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Vážení jesenič-
tí občané, přátelé 
školy,

následujícími 
slovy jsem končil 
příspěvek do toho-
to měsíčníku přes-

ně před rokem: „Nyní uzavíráme 
školní rok, který se zapíše do histo-
rie. Děkuji za důvěru v naše učite-
le, ve vedení školy a za spolupráci 
všem rodičům, kteří s námi prošli 
touto mnohdy náročnou cestou až 
do konce. Přes všechna omeze-
ní a počítání ztrát se naši učitelé 
snaží, aby si z tohoto období žáci 
odnesli co nejvíce. Přes prázdniny 
se budeme zabývat mimo jiné také 
tím, abychom na podzim dokázali 
na tuto etapu dobře navázat.“

Co bych tedy dodal nového po 
roce plném změn a měnících se 
podmínek?

Má-li s sebou změna přinést 
i nějakou příležitost, musíme vy-
naložit podstatné množství energie 
na její přijetí a adaptaci. Změn se 
nám v tomto školním roce dosta-
lo mnoho. Všichni, kdo jsme se 
nesmířili s postojem „pouze pře-
žít“, máme nyní nejspíš vybité 
baterie. Představme si, že by se 
tato obdivuhodná energie učitelů, 
vedení škol, rodičů a mnohých 
žáků dala převést na jouly nebo 
kilowatthodiny… Velké věci by se 
určitě rozpohybovaly. Na Jesenic-
ku rozhodně. 

Velice si vážím nasazení a po-
stoje našich učitelů a spolupráce 
rodičů. Bylo to tentokrát hodně 
o otevřenosti a vzájemném respek-
tu. Jsem přesvědčen, že energie 
nebyla vynaložena nadarmo. I z to-
hoto školního roku si naši žáci mo-
hou vedle osvojeného učiva odnést 
významnou zkušenost do života, 
možná dokonce významnější než 
užitek, který by měli z učiva, jež se 
nestihlo probrat. 

Dětem přeji prázdniny plné 
krásných vztahů a dobrodružství, 
učitelům – a vlastně i rodičům – 
zaslouženou dovolenou. 

Dominik Liberda,
ředitel Základní školy Jeseník

Úvodník

Děti z mš Jiráskova navštívily radnici
Jesenickou radnici poctila milá návštěva. Děti z mateřské školy na ulici Jiráskova si prohlédly kancelář starost-

ky, obřadní síň a další prostory radnice. Hned na uvítanou zarecitovaly paní starostce básničku a předaly jí ručně 
vyrobenou květinovou zahrádku spolu s malovaným obrázkem radnice. 

Poté, co se seznámily s historií 
radnice, sdělily, co jim ve měs-
tě chybí. „Chtěl bych, aby tady žil 
můj bratranec. Chtěl bych dino-
park. Chtěla bych kluziště,“ uved-
ly děti. Některá z vyřčených přání 
lze splnit. Například multifunkční 
hřiště s ledovou plochou je jednou 
z dvanácti prioritních investičních 
akcí města. Realizace projektu je 
plánována v letošním roce. „Na 
otázku, kdo by chtěl být starostou, se 
přihlásilo deset dětí, takže o budouc-
nost našeho města se nemusíme bát,“ 
prohlásila s úsměvem starostka města 
Jeseník Zdeňka Blišťanová. 

(lum)

Jeseník opět zažil cyklistický svátek
Jedinečná podívaná se naskyt-

la divákům v Jeseníku. Po dobu 
čtyř dnů měli možnost zhléd-
nout tři ze čtyř startů prestiž-
ního cyklistického Závodu Míru 
U23 Grand Prix Jeseníky. Prolog 
závodu, časovka, se vůbec popr-
vé jel také v ulicích města.

„Jsme velmi rádi, že můžeme hos-
tit tak důležitou cyklistickou udá-
lost, jako je Závod Míru, který ge-
neruje talenty světové cyklistiky,“ 
uvedla Zdeňka Blišťanová, starost-
ka města Jeseníku. Etapový Závod 
Míru probíhal od 3. do 6. června.  
Účastnilo se jej devatenáct nejlep-
ších reprezentačních týmů do 23 let  
z Evropy i zámoří. Na účastníky os-
mého ročníku čekala náročná trať 
s celkovým převýšením 8 800 m.  
Trasa byla situována do Olomouc-
kého a Moravskoslezského kraje, 
s průjezdem přes zákoutí a vrcholy 
Jeseníků. České barvy hájilo jedno 
družstvo. 

První a závěrečnou etapu od-
startovaly spolu se zástupci města 
i děti z juniorského cyklistického 
týmu FORCE team Jeseník. Před-
jezdcem časovky byl uznávaný 
hokejový brankář Dominik Hašek. 
První etapu vyhrál český závodník 
Pavel Bittner, druhou Ital Filippo 
Zana a závěrečnou, nedělní etapu 

se startem a cílem na Masarykově 
náměstí francouzský jezdec Axel 
Laurance. Celkovým vítězem Zá-
vodu Míru se stal Filippo Zana. 
Z českých jezdců skončil v koneč-
né klasifikaci závodu seriálu Na- 
tions Cup na šestém místě Mathias 
Vacek. O předání cen se postarali 
starostka města Jeseníku Zdeňka 
Blišťanová, místostarosta Václav 
Urban, náměstek hejtmana pro 
dopravu, sport a volný čas Michal 
Zácha a náměstek hejtmana pro 
zdravotnictví Dalibor Horák. 

Kromě cyklistického zážitku byl 

pro diváky přichystán také bohatý 
doprovodný program. Pro děti byla 
připravena skákadla, hry, soutě-
že a mnoho dalšího. V neděli pak 
zahrála kapela Premier. „Dobrou 
zprávou je, že organizátoři zá-
vodu byli nadmíru spokojeni se 
zázemím, které jim naše radnice 
poskytla. Mimo jiné i díky této spo-
lupráci získalo město příslib, že se 
prestižní sportovní akce světového 
formátu příští rok vrátí opět do 
ulic Jeseníku,“ uvedl místostarosta 
Václav Urban.

(lum)

Prestižní Závod Míru opět zavítal do našeho města.  Foto: Jan Brychta

Děti si při návštěvě radnice prohlédly také obřadní síň.  Foto: MěÚ
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Stávající nezpevněná plocha v těsné blízkosti Masarykova náměstí je již od doby rekonstrukce náměstí 
v neutěšeném stavu. Na první pohled jednoduchá záležitost však ve skutečnosti skrývá několik úskalí, zejména 
majetkoprávních, jelikož pozemky v proluce patří několika vlastníkům.

Dlouhou dobu vedená diskuze 
na téma budoucnosti plochy nabíd-
la několik možností využití tohoto 
prostoru: buďto jako čistě parkovací 
plochu, nebo jako parčík, případně 
jako plochu s maximálním množ-
stvím zeleně a zároveň se zacho-
vanou možností parkování. Zastu-
pitelstvo města nakonec podpořilo 

třetí, kompromisní variantu řešení, 
s níž následně souhlasili i zástupci 
blízkého bytového domu, kteří mají 
v proluce část svého pozemku, na 
němž parkují. Na základě této doho-
dy byla městským architektem zpra-
cována zastavovací studie veřejného 
prostoru, která zachovává možnosti 
soukromého a veřejného parková-

ní, avšak v omezené míře právě ve 
prospěch veřejné zeleně, které je na 
náměstí nedostatek. V současnosti 
se rozběhly projekční práce směřu-
jící k povolení stavby. Jakmile bude 
stavba povolena, je možné zahájit 
následnou realizaci záměru.

Jiří Uher, 
odbor investic a majetku

v Město Jeseník poskytlo dota-
ce. A to na: reprezentační podpo-
ru v cyklistice částkou 10 000 Kč; 
na Klášterní hudební slavnosti 
částkou 20 000 Kč; na Adventní 
koncerty v evangelickém kostele 
Jeseník 2021 částkou 18 000 Kč; 
na T-expedici Jeseníky částkou 
40 000 Kč; na XXI. Svatováclav-
ské setkání částkou 20 000 Kč; 
na 40 let otevření klubu Katovna 
veřejnosti částkou 25 000 Kč; 
na akci Ve dvou po Jeseníkách 
částkou 15 000 Kč; na Vodácké 
putovní tábory Sázava částkou  
18 000 Kč atd.
v Dobrovolní hasiči podpořeni. 
Jednotka sboru dobrovolných ha-
sičů žádala Olomoucký kraj o po-
skytnutí dotace na novou dýchací 
techniku. Žádosti bylo vyhověno 
a její přijetí potvrdili radní. Do-
tace z Olomouckého kraje však 
nepokryje celé náklady, větší část 
uhradí město.
v Olomoucký kraj podpořil 
informační centrum Jeseník. 
Jedná se o částku 20 000 Kč. In-
formační centrum Jeseník je nej-
větším informačním centrem v re-
gionu. Služby našeho střediska 
jsou krajem hojně využívány, na-
příklad jako cizojazyčná podpora 
na hlavních veletrzích cestovního 
ruchu, coby partner při tvorbě bro-
žur, map, propagačních materiálů, 
kampaní, nových tras apod.
v Provozní doba městského 
koupaliště. Koupaliště bude za 
příznivého počasí otevřeno vždy 
od 9.00 do 20.00 hodin. Dobrou 
zprávou také je, že ceny vstupné-
ho zůstávají nezměněny. Napří-
klad celodenní vstupné pro dospě-
lou osobu činí 110 Kč; senioři nad 
65 let, studenti, děti od 110 cm do 
patnácti let a ZTP, ZTP/P zaplatí 
70 Kč. Zakoupit lze i půldenní 
nebo rodinné vstupné.
v Město pracuje na přípravě 
revitalizace rybníčku na uli-
ci Denisova. Došlo k uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti s Povodím 
Odry. Jedná se o nezbytný krok 
potřebný k realizaci projektu Re-
generace rybníčku na ulici Deni-
sova jakožto jednoho z vítězných 
návrhů participativního rozpočtu 
Tvoříme Jeseník 2019.
v Město pronajalo sál budovy 
IPOS na pořádání mezinárod-
ního šachového turnaje. Jedná 
se o 31. ročník mezinárodního ša-
chového turnaje JESENÍK OPEN. 
Ten se hraje zpravidla po dobu 
devíti dní na konci měsíce srpna.
v Náměstí Svobody se dočká 
oživení. S novým provozovate-
lem rychlého občerstvení přibude 
i další venkovní posezení na za-
hrádce. Radní schválili pronájem 
pozemku, na kterém bude předza-
hrádka umístěna.

Rada schválila Představení prioritních investičních akcí 
města: Revitalizace plochy „U tržnice“

Zrekonstruovanou tyršovu ulici otevřeli 
juniorští cyklisté 

Dlouho očekávaný nový skatepark otevřen
Skateboardisti i milovníci in-line, BMX a koloběžek se konečně dočkali. Sezona v novém skateparku, který vznikl 

na místě toho původního v Šumperské ulici, byla slavnostně zahájena 1. června, tedy na Mezinárodní den dětí.
Přestřižení pásky se ujali starostka 

města Jeseníku Zdeňka Blišťanová, 
náměstek hejtmana pro dopravu, sport 
a volný čas Michal Zácha a předse-
da Skatepark Jeseník Crew Lukáš 
Glausch. „Sportoviště se začalo stavět 
v loňském roce a celková vysoutěžená 
cena díla je 7,2 milionů korun s DPH. 
Na realizaci projektu přispěl jedním 
milionem korun Olomoucký kraj, kte-
rému tímto děkujeme,“ uvedla starost-
ka města Jeseníku Zdeňka Blišťanová. 
Slavnostní otevření skateparku přilá-
kalo více než sto lidí. „Je skvělé vidět, 
kolik nadšených sportovců zde dnes je. 
Čekali jste na tuto chvíli dlouho, ale 
dočkali jste se a teď už je to vaše,“ do-
plnila starostka.

