funky Bonkers
jsou koncert od koncertu lepší
a sebejistější a určitě se postarají
o svěží start večera.

Behind The Door zFrýdku‐Místku
pamatují již premiérový ročník Jazzu
pod Pradědem a letos se vrací na

místo činu. Vmezidobí stihla šestice
kamarádů, hrajících spolu od základ‐
ní umělecké školy, vydat kriticky oce‐
ňované album „Proti proudu”
(2016), zahrát si na festivalech jako
Colours of Ostrava nebo Jazz Dock či
pilovat svou individuální kariéru
v kapelách jako Vltava či Čechomor.
Behind The Door se nebojí křížit
a fúzovat nejen jazzové subžánry –
najdete u nich prvky fusion, latino
jazzu či moderního jazzu, ale také
rocku, popu či folku. 

Excelentního kytaristu Rudyho
Horvata není v Jeseníku třeba příliš
představovat. Se svou kapelou Rudy

Horvat Group se ostatně vrámci Jaz‐
zu pod Pradědem předvedl již dva‐
krát, naposledy právě v roce 2015.
Tentokrát ovšem přijede s perso‐
nálně spřízněným, ale hudebně
značně odlišným projektem Rudy
Horvat & Surf Tricks. Kvartet zku‐
šených muzikantů se tentokrát
inspiroval na kalifornských plážích
60. let, kde má kořeny žánr surf roc‐
ku reprezentovaný jmény jako The
Beach Boys, Dick Dale nebo The
Ventures. Surf rockový základ
ovšem kapela obohacuje o jazzové
postupy a výsledkem tak je neotřelá
žánrová fúze, která je zábavná,
dynamická, volnomyšlenkářská
a přitom komplexní. I kdyby v dub‐
nu opět čaroval Mrazík, Surf Trick
jsou zkrátka plní slunce.

Koho výše předestřené jazzové
menu zaujalo, nechť si v kalendáři
poznačí sobotu 7. dubna 2018. Kon‐
cert začíná ve 20 hodin vjesenickém
Blue‐s clubu, vstupné činí 120 korun.
Pořadateli jsou Spolek přátel umění
aZUŠ Jeseník, generálním partnerem
firma Naturfyt ‐ BIO. (jj)

Kapela Funky Bonkers vloni zahrála na Sousedské slavnosti. Foto: archiv
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Kytarový orchestr a Zvonky ZUŠ Jeseník slaví 20 let

Víte, že spolu s Kytarovým orche‐
strem oslaví své kulatiny také
pěvecké sbory Zvonky a Zvoneč-
ky? Tak hezky popořádku. Pěvecký
sbor Zvonky založila v roce 1998
učitelka Anna Beťáková. Zájemců
o zpěv bylo opravdu mnoho, a tak
spolu se Zvonky založila i sbor pro
začínající malé zpěváky a zpěvačky
Zvonečky. Sbory postupně získá‐
valy mnoho zkušeností a úspěchů,
spolupracovaly s mnoha tělesy
(Dechový orchestr, Smyčcový
orchestr, Flétnový soubor, finský
sbor Kirviset a další) a zúčastnily
se společně s Kytarovým orche‐
strem mnoha festivalů na Sloven‐
sku, v Polsku, Chorvatsku, Francii
a Finsku. 

Kytarový orchestr byl na počát‐
ku jen malý soubor dvanácti kytar,
který založila učitelka Carmen Lan‐
gerová. Mladé kytaristy však spo‐
lečné hraní bavilo, a tak se soubor
postupně rozrůstal. Když po pěti
letech činnosti předala taktovku
učiteli Václavu Dvořákovi, bylo jich
na dvě desítky. Kytarový orchestr
se zúčastnil několika soutěží (Praž‐
ské struny, Hradecké Guitarreando)
a festivalů v ČR  i zahraničí. Postup‐
ně došlo i k rozšíření nástrojového
obsazení. Přibrali jsme hráče na
bicí, baskytaru, ukulele, akordeon
a flétny. Jako sólisté s námi spolu‐
pracovalo mnoho hráčů ZUŠ i mimo
ni (např. Vít Hanulík – mandolína,
Jiří Svoboda – zpěv, Iva Vondruško‐

vá – pozoun, Vilém Juřena – akor‐
deon, Tomáš Pohl – kytara, Španěl
Manuel Alonso – kytara).

Děkujeme našim sponzorům
a přispívatelům: město Jeseník,
AKRHK Praha, Autocampink Bob‐
rovník, Spolek přátel umění, Foto
Sylva Janhubová, Horský hotel Ski‐
land, Zemědělské družstvo Jeseník,
Czech product, Ekostavby HZ, Kvě‐

tinka Iris, MUDr. Jaroslav Novotný,
Ladislav Lukeš a další.  

Koncert k 20. výročí založe-
ní Kytarového orchestru a sbo-
ru Zvonky se koná v Kongreso-
vém sále Priessnitzových lázní
Jeseník v sobotu 7. dubna v 15
hodin. 

Více na www.ko.jesenik.com
Václav Dvořák

Bývá tradicí, že každoročně v jarních měsí-
cích máme příležitost vyslechnout si umění
jesenických orchestrů. Dechový orchestr
mladých odehrál svůj jarní koncert 24.
března a 14. dubna zahraje smyčcový
orchestr. My kytaristé máme svůj jarní kon-

certní den v sobotu 7. dubna. A k tomu ještě kulaté výročí! Již od
rána bude v Kongresovém sále živo. Čeká nás náročná generální
zkouška Kytarového orchestru a pěveckého sboru Zvonky, zkouška
tanečnic a dolaďování všech detailů. 

Kytarový orchestr a sbor Zvonky ZUŠ Jeseník. Foto: archiv ZUŠ

Přijďte „zapařit“ do muzea
Říkají vám něco názvy Atari, Commodore, IBM nebo Sinclair?
Vzpomínáte na hry jako Pac-Man, Space Invaders, Lemmings,
Dynablaster či Street Fighter? Ať se již řadíte mezi pamětníky
prvních počítačů a herních konzolí, nebo naopak patříte k mladším
ročníkům a chtěli byste zažít počítačový pravěk, navštivte inter -
aktivní výstavu Retrogaming – počátky osobních počítačů ve
Vlastivědném muzeu Jesenicka.

Prakticky všem generacím je
věnována putovní výstava historic‐
kých počítačů z Regionálního
muzea v Litomyšli, která zachycuje
historii výpočetní techniky od jejích
počátků po polovinu 90. let 20. sto‐
letí. Návštěvník bude mít možnost
zhlédnout její postupný vývoj
v podobě prvních domácích počí‐
tačů a herních konzolí zejména 
z 80. let, jak domácích jako IQ 151
nebo třeba Didaktik, tak výše
 zmíněných zahraničních strojů.
Důraz je přitom kladen na vývoj
počí tačových her. Výstava vedle
histo rických počítačů
a konzolí seznámí
s největšími herními
hity, dobovými časo‐
pisy, plakáty, proble‐
matikou pirátství
a dalšími zajímavost‐
mi. K vidění bude rov‐
něž úplně první
notebook s integrova‐
nou tiskárnou na svě‐
tě – Epson HX‐20.

Tehdejší techniku

a hry však bude možné nejenom
spatřit přes sklo vitrín. V takzva‐
ném pařanském doupěti v podobě
herny s historickými počítači, her‐
ním automatem (se Street Fighte‐
rem II) a moderními PC s emulátory
se budete moci nechat vtáhnout do
hráčského světa několika desetiletí
nazpět a vyzkoušet celou škálu
dobových her, které díky své
 nedokonalé grafice a zvuku prav‐
děpodobně vykouzlí mladším ná ‐
vštěvníkům úsměv, pamětníkům
však jistě přivodí nostalgickou ná ‐
ladu.

Výstavu zahájí
3. dubna v 18 hodin
slavnostní vernisáž
v Hlavním výstavním
sále Vodní tvrze.
Navštívit ji bude mož‐
né od úterý do neděle
od 9 do 17 hodin,
v červenci pak každý
den. Vstupné činí
40/20 Kč. Výstava
končí 8. července.