„Jsem rád, že má Jeseník nové 

krásné sportoviště. Takový skatepark 
by slušel i mému rodnému Přerovu,“ 
pronesl Michal Zácha, náměstek  
hejtmana Olomouckého kraje. „Skate-
park je samozřejmě určen pro jese-
nickou mládež, ale dovolím si říct, že 
pro naši komunitu se zároveň jedná 
o takovou malou turistickou atrakci. 
Máme ohlasy třeba ze Zábřehu nebo 
z Ostravy, že se těší, až si náš skate-
park projedou,“ uvedl Lukáš Glausch, 
zástupce jesenických skateboardistů.

Skatepark je navržen jako kombina-
ce streetového parku se třemi výško-
vými úrovněmi, spojenými rampami 
a schody, a dále BMX dráhy. Tyto dva 
prvky na sebe přímo navazují a dá se 
mezi nimi přejíždět. Streetová část je 
doplněna skatovými překážkami, jako 

jsou boxy a raily. Jedná se o překážky 
z kovových trubek, které jsou pro tuto 
disciplínu typické.

Skatepark má podobu betonového 
monolitu, jelikož beton je dlouhodobě 
nejvhodnější technologickou varian-
tou pro výstavbu venkovních skate-
parků a vykazuje minimální dodatečné 
náklady na opravy. Byly vybudovány 
nové zpevněné plochy, vysazena zeleň 
a celé sportoviště bylo vybaveno mo-
biliářem, například lavičkami, stojany 
na kola a odpadkovými koši.

(lum)
 

Komplexní opravy ulice Tyršovy, která spojuje náměstí s vlakovým nádražím, byly dokončeny v listopa-
du loňského roku. Slavnostní otevření se kvůli pandemii konalo až v úterý 15. června, a to za účasti vedení 
města, zástupců městského úřadu, zhotovitele stavby a dětí i studentů z juniorského cyklistického družstva. 

„Akci jsme bohužel vzhledem k mi-
mořádným epidemiologickým opat-
řením nemohli provést dříve. Situace 
se však změnila a my jsme společně 
s dětmi z FORCE team Jeseník mohli 
tuto důležitou komunikaci slavnost-
ně otevřít,“ uvedla starostka města 
Zdeňka Blišťanová. Malí cyklisté 
cestu otestovali formou symbolické-
ho závodu do vrchu. Podle jejich tre-
néra Rostislava Brokeše se celá akce 
vydařila a pro děti, na jejichž bezpeč-

nost dohlíželi městští strážníci, to byl 
zážitek. 

Revitalizace ulice probíhala po eta-
pách od března do listopadu loňského 
roku. „Tato významná investiční akce 
zahrnovala obnovu nejen komuni-
kace a jejích podkladních vrstev, ale 
i chodníků, parkovacích ploch či ka-
nalizace a odvodnění. Nezapomnělo 
se ani na veřejné osvětlení, které je 
řešeno moderními a úspornými LED 
lampami. Doplněny byly také nové 

lavičky i odpadkové koše a došlo 
k vysazení dřevin,“ uvedl Jiří Uher, 
vedoucí odboru investic a majetku. 

V prostoru Tyršovy ulice bylo 
vybudováno 37 odstavných a par-
kovacích ploch, což ocení zejména 
návštěvníci občanské vybavenosti. 
Součástí revitalizace byla i oprava 
přístupu k vlakovému nádraží, včetně 
nového zábradlí a osvětlení. 

Celkové náklady se nakonec díky 
efektivnímu přístupu všech zaintere-
sovaných stran podařilo snížit z před-
pokládaných 27 milionů na necelých 
20 milionů korun. Část těchto nákla-
dů pokryla dotace z ministerstva pro 
místní rozvoj a příspěvky vlastníků 
technické infrastruktury. Město v ko-
nečném výsledku zaplatilo za revita-
lizaci 14 milionů korun.

(lum)
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Nechcete na úřadě čekat ve fron-
tě dlouhé hodiny? Objednejte se! 
Odbor správní městského úřadu 
rozšířil od 1. června 2021 online 
rezervační systém o úkony matrič-
ní agendy i agendy evidence oby-
vatel a o služby kontaktního místa 
Czech POINT v budově IPOS,  
K. Čapka 1147/10. Klienti se mo-
hou na vybranou službu elektro-
nicky objednat na webových strán-
kách města: www.jesenik.org/cz/ 
potrebuji-vyridit/.

Co lze vyřídit bez čekání? Bez 
čekání, tedy díky rezervaci v ob-
jednávkovém systému, může občan 
požádat např. o občanský průkaz, 
cestovní pas, rodný, oddací či úmrt-
ní list, dále o domluvení termínu 
svatby, o změnu trvalého bydliště, 
ověření podpisu či listiny, o výpisy 
z rejstříku atd.

Náš Jeseník
Město Jeseník spustilo projekt 

Náš Jeseník, díky kterému si ob-
čané mohou přehledně prohléd-
nout všechny projekty, které město 
v poslední době dokončilo, aktuálně 
realizuje a do budoucna připravuje. 
S projekty se můžete seznámit na 
stránkách www.nasjesenik.cz.

Rada seniorů
Jednání Rady seniorů je před-

běžně naplánováno na úterý  
13. července 2021 od 10.00 v zase-
dací místnosti radnice města Jese-
níku, Masarykovo nám. 167/1. Na 
základě toho času platných opatření 
Vlády ČR a Ministerstva zdravot-
nictví ČR může být termín jednání 
změněn, případně úplně zrušen. 

Pracovníci z IT nainstalovali ča-
sosběrnou kameru na budovu IPOS. 
Nejen místním se tak nabízí neob-
vyklý pohled na naše město. Další 
kamera je již delší dobu umístěna 
na Zlatém chlumu a na náměstí. 
Záběry najdete na www.jesenik.org/
webkamery.

matrika
V měsíci květnu se v jesenické 

nemocnici narodilo celkem 23 dětí,  
z toho čtyři potomci rodičům s tr-
valým pobytem v Jeseníku. Gra-
tulujeme a dětem přejeme přede-
vším hodně zdraví a štěstí v jejich 
budoucím životě. 

Ptejte se starostky: spojení do Prahy  
a stánkový prodej na masarykově náměstí

Dotaz paní Jiřiny:
„Nevím, na koho se přímo obrátit, 

ale určitě nejsem sama, koho tento 
problém trápí. Často jezdím do Pra-
hy a nejlepší spojení je autobusem. 
Od května měla být linka z Jeseníku 
do Prahy v provozu, ale dozvěděla 
jsem se, že spojení zrušili. Prosím, 
můžete nám pomoci?“
Odpověď:

Problematiku pozastavené au-
tobusové linky 950151 Jeseník –  
Hradec Králové – Praha jsem kon-
zultovala s dopravcem, společností 
ARRIVA MORAVA a.s. Dle vyjá-
dření provozního oblasti bude linka 
obnovena 13. června, a to spojem 

v 7.45 z Jeseníku do Prahy a ve 
14.00 z Prahy do Jeseníku. Jízdní 
řád naleznete na www.idos.cz. Ze 
strany města není možné v této věci 
udělat více, jelikož je zmíněná lin-
ka komerční, tzn. není objednávána 
městem ani krajem.

Dotaz pana Ladislava:
„Mám plán si otevřít živnost 

a zkusit dovážet a prodávat sýry, uze-
niny a výrobky ze Slovenska. Chtěl 
jsem se zeptat, zdali a za jakých pod-
mínek je možné si pronajmout stánek 
na náměstí?“
Odpověď:

V současné době jsou prodeje na 
Masarykově náměstí uskutečňovány 
v nainstalovaných stáncích města 
nebo z pojízdných prodejen, které 
jsou v majetku konkrétních prodej-
ců. Pokud máte zájem o prodej ve 

stánku, bude s vámi uzavřena ná-
jemní smlouva. Cena nájmu včetně 
DPH je 121 Kč za stánek na den. 
V případě prodeje z pojízdné pro-
dejny je poplatek stanoven Obecně 
závaznou vyhláškou města Jeseník 
číslo 8/2019 a činí 50 Kč za m2 na 
den. Prodej je vhodné projednat 
předem z důvodu například plného 
obsazení stánků na konkrétní den, 
případně konání různých akcí na ná-
městí, kdy jsou stánky již pronajaty 
organizátorům těchto akcí. Pověře-
ným pracovníkem v této záležitosti 
je paní Kamila Pecinová, referentka 
oddělení majetku (tel.: 584 498 147; 
e-mail: kamila.pecinova@mujes.cz). 
Případné napojení na elektrickou 
energii je řešeno zvlášť s Technic-
kými službami Jeseník, kontakt vám 
rovněž předá uvedený pověřený pra-
covník.

Nová bezbariérová služebna městské policie
Strážníci definitivně opustili služebnu na ulici Dukelská a od poloviny června sídlí v obchodním centru Alkron. 

Pracoviště stálé služby je umístěno v přízemí budovy a zázemí strážníků ve třetím patře. 
Slavnostního přestřižení pásky 

a symbolického zahájení provozu nové 
služebny se ujala starostka města Jese-
níku Zdeňka Blišťanová, ředitel Měst-
ské policie Jeseník Martin Novotný,  
místostarosta města Jeseníku Tomáš 
Vlazlo a zástupkyně vedoucího oddě-
lení majetku Městského úřadu Jeseník 
Monika Nepejchalová. „Pevně věří-
me, že neustálá přítomnost strážníků 
v objektu a přímo v centru města bude 
mít pozitivní vliv na ochranu veřej-
ného pořádku. Strážníci budou nyní 
blíže občanům i návštěvníkům města,“ 
uvedla starostka Zdeňka Blišťanová.

Nová úřadovna městské policie 

je rozdělena na dvě části. V přízemí 
budovy, která je řešena bezbariérově, 
naleznete prostory pro styk s veřejnos-
tí a pracoviště stálé služby, tedy operá-
torů kamerového systému. Kanceláře 
i nezbytné technické a sociální zázemí 
jsou umístěny ve třetím patře. „Opro-
ti dosavadním prostorům skýtá nová 
služebna nesporné výhody pro veřej-
nost: bezbariérový přístup, umístění 
ve středu města Jeseník, dostupnější, 
modernější a přívětivější prostředí, ale 
i zvýšení pocitu bezpečí občanů s ohle-
dem na soustavné narušování veřej-
ného pořádku závadovými osobami,“ 
popsal ředitel Městské policie Jeseník 

Martin Novotný. K přesunu do ob-
chodního centra Alkron došlo po do-
končení potřebných stavebních úprav. 
Například zázemí městských strážníků 
je situováno do míst bývalého fitness 
centra, proto byly provedeny stavební 
zásahy v podobě zbudování několika 
příček pro kanceláře, šatnu aj. 

Městská policie Jeseník nyní sídlí 
na adrese Palackého 1341, Jeseník. 
V bývalé budově na ulici Dukelská 
zůstane Klub seniorů a městské byty. 
Město dále uvažuje o využití celé 
budovy jako komunitního domu pro 
seniory.

(lum)

Zaměstnanci města společně darovali krev
Nemocnice AGEL Jeseník dlouhodobě bojuje s nedostatkem krve, proto se ji při příležitosti Světového 

dne dárců krve rozhodli podpořit zaměstnanci Městského úřadu Jeseník a Městské policie Jeseník. 
„Děkuji všem zaměstnancům, 

kteří přišli darovat krev, stejně jako 
těm, kteří jsou dlouholetými dárci. 
Jsem ráda, že jsme společně pod-
pořili dobrou věc,“ uvedla Zdeňka 
Blišťanová, starostka města Jesení-
ku, která byla jedním z dárců.