(VMJ)



Masopustní úterý
Jak si připomenout krásné lidové

tradice? Třeba právě na masopustní
úterý. Už od rána se děti mohly těšit
na zajímavé vyprávění o masopu‐
stním období, které začíná na Tři
krále a končí Popeleční středou. Při‐
pomněly si pokrmy, které naši před‐
kové jedli a zjistili, že stejně jako
my rádi mlsali a bavili se – maso‐
pustním průvodem, krásnými mas‐
kami, ale i hudbou a tancem.
A hlavně bylo důležité, že se sešli
všichni sousedé a mohli si popoví‐
dat. Na to my v dnešní uspěchané
době často zapomínáme. Po maso‐
pustu přichází období čtyřicetiden‐
ního půstu až do Velikonoc, aby se

naše tělo očistilo a připravilo na
jaro. My půst držet už ani neumíme,
ale alespoň jsme vyrobili hezké
papírové masopustní masky. Odpo‐
ledne se většina z nás se svými mas‐
kami zapojila do masopustního
průvodu, obešli jsme náměstí, potě‐
šili lidi na radnici a zapili to horkým
čajem.

Jesenická liga 
Ve čtvrtek 22. února se naše děv‐

čata vydala do Bělé pod Pradědem
na 1. kolo Jesenické ligy mladších
žákyň ve florbalu. V tělocvičně se
utkala se Základní školou Česká Ves,
Bělá pod Pradědem a Gymnáziem
Jeseník. Hrálo se dvoukolově sys‐

témem 3+1 každý s každým. V šesti
utkáních náš tým 4x vyhrál, 2x
remizoval a s celkovým skóre 16:7
jednoznačně zvítězil. 

Úspěchy v olympiádě 
Slovo olympiáda bylo nyní velmi

často skloňovaným pojmem a my,
učitelé a žáci ZŠ Jeseník, jsme pyšní
nejen na výkony našich sportovců
v Jižní Koreji, ale i na medaile, které
získali úspěšní řešitelé okresních
kol ve vědomostních soutěžích.
V konkurenci základních škol okre‐
su a jesenického gymnázia zvítězil
v zeměpisné olympiádě Tomáš
Budina z VI. A (kategorie A) a po ‐
myslnou bronzovou medaili získal

Tomáš Jurčaga z VII. A (kategorie
B). V dějepisné olympiádě obsadil
Martin Vogl z VIII. A. třetí místo.
Tomáš Budina a Martin Vogl budou
reprezentovat naši školu v kraj‐
ských kolech na konci března.

Soutěž v angličtině
I letos byla naše škola poctěna

návštěvou nejlepších angličtinářů
z jesenického okresu. 

Ve středu 21. února proběhlo na
pracovišti Nábřežní okresní kolo
Konverzační soutěže v anglickém
jazyce. A vítězové školního kola
kategorie IA (6. a 7. tříd) a kategorie
IIA (8. a 9. tříd) opět prokázali skvě‐
lou jazykovou úroveň. Blanka Kyr‐
kitsou ze VI. B ve vyrovnaném
„souboji“ získala 3. místo a Klára
Smatanová z IX. B si díky 2. místu
vysloužila účast v krajském kole
v Olomouci. Oběma děvčatům patří
velká gratulace a poděkování za pří‐
kladnou reprezentaci školy.
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Kaleidoskop ZŠ Jeseník - škola na nové startovní čáře
Když píši tento úvodník, vracíme se ze vzdělá‐

vacího výjezdu, učitelé prvního i druhého stupně,
vedení školy. Máme za sebou dva dny intenzivního
nahlížení na školu, pojmenovávali jsme věci, které
se dosud dařily, nebo nedařily. Byly to náročné i pří‐
jemné dny plné emotivních témat a debat. Nezůstali
jsme však pouze u minulosti a snažili se nasměrovat
náš pohled dopředu.

Pro mě, nového ředitele školy, jsou to zásadní chvíle.
Ujistily mě o vnitřním nastavení mnohých lidí, kteří
jsou připraveni opustit nefunkční věci a podílet se na

rozvoji školy. Potvrdily mi, že máme velký kapitál
pedagogických osobností ačinností, které dělají školu
výlučnou v tom nejlepším slova smyslu. Av neposlední
řadě si uvědomuji, kolik práce je před námi.

Sdílíme potřebu udělat novou startovní čáru a spo‐
lečně vykročit. Na tuto dráhu zveme všechny rodiče
a děti, zvláště Vás, kteří k nám budete letos zapisovat
své děti do prvních tříd. Zápis na obě pracoviště pro‐
běhne 10. 4. 2018, v čase od 14 do 17 hodin. 

Držte své škole palce a důvěřujte nám. Díky.
Mgr. Dominik Liberda – ředitel

Základní škola Jeseník, Fučíkova 312
informuje veřejnost, že

ve školním roce 2018/2019 
budou otevřeny

SPECIÁLNÍ TŘÍDY

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jedna třída bude v Jeseníku v budově na Rudné ulici a druhá ve
Vlčicích.
Do speciální třídy MŠ jsou přijímány děti ve věku 3–7 let se
zdravotním znevýhodněním na základě doporučení ze školského
poradenského zařízení – SPC nebo PPP.
Ve třídě je minimální počet dětí 4, maximální 12, s přihlédnutím
k druhu a stupni zdravotního znevýhodnění – dle §16 odst. 9
školského zákona ve znění pozdějších předpisů /děti s mentálním,
tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými
vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými
vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více
vadami nebo autismem/.
Personální zajištění: učitelka MŠ s kvalifikací spec. pedagog, asistent
pedagoga.

Zápis do speciálních tříd MŠ 
proběhne v květnu 2018.

Bližší informace získáte na tel. 
606 739 224.
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Kousek světa v Jeseníku aneb Jak si procvičit angličtinu
Víte, kolik roků chodí do školy děti v Indonésii, jaká je čečenská svatba, na kterou nesmí ženich, co je to favela a co se dnes nejvíc
tančí v klubech v brazilském Riu? Možná ano, možná ne, člověk žijící v Jeseníku nemá příliš mnoho příležitostí si popovídat s lidmi
z jiných kontinentů. Proto nás, gymnazisty z Jeseníku, nadchnul projekt EDISON, který organizuje celosvětová studentská organizace
AIESEC.

Skupiny vysokoškoláků ze všech
možných koutů světa přijíždějí do
vzdálených zemí a tráví týden ve
středních či základních školách. Při‐
pravují si pro děti zajímavé před‐
nášky a workshopy a umožní tak
cizincům nahlédnout do způsobu
života své země. Komunikačním
jazykem je samozřejmě angličtina. 

I naše škola prožila na přelomu
ledna a února takový mezinárodní
týden a na naše stážisty budeme
dlouho vzpomínat; možná vznikla
i dlouhodobá přátelství. Přijelo
k nám pět dívek a jeden chlapec,
všichni ve věku 20–23 let, a to z Bra‐
zílie, Gruzie, Indonésie, Číny, Ruska
a Indie. Všichni byli poprvé v Evro‐
pě a první školou, kterou navštívili,
bylo Gymnázium Jeseník. Během
čtyř dnů naši stážisté absolvovali
bloky přednášek pro žáky nižšího
i vyššího gymnázia, připravili krás‐
né prezentace o zemích, ze kterých
pocházejí, a studenty vtáhli do zají‐
mavého vyprávění tak, že ani
nechtěli skončit. 

Další částí programu byly dílny,
které každý stážista pojal podle své‐
ho naturelu: Číňanka Saking učila
děti vyrobit typickou čínskou
vystřihovánku z papíru, ukázala jim
čínské písmo i složitou výslovnost.
Gruzínka Mariam je dlouholetou
členkou folklorního tanečního sou‐
boru, takže se studenti mohli při‐
učit základní krokové variace, Ind
Joy se zajímá o jógu a vyučoval rela‐
xační cvičení, s Čečenkou Khadi stu‐
denti tančili slavnostní tanec
v řadách, Indonésanka Tiara a Bra‐

zilka Marcella hrály se studenty
různé hry. Se svým programem se
stážisté zapojili také do Dne otevře‐
ných dveří naší školy, takže studenti
současní i budoucí mohli ochutnat
jejich tradiční jídla, vyzkoušet si
indické sárí a šperky, slavnostní
oděv gruzínský či indonéský,
nechat si napsat na ruku hennou
své jméno v hindštině, což je mimo‐
chodem třetí nejpoužívanější jazyk
světa. Aktivit bylo tolik, že člověk
nevěděl, co vyzkoušet dřív. A přede‐
vším si všichni procvičovali anglič‐
tinu a částečně i ruštinu.
S programem stážistům pomáhali
nejen studenti maturitní třídy 4.C,
kteří se hostům věnovali i mimo
školu a snažili se jim ukázat náš
život i zajímavá místa Jesenicka.
Provedli je po Jeseníku a Priessnit‐
zových lázních, učili je bruslit i lyžo‐

vat, což jsou aktivity, které někteří
stážisté vyzkoušeli úplně poprvé
v životě. 