Nemocnice se s nedostatkem 
krve potýká dlouhodobě. Navíc 
nyní se lékaři v regionu postup-
ně vracejí k odloženým operacím, 
proto potřebují ještě větší množství 
krve. Město Jeseník se obrátilo 
na své zaměstnance s výzvou, 
aby rozšířili řady dárců krve. 
Mnoho z nich reagovalo na výzvu 
okamžitě. Darovat krev jich přišlo 
čtrnáct, z nichž dvanáct bylo tolik 
potřebných prvodárců.

„Chceme vyjádřit, že si vás dárců 
velmi vážíme, a tímto bychom vám 

chtěli poděkovat za všechny paci-
enty, kterým jste zachránili život,“ 
uvedla Dagmar Adamová, primářka 
hematologické ambulance.

Odběr krve se provádí na trans-
fúzním oddělení Nemocnice AGEL 

Jeseník. Příjem dárců probíhá od 
6.30 do 8.30. Poté následuje samot-
ný odběr krve. S sebou je potřeba 
mít průkaz totožnosti a kartičku 
zdravotní pojišťovny.

(lum)

Zaměstnanci města darovali krev v jesenické nemocnici.                                    Foto: MěÚ

objednejte 
se na úřad

Nový pohled 
na Jeseník
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Z deníku strážníka

v Hned první květnový den obdrže-
la hlídka městské policie informaci, 
že na golfovém hřišti na ulici Za 
Podjezdem běhá osedlaný kůň bez 
jezdce. Krátce po odchytu koně se 
na místo dostavil také jeho majitel, 
který strážníkům sdělil, že z koně 
spadl. Vzhledem k tomu, že majitel 
nebyl nikterak zraněn a nepožado-
val lékařskou či jinou pomoc, stráž-
níci mu koně předali.
v U Smetanových sadů se potuluje 
bobr. Tak znělo telefonické ozná-
mení, které 13. května v ranních 
hodinách obdržela hlídka městské 
policie. Po příjezdu na místo se ten-
to vodní hlodavec pokoušel dostat 
na nedaleké autobusové nádraží. 
Jelikož si zřejmě rozmyslel ces-
tovat místní autobusovou linkou, 
pokračoval zpět do Smetanových 
sadů. Bobrovi se do řeky moc ne-
chtělo, proto policisté za pomoci 
přivolaného pracovníka CHKO Je-
seník společně zvíře odchytili do 

klece, kterou zapůjčil místní občan. 
Pracovníci CHKO následně zajistili 
vypuštění bobra zpět do přírody.
v Dne 18. května bylo na linku 
156 oznámeno, že na ulici Josefa 
Hory je poraněná sova. Strážníci 
ji odchytili a předali pracovníkovi 
CHKO Jeseník, který se o sovu po-
staral. Umístěna byla do záchranné 
stanice v Rudě nad Moravou.
v Ve středu 26. května v dopoled-
ních hodinách převzali strážníci od 
poštovní doručovatelky nalezenou 
suchozemskou želvu, která se pro-
cházela po silnici na ulici Krameri-
ova. Hlídka zajistila želvě přechod-
ný pobyt ve Středisku volného času 
DUHA na ulici Průchodní a ve ve-
černích hodinách se ozval majitel, 
který si tohoto tvora převzal.

Městská policie Jeseník

městu není lhostejná situace toulavých koček a kocourů
Město Jeseník uzavřelo s poskytovatelem KasProCats – kastrační pro-

gram, dohodu o spolupráci, která se týká realizace kastračního programu 
a osvětové činnosti v problematice toulavých koček.  

Na základě této dohody bylo 
město Jeseník zařazeno do databá-
ze obcí s kastračním programem na  
www.obcekastruji.cz. 

KasProCats bude komplexně za-
jišťovat veškeré úkony spojené s kas-
trací: od konzultace případu, přes 
hledání vhodného veterináře až po 
částečnou nebo celou úhradu zákro-
ku. 

Prakticky to funguje tak, že občan, 
který si všimne, že se v jeho okolí 

pohybuje kočka, jež vykazuje znaky 
opuštěného zvířete, může přes webo-
vé stránky www.kasprocats.cz tuto 
kočku nahlásit a požádat o její kastra-
ci. Na stejné webové adrese je rovněž 
možné oznámit např. i týrání zvířete. 

Pevně věříme, že nový program 
přinese dostatek informací a násled-
nou spolupráci s občany města Jese-
ník a že dojde ke zlepšení situace tý-
kající se toulavých koček a kocourů.

odbor školství, kultury a sportu

Běh pro válečné veterány
Běh pro válečné veterány je celoarmádní charitativní akce na podporu 

válečných veteránů a Vojenského fondu solidarity, který pečuje o vojáky 
v činné službě a o jejich blízké. Virtuálním cílem této akce je oběhnout po 
hranici celou Českou republiku. Část běhu se uskutečnila také v Jeseníku. 

Setkání všech sportujících se ode-
hrálo 20. května v areálu Vojenské 
léčebny Jeseník. K samotnému běhu 
se vyráželo v trojčlenných skupi-
nách, z nichž jednu tvořili strážníci 
Městské policie Jeseník. Celkem se 
akce zúčastnilo padesát běžců, mezi 
nimi i zástupci jesenické státní policie 
či profesionálních hasičů. Trať vedla 

přes Pomezí k Arnoštovu krmelci, 
dále k chatě Seneboj, odkud se stáče-
la k rozcestí U Mnicha a po sjezdovce 
zpět do areálu léčebny. „Těch sedm 
kilometrů jsme zvládli s přehledem, 
a hlavně jsme podpořili dobrou věc,“ 
uvedl Kamil Dostál, strážník Městské 
policie Jeseník.

(lum) 

Poděkování za jarní úklid
Na jaře proběhl úklid úseku mezi 

fotbalovým hřištěm a sportovní halou 
v Jeseníku. Pracovníci technických 
služeb vysekali náletové křoví a stro-
my. Také kompletně vyčistili potůček 
a meze (které končí kousek od řeky 
Staříč) od odpadků, jež tam za mnoho 
let navál vítr. Pro nás, kteří tudy pra-
videlně procházíme, je velmi povzbu-

divé, že konečně po letech byl tento 
úsek zkultivován.

Děkujeme tímto řediteli a pracov-
níkům technických služeb, že věnují 
svou pozornost i jiným úsekům než 
středu města, a tím nám obyvatelům 
zpříjemňují procházky i život v na-
šem krásném městě Jeseník.

čtyřlístek jesenických seniorek

Po dvou letech se na Jesenicku opět objevili muži, kteří nabízejí vý-
měnu okapů a svodů dešťové vody na domech. Za svou práci však po-
žadují neúměrně vysoké částky. Jednoho seniora připravili o více než 
150 000 Kč. Policie proto apeluje na občany, aby byli při jednání s růz-
nými podomními prodejci a řemeslníky velmi obezřetní.

Poslední květnový týden si sku-
pinka pěti mužů vyhlédla 64letého 
seniora, kterému nabídla výměnu 
okapů a svodů na jeho rodinném 
domě. „Domluvili se na konečné 
částce 36 000 Kč. Po odvedené 
práci však neznámý muž při vyúčto-
vání požadoval částku 270 000 Kč.  
Senior ovšem u sebe tolik peněz 
neměl, a proto řemeslníkům pře-

dal částku 190 000 Kč. Peníze 
senior vydal dobrovolně, aniž by 
na něj muži vyvíjeli fyzický či psy-
chický nátlak. Policisté případ 
šetří pro podezření ze spáchání 
přečinu podvodu,“ uvedla Tereza  
Neubauerová, tisková mluvčí Kraj-
ského ředitelství policie Olomouc-
kého kraje.

Policie České republiky

www.jesenik.org

V případě, že i u vašich dveří někdo podobný zazvoní:
•  Nikdy neznámé osoby nepouštějte k sobě do domu.
•  Nenechte se zlákat vidinou levného nákupu. Právě obchody uzavřené 

u domovních dveří bývají ty nejdražší.
•  Pokud se konečná částka za zboží či službu diametrálně liší od té, kterou 

jste si na začátku domluvili, peníze v žádném případě neplaťte a ihned 
volejte na policejní tísňovou linku 158.

Upozornění na podomní 
prodejce a řemeslníky
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V Jeseníku funguje druhé očkovací centrum
Jesenická poliklinika ve spolupráci s externí laboratoří GHC GENE-

TICS otevřela ve dvoře svého objektu nové očkovací centrum. To je ur-
čeno obyvatelům nejen Jesenicka, ale i širokého okolí. Očkování probíhá 
vakcínou od firem Pfizer a BioNTech.

Provozní doba očkovacího centra, 
které pojme až 204 zájemců denně, je 
od pondělí do pátku vždy od 7.30 do 
15.30. Lékařským garantem je Ro-
bert Procházka, praktický lékař, který 
je zároveň předsedou České lékařské 
komory v okrese Jeseník.

K vakcinaci se mohou zá-
jemci objednat prostřednictvím 
centrálního systému na stránce  
registrace.mzcr.cz. Registrovat se lze 
na přesné datum i čas. Systém násled-
ně automaticky odešle objednanému 
zájemci potvrzující SMS. Pro bližší 
informace je k dispozici také admi-
nistrativní pracovnice očkovacího 
centra v jesenické poliklinice na tele-
fonním čísle 725 130 142.

„Jsem velmi ráda, že v Jesení-
ku vzniklo druhé očkovací centrum, 
o které jsme tolik usilovali. V době 
před jeho vznikem jsme jednali 
s praktickými lékaři, kteří byli ochotni 
ve větší míře očkovat své pacienty. 
Olomouckému kraji jsme nabízeli 
také budovu staré knihovny, prosto-
ry polikliniky jsou však příhodněj-
ší,“ uvedla starostka města Zdeňka 
Blišťanová.

Nové očkovací centrum je v sou-
ladu se schváleným provozním 
řádem vybaveno také speciální ger-
micidní lampou, která se využívá 
k nepřetržité dezinfekci vzduchu. 
Při vstupu se každý předem regist-
rovaný zájemce o očkování prokáže 

platnou kartičkou pojištěnce a obdr-
ží dokumenty k vyplnění. Jedná se 
o dotazník a o informovaný souhlas 
s aplikací očkovací látky, které jsou 
k dispozici na webových stránkách 
jesenické polikliniky.

„V zájmu urychlení administra-
tivy je přínosné, aby si zájemci oba 

potřebné dokumenty vytiskli a vypl-
nili před příchodem do očkovacího 
centra. Tyto budou k dispozici k vy-
plnění i na místě. Doporučujeme 
rovněž oděv vhodný pro aplikaci 
vakcíny do ramene,“ uvedl majitel 
jesenické polikliniky Milan Plesar.

(lum)

Na Den dětí rozdávala nemocnice dárky v dětském domově 
Spoustu dárků přivezlo minulý týden u příležitosti Mezinárodního 

dne dětí vedení Nemocnice AGEL Jeseník do Dětského domova Čer-
ná Voda. Zástupci nemocnice udělali radost dětem, které nemají tolik 
štěstí na úplnou rodinu.

„Každé dítě si přeje dostat dárečky 
a oslavit tento sváteční den. Bohužel, 
rodinu jim nahradit neumíme, ale 
zařídit dárky ano. Pro děti do dva-
nácti let jsme si nachystali balíčky, 
ve kterých byly omalovánky, pastelky, 
bublifuky, pexesa a plyšové přívěsky 
na klíče. Pro starší děti jsme při-
pravili sladkosti,“ uvedla hlavní 
sestra a členka představenstva Věra 
Kocianová s tím, že skupina AGEL 
podporuje Dětský domov Černá Voda 

již několik let. Každoročně se mohou 
zdejší děti například účastnit letních 
táborů, které jsou organizovány spo-
lečností AGEL a kde jim pobyt plně 
hradí NADACE AGEL.

„S dětmi jsme strávili pěkné odpo-
ledne. Povídali jsme si, jaké mají plá-
ny na léto, co dělají ve volném čase, 
jak se jim daří ve škole a čím by chtěly 
být, až vyrostou,“ doplnila Věra Ko-
cianová.

Nemocnice AGEL Jeseník

Zájezd pro seniory: Floria LÉto 2021 – zahradnická výstava 
Centrum sociálních služeb Jeseník a Klub seniorů Jeseník zve seniory na zájezd do Kroměříže konaný v sobotu 7. srpna 2021. 
Na co se můžete těšit? Desítky 

českých i zahraničních prodejců na-
bídnou okrasné rostliny, bylinky, ze-
leninu, zahradní nářadí či řemeslné 
výrobky. I letos floristé připraví vel-
kolepou květinovou expozici. Tento-
krát si aranžéři z Výstaviště Kroměříž 
ve spolupráci s předními českými flo-
ristkami Jarmilou a Petrou Pejpalový-
mi zvolili téma Zvířecí říše v květech. 
Po celém výstavišti bude umístěno 
několik nadživotních květinových 
ztvárnění papouška, motýla, krtka či 
zubra. Kromě květinového aranžmá 
mohou návštěvníci zhlédnout prodej-

ní výstavu kaktusů, expozici suku-
lentů či výstavu drobného zvířectva 
a okrasného ptactva. Nejen mužskou 
část návštěvníků zaujme výstava mo-
derní i historické zemědělské techni-
ky. 

Otevřeny budou obě výstavištní 
restaurace i mnoho občerstvovacích 
stánků. Po celou dobu výstavy je pro 
návštěvníky připraven bohatý dopro-
vodný a hudební program. 

Přihlašovat se lze od 12. července 
2021 od 8.00, platbu je nutné uhradit 
do tří dnů od přihlášení. Účastníci zá-
jezdu budou povinni dodržet aktuálně 

platná opatření v souvislosti s epide-
mií covid-19 (např. očkování, testo-
vání, ochranné pomůcky).

Upozornění: S ohledem na udrže-
ní ceny zájezdu je poplatek nevratný, 

pokud dojde bez zajištění náhradníka 
k odhlášení v době kratší než sedm 
dní před konáním zájezdu. 

odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví 

Projekt Nenech.se pro osoby ohrožené domácím násilím
Setkáváte se v partnerském vztahu nebo v rodině s bitím, ponižováním, zastrašováním? Ubližuje vám blízký člověk? Jesenická pobočka Inter-

venčního centra Olomouc, která sídlí v Poradně pro rodinu Jeseník, Dukelská 436/15, tel. 736 472 158, je zde pro vás. 
Je pro vás z jakéhokoli důvodu 

nemožné obrátit se na službu inter-
venčního centra osobně, telefonic-
ky nebo e-mailem? Nyní se pro vás 
otevřela nová možnost bezpečného 
kontaktu. 

Asociace intervenčních center 
se zapojila do projektu Nenech to 
být a vytvořila bezpečné virtuální 
místo pro oběti a svědky domácího 
násilí. Aplikace Nenech.se funguje 
podobně jako anonymní chat. Po-

mocí online formuláře je možné se 
propojit s vybraným intervenčním 
centrem. Díky vygenerovanému 
unikátnímu kódu je komunikace 
naprosto bezpečná a pro agresory 
nedohledatelná. Na webové adre-

se Nenech.se jsou rovněž uvedeny 
veškeré instrukce a další užitečné 
informace. 

Zuzana Archelová,
kontaktní pracovnice 

pro domácí násilí

Druhé očkovací centrum otevřeno.   Foto: Jesenická poliklinika

Foto: Nemocnice AGEL Jeseník

Přihláška a platba:
Alena Kalinová, MěÚ Jeseník, 
OSVZ, ul. K. Čapka 1147 (IPOS), 
4. patro, blok A, kancelář č. 406, 
tel.: 584 498 406, 
e-mail: alena.kalinova@mujes.cz
Bližší informace: 
Věra Vymětalová, tel.: 604 382 907, 
e-mail: vym.vera@seznam.cz

Odjezd z Jeseníku:
7.45 Billa
7.50 Yesenka 
8.00 zastávka u nemocnice 
(ul. Lipovská)

Cena zájezdu je 300 Kč
(v ceně je zahrnuta celodenní vstu-
penka a doprava)
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Hrad Kaltenštejn: tajemství odkrytá vědou „lopaty a rýče“
Již třetí sezónu se návštěvníci hradu Kaltenštejn (Studený kámen) můžou setkat s archeology, kteří na tomto hradě provádějí nedestruktivní výzkum. 

Jedná se o odborné pracovníky ze Slezského zemského muzea v Opavě pod vedením Jiřího Juchelky, vedoucího oddělení archeologie a kurátora archeo- 
logické podsbírky Slezského zemského muzea, spolu s autorem tohoto článku, archeologem Vlastivědného muzea Jesenicka. 

Něco málo k historii
Hrad Kaltenštejn stojí na kopci vy-

sokém 437 m n. m., v katastru obce 
Černá Voda, která je zhruba o deset 
let starší než hrad. Ten se v písem-
ných pramenech poprvé objevuje 
v roce 1295, o rok později již pod 
názvem „castrum Kaltensteyn“, a to 
v souvislosti se sporem svídnického 
vévody Bolka I. (majitele hradu Ja-
wirnik, dnešní Jánský Vrch) a vrati-
slavského biskupa Jana Romka. Hrad 
byl následně včleněn do biskupského 
majetku, v průběhu času byl dáván 
do zástavy, a poměrně často tak mě-
nil posádku. V březnu roku 1428, na 
rozdíl od jiných biskupských držav, 
odolal obléhání husitských vojsk při 
jejich tažení směrem k Baltskému 
moři. Dramatická situace se pak na 
hradě odehrála v roce 1441, kdy zde 
byl vojskem vratislavského biskupa 
krutě umučen Zikmund Rachna za 
únos dcery královského hejtmana 
Půty z Častolovic a za zákeřné 
zmocnění se hradu Kaltenštejn. Tato 
historická událost však dosud není 
plně objasněna. Držitelem hradu se 
v letech 1470–1471 stal kníže Pře-
mek II. Opavský. Na začátku 16. sto-
letí byl hrad Janem Turzem vykoupen 
od Jindřicha z Tetova zpět, již po roce 
1505 byl však jako zastaralý, zchát-

ralý a nepotřebný zbořen. Stavební 
materiál, zvláště zdobné kamenné 
prvky, následně dobře posloužil při 
přestavbě hradu Javorník na zámek 
Jánský Vrch.

Jak hrad vypadal v dobách středo-
věku?

Do dnešní doby se nám zachovalo 
torzo válcovité věže zvané bergfrit 
(její funkcí bylo chránit hrad a okolí, 
v případě potřeby sloužila obráncům 
jako poslední útočiště) a zbytky hra-
deb. Ve 13. století, tedy v nejstarší 
fázi, byl hrad tvořen zmíněným berg- 
fritem, dvojdílným palácem a hra-
dební zdí s bránou. Předhradí se na-
cházelo na severozápadě, v pozděj-
ších dobách je doplnil parkán. Vstup 
do věže byl umístěn v prvním patře, 
kam se chodilo buď po venkovních 
dřevěných schodech, nebo dřevěném 
mostu vedoucím z prvního patra pa-
láce – dodnes je ve výšce šesti metrů 
nad úrovní terénu na severovýchodní 
straně patrná část kamenného vstup-
ního portálu. Ze samotného paláce, 
umístěného při obvodové hradbě, 
se dochovala jen část přístupného 
klenutého sklepení. Z předáva-
cí listiny (za niž by se nestyděl ani 
byrokratický úředník dnešní doby) 
mezi biskupem Konrádem a panem 

Gabrielem Speyelem z 1. září 1443 
se dozvídáme nejen to, jakou mělo 
sídlo podobu a vybavení, ale taktéž 
počet obyvatel a navrhované opravy. 
V druhé polovině 15. století tedy na 
hradě sídlilo cca osmnáct lidí, další 
(lučištníci) byli k dispozici v Černé 
Vodě pro případ nouze. V areálu hra-
du bychom rovněž našli čtyři brány, 
mlýn, studnu, stáje pro koně, pivovar 
a kolo na čerpání vody. V dokumentu 
byl popsán také podstatný inventář, 
a to dvě houfnice, dvě píšťaly, šest 
kop šípů, půl sudu prachu, hmoždíř, 
pánev na vaření, kotlík, železná pá-
nev a dva kusy soli. 

Průzkumy ano, ale výhradně ru-
kou odborníků

Celé Jesenicko je proslulé nejen 
nádhernou a zachovalou přírodou, ale 
i ojedinělým počtem hradních zříce-
nin. Atraktivita pro historiky i turis-
ty je však ta světlá strana pomyslné 
mince, ona druhá je bohužel poněkud 
tragičtější. Tyto pozůstatky dávných 
dob jsou totiž systematicky ničeny 
častými nájezdy divokých kopáčů 
a zlatokopů z obou stran hranice, kte-
ří pomocí detektoru kovů devastují 
a vykrádají vzácné památky. Někdy 
se je podaří chytit a zahájit i správní 
řízení, většinou jsou však pachatelé 
neznámí. Málokdo z těchto ničitelů si 
uvědomuje velmi důležitá fakta. 
1)  Každý takový objekt je archeo-

logická lokalita, a je tedy přísně 
chráněn zákony ČR. 

2)  Jakmile hledač začne kopat a pře-
vrátí zeminu, ztrácí daný nález pa-
třičný kontext (převracení vrstev). 

3)  A v neposlední řadě okrádá zlato-
kop stát, a tedy nás všechny. 
Právě z těchto důvodů bylo výše 

zmíněnými institucemi rozhod-
nuto o záchranném nedestruktiv-
ním výzkumu na hradě Kaltenštejn. 
V dnešní době se však ani tato věda 
„lopaty a rýče“ neobejde bez mo-
derních aplikovaných metod, které 
výzkumy ulehčují a urychlují. Proto 

byly využity dnes již nezbytné me-
tody, jako je např. georadar – zjedno-
dušeně přístroj, který „vidí“ do země 
(využívá se k mapování skalního 
podloží, zasypaných studen, sklepů 
aj.). Dále je to fotogrammetrie, tedy 
skenování pomocí dronu, či aktuální 
zaměřovací postupy včetně grafic-
kých programů. Pomocí těchto pří-
strojů tak byla poprvé v historii velmi 
přesně zaměřena lokalita hradu. Díky 
georadaru jsme zároveň mohli vylou-
čit možnost, že by se za první bránou 
nacházela studna (některé historické 
prameny ji situovaly do těchto míst). 
Příjemným překvapením se pak stalo 
nalezení torza historické dlažby na 
komunikaci právě za tímto vstu-
pem. Cesta byla následně vyčištěna 
pro přesné zaměření a zakreslení. 
Při výzkumu se dosud nalezlo přes  
3 000 kovových předmětů, jako jsou 
šipky do kuší, části plátové zbroje, 
zlomky ostruh, podkov či přezek. 
Díky kovářským nástrojům se po-
dařilo označit i přesné místo, kde se 
toto černé řemeslo provozovalo. Na-
šli jsme desítky keramických zlomků 
a části kamenných artefaktů, které 
nejen ilustrují všední život v tehdejší 
době, ale také dokládají zmíněný 
lítý boj, jenž se na hradě odehrál  
v 15. století – právě díky tomuto 
výzkumu nyní již můžeme potvrdit, 
jakým směrem se útočící vojska ubí-
rala. 