A jak projekt hodnotí studenti
gymnázia?  

„Program EDISON byl skvělá zku-
šenost, rád bych, aby tento program
pokračoval ve spolupráci s naší ško-
lou i nadále. Pro studenty je to úžas-
ná možnost hovořit anglicky,
zároveň se něco nového dozvědět
a navíc získat nové přátele.“

„Projekt se stážisty se mi velmi
líbil. Snažila jsem se zapojit co nej-
více, abych si procvičila angličtinu
a díky Rusce a Gruzínce i ruštinu.
Jsem ráda, že se stážisté nebáli zapo-
jit i do mimoškolních aktivit s námi
studenty, jako například různé pro-
cházky, posezení v kavárně nebo jíz-
da na lyžích. Dozvěděli jsme se hodně
o jejich kultuře a každodenních zvy-

cích, ochutnali jsme dokonce i jejich
kuchyni. Myslím si, že není k zahození
mít přátele v různých zemích světa.“

„Čtyři dny s cizinci mi daly oprav-
du hodně. Poznala jsem nové kultury
a procvičila si anglický jazyk.  Mými
oblíbenkyněmi byly Marcella z Bra-
zílie a Tiara z Indonésie. Obě měly
podobné názory a dobře se mi s nimi
diskutovalo. Dozvěděla jsem se
o jejich zemích víc, než jsem dřív tuši-
la, a zaujaly mě různé zvyky a tra-
dice. Spolupráce s nimi byla zábavná
a každý den jsme si užili na maxi-
mum. Byla to skvělá zkušenost.“

„Bylo to hrozně moc fajn. Stážisté
byli zábavní, rádi si povídali a byli
vstřícní.“

„Za mě jedno z nejlepších setkání
s cizinci, co jsem doposud měla šanci
zažít. Určitě bych si to zopakovala
znovu.“

A reakce stážistů? 
„Není pochyb o tom, že to byl nej-

šťastnější týden v mém životě. Čistý
vzduch, potoky s průzračnou vodou,
krásné hory a tolik milých studentů.
Budete mi všichni chybět.“ (Saking,
Čína)

„Byl to úžasný týden strávený na
gymnáziu v Jeseníku, všichni studenti
i učitelé mě velice podporovali, děku-
ji za krásné vzpomínky na vás.“ (Joy,
Indie)

„Byla to skvělá zkušenost. Jsem
vděčná za skvělé přijetí a hlavně za
přátele, které jsem zde našla. Všech-
ny tyto okamžiky budu mít navždy
v sobě. Doufám, že jednoho dne
navštívíte Brazílii!“ (Marcella, Bra-
zílie) Magda Dostálová

Děti a rodiče si užili sněhu, v Pentagonu se vysílaly zprávy

Studenti gymnázia provedli stážisty po Jeseníku a Priessnitzových lázních, učili
je bruslit i lyžovat. Foto archiv školy

Vystoupení dětí k MDŽ. Foto: archiv MŠ Karla Čapka

Mateřská škola Karla Čapka pořádá každým rokem nejen oficiální akce
školy pro rodiče s dětmi, ale také volnočasové aktivity neboli „odpolední
zábavu“ pro maminky i tatínky s dětmi a jejich sourozenci. Poslední takovou
akcí byl „Sjezd na čemkoli“, a to 15. února. Svezli jsme se autobusem na
kopec – sjezdovku v Lipové‐lázních. Děti i rodiče jezdili, bobovali asáňkovali
na lavoru, křesle s lyžemi, igelitových pytlích anetradičních saních. Největší
sjezdařskou atrakcí se stala jízda na obřím nafukovacím gumovém kole
z traktoru, na kterém jezdili nejen děti s rodiči, ale i paní učitelky.

Ve čtvrtek 1. března proběhlo tradiční vystoupení k MDŽ, tentokrát
nazvané „Televizní vysílání studia Čapkov“. Na akci ve velkém sále Iposu
byly srdečně zvány všechny ženy, rodiče i rodinní příslušníci. Vystoupení
se velmi povedlo a děkujeme rodičům za jejich bohatou účast a následné
pochvaly. Pro děti za odměnu přijelo hned 2. března promítat zajímavé
příběhy sférické kino.

Od 7. března máme opět každou středu „Hrátky u pejska a kočičky“,
a to od 15.00 do 16.30 hodin. Rodiče s dětmi se během hrátek mohou
seznámit se školičkou, třídou Broučků i s učitelkami a zároveň tak pomoci
svému dítěti v jeho adaptaci na nové prostředí, ve kterém bude trávit svá
první školičková léta. Všichni jste srdečně zváni. MŠ Karla Čapka
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4. část - Zapisovatelé pamětní listiny z 31. října 1854 věnovali velkou
pozornost reorganizaci státní politické správy rakouské monar-
chie. Správa přešla z někdejších patrimonií, vrchnostenské správy
na nově utvořená okresní hejtmanství. V Jeseníku vznikl r. 1849
politický okres, jehož územní obvod tvořily čtyři soudní okresy
(Jeseník, Javorník, Vidnava a Zlaté Hory). Správa politická byla
přitom důsledně oddělena od moci soudní.  Nadřízenou instancí
okresního hejtmanství bylo slezské místodržitelství v Opavě,
které bylo roku 1854 změněno na slezskou zemskou vládu.

Tajemství radniční makovice

C. k. okresním hejtmanem se stal
Josef Sachs (1806–1889), okresními
komisaři Josef von Mühlbacher
a Josef Kahner. Další osazenstvo
„okresu“ tvořili konceptní adjunkt
J. Appel, sekretář A.Wittman se dvě‐
ma úředními sluhy a dozorcem.
Okresní „kriminální“ soud řídil zem‐
ský soudní rada August Kromp spo‐
lu se třemi asesory, z nichž Leopold
Kolisko byl vyšetřujícím soudcem
v Javorníku. Kromě toho působil na
soudu vedoucí pozemkové knihy
Johann Engelbrecher, nepočítáme‐
li kancelisty, dozorce a sluhy. Byla
zřízena státní advokatura se stejnou
působností v čele s Ignazem Fied‐
lerem, t.č. zároveň okresním soud ‐
ním adjunktem ve Vidnavě, který
měl k dispozici po jednom kance‐
listovi a jednom sluhovi. Pro soudní
okres Jeseník a Zlaté Hory vykoná‐

vali advokátní činnost c.k. notář Leo‐
pold Rochowanski a JUDr. Franz
Weyrich. Obdobně vznikl c.k. berní
úřad, sloužící zároveň jako soudní
depozitní úřad. Berním inspekto‐
rem byl Alois Hampel. Vzhledem
k lázním Gräfenberk zde působila
c.k. vojenská lázeňská inspekce
v čele s mjr. Friedrichem Beckem
von Nordenau, bývalým velitelem
11. mysliveckého praporu.

Samotné město Jeseník řídilo
obecní představenstvo: starosta
Vinzenz Pollak, radní Johann
Habicht, Mansuet Rökker a Fried ‐
rich Kremher, k ruce jim byl jeden
sekretář s úředním sluhou a 14 čle‐
nů výboru (+ 9 náhradníků). Na
3039 obyvatel města to bohatě sta‐
čilo…

Pisatel zápisu neopomněl zapsat,
že současně s opravou věže byly do
ní zasazeny nové hodiny od fy Stiehl
ze Speisingu u Vídně v ceně 600 zla‐
tých. A dlouholetý starosta města
Adolf Raymann (1799–1883), „c.k.
privilegiert. Leinen und Leinen‐
Damast‐Fabrikant“, jak zněl jeho
hrdý a zasloužený titul, zaplatil 126
zlatých na pozlacení makovice
a opravu kříže s korouhvičkou.

Továrník Raymann navíc připojil
k listině svůj vlastní zápis, který
doprovázel portrét svého přítele
Vincenze Priessnitze na litografii –
oba dokumenty se dnes nacházejí
ve Vlastivědném muzeu Jesenicka,
kde je tehdejší správce V. Zeman
ponechal a nevrátil do makovice.
Vlastnoruční Raymannův podpis
doplňuje název vyznamenání ‐
nositel Zlatého záslužného kříže
s korunou, které obdržel od císaře
Františka Josefa I. (viz foto)

Celá sláva usazení makovice zpět
na věž se neobešla bez církevního
požehnání tehdejšího děkana
a městského faráře Gottfrieda
Budeho, rodáka z Nové Červené
Vody a absolventa teologických stu‐
dií v Olomouci. Spolu s ním na faře
působili tři kaplani.