Ve zbývajících měsících tohoto 
roku bude výzkum pokračovat. Nale-
zené předměty už mají v rukou další 
odborní pracovníci muzeí, vše se to-
tiž musí náležitě zpracovat, zakreslit, 
zaregistrovat, konzervátoři předměty 
vyčistí a následně ošetří tak, aby je 
mohly spatřit i budoucí generace. 
A přestože archeologové provádějí 
výzkum nepravidelně, hrad zcela jistě 
nezůstane bez ochrany – tato historic-
ky cenná lokalita se pomocí moderní 
vědy stále monitoruje. 

Milan Rychlý, archeolog 
Vlastivědného muzea Jesenicka

Možná podoba hradu Kaltenštejn v 15. století. Zdroj: Kouřil, P. – Prix, D. – Wihoda, M.: 
Hrady českého Slezska. Brno 2000, str. 213

meteodomek – zapomenutý fenomén veřejných prostranství
Městské okrasné meteorologické stanice se na našem území těšily popu-

laritě od první světové války. Jejich zakladateli byly okrašlovací spolky, 
odbory Klubu českých turistů nebo pokrokové městské samosprávy.

Na českém území bylo před druhou 
světovou válkou postaveno nejmé-
ně sto meteorologických sloupů. Do 
dnešních dnů se jich zachovalo 52.  
Pomocí zabudovaných přístrojů uka-
zovaly tyto meteorologické sloupy 
vlhkost, teplotu a tlak vzduchu, čas-
to také směr větru, extrémní teplotu 
vzduchu za určitý časový interval a ně-
kdy rovněž krátkodobou předpověď 

počasí pomocí kombinovaných pří-
strojů. Asi nejlépe vybavená meteoro- 
logická skříňka s přístroji stávala na 
tehdejší Svobodě. Patrně kamenný 
objekt byl romanticky koncipován, 
a představoval tak ozdobu parku, do 
dnešních dní se však nedochoval. Je-
diným meteodomkem tak zůstal ten 
lázeňský – v zatáčce naproti Hradu. 

Jaroslav Knotek Meteodomek na náměstí Svobody.   Zdroj: ze sbírky T. Kubánka
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Akce
pátek 2. července až neděle 25. července

areál firmy Woox 
V CENTRU/IM ZENTRUM 2021 – ReStArt
Popáté se v Jeseníkách sejdou čeští a němečtí umělci. 
Návštěvníkům festivalu V centru/Im Zentrum, který se 
letos po covidové pauze uskuteční v jiné podobě než 
doposud, představí kreativní projekty formované zdejší 
krajinou, historií i představami o místní budoucnosti. Po 
dobu tří červencových víkendů včetně pátků bude od 
11.00 do 17.00 otevřena galerie pod širým nebem v are-
álu firmy Woox. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 
3. července od 19.00. Kromě „open air galerie“ nabízí 
letošní festival také ambiciózní novinku, dvěma umělci 
vedené „neveřejné“ procházky. Ty navrhlo mnichovské 
duo říkající si GÆG ve spolupráci se známou českou 
spisovatelkou Kateřinou Tučkovou. Ti pro on-line sle-
dující 2. a 3. července naleznou a pomyslně zapíší skrze 
GPS souřadnice v terénu Rychlebských hor nové pří-
běhy inspirované místní historií, pověstmi a přírodními 
zvláštnostmi. Další informace na webu vcentrutrasa. 
gaeg.net a na facebooku V centru/Im Zentrum.

sobota 3. července v 19.00
areál firmy Woox
VERNISÁŽ VÝSTAVY: V CENTRU/IM ZENT-
RUM 2021 – ART GALLERY
Zveme vás do venkovních prostor industriálního areálu 
firmy Woox na jedinečnou vernisáž výstavy v galerii 
pod širým nebem. Své umělecké projekty přímo pro 
Jeseník připravili známí umělci české a německé scé-
ny, např. Michal Kindernay, Eliška Perglerová, Martin 
Zet, Adam Wlazel či umělecké duo GÆG a Jaemin Lee 
(více v sekci Výstavy).

neděle 4. července od 10.00 do 16.00
areál firmy Woox
TVŮRČÍ WORKSHOP SDÍLENÝCH KOLOBĚ-
ŽEK (V CENTRU/IM ZENTRUM 2021)
Velkoměsta jsou poslední dobou plná předražených 
a překážejících komerčních koloběžek. Proč si ale 
v Jeseníku nevyrobit čistě sdílenou, která po tobě ne-
bude vyžadovat osobní údaje, za kterou nebudeš muset 
platit, na níž tě nikdo nebude dálkově sledovat, kterou 
nebudeš muset nabíjet? Jedinou naší koloběžkovou 
podmínkou je aktivní využití a aktivní sídlení. Vyrábět 
a bavit se můžete společně v rodinném nebo přátel-
ském týmu. Rezervace nutná na informace@mkzjes.cz.  
Lektor workshopu: Adam Wlazel (MAK – Mobilní 
architektonická kancelář). Kurátorky V centru/Im Zent-
rum: Serafine Lindemann a Zdeňka Morávková, spolu-
kurátorka výtvarné části: Šárka Zahálková.
Pořádají: MKZ Jeseník, Pilotraum01 e.V., Artcircolo, 
Světakraj s podporou firmy Woox, Ministerstva kultury 
ČR, Olomouckého kraje a Česko-německého fondu bu-
doucnosti.

neděle 4. července v 17.00
Masarykovo náměstí, za radnicí
LETNÍ BUSKING: POLICE SYMPHONY  
ORCHESTRA
Police Symphony Orchestra je mladý symfonický or-
chestr z Police nad Metují. Zaměřuje se na populární 
a filmovou hudbu, rock, swing a klasiku. Dnes orchestr 
působí pod vedením dirigenta Joela Hány a sdružuje 
mladé muzikanty a další pomocníky z celého Králové-
hradeckého kraje.
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 9. července v 17.00
Masarykovo náměstí, za radnicí
LETNÍ BUSKING: VYSTUPUJÍCÍ BUDE UPŘES-
NĚN
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 10. července v 18.00
Katovna
ANTHRACIT A DEDUKTIVNÍ SESKUPENÍ
Dvojkoncert jesenické hardrockové kapely Anthracit, 

která si na koncert přizvala šumperskou rockovou ka-
pelu Deduktivní uskupení. Vstupné 100 Kč.
Pořádá kapela Anthracit a MKZ Jeseník.

neděle 11. července v 19.00 
Jeseník
HOVORY Z HOR / 13. díl / Martin Hanáček
Jesenický podcast, který pro vás připravila MKZ 
Jeseník s Vlastivědným muzeem Jesenicka a mode-
rátorem Josefem Halamíčkem. Dvakrát měsíčně se 
můžete těšit na rozhovory s odborníky o zajímavých 
tématech týkajících se historie a přírody Jesenicka. 
Hostem tohoto dílu bude Martin Hanáček, s kterým 
budeme hovořit o pevninském ledovci na Jesenicku. 
Podcast naleznete na YouTube kanálu MKZ Jeseník, 
Spotify a Google Podcastech.

neděle 11. července v 15.00 
Katovna
POHÁDKA O ZAJÍČKOVI
Divadlo Sandry Riedlové uvádí pohádku pro děti, 
plnou krásné hudby a písniček. Odvážný Zajíček se 
potkává s Kolouškem, Liškou, Sovou, psem Brokem 
a Myslivečkou. Vstupné 80 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

pondělí 12. července v 17.00 
Katovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY VENDULY CHALÁNKO-
VÉ 
Vernisáž výstavy současné umělkyně Venduly Cha-
lánkové, která je známá zejména jako autorka vtip-
ných komiksů, ilustrací a také jako malířka. Vernisáž 
se uskuteční za účasti umělkyně, která představí své 
práce, a s úvodním slovem kurátorky výstavy Lucie 
Štůlové Vobořilové. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 16. července od 9.00 do 16.00 
Masarykovo náměstí
JESENICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 
Lokální trhy, které podporují šetrné zemědělství, ře-
mesla a kulturní život ve městě. Nabízejí široký výběr 
farmářských produktů a dalších výrobků z Jesenicka 
i okolních regionů. Zároveň slouží jako společenská 
platforma pro setkání, prezentaci vaší činnosti a na-
vázání kontaktů. S doprovodným hudebním vystou-
pením, tvořivou dílnou a dětskou herničkou. Info na 
www.jesenicketrhy.cz nebo tel. 704 143 003.
Pořádá spolek Sudetikus ve spolupráci s městem Jese-
ník a Olomouckým krajem.

pátek 16. července od 15.00 do 22.30 
KVP Jeseník, areál Woox, Vlastivědné muzeum Jese-
nicka, areál SVČ DUHA, Katovna
NOC UMĚNÍ, HISTORIE A LITERATURY 
Společná akce, která propojí zajímavá místa ve městě 
literaturou, uměním, workshopy a komentovanými 
prohlídkami. Těšit se můžete na Viktorii Hanišovou, 
Markétu Pilátovou, Jaroslava Irovského, Vendulu 
Chalánkovou a jesenické autory Otu Ševčíka, Marce-
lu Vaňkovou a Janu Faitovou. Celý festival zakončí 
vystoupení kapely Zakázané sny. Vstup volný.
Pořádá Knihovna Vincence Priessnitze Jeseník, MKZ 
Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka a SVČ DuHA 
Jeseník.

neděle 18. července v 15.00 
Letní divadlo ve Smetanových sadech
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VINETŮŮŮ! 
Šumperské divadlo přináší hravou komedii z Divo-
kého západu, která vznikla na základě knih Karla 
Maye. V autorské komedii Roberta Bellana se může-
me znovu setkat se známými postavami Vinnetouem, 
Old Shatterhandem, Ribannou, Samem Hawkensem, 
bídákem Santerem a dalšími. Můžeme sledovat již 
mnohokrát shlédnuté příběhy, jako je osvobození 
zajatého Vinnetoua Old Shatterhandem nebo slavné 
pronásledování Old Shatterhanda Vinnetuovým ot-
cem na kajaku po hladině jezera a souboj odehrávají-

Výstavy
sobota 3. července až neděle 25. července

areál firmy Woox
V CENTRU/IM ZENTRUM 2021: ART GALLERY
V červenci vždy od pátku do neděle od 11.00 do 17.00 
můžete v galerii pod širým nebem zhlédnout výjimeč-
nou tvorbu zvučných jmen současné české a německé 
umělecké scény. Německá dvojice Wolfgang Aichner 
a Thomas Huber říkající si GÆG (global aesthetic ge-
netics) přiveze svou legendární červenou loď Sisy, s níž 
v roce 2011 přešla pěšky Alpy a zúčastnila se prestiž-
ního 54. ročníku Mezinárodního bienále výtvarného 
umění v Benátkách. Mnichovský umělec korejského 
původu Jaemin Lee vytvořil sérii ptačích budek v podo-
bě barevných masek, které jsou krásné a zároveň trochu 
děsivé. Čeští umělci pak představí „site specific“ díla, 
tedy instalace, které byly inspirovány přímo geniem loci 
industriálního areálu bývalé textilky Regenhart a Ray-
mann, jeho historií, ale i vizí budoucnosti. Představí 
se Eliška Perglerová, která ve své tvůrčí práci osciluje 
mezi sochou, instalací, performance či happeningem, 
umělec a kurátor Michal Kindernay, jehož audiovizuál-
ní instalace propojují oblasti a nástroje umění, technolo-
gie a vědy, dále pak sochař, performer a laureát ocenění 
umělec má cenu Martin Zet, jenž bude pracovat s ka-
meny přímo z místního lomu Omya, a architekt Adam 
Wlazel z projektu MAK – Mobilní architektonická kan-
celář, který prostřednictvím svých aktivit zkoumá mož-
nosti urbánního života, věnuje se tématům veřejného 
prostoru a zajímá jej kvalita života ve městě i mimo něj. 
Kurátorky V centru/Im Zentrum jsou Serafine Linde-
mann a Zdeňka Morávková, spolukurátorkou výtvarné 
části je Šárka Zahálková.

Kalendář kulturních a společenských akcí www.jesenik.org

cí se ve vodě. Ale právě proto, že se tyto filmové scé-
ny odehrávají na divadelních prknech, zachází s nimi 
inscenační tým s nadsázkou a humorem. Vzniká tak 
výborná zábava pro mladší publikum a trocha nos-
talgických vzpomínek pro pamětníky. Režie: Robert 
Bellan. Hrají: Vít Hofmann, Jan Šťava, Adam Joura, 
Dana Růžičková, Jan Hönig, Petr Komínek. Vstupné 
270/290 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

pátek 23. července v 17.00 
Masarykovo náměstí, za radnicí
LETNÍ BUSKING: VYSTUPUJÍCÍ BUDE UPŘES-
NĚN 
Pořádají MKZ Jeseník.

neděle 25. července v 19.00
Jeseník
HOVORY Z HOR / 14. díl / Vít Slezák 
Jesenický podcast, který pro vás připravila MKZ Je-
seník s Vlastivědným muzeem Jesenicka a moderáto-
rem Josefem Halamíčkem. Hostem tohoto dílu bude 
Vít Slezák, s kterým budeme hovořit o vzácných 
bezobratlích v CHKO Jeseníky. Podcast naleznete 
na YouTube kanálu MKZ Jeseník, Spotify a Google 
Podcastech.

pátek 30. července v 18.00 
Masarykovo náměstí, za radnicí
LETNÍ BUSKING: BARBORA JIRÁSKOVÁ  
A  ANEŽKA GEBAUEROVÁ
Zpěvačka Barbora Jirásková a akordeonistka Anežka 
Gebauerová zahrají průřez skladeb od jazzu a swingu 
až po současnou hudbu. 
Pořádají MKZ Jeseník.

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN:
5. 8.  LETNÍ KINO 
7. 8.  JESENÍK SE BAVÍ
15. 8.   POHÁDKOVÉ DIVADLO ČERNOUŠEK V ASII
19. 8.  LETNÍ KINO 
28. 8.   DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NOC NA 

KARLŠTEJNĚ
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Vlastivědné muzeum Jesenicka
15. červen až 5. září

Galerie, hlavní výstavní sál
VELKÁ PRÁZDNINOVÁ HERNA
Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci 
s Vlastivědným muzeem v Šumperku, Muzeem 
a galerií v Prostějově, Pevností poznání Univerzity 
Palackého a Šermířským spolkem Jeseník připra-
vilo pro malé i velké interaktivní hernu. Těšit se 
můžete nejen na náročné IQ hry, stolní hry či hla-
volamy, ale i na nejrůznější odpočinkové aktivity. 
Velká prázdninová herna navazuje na Prázdnino-
vou hernu z roku 2020, ale v tomto roce „obsadí“ 
celé druhé patro Vodní tvrze v Jeseníku! Nejen 
malí a mladí, ale všichni hraví jsou zváni! Vstupné 
110/55 Kč.

Pořádají: MKZ Jeseník, Pilotraum01 e.V., Artcircolo, 
Světakraj z. s. s podporou firmy Woox, Ministerstva kul-
tury ČR, Olomouckého kraje a Česko-německého fondu 
budoucnosti.

13. července až 10. října
Katovna
VENDULA CHALÁNKOVÁ: BOHUDÍKY
Výstava známé umělkyně Venduly Chalánkové před-
staví její proslulé tragikomiksy, ilustrace, spolupráci 
s Českou televizí i autorčiny malby. Součástí výstavy 
je také malá pracovna pro tvůrčí reakci na dílo uměl-
kyně, do níž zveme děti i tvořivé dospělé. Výstava 
se koná za podpory Ministerstva kultury ČR a Olo-
mouckého kraje. Otevřeno: pondělí až sobota 10.00 až 
16.00. Vstupné dobrovolné. 
Pořádají MKZ Jeseník a ZAHRADA 2000. 

1. až 30. července
Foyer Kina Pohoda 
TVOŘENÍM K ZOTAVENÍ 
Výstava výtvarné, řemeslné i básnické tvorby lidí, 
kteří část svojí životní cesty spojili s organizací ZA-
HRADA 2000, která na Jesenicku poskytuje sociální 
a zdravotní služby lidem zotavujícím se z duševního 
onemocnění. Předkládaná díla jsou produktem inspi-
race různých lidí, které spojuje touha po zotavení. Na 
této cestě může být právě umělecké vyjádření pocitů 
a myšlenek významnou pomocí na posunu kupředu.
Vstup volný. 
Pořádají MKZ Jeseník.

tábory
SVČ DUHA JESENÍK
Nabídka na www.duhajes.cz
SOUKROMÁ ZUŠ TANEČNÍ 
Nabídka na www.szus-tanecni.cz

čtvrtek 22. července v 18.00
Vodní tvrz
CO LZE VYČÍST Z HERBÁŘŮ?
Přednáší odborný pracovník jesenického muzea Voj-
těch Taraška. Vstup zdarma.

sobota 10. července
EXKURZE: KALTENŠTEJN – HISTORIE 
A SOUČASNOST MOHUTNÉHO HRADU
Exkurzi na Kaltenštejn, zříceninu hradu nedaleko 
Černé Vody, povede odborný pracovník jesenického 
muzea Milan Rychlý. Více informací na samostat-
ných plakátech.

MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ JESENÍK

LetNÍ KINo PoHoDA
čtvrtek 15. července v 21.30

Letní divadlo ve Smetanových sadech
BÁBOVKY / romantický-drama-komedie / Česko, 
Slovensko, 2020 / česky / 97 min. / Vstupné 80 Kč. 

pátek 23. července v 21.00
Letní divadlo ve Smetanových sadech
KLÁRA KOLOUCHOVÁ: PROJEKCE FILMU 
K2 VLASTNÍ CESTOU A BESEDA 
Beseda a promítání o cestě za splněným snem prv-
ní Češky, která zdolala tři nejvyšší hory na Zemi. Po 
výstupu na Mount Everest v roce 2007 stanula Klára 
v roce 2019 na vrcholech hned dvou osmitisícovek – 
posvátné Kanchenjungy a nedlouho poté i na okouz-
lující a nemilosrdné druhé nejvyšší hoře světa K2! 
Vstupné 120 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 29. července v 21.30
Letní divadlo ve Smetanových sadech
PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ / kri-
mi-drama / USA, 1994 / titulky / 154 min. / Vstupné 
80 Kč.

www.jesenik.orgKalendář kulturních a společenských akcí

EDUART
Nabídka na eduarti.cz/tabory
VESELÁ VĚDA
Nabídka na www.veselaveda/tabory
RAČÍ ÚDOLÍ
Nabídka na www.raciudoli.cz

Klášterní hudební slavnosti 2021
I přesto, že byl minulý rok 2020 pro kulturu vzhledem k protiepidemiologickým opatřením 

velice nepříznivý, organizátoři tradičního hudebního festivalu v srdci Jeseníků věřili v konání 
15. ročníku a pilně jej připravovali. Vstupenky na patnáct koncertů jsou již v prodeji online 
na www.klasterky.cz.

Letos poprvé vychází dramaturgie festivalu z jednotného motta „Česká hudební rozmanitost“. 
Tu najdeme nejen v pestré programové skladbě letošních koncertů, ale také v rovině interpretační. 
Kromě čistě klasické hudby si letos diváci mohou dopřát přesahy do žánrů, jako je folklór, swing, 
jazz či autorská tvorba hudebníků. K tématu festivalu se 19. července v Kongresovém sále v je-
senických lázních přihlásí také uvedení barokní opery Endymio českého skladatele P. Davida Ko-
peckého. Neobvyklou podívanou v originálních kostýmech a s původními kulisami zprostředkuje 
soubor Ensemble Damian, který se téměř výhradně věnuje autentické interpretaci barokní a soudo-
bé hudby. Operu Endymio, ze které se dochovalo jen libreto, nově zhudebnil skladatel a muzikolog 
Tomáš Hanzlík.

„Je opravdu na co se těšit a my pevně doufáme, že kultura v létě opět ožije. Chceme lidem po 
měsících strastí přinést do života radost, vytáhnout je ven, přivést je na jiné myšlenky. A to hudba 
umí dokonale,“ slibuje ředitel festivalu Roman Janků. „A budeme také myslet na naše zdravotníky. 
Věřím, že nás tato situace semkne, lidé v regionu se navzájem podpoří a příležitosti, jako je živé 
setkání s hudbou, nezaniknou.“ Festival Klášterní hudební slavnosti si za patnáct let fungování 
našel cestu k tisícům diváků a je nedílnou součástí kulturního léta v Olomouckém kraji. Letos od 
27. června do 13. září uvede patnáct koncertů. 

Pozvání vystoupit na pozoruhodných místech Jeseníků přijaly i letos velké hudební osobnosti. 
Patronka festivalu, harfenistka Jana Boušková, zahraje spolu s koncertním mistrem České fil-
harmonie Josefem Špačkem v dřevěném kostelíku v Maršíkově. Vůbec poprvé festival zavítá do 
klášterního kostela v Bílé Vodě – a hned se světovým hornistou Radkem Baborákem. Produkcí ne-
spoutané Gabriely Vermelho a mužského vokálního kvarteta Q VOX znovu ožije unikátní Tančírna 
v Račím údolí. Nádvoří zámku Velké Losiny ozáří světelná show s hudbou Clarinet Factory. Osvě-
žení do Rapotína přinese swingový Orchestr Ježkovy stopy a do Loučné nad Desnou fúze klasické 
hudby s folklórem FolkloreClassic. 

Štěpánka Šoupalová,
Klášterní hudební slavnosti
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V pátek 16. července 2021 se koná 
společná akce, která poprvé propojí 
kulturní instituce v Jeseníku a osvěží 
zajímavá místa ve městě literaturou, 
výtvarnými workshopy i výjimečný-
mi podvečerními a nočními prohlíd-
kami výstav a expozic. Iniciátorem 
akce, určené dospělým i dětem, jsou 
Městská kulturní zařízení Jeseník 
s Knihovnou Vincence Priessnitze, 
zapojí se také Vlastivědné muzeum 
Jesenicka a Středisko volného času 
DUHA Jeseník. Akce, která bude 
probíhat po celém městě, propojí mís-
ta spojená s kulturou a historií. Číst 
se bude například v areálu Základní 
školy Průchodní, na nádvoří Vlasti-
vědného muzea nebo třeba v areálu 
bývalé textilky Regenhart a Ray-
mann (dnešní Woox). 

Začínáme v 15.00 u knihovny 
a úvodní autorské čtení bude věno-
váno dětem. Z knihy Kiko a princez-
na z Tundry bude číst spisovatelka 
Markéta Pilátová. Na čtení naváže 
workshop s příběhem pro děti. Mezi 

dalšími vystupujícími se objeví napří-
klad Jaroslav Irovský se svou poezií 
nebo Viktorie Hanišová s knihou po-
vídek Dlouhá trať. Z místních autorů 
přislíbili účast Otakar Ševčík, Marce-
la Vaňková a Jana Faitová. 

Bohatý program odpoledne a veče-
ra se zaměří také na současné umění 
a na historii. Návštěvníci budou moci 
navštívit výstavu známé české ma-
lířky, ilustrátorky a autorky komik-
sů Venduly Chalánkové umístěnou 
v Katovně, expozice Vlastivědného 
muzea Jesenicka nebo historické 
skleníky v areálu SVČ DUHA Jese-
ník. Ve všech institucích na ně budou 
čekat také komentované prohlíd-
ky a v Katovně k výstavě Venduly 
Chalánkové rovněž tvořivý rodinný 
workshop. Za knihovnou bude pro 
návštěvníky během celého večera 
připraven bazar knih a chill-out zóna 
s občerstvením. Celá akce vyvrcholí 
ve večerních hodinách tamtéž kon-
certem kapely Zakázané sny. 