Když se makovice navrátila na
své původní místo, nikdo z tehdej‐
ších aktérů opravy netušil, kdo
bude číst jejich poselství a kdy se
tak stane. Asi by byli překvapeni,
že se tak stane více než po sto letech
a to, jak se říká, čas oponou notně
trhnul. 

(pokračování příště)
Květoslav Growka, SOkA Jeseník

Císařovna ve městě totiž založila
první nemocnici, která zde až do té
doby chyběla. Na oplátku pak frýval‐
dovští vystavěli otři roky později na
dnešní Horově ulici jako výraz vděku
výrazný jehlanovitý pramen s mra‐
morovou deskou, dochovaný dodnes
v původní podobě. 

Voda vytéká z trubky, kterou svírá

ozdobný kruhový kámen z mramo‐
ru. Kameny zpevňuje beton, ve spod‐
ní části již popraskaný. Chybí již
pouze ozdobné mramorové zakon‐
čení pyramidy, které zmizelo patrně
po válce. Alžbětin pramen nalezne‐
me v poměrně dobrém stavu a na
rozdíl od pramenů vhlavní části par‐
ku s dostatkem chutné vody. 

Ačkoliv legendární rakouská císařovna Sisi společně se svým
manželem císařem Františkem Josefem I. strávila ve Frývaldově
v roce 1860 pouze několik dní, její odkaz mohou zdejší občané
využívat každý den. 

Za prameny pod Zlatým Chlumem - Alžbětin pramen
Doplnění k minulému dílu,

který se věnoval Neuburskému
prameni:

Historie okolních památek, ale
i městského parku se rozkrývá čas‐
to náhodně. Během uplynulého
měsíce se podařilo zjistit několik
zajímavostí o dalších prvcích parku
nedaleko dnešního Neuburského
pramene, o nichž se až dosud nevě‐
dělo. 

Prvním bylo Laborandieho odpo‐
čívadlo v blízkosti skupiny borovic

jižně od pramene. To nechal upravit
stejnojmenný frývaldovský ob ‐
chodník provozující obchod s por ‐
celánem na náměstí. 

Druhým, a mnohem významněj‐
ším prvkem pak byla litinová kašna
v zahradě léčebného domu Altvater
(dnešní IPOS) vzniklá na počátku
20. let 20. století, a jejíž podoba se
nám naštěstí dochovala. Obě místa
bohužel zanikla po odsunu původ‐
ních německých obyvatel. 

Lukáš Abt

Litinová kašna v zahradě léčebného domu Altvater (dnešní IPOS) vznikla na
počátku 20. let 20. století. Dnes ji zde už bohužel nenajdeme. Alžbětin pramen je oblíbený díky chutné vodě. Foto: Richard Kapustka

Podpis továrníka Adolfa Raymanna. Reprofoto: SOkA Jeseník
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NOVINKY
S naší mobilní aplikací najdete každý pramen a mnohem
více…
Dvanáct lázeňských stezek v délce od jednoho do jedenácti kilo-
metrů zahrnuje nová mapová aplikace Gräfenberg  App. Turisté
a návštěvníci, kteří holdují moderním technologiím, si ji mohou
stáhnout na Google Play prostřednictvím QR kódu. K dispozici
je ve čtyřech jazykových mutacích – česky, anglicky, německy
a polsky.

Aplikace přehledně zobrazuje
vedení trasy v terénu a zajímavá
místa na každém okruhu. Těmi jsou
zejména prameny a pomníčky sou‐
visející se slavnou historií lázní
v 19. století. U každého z nich je
uveden stručný popis a fotografie.
Od názvů památek jsou odvozena
také jména některých stezek
a návštěvníci tak mohou vyrazit
například na Priessnitzovu, Jubi‐
lejní, Rumunskou, Bezručovu, Jitřní
nebo Polskou stezku. 

Aplikace informuje také o mož‐
nostech pro turistiku s GPS mapo‐
vými navigacemi. Je doplněna
o možnost čerpání slev v projektu
OLOMOUC CARD.

Vznik aplikace zajistil obchodní
úsek Priessnitzových léčebných
lázní s dotační podporou Olomouc‐
kého kraje. Byl tak zúročen dvou‐
letý sběr dat absolventky ČVUT
Ing. Moniky Kutišové, která si jako
svoji diplomovou práci na Katedře
geomatiky zvolila právě toto téma.
Sama k tomu říká: „Již mnoho let
jezdím s Brontosaurem na Studniční
vrch pomáhat při obnovách prame-
nů. Chtěla jsem dělat diplomovou
práci, která by měla i praktické
využití, proto jsem se rozhodla sesbí-
rat data a informace pro vznik
mapové aplikace. Jsem ráda, že se
lázně rozhodly tuto mou práci
využít.“

Gräfenberg  App je již plně funkč‐
ní a bude dále rozvíjena. Náměty
a zpětnou vazbu mohou uživatelé
zasílat na: info@priessnitz.cz.

TRADIČNĚ

SLET ČARODĚJNIC. Čarodějnice, čarodějové i černokněžníci z jesenických
hor i podhůří se mohou těšit na poslední dubnový den, kdy se uskuteční
jejich tradiční slet. Tedy 30. dubna od 15 hodin na viděnou v Priessnit‐
zových léčebných lázních! Foto: archiv PLL a. s.

PŘEDNÁŠKY MGR. JIŘÍHO GLABAZNI

ZA RELAXACÍ
Priessnitzova kúra – ORIGINAL 680 Kč
(Priessnitzova pololázeň dvoufázová + skotský střik + střídavá nožní kou‐
pel)
Střídavé kontrastní procedury patří mezi tradiční procedury, které byly pro‐
váděny již za Vincenze Priessnitze od roku 1820. Tyto procedury podporují
krevní oběh a působí na zlepšení psychiky. Při opakované aplikaci dochází
ke zlepšení imunity. Základem kontrastních procedur (střídání teplé a studené
vody) je předehřátí teplou vodou. Po proceduře by se měl klient opět prohřát,
ať chůzí či na běžkách.

Priessnitzův zábal celkový – ORIGINAL 150 Kč
Priessnitzův zábal se používá k posílení imunity, zlepšení prokrvení, relaxaci
kosterního svalstva apři revmatických obtížích. Po předehřátí ve sprše následuje
celotělový ovin mokrým studeným prostěradlem s klidným ležením v zábalu
pod dekou, kde dochází opět k prohřátí.

Objednávky, rezervace: tel.: 584 491 109, 328, 114, 135.

LÁZEŇSKÁ VYHLÍDKA

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

ZA SPORTEM 
LÁZEŇSKÉ FITNESS

Provozní doba 
PO Zavřeno
ÚT–PÁ 15.00–20.00
SO 8.00–12.00
NE 15.00–20.00
Jednorázové vstupné 60 Kč.
VacuFit Thermal 60 Kč.
Happy hours (každé úterý a čtvrtek
18.00–20.00) 30 Kč.
Permanentka měsíční 500 Kč.
Permanentka 10 vstupů Fitness /
VacuFit Thermal 540 Kč.

Úterý 10. dubna v 18.45 hodin
GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY
Vincenz Priessnitz a další známí
i méně známí muži, kteří pracovali
s nejneobyčejnější látkou na naší
planetě – vodou. 

Úterý 17. dubna v 18.45 hodin
PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ
Proměna kulturního dědictví Stud‐
ničního vrchu v posledních dvaceti
letech. Obě přednášky se konají
v Zrcadlovém sále.
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neděle 1. dubna v 19.30 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
VELIKONOČNÍ VESELICE
K poslechu a tanci hrají skupiny Fantasia
a Tonight. Vstupné 100 Kč. Pořádají PLL a.s.

středa 4. dubna v 17 hodin
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
VERNISÁŽ ABSOLVENTSKÉ VÝSTAVY 
PRACÍ ŽÁKŮ I. STUPNĚ
Vystavují žáci výtvarného oboru ZUŠ Jeseník.
Pořádá ZUŠ Jeseník, MKZ Jeseník a SPU.

čtvrtek 5. dubna v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ JAROMÍRA STAŇKA
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu,
trubku a elektronického zpracování hudby
a zvukové tvorby. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 6. dubna v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ MGR. ŠÁRKY BARTOŇOVÉ 
A JANA BARTONĚ
Představí se žáci ve hře na klavír, zobcovou flét‐
nu, klarinet a saxofon. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 6. dubna v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
INTELIGENTNÍ LIDÉ –
22. DIVADELNÍ ŽATVA 2018
Francouzská veselohra v podání divadelního
spolku Kantoři v režii Luďka Jehličky. Hra
v divadelním předplatném. Doprodej volných
míst v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 100 Kč. Pořádají MKZ Jeseník ve spo-
lupráci se SVČ DUHA Jeseník za finanční podpory
Olomouckého kraje.

sobota 7. dubna v 9 hodin
Divadlo P. Bezruče
22. DIVADELNÍ ŽATVA 2018
V tento den ožijí „prkna“ Divadla P. Bezruče
v Jeseníku řadou vystoupení různých forem
představení ochotnických souborů, soubůrků
i jednotlivců. Tento svátek ochotnického divadla
bude probíhat jako nesoutěžní přehlídka,
ovšem za odborného dohledu. Program na
zvláštních plakátech. Prodej vstupenek v rezer‐
vačním systému MKZ Jeseník. Celodenní vstup‐
né 60 Kč. Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci se
SVČ DUHA Jeseník za finanční podpory Olomouc-
kého kraje.

sobota 7. dubna v 15 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
KONCERT K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
KYTAROVÉHO ORCHESTRU 
A PĚVECKÉHO SBORU ZVONKY ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s.

neděle 8. dubna v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
INTELIGENTNÍ LIDÉ
Francouzská veselohra v podání divadelního
spolku Kantoři v režii Luďka Jehličky. Vstupné
100 Kč. Pořádají PLL a.s.

pondělí 9. dubna v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ RENÁTY JEŘÁBKOVÉ

Akce Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu, les‐
ní roh a EKN. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pondělí 9. dubna v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY VERONIKY VLČKOVÉ
Představí se žáci ve hře na zobcovou a příčnou
flétnu a saxofon. Pořádají PLL a.s.

úterý 10. dubna v 17.30 hodin
Výstavní síň Katovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY: MŮJ SVĚT
Výstava se koná u příležitosti jubilejního 10.
ročníku celonárodní fotografické soutěže pro
zaměstnance, dobrovolníky a uživatele služeb
Charit ČR. Vernisáž proběhne za účasti patrona
výstavy prof. Jindřicha Štreita a za hudebního
doprovodu Ondry Kozáka. Pořádá Charita Jese-
ník s finanční spoluúčastí města Jeseník ve spo-
lupráci s MKZ Jeseník a Charitou Opava.

středa 11. dubna v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ TIBORA NOVOTNÉHO
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu,
baryton, trubku a EKN. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 12. dubna v 16.15 hodin
Herna Sofie, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. Vstupné
40 Kč. Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 12. dubna v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ DALIMILY KAŇKOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 13. dubna v 16.30 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ LENKY POLCROVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 14. dubna v 15 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
JARNÍ KONCERT 
SMYČCOVÉHO ORCHESTRU JESENÍK
Koncert Smyčcového orchestru Jeseník, kde se
představí jako host Smyčcový orchestr ZUŠ Vra‐
timov s dirigentkou Kamilou Bodnárovou. Jako
sólisté vystoupí Miroslav Luňák ‐ zpěv, Iveta
Neubauer Trojanová ‐ hoboj, Lukáš Broda ‐ kla‐
rinet a houslisté orchestru učitel ZUŠ Jeseník
Daniel Both a žákyně Anežka Konečná a Karo‐
lína Svobodová. Diriguje František Mech. Prů‐
vodní slovo Rafaela Drgáčová.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s.

sobota 14. dubna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
NEPÁL
Cestopisná přednáška cestovatele PaedDr. Libo‐
ra Turka. Vstupné 50 Kč. Pořádají PLL a.s.

sobota 14. dubna ve 20 hodin
sál IPOS
HASIČSKÁ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje skupina Fantasia, boha‐
tá tombola, občerstvení. Slosovatelné vstupen‐
ky, v předprodeji 100 Kč (Auto‐Hobby), na

místě 130 Kč. Pořádá SDH Jeseník.

neděle 15. dubna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
TRIO MACEČEK/SZABO/TURCEROVÁ CZ/SK
Koncert tria v rámci turné ‐ ČR ‐ Slovensko ‐
Maďarsko. Obsazení: alt/soprán saxofon
(Michaela Turcerová), kytara (Štefan Szabó),
bicí (Petr Maceček). Pořádají PLL a.s.

pondělí 16. dubna v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ MILANA DOMESE
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu,
baryton, trombon, tenor a saxofon.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pondělí 16. dubna v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
KONCERT SOUBORU JESFLET
Pořádají PLL a.s.

úterý 17. dubna v 18.45 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
FILM O V. PRIESSNITZOVI
Celovečerní film o světovém léčiteli. 
Pořádají PLL a.s.

úterý 17. dubna v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
MAREK VAŠUT – KÁŤA A KROKODÝL 
ANEB 50 LET V ŠOUBYZNYSU
Povídání s hercem, který podle svých vlastních
slov nikdy nenapíše paměti a slibuje, že příští
podobnou akci uspořádá za 50 let! Nenechte si
proto ujít jedinečnou šanci setkat se s Markem
Vašutem. Prodej vstupenek v rezervačním sys‐
tému MKZ Jeseník. Vstupné 290Kč vpředprodeji,
350 Kč v den konání akce. Pořádají MKZ Jeseník.

středa 18. dubna v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
DUO JAMAHA – KONCERT
Pop‐zábava od lidovek až po moderní hudbu
je určena pro všechny věkové kategorie. Více
na www.duojamaha.sk. Prodej vstupenek
v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné
1–10 řada včetně přístavků 299 Kč, zbytek sálu
290 Kč. Pořádá AKAKA ve spolupráci s MKZ.

čtvrtek 19. dubna v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci ve hře na různé hudební
nástroje a žáci LDO. Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 20. dubna v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY PAVLÍNY ŘÍHOVÉ
A VERONIKY PAVELKOVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

sobota 21. dubna ve 20 hodin
Minipivovar Jeseník
PĚTIČLENNÉ TRIO - KONCERT
Vystoupení jesenicko‐javornické alternativní
rockové kapely. Složení: Marek Zbořil ‐ ky ‐
tara/zpěv, Dalibor Bernatík ‐ baskytara/zpěv,
Lukáš Morávek ‐ trubka aMichal Ulrych ‐ perkuse.
Vstupné dobrovolné. Pořádá Pětičlenné trio.

neděle 22. dubna v 19 hodin
Kongresový sál, PLL a.s.
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ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Divadelní veselohra v podání divadelního spol‐
ku Kantoři. Vstupné 100 Kč. Pořádají PLL a.s.

pondělí 23. dubna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
Představí se Brass Quintet ‐ Jesenické žestě pod
vedením MUStr. Mgr. Františka Mecha
s pestrým repertoárem. Vstupné 80 Kč.
Pořádají PLL a.s.

úterý 24. dubna v 15.30 hodin
Pentagon, ul. Karla Čapka
SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
Setkání dříve narozených jesenických seniorů
se zástupci města Jeseník. K tanci a poslechu
zahraje TRIO FANTASIA. Občerstvení je zajiš‐
těno. Vstup volný. Pořádají členové Komise pro
občanské záležitosti, rodinu a sociální věci města
Jeseník a představitelé města.

úterý 24. dubna v 19 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KLASIKA VIVA - SMETANOVO TRIO
Vystoupí Jitka ČECHOVÁ ‐ klavír, Jiří VODIČKA
‐ housle a Jan PÁLENÍČEK ‐ violoncello. Prodej
vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 160 Kč, 80 Kč zvýhodněné vstupné
pro držitele karty klubu přátel Klasika Viva.
Kartu lze vyřídit na www.klasikaviva.cz. Pořádá
Roman Janků Management s.r.o. ve spolupráci
s MKZ Jeseník.