MKZ Jeseník

Prázdninová knihovna dětem

Trávíte prázdniny doma? Nudíte 
se? Přijďte do knihovny zahrát si 
deskové hry, půjčit si knihy nebo se 

setkat s kamarády. O prázdninách 
bude dětské oddělení otevřené v půj-
čovní dny i dopoledne. Jste tvořiví 
a kreativní? Dorazte 26. července 
a 23. srpna vyzkoušet si své doved-
nosti v rámci Kreativní knihovny. 
Těšíme se na vás.

Knihovna Vincence Priessnitze

Lázeňské slavnosti 
Po delší odmlce způsobené 

koronavirovými opatřeními se 
znovu rozbíhá série koncertů na 
lázeňské promenádě. Druhou čer-
vencovou neděli se u hudebního 
altánu na lázeňské promenádě 
můžete zaposlouchat do zvuků 
líbivých tónů dua 88 TWICE 
a o týden později známé Oškero-
vy dechovky, která letos slaví 75 
let od svého vzniku. 

Neděle 11. července v 15.00
Lázeňské slavnosti s duem  
88 TWICE
Populární olomoucké duo jazzo-
vých klavíristů ve složení Jakub 
Knápek a Vladimír Najdekr.
Neděle 18. července v 15.00
Lázeňské slavnosti s Oškerovou 
dechovkou 
Dechovka oslaví s mnoha hosty 
75. výročí svého vzniku.

Jedna z mála akcí, která v loňském roce mohla v našich lázních pro-
běhnout, byl sportovní den na koloběžkách. 

Tato unikátní akce se u nás pořádá 
již několik let a vždy s velkým ohla-
sem. Netradiční závod pro všechny 

milovníky koloběžek se bude letos 
konat v sobotu 24. července 2021 
na Ripperově promenádě. Podrob-
nější informace naleznete na webo-
vých stránkách www.priessnitz.cz 
a na nástěnkách léčebných domů. 
Zúčastnit se může opravdu každý, 
nehledě na výkonnost ani zkuše-
nosti s jízdou na koloběžce. Těšíme 
se na vás.

(jg)

Lázeňský Park her s minigolfovým hřištěm byl od září 2020 mimo 
provoz, probíhala jeho stavební proměna do zcela nové podoby. Na 
místě bývalého minigolfu vznikl v rámci projektu Odpočíváme hrou 
relaxačně-pohybový areál pro rodiny, jehož součástí je také nový ad-
venture golf. Projekt byl podpořen Olomouckým krajem.

Adventure golf je kombinací kla-
sického golfu a minigolfu. Jedná se 
o jeden z mála sportů určených pro 
celou rodinu. V areálu lázní vzniklo 
originální dvanáctijamkové hřiště, 
první tohoto typu v regionu Jese-
nicka. Součástí drah a prostorů mezi 
nimi budou kameny, dřevěné pali-
sády, umělá tráva nebo třeba „píseč-
ná past“.

„Cílem projektu bylo vybudování 
relaxačně-pohybového areálu pro 
rodiny s dětmi, seniory, návštěvníky 
regionu, cyklisty a turisty všech vě-
kových kategorií. Park her se nachá-
zí v bezprostřední blízkosti dalších 
atraktivních míst Priessnitzových 
léčebných lázní. Dlouhodobě se sna-
žíme našim hostům nabízet v areálu 
zábavu formou hry a zdravého po-
hybu jako alternativu pro společné 
trávení volného času bez počítačů 
a mobilů,“ vysvětluje obchodní ře-
ditelka lázní Kateřina Tomášková. 

Areál nabídne zázemí v podo-

bě občerstvení, WC, půjčovny kol 
a koloběžek, nově vybudovaný ro-
dinný koutek, zázemí pro cyklisty, 
informační mapu a posezení na 
lavičkách. Součástí projektu bylo 
také vybudování bezbariérového 
přístupu do areálu. 

Do nového Parku her mohou ná-
vštěvníci zavítat od července 2021, 
datum otevření bude upřesněno – 
sledujte www.priessnitz.cz. Všech-
ny, zejména pak rodiny s dětmi, 
srdečně zveme.

(jg)

odlož mobil v knihovně
Nevíte co s mobilním telefonem, 

který dosloužil? Odevzdejte ho do 
konce září u nás v knihovně do 
sběrného boxu a vyhrajte balíček 
věcných cen a poukázku v hodnotě 
1 000 Kč na nákup knih. Na lístek 
či nálepku napište požadované in-
formace (jméno, kontaktní telefon, 

e-mailovou adresu, místo, kde jste 
telefon odevzdali) a budete zařazeni 
do slosování.

Pomozte nám zvýšit povědomí 
o třídění vysloužilých elektrozaří-
zení. Více informací naleznete na 
www.odlozmobil.cz.

Knihovna Vincence Priessnitze

Příznivci výtvarného umění se 
mohou těšit na významnou událost, 
která se odehraje v Jeseníku v pondělí  
12. července 2021. V historickém 
objektu takzvané Katovny bude 
představena výstava počinů Venduly  
Chalánkové, jedné z nejvíce ceněných 
umělkyň současnosti.

Ta je známa jako malířka, ale také 
jako ilustrátorka především dětských 
knížek (O Červené karkulce, Vyší-
vané pohádky, Mářina kuchařka atd.). 
Se jménem Venduly Chalánkové  

si mnozí spojí i komiksy a tragiko-
miksy, mikropříběhy, které nená-
padně, ale přesto často kousavě glo-
sují různé situace ze života. Vendula  
Chalánková spolupracuje také na vý-
tvarné složce mnoha zajímavých pro-
jektů, v minulosti například vytvořila 
koláže pro animaci cyklu dětských 
lidových písniček Zpívejte s námi, 
připravených Českou televizí. Záro-
veň bude výstavou pomyslně zahájen 
pro rok 2021 připravený program 
výstav současného umění, za nimiž 
stojí kurátorka a edukátorka Lucie 
Štůlová Vobořilová. Vernisáž výstavy 
za přítomnosti umělkyně proběhne od 
17.00. Pro více informací o akci sle-
dujte prosím web MKZ Jeseník nebo 
FB profil Kultura v Jeseníku.

MKZ Jeseník 

Noc umění, historie 
a literatury 2021

Koloběžkování v lázních 
i v roce 2021

Nový lázeňský adventure 
golf již během července

Vernisáž výstavy děl malířky 
a ilustrátorky Venduly 
chalánkové
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obnova historických stezek pod Křížovým vrchem 
Tak jako na Priessnitzově Gräfenberku, i na protilehlém svahu Křížového vrchu vznikaly stezky a promenády, 

jež sloužily návštěvníkům pro pohyb i relaxaci. Řada původních cest je dodnes v terénu patrná. Byly tvořeny tak, 
aby co nejcitlivěji procházely strmými svahy a propojovaly nejvýznamnější místa v okolí a zároveň aby zabraňovaly 
erozi, sesuvu půdy a rychlému odtékání vody z krajiny.

Po druhé světové válce byla na 
svahu navržena nová turistická znač-
ka, započala těžba a historické stezky 
postupně upadaly v zapomnění. Již 
v roce 2002 byla část těchto stezek ob-
novena městem Jeseník, ale záhy opět 
zanikla. Proto se pod vedením Lukáše 
Abta vytvořila nová iniciativa, která 
chce vrátit místům zašlou slávu. 

V květnu letošního roku byla uspo-
řádána komentovaná vycházka po 
těchto historických stezkách a v červ-
nu proběhla první dobrovolnická 
brigáda. Zúčastnilo se jí jedenáct lidí 
a podařilo se obnovit asi třetinu trasy, 
tj. cca 400 m.

Hlavní práce spočívaly ve vý-
stavbě průlehů na odvodnění pod-
máčených ploch, dále ve vyklízení 
větví a v úpravě terénních nerovností 
vzniklých při těžbě. Ve spoluprá-
ci s Filipem Markem, který je jeho 
patronem v programu Správcové 
drobných památek Jesenicka, byl 
také obnoven přilehlý pramen Diana. 
Okolí vodního zdroje bylo upraveno 
a přibyla menší kamenná lavička pro 
kolemjdoucí.

„Prostřednictvím drobných úprav 
a citlivých zásahů chceme svou ener-
gii investovat do prostoru jesenických 
hor. Rádi bychom, aby to však neby-

la jen vize v horizontu let, ale kaž- 
dodenní starost. I proto jsme se do 
práce pustili už teď,“ říká Lukáš Abt 
a zároveň zve všechny, kterým nejsou 
naše hory lhostejné, aby se zapojili 
do dalších akcí. Dozvíte se o nich na 
stránkách a sociálních sítích spolku 
Sudetikus nebo na čísle 724 448 798. 
Využijte také možnost předplatit si 
unikátní obrazovou encyklopedii Čti 
Jeseníky. Třetina zisku z prodeje této 
knihy bude použita právě na obnovu 
historických míst v krajině. Více na 
www.cti-jeseniky.cz nebo na platfor-
mě Hithit.

spolek Sudetikus

www.jesenik.org

Prázdninové tipy a novinky v Jeseníkách 

Nové vodní hřiště a první 
šungitová relaxační místnost v Je-
seníkách 

Novinkou letošního léta je vodní 
hřiště a šungitová relaxační místnost 
na Ranči Orel v České Vsi. Šungit je 
přes dvě miliardy let stará uhlíková 
hornina, obsahující fullereny, které 
působí blahodárně na lidský organi-
smus a psychiku. Ojedinělé naleziště 
šungitu se nachází na pobřeží Oněž-
ského jezera v Rusku, kde je tzv. 
šungitoterapie známá již od druhé po-
loviny 19. století a odkud se postup-
ně rozšířila do celého světa. Kromě 
pobytu v relaxační místnosti se do-

poručuje také užívání šungitové vody 
a kamenů v domácnosti. Pro rodiny 
s dětmi nabízí Ranč Orel také no-
vou atrakci v podobě vodního hřiště 
s vodními korýtky a koly či umělou 
říčkou a relaxačním jezírkem. Vod-
ní hřiště bude přístupné o letošních 
prázdninách. V areálu kromě uby-
tování naleznete jízdárnu, restau-
raci, půjčovnu kol a další. Více na  
www.ranc-orel.cz.

Prosklenou střechou obnovené 
kaple sv. Anny lze pozorovat modré 
nebe a hvězdy

Jeden z nejzdařilejších počinů 
posledních let, obnova zříceniny 
v Horním Údolí u Zlatých Hor, se 
blíží do finále! O obnovu zaniklého 
poutního místa se zasadili obětaví 
členové spolku Horní a Dolní Údolí. 
Zarostlé zbořeniště uprostřed lesa se 
jim podařilo získat v roce 2016. Od té 
doby zde probíhá citlivá rekonstruk-
ce kamenné kaple a okolí. Kaple je 
datována do roku 1655 a nachází se 
u Staré Hackelsberské štoly. V blíz-
kém okolí byly situovány další tři 
hornické kaple, které se bohužel ne-
dochovaly. Na obnově kaple sv. Anny 
spolek spolupracuje s architektem 
Františkem Zajíčkem, který ve své 

vizi vychází z původní podoby této 
sakrální stavby. Na kamenné zdivo 
navazuje unikátním prvkem – ote-
vřeným krovem s prosklenou sedlo-
vou střechou, kterou lze pozorovat 
modré nebe či hvězdy. Kaple již nyní 
slouží jako dokonalý prostor pro ko-
nání benefičních koncertů či svateb. 
Celkové výdaje na obnovu kaple 
jsou odhadovány okolo šesti milionů 
korun. Rekonstrukci podporuje měs-
to Zlaté Hory a další štědří sponzoři 
a dárci. Ke kapli se vydejte pěšky po 
modré značce (Horní Údolí – točna, 
bus cca 1 km) nebo si projděte celou 
Údolskou hornickou naučnou stezku. 