čtvrtek 26. dubna v 16.15 hodin
Herna Sofie, PLL a.s.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Zábavný pořad pro děti a jejich rodiče. Vstupné
40 Kč. Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 26. dubna v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ ZDEŇKY KAINAROVÉ
Představí se žáci ve hře na housle a kontrabas.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 26. dubna od 6.30 hodin
Jeseník
VÝLET FLORA OLOMOUC – ZOO KOPEČEK
Výlet pro děti i dospělé, více informací v SVČ
DUHA Jeseník. Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

pátek 27. dubna v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT ŽÁKŮ ANNY BEŤÁKOVÉ
Představí se žáci zpěvu. 
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

pátek 27. dubna v 18 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
KONCERT ŽÁKŮ LENKY POLCROVÉ
Představí se žáci ve hře na klavír. 
Pořádají PLL a.s.

sobota 28. dubna v 16 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
KONCERT RODIN
Pořádají PLL a.s.

sobota 28. dubna v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KARIBSKÉ OSTROVY
Prezentace cestovatele PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 40 Kč. Pořádají PLL a.s.

neděle 29. dubna v 15 hodin
Divadlo P. Bezruče
KVAK A ŽBLUŇK
Loutková pohádka pro děti od 3 do 10 let na
motivy stejnojmenné dětské knížky Arnolda
Lobela. Uvádí Divadlo Tondy Novotného. Prodej
vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.
Vstupné 60 Kč. Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 29. dubna v 16 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
JARNÍ NEDĚLNÍ JAZZ V PLL
Tradiční jarní jazzový koncert pro lázeňské kli‐
enty, hosty a návštěvníky, tentokrát v podání
světoznámého dixielandu OLD TIME JAZZ
BAND z Loučné n. D. Pořádají PLL a.s.

pondělí 30. dubna v 15 hodin
Hřiště, PLL a.s.
SLET ČARODĚJNIC
Prezentace aktivit populární čarodějnice Dadly
a spol. s dalšími účinkujícími. Sledujte speciální
plakáty, pozvánky. Pořádají PLL a.s.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
1. 5. MARCELLA CAMARGO QUINTET ‐ KON‐

CERT (USA/CZ)
11.–13. 5. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY
20. 5. KLASIKA VIVA ‐ SIEMPRE NUEVO
23.–27. 5. RALLYE REJVÍZ

4. dubna–29. dubna
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ
I. STUPNĚ
Vystavují žáci výtvarného oboru ZUŠ Jeseník.
Pořádá ZUŠ Jeseník, MKZ Jeseník a SPU.

10. dubna–30. dubna
Výstavní síň Katovna
MŮJ SVĚT
Výstava se koná u příležitosti jubilejního
10. ročníku celonárodní fotografické soutěže
pro zaměstnance, dobrovolníky a uživatele slu‐
žeb Charit ČR. Pořádá Charita Jeseník s finanční
spoluúčastí města Jeseník ve spolupráci s MKZ
Jeseník a Charitou Opava.

Výstavy

VÝSTAVA
3. dubna–8. července

Hlavní výstavní sál
RETOGAMING – 
POČÁTKY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS
Interaktivní putovní výstava se věnuje historii
výpočetní techniky. Více na str. 7. 

6. března–13. května
Galerie
PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM
Výstava popisuje padesát let existence Divadla
Járy Cimrmana a dokumentuje život českého
vlastence a zneuznaného génia Járy Cimrmana.
Vstupné: 40/20 Kč.

PŘEDNÁŠKA
OD HRADU K HRADU III 26. 4. 2018
Tentokrát se podíváme na historii hradů Kober‐
štejn a Edelštejn. Přednášku povede Bc. Milan

Vlastivědné muzeum Jesenicka

Rychlý, archeolog VMJ. Přednáška se koná 
26. 4. od 19.30 v prostorách ,,Vinckova kafe“.
Min. počet účastníků 4 osoby. Doporučené auto‐
bus. spojení z Jeseníku aut. nádraží v 19.05,
zastávka P. Bezruč, odjezd ve 20.45; 22.10.
Vstupné 20 Kč.

EXKURZE
OBOJŽIVELNÁ EXKURZE II 7. 4. 2018
Chcete se seznámit s životem obojživelníků?
Přijďte na exkurzi Mgr. Zuzany Blažkové, bio‐
ložky VMJ. Min. počet účastníků 4 osoby. Sraz
na zastávce U Rybníčku v 8.00 hodin. Vstup-
né 30 Kč.

VYCHÁZKA KE SVATÉMU ROCHU 14. 4.
Popovídáme si o historii místa, vojenském
a náboženském významu i stavebních úpravách
samotného kostela. Min. počet účastníků 4 oso‐
by. Místo setkání: u smuteční kaple městského
hřbitova ve Zlatých Horách v 13.30 hod. Spojení
z Jeseníku: BUS 12.15 (příjezd 13.00), stano‐
viště č. 9. Exkurzi povede Bc. Pavel Žurek, pra‐
covník VMJ. Vstupné: 30 Kč.

WORKSHOP
Nový vynález Járy Cimrmana 7. 4. 2018
Výtvarná dílna pro děti i pro dospělé proběhne
v Galerii Vodní tvrze od 10 do 11 hod. Vstupné
30 Kč.

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 60/30 Kč.
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
Nutná rezervace na muzeum.rezervace@jen.cz
nebo na tel. 725 073 539. Není vhodné pro děti
do 12 let. 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: březen–červen, úterý až sobota
14.00–17.00. Vstupné: 40/20 Kč. V objektu se
nachází kavárna „Vinckovo kafe“, která je ote‐
vřena každý den.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba:
2. 1.–30. 6. úterý až neděle 9.00–17.00 hodin.
18. 4. Mezinárodní den památek a sídel –
VMJ nabídne vstupy k expozicím a výstavám,
a to s komentovanými prohlídkami.

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

pondělí 2. 4. 2018
PROVOZNÍ PŘESTÁVKA

úterý 3. 4. v 19.30 hodin
OPERACE ENTEBBE
Němečtí radikálové se dvěma členy Lidové fron‐
ty pro osvobození Palestiny přinutí přistát
letoun v Entebbe v Ugandě. Požadují výkupné

Kino Pohoda
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a propuštění palestinských vězňů. Velká Bri‐
tánie 2018. Bioscop. Titulky. Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 4. 4. v 19.30 hodin
KROTKÁ - FILMOVÝ KLUB
Ruské ženě se vrátí balíček, který poslala svému
uvězněnému manželovi. Plná obav se vydává
na cestu do odlehlé části země, kde stojí vězení.
Film Europe. Titulky. Vstupné 90 Kč. Členové FK
80 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

čtvrtek 5. 4. v 19.30 hodin
DO VĚTRU
Sourozenci Matyáš a Natálie se plaví jako
posádka plachetnice, na jejíž palubu přistoupí
syn majitele lodi Honza. Sbližování Natálie
s Honzou naruší dokonalé soužití sourozenců.
Česko 2018. A‐ Company Cz. Vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupné.

pátek 6. 4.–sobota 7. 4. v 18.00 hodin 
JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A VANA ČASU
Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby našel
svou dávnou lásku, Julietu Margarínovou. Norsko,
Německo 2015. Film Europe. Dabing. Vstupné
90 Kč. Rodinné pasy 75 Kč. Mládeži přístupné.

pondělí 9. 4.–úterý 10. 4. v 19.30 hodin
DEN CO DEN
Romantický film natočený podle bestselleru
Davida Levithana vypráví příběh 16leté dívky,
která se zamiluje do někoho, kdo se probouzí
každý den v jiném těle a každý den žije život
někoho jiného. USA 2018. Forum Film. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 11. 4. v 17.00 hodin
KVARTETO – SENIOR KLUB
Stejně jako usedá rodina u jednoho stolu, schá‐
zejí se členové kvarteta vždy u dalšího koncertu.
Česko 2017. Falcon. Vstupné 60 Kč. Senior
pasy 45 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 12. 4.–pátek 13. 4. v 19.30 hodin
FAKJŮ PANE UČITELI 3
Zeki Müller byl jako učitel‐samouk vždy zastán‐
cem drsných metod. Přiměřené násilí na žácích
mu nikdy nebylo cizí. Ale teď přichází okamžik
pravdy. Německo 2017. Cinemart. Dabing.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 14. 4. v 19.30 hodin
PEPA
Cesta hlavního hrdiny za rodinným štěstím.
Česko 2018. Bohemia MP. Vstupné 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 16. 4. v 19.30 hodin3D/TITULKY
úterý 17. 4. v 19.30 hodin 2D/TITULKY

RAMPAGE: NIČITELÉ
Nezdařený genetický experiment změní lido ‐
opa v zuřící monstrum. USA 2018. Vertical Ent.
Vstupné 3D 130 Kč. Vstupné 2D 110 Kč. Mlá-
deži do 12 let nevhodné.

středa 18. 4. v 19.30 hodin
VNITŘNÍ SLUNCE - FILMOVÝ KLUB
Rozvedená umělkyně Isabelle hledá životní lás‐
ku. Francie 2017. Artcam. Titulky. Vstupné
100 Kč. Členové FK 90 Kč. Mládeži do 12 let
nevhodné.

čtvrtek 19. 4.–pátek 20. 4. v 19.30 hodin
HASTRMAN
Romantický a zároveň ironický příběh hastr‐
mana alias barona de Caus a venkovské dívky.
Česko 2018. Cinemart. Vstupné 120 Kč. Mlá-
deži do 12 let nevhodné.

sobota 21. 4. v 17.00 hodin
V HUSÍ KŮŽI
Hlavní hrdina žije v husí kůži celý svůj život
a za nic na světě by neměnil. Peng je totiž houser.
USA, Čína 2018. Bontonfilm. Dabing. Vstupné
120 Kč. Dětské vstupné 100 Kč. Mládeži
přístupné.

Park žije – Vítáme jaro!
Smetanovy sady v Jeseníku ožijí 26. dubna vítáním jara, a to v rámci
cyklu akcí „Park žije“. Cílem je zatraktivnit toto krásné místo s vel-
kým potenciálem tak, aby znovu plnilo svůj účel. Akce se zde
budou konat vždy poslední čtvrtek v měsíci od 9 do 18 hodin.
V případě deště se přesunou na následující čtvrtek, u Vítání jara
tedy z 26. dubna na 3. května. Organizátory jsou spolek Sudetikus
s neziskovou organizací EduArt a jejich přáteli.

V dubnu se můžete těšit na oslavu jara a s ním spojených tradic. Dopo‐
lední aktivity budou určeny pro děti ze škol a školek, věnovány oslavě
Dne Země a ekologii. Školy, SVČ Duha, Lesy ČR, profesionální hasiči z Jese‐
níku a firma Kostka – kolobka připraví v parku různá stanoviště, kde
mohou ostatní soutěžit nebo se dozvědět něco nového. Například ZŠ Fučí‐
kova připraví stanoviště s koloběžkami a tvořivou dílnou.

Odpolední program naváže na dřívější tradici vítání jara s oživováním
Víly pramenů a vynášením Morany. Po místních pramenech vás provede
autor knihy Atlas jesenických pramenů Lukáš Abt (pro studenty ve 13:30
a 14:30, pro rodiny s dětmi navíc s úkoly v 15:30 a pro veřejnost v 16:30).
Od 15 hod. bude zdobena figurína Morany, která pak v průvodu za zpěvu
skončí v řece Bělé. Program doplní tvořivá dílna, kurz nošení miminek
v šátcích, beseda o životě v souladu s přírodou s předsedou spolku Živa
natura, z.s., bubnování, zpívání u kytary a opékání špekáčků, to vše v pro‐
storu bývalého Letního divadla. Tam také proběhne diskuze a sběr nápadů
na obnovu daného místa a způsobu jeho využití. 

Máte rádi park? Máte nápad na aktivitu, kterou bychom mohli přidat
do programu? Ozvěte se! 

Kontakt: Martina Seidlerová, 704 143 003, www.sudetikus.cz. (TZ)

pondělí 23. 4.–úterý 24. 4. v 19.30 hodin
TÁTOVA VOLHA
Eva nečekaně ovdověla a najednou zjistila, že
kromě dcery má i nemanželského syna. S mat‐
kou se vydává po stopách milenek zesnulého
manžela v jeho staré volze. Česko 2018. Cine‐
maart. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

středa 25. 4. v 19.30 hodin
VADÍ NEVADÍ
Studentka Olivia vyrazila s přáteli na dovolenou
do Nového Mexika. Seznámení s pohledným
sympaťákem je však zavedlo do strašidelných
kulis zrušeného kláštera. USA 2018. Cinemart.
Titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let
nevhodné.

čtvrtek 26. 4. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
pátek 27. 4. v 19.30 hodin 3D/DABING
sobota 28. 4. v 19.30 hodin 2D/DABING

AVENGERS: INFINITY WAR
Snímek završuje neuvěřitelnou desetiletou ces‐
tu filmovým světem studia Marvel a přináší na
stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimát‐
nější válku všech dob. USA 2018. Falcon. Vstup-
né 3D 140 Kč. Vstupné 2D 120 Kč. Mládeži
do 12 let nevhodné.

pondělí 30. 4.–úterý 1. 5. v 19.30 hodin
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Marie pracuje jako televizní moderátorka, ale
ve vztazích má smůlu. Naopak její sestra plá‐
nuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí
domů, kde potkává dávnou lásku. Česko 2018.
Bioscop. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let
nevhodné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
úterý 3. 4.–pondělí 30. 4.

VÝSTAVA SVČ DUHA KE DNI ZEMĚ
Práce z přírodovědné korespondenční sou-
těže
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Jeseník očima návštěvníků:

JARNÍ PŘEDSTAVENÍ
SZUŠ - taneční

26. dubna
v 17 hodin

IPOS Jeseník

SZUŠ - taneční
26. dubna
v 17 hodin

IPOS Jeseník
Vystoupí žáci ze všech tanečních oborů

Užívejte si čistého vzduchu, průzračné vody a relaxace
Kdo a odkud jste, čím se zabývá-
te?  

Jana M., pocházím z Kravař ve
Slezsku, ale již dvacet let žiji se svým
manželem a dvěma dětmi v Chu‐
chelné. Je mi 42 let a pracuji jako
zdravotní laborantka ve Slezské
nemocnici v Opavě. Mými koníčky
je sport, ráda čtu, učím se cizí jazyky,
chodím na přednášky, do divadla
a také do kina. A samozřejmě ze vše‐
ho nejraději věnuji čas své rodině.

Co vás k nám přivedlo? Jste zde
poprvé? 

O lázně jsem si zažádala po ope‐
raci plic, jsem zde na 28 dní. Pravi‐
delně jezdím do Jeseníků s celou
rodinou lyžovat, většinou do Kar‐
lova pod Pradědem a na Malou
Morávku, ale i na Ovčárnu a Červe‐
nohorské sedlo. V létě miluji stezku
Bílé Opavy a výšlap na Praděd. Tady
v Priessnitzových léčebných lázních
jsem však poprvé.

Co se vám v Jeseníku líbilo?
Zamilovala jsem si to tu a určitě

se sem v létě vrátím, abych si ta
krásná místa a prameny prohlédla
i jinak než pod bílou peřinou. Je tady
spousta kulturního a sportovního
vyžití, byla jsem na programech
cestovatelů pana Kolbaby i pana
Turka, vřele můžu všem doporučit
také zhlédnutí filmu o panu Priess‐
nitzovi. Moc se mi líbí lázeňské stez‐
ky, které jsou krásné a přehledně
značené. Ve svém volném čase jsem
je prošla téměř všechny a mohu je
opravdu vřele doporučit. Co se týká
lázeňských procedur, byla jsem
maximálně spokojená, jak s výbě‐
rem a provedením, tak i s personá‐
lem. Pokoje na hotelu jsou čisté
a útulné a jídlo chutné.

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

Zážitků je spousta, ať už výše
zmiňované, tak i ty, které si člo‐
věk odnáší ve svém srdci –
krásná krajina, lesy, potůčky 
a prameny s čistou a zdravou
vodou a v neposlední řadě i to
ticho, které člověk, když se na chví‐

Zimní olympiáda v tělocvičně
Tak jestli si myslíte, že nelze

udělat halovou zimní olympiádu,
tak to se mýlíte… Jedno únorové
sobotní odpoledne jsme tento
netradiční projekt uskutečnili
v tělocvičně. Zazněla olympijská
hymna a už jsme šli za vydatné
podpory našich zdatných dětí
a rodičů na věc. Naše disciplíny
byly tradiční i netradiční – „Sever‐
ská kombinace“, „Biatlon“, „Bob na
trati“, „Hokej“ a další bojová klání.
Velký úspěch měl i zápas v koulo‐
vání, v němž samozřejmě nad
rodiči vyhráli naši malí borci.
Vítězství a zlatou perníkovou
medaili si odnesl každý sportovec.

Vzhledem k tomu, že jsme byli
neustále v pohybu, omluva za
nekvalitní foto.

Olympijský tým 
MŠ Jiráskova

li zastaví, musí slyšet. Odvážím si
zároveň i lepší kondičku i rozta‐
žené plíce.

Co se vám nelíbilo, co zde chybí?
Není nic, co by se mi tady nelíbilo,

byla jsem maximálně spokojená. Od
ostatních hostů jsem pouze
zaslechla, že by zde přivítali větší
plavecký bazén.

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

Čistý vzduch, průzračná voda,
celkově krásná krajina, milí lidé,
samozřejmě Priessnitzovy lázně
s celou svou historií a nádhernou
architekturou. Klid, odpočinek,
sport i kultura, každý člověk si zde
přijde na své.

Umíte si představit, že byste zde
žila trvale?

Asi ano.

Co byste vzkázala obyvatelům
Jeseníku?

Všem návštěvníkům i obyvate‐
lům Jeseníku bych vzkázala, aby si
lázní vážili a opravdu si je užili se
vším, co se jim zde nabízí. Jak spor‐
tovní, tak kulturní aktivity, aby
navštívili skvělé kavárny, aby si pro‐
šli lázeňské stezky, šli si v zimě
zabruslit, ale  hlavně, aby si užívali
čistého vzduchu, průzračné vody
a klidu a relaxace. Věřím, že lázně
a prameny budou dál jen vzkvétat
a lidé se tam budou rádi vracet. Za
sebe mockrát děkuji za příjemné
prožití lázní a určitě se zde brzy vrá‐
tím. (jg)

Zájem o východní Sudety roste
Do Jeseníku zavítalo přes

50 polských certifikovaných prů‐
vodců z polského klubu turistů
(PTTK) z blízkých i vzdálených
polských měst, aby se mohli zúča‐
stnit školení o místopisu a atrak‐
tivitách tzv. východních Sudet
(Rychlebsko a Jesenicko). Poptáv‐
ka po zájezdech územím Jesenicka
v doprovodu profesionálních pol‐
ských průvodců roste, a tak se zro‐
dil nápad uskutečnit 50hodinový
kurz šitý na míru přímo pro tuto

oblast. Na organizaci školení se
podílejí majitel CK Orion Wojtek
Olszewski a průvodce Marcin
Nowak a jako hlavní partner 
IC Katovna Jeseník. Početnou prů‐
vodcovskou skupinu přivítala
zastupitelka města Dagmar Pone‐
chalová, která se dlouhodobě
věnuje rozvoji česko‐polských
obchodních vztahů. První autobu‐
sové zájezdy do Jeseníku jsou plá‐
novány během letošního dubna.

Lucie Tenekedzi
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Sportovcem roku se stala bikrosařka Romana Labounková 
Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec okresu Jeseník za rok 2017 proběhlo 27. února  ve velkém sále budovy IPOS. Sportovcem roku
se stala Romana Labounková z Bikrosklubu Jeseník, sportovní hvězdou Deníku dálková běžkyně Eliška Kaniová. Níže přinášíme
výsledky ankety – ocenění bez pořadí.

Kategorie žáků: Daniel Bakeš,
Fenix Ski Team Jeseník, běh na
lyžích a biatlon. Marek Juřík,  Fenix
Ski Team Jeseník, běh na lyžích.
Adam Záhorec, Fenix Ski Team Jese‐
ník, běh na lyžích.

Kategorie žaček: Eliška Bartůň‐
ková, Bikrosklub Jeseník, bikros.
Ema Cenková, Fenix Ski Team Jese‐
ník, běh na lyžích. Viktorie Sekani‐
nová, Karate Klub Jeseník, karate.
Natálie Šimčíková, Taneční studio
LB Jeseník, mažoretkový sport.

Kategorie juniorů: Vladimír

Kozlovský, Jakub Medek, Jan Pe ‐
choušek, Jakub Strouhal, všichni
Fenix Ski Team Jeseník, běh na
lyžích.

Kategorie juniorek: Klára No ‐
votná, TJ Zlaté Hory, orientační běh.
Karolína Poulíková, Fenix Ski Team
Jeseník, běh na lyžích.

Kategorie trenér: Jan Baďu ra,
Fenix Ski Team Jeseník, běh na
lyžích.

Kategorie handicapovaných
sportovců: Tomáš Kajnar, TJ Zlaté
Hory, cyklistika. 

Sportovní akce roku: Závod
míru U 23, silniční cyklistika.

Kategorie veterán: Miloš Matě‐
jíček, KST Jeseník, stolní tenis.

Kolektivy: FK Jeseník, mladší
žáci U13, fotbal. FK Jeseník, starší
dorostenci U19, fotbal.

Raft team H2O Jeseník, družstvo
YOUNGSTER‐YES, rafting.

Kategorie mužů: Adam Fellner,
Fenix Ski Team Jeseník, běh na
lyžích. Jiří Štrama, Klub vodáků
Jeseník, kanoistika.

Kategorie žen: Eliška Kaniová,

bez oddílové příslušnosti, ultra trail
(dálkové běhy).

Osobnost sportu: Ing. Milan
Toušek, Klub vodáků Jeseník, ka ‐
noistika.

Kategorie krajánek: Ladislav
Krobot, SK Slavia Praha, odchova‐
nec FK Jeseník, fotbal.

Vyhlášení ankety uspořádalo
Okresní sdružení České unie sportu
Jeseník a město Jeseník ve spolu‐
práci s agenturou Sport Action. 

(TZ+rik)

Krajské kolo Českého poháru
v eskymování, které bylo sou-
časně i kvalifikační, proběhlo
24. února v České Vsi. První tři
z každé kategorie postoupili do
celostátního kola v Brně. 

A jak taková soutěž vlastně pro‐
bíhá? První soutěžní úloha se jede
na čas. Závodník musí přejet bazén
tam a zpět a při každém přejezdu
udělat tři eskymáky, tedy celkem
šest. Dotyk lodí či pádlem s břehem
bazénu či lanem vymezujícím sou‐
těžní prostor znamená dvě penali‐
zační vteřiny. Druhá soutěžní úloha
je počet ukončených eskymáků za
30 vteřin. Za každý ukončený esky‐
mák se od času z první úlohy odečte
vteřina. U nejlepších je to i 16 vteřin.
Takto vypočtené časy určí celkové
pořadí. Následuje semifinále, kde
se utkají 1. a 4., 2. a 3. z celkového
pořadí. V semifinále se jezdí jen
první úloha. Vítězové rozjížděk

jedou finále, poražení o třetí místo.

VÝSLEDKY: 
Kajak veteráni – 1. Pavel Kozubal,

2. Luděk Ježek, oba Klub vodáků
Jeseník, 3. Jaroslav Rouča, TJ Šum‐
perk. Kajak muži – 1. Jiří Černěnko,
2. Martin Sedlák, oba Klub vodáků

Jeseník. Kajak ženy – 1. Aneta
Krzystková, Klub vodáků Jeseník.
Kajak dorost – 1. Svatopluk Holí‐
nek, TJ Šumperk, 2. Ondra Ježek,
Klub vodáků Jeseník. 3. Vítězslav
Ručka, RT H2O Jeseník. Kajak
žáci – 1. Jan Heřmanský, TJ Šum‐
perk. Kanoe singl – 1. Jakub Walter,
TJ Šumperk, 2. Ondra Ježek, 3. Jiří
Štrama, oba Klub vodáků Jeseník.
Kanoe debl – 1. Pavel Kozubal, Jiří
Štrama, Klub vodáků Jeseník,
2. Jakub Walter, Svatopluk Holínek,
TJ Šumperk, 3. Jaroslav Blanda,
Martin Bortel, Klub vodáků Jeseník.

Děkujeme všem, kteří se podíleli
na zdárném průběhu závodu včetně
podpůrného týmu na tribuně.
A především děkujeme za velkou
podporu obci Česká Ves a krytému
bazénu. Pořadateli této akce byli
Český svaz kanoistů, Tydra, Vodák
sport Šumperk, Vodácká Morava
a Klub vodáků Jeseník. (KVJ)

Bazén v České Vsi ovládl Český pohár v eskymování

Místostarostka Zdeňka Blišťanová předává cenu Romaně Labounkové. Ocenění převzala také Viktorie Sekaninová. Foto: Richard Kapustka

Krytý bazén v České Vsi se stal dějištěm krajského kola v eskymování. 
Foto: archiv pořadatelů
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