Dalimilova rozhledna na vrchu 
Větrov 

Od letních prázdnin budou mít 
turisté možnost si prohlédnout je-
senickou krajinu z nové rozhled-
ny, která vyrostla na vrchu Větrov  
(915 m n. m.) poblíž Starého Měs-
ta pod Sněžníkem a nedaleko chaty 
Paprsek. Jedná se o repliku vyhlíd-
kové věže, která kdysi stávala na 
Králickém Sněžníku. Rozhledna byla 

pojmenována po Dalimilu Mikovi, 
který ji z úcty k zaniklým památkám 
nechal postavit ve spolupráci s Ate-
lierem A Jiřího Tomečka. Slavnostní 
otevření rozhledny, jež bude prová-

zeno bohatým programem, proběhne 
9. července 2021 od 11.00. Více na 
www.dalimilovarozhledna.cz.
Půjčovny kol a sportovního vybave-
ní v Jeseníku a okolí: 
–  JesenikyTour.eu, ul. 28. října 896/4, 

Jeseník: terénní koloběžky
–  Sport servis Tomšů, Lipovská 

101/9, Jeseník: MTB a elektrokola, 
koloběžky

–  Sport 2000, ul. 28. října 1360/42, 
Jeseník: MTB a elektrokola, kolo-
běžky

–  Villa Regenhart, ul. J. Hory 673, 
Jeseník: elektrokola

–  Priessnitzovy léčebné lázně, u te-
nisových kurtů nebo v Parku her: 
MTB a elektrokola, koloběžky 

–  ČD BIKE, vlakové nádraží Jeseník: 
krosová kola 

–  Ranč Orel, Polská 9, Česká Ves: 
elektrokola a koloběžky

–  penzion Bobrovník, Bobrovník 8, 
Lipová-lázně: MTB kola a kolo-
běžky

–  Schrothovy léčebné lázně v Dolní 
Lipové, elektrokola centrální re-
cepce 

–  Skiland cyklopoint kemp, Ost-
ružná 66: MTB a elektrokola, kolo-
běžky aj.

–  Skialp a Elektrokola Praděd: za-
půjčení elektrokol na pobočce Ov-
čárna nebo v hotelu Červenohorské 
sedlo a dále na objednávku ve spo-
lupracujících penzionech či hotelích. 
Více na www.skialp-praded.cz. 
V období prázdnin rezervujte kola 

předem! 
TIC Jeseník

Otvírací doba TIC Jeseník 
(červenec/srpen):
pondělí–pátek: 8.30–17.30
sobota: 8.30–16:00
neděle: 8.30–13.00
státní svátky: 9.00–14.00

Kaple sv. Anny.  Foto: Lucie Tenekedzi

Foto: Spolek Sudetikus

Vodní hřiště na Ranči Orel.   Foto: Ranč Orel

Dalimilova rozhledna. 
 Foto: dalimilovarozhledna.cz
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Provoz dopravního hřiště 
Jistě jste si mnozí všimli, že se opět obnovila činnost dopravního hřiště. 

Již více než tři týdny probíhají výukové programy pro žáky základních 
a mateřských škol z celého Jesenicka a minulý týden se hřiště otevřelo 
i pro veřejnost. Možná se ptáte, proč až minulý týden. Odpověď je prostá.

Veškerý rozsah činnosti na na-
šem dopravním hřišti se odvíjel od 
preventivních opatření proti covi-
du-19 vydávaných MŠMT a MZ 
ČR a teprve od 5. června se pod-
mínky pro provoz zařízení tohoto 
druhu ustálily na přijatelné hranici 
tak, abychom mohli veřejnosti na-
bídnout své služby v podobném 
rozsahu jako minulý rok. Až do 
konce školního roku je provozní 
doba dopravního hřiště stejná, na 
jakou jste byli zvyklí z minulých 
let: každodenně probíhají výukové 
programy pro základní a mateřské 
školy; pro veřejnost je dopravní hři-
ště otevřeno vždy v úterý a ve čtvr-

tek odpoledne od 15.00 do 18.00. 
V sobotu a v neděli nás můžete se 
svými dětmi navštívit od 14.00 do 
18.00. Od začátku letních prázdnin 
se provoz hřiště přesune do prázd-
ninového režimu. To znamená, že 
otevřeno bude každý den, přičemž 
bychom rádi rozšířili otvírací dobu 
oproti minulému roku: dopolední 
provoz od 9.00 do 12.00 a odpole-
dní od 14.00 do 19.00. Vše se odvíjí 
od pokrytí pracovní pozice správce 
dopravního hřiště. Momentálně na 
tuto pozici poptáváme brigádní-
ky. Navíc plánujeme, že v některé 
prázdninové dny budeme realizovat 
naše výukové programy pro letní tá-
bory a školky, a proto je vždy dobré 
se o aktuální otvírací době informo-
vat na našich webových stránkách 
www.duhajes.cz. Milí spoluobčané, 
velmi rádi vás i s vašimi dětmi u nás 
na dopravním hřišti v Jeseníku při-
vítáme a budeme vám k dispozici. 
Přejeme vám krásné prázdniny.  

  Daniel Krčmář, 
ředitel SVČ DUHA

Jak vypadal náš školní rok v mateřské škole Karla Čapka 
Začaly nám prázdniny, a tak je 

nejvyšší čas se ohlédnout za kon-
čícím školním rokem.

Září roku 2020 začalo zároveň 
s prvními restrikcemi, které nás ješ-
tě příliš neovlivnily. Deníček akcí 
byl plný, adaptace nových dětí byla 
v plném proudu a my všichni jsme 
po předešlém roce chtěli „normál-
ní“ školní rok. Ten se nám však ob-
loukem vyhnul. Na konci září přišlo 
první uzavření mateřské školy. Co-
vid si nás našel a školka se otevřela 
až v měsíci říjnu. Nebylo možné ni-
kam vyjet, svět se nám uzavřel a my 
jsme se, svým způsobem, nuceně 
uzavřeli před světem. Ale to nám na 

úsměvu, byť schovaném pod rouš-
kou, neubralo. Zapojili jsme do na-
šeho vzdělávání moderní techniku, 
natočili jsme první videobesídku, 
pravidelně jsme pořádali projektové 
dny, divadla, dílničky a různé akce, 
kterými paní učitelky zpříjemňova-
ly vzdělávání dětem a samozřejmě 
i sobě. 

Rok se přehoupl a nastalo to 
nejhorší. Uzavření mateřské školy. 
S dětmi jsme na sebe mávali jen přes 
kamery počítačů a telefonů, ale i tak 
jsme to zvládli. Nejen pro předškol-
ní děti jsme připravovali aktivity, 
díky kterým jsme zůstali v kontak-
tu, ale co si budeme povídat: teprve 

při návratu dětí do budovy školky 
se nám vrátil úsměv na tvář. I když 
byl návrat složitý a suterén školy se 
nám proměnil v laboratoř, byli jsme 
zase spolu. Až s prvním sluníčkem 
se nám začala otevírat brána do vy-
sněného „normálu“, testování skon-
čilo, děti se vrátily a celá školka 
znovu ožila. A že jsme moc prosili, 
počasí se z deštivých dnů probra-
lo do nádherného, skoro letního. 
Deníček akcí se opět zaplnil a my 
jsme soutěžili, „výletili“ a snažili se 
užít si alespoň toho zbylého času na 
maximum. A najednou tu byl konec 
školního roku, pasování budoucích 
školáčků, velké loučení. Teď jsme 

tu, snažíme se uplynulý školní rok 
zhodnotit a vyhlížíme, jaký že bude 
ten nový školní rok. 

Pokud bych směla nějaké hod-
nocení napsat, i přes to všechno by 
bylo pozitivní. Neskutečná lidská 
síla, ochota, empatie, pomoc, laska-
vost. Musím říct, že nejen my coby 
zaměstnanci jsme jeden tým, ale 
my všichni, tedy rodiče, prarodiče, 
děti a zaměstnanci, jsme obrovský 
a neskutečně silný tým, který drží 
pospolu a jen tak ho něco nepora-
zí. Děkuji vám všem a přeji klidné 
léto. 

Marcela Chudárková,
ředitelka MŠ Karla Čapka 

Žáci ZUš Jeseník úspěšní v České republice i zahraničí
V letošním školním roce se žáci pěveckého oddělení Základní umělecké školy Jeseník zúčastnili mnoha 

pěveckých soutěží jak v Česku, tak i v zahraničí, a rozhodně dělali své škole a svému městu dobré jméno. 
Během letošního školního roku se 

část soutěží musela uskutečnit online, 
a tak místo na pódiu předváděli sou-
těžící své výkony před obrazovkami 
svých monitorů. Takovou soutěží 
byl například podzimní Hlas Slez-
ska. Porota, ve které zasedl mj. Petr 
Bende, ocenila třetím místem Zuzanu 
Glauschovou. Tato zpěvačka zabo-
dovala také na celosvětové pěvecké 
online soutěži Sonata of the Stars 
v Litvě, kde postoupila do třetího 
kola finálového klání. Jeseničtí žáci 
slavili úspěch také na polské mezi-
národní soutěži, do které významně 

zasáhly Barbora Doleželová (čest-
né uznání), Sára Rapčanová (čestné 
uznání) a Zuzana Glauschová (třetí 
místo). Ani další místní zpěváci se 
pak neztratili v soutěžích, jako je Čes-
koslovensko má talent či Hlas Česka, 
Moravy a Slezska.

„Děkuji všem učitelům za přípravu 
dětí na soutěže a rodičům za velkou 
podporu v pěveckém umění jejich po-
tomků. Žákům velmi gratuluji a děku-
ji za vzornou reprezentaci naší školy. 
Jsem také ráda, že naši nadaní žáci 
dále postupují v hudebním vzdělání 
i po absolvování ZuŠ, a to většinou 

na Janáčkovu konzervatoř v Ostra-
vě,“ dodala k úspěchům pedagožka 
školy Anna Beťáková.

Závěrem je nutné dodat, že podě-
kování patří nejen zmíněným úspěš-
ným reprezentantům našeho města, 
ale také všem žákům školy, kteří 
hudbou rozdávají radost. Pohladit na 
duši totiž může jak zpěvák před vy-
prodanou sportovní halou, tak malý 
hudebník, který ve svém pokojíčku 
potěší pěknou písničkou třeba své 
prarodiče. A takovou vzpruhu potře-
buje v době covidové každý z nás. 

(jam)

Nabídka pravidelné zájmové čin-
nosti vedené pod SVČ DUHA bude 
nejméně v takovém rozsahu, jako 
byla minulý rok, i když ten byl vý-
znamně poznamenán zákazem čin-
nosti ze strany MŠMT, MZ a Vlády 
ČR v souladu s opatřeními proti pan-
demii covidu-19. Věříme, že se tato 
situace už nebude opakovat a že se 

všichni budeme moci naplno věnovat 
své práci. Nabídku našich kroužků 
naleznete již od prázdnin na strán-
kách www.duhajes.cz. Přihlašování 
přes náš elektronický systém Dome-
ček bude spuštěno o čtrnáct dní poz-
ději.

 Daniel Krčmář, 
ředitel SVČ DUHA

Skvělého úspěchu dosáhl strojní 
mechanik Filip Vaníček, žák třetího 
ročníku Střední průmyslové školy 
v Jeseníku. Na mezinárodní soutě-
ži WELD SKILL, pořádané firmou 
WELDCREW, obsadil se svým robo-
tem krásné druhé místo.

Soutěž spočívala ve zkušenosti se 
svařováním a celkovou prací s ko-
vem. Hlavním tématem byla výroba 
robota pouze z kovu, vysokého ma-
ximálně 50 cm. Soutěž trvala necelé 
dva týdny od registrace a přihlásit 
se mohlo pouze třicet účastníků ze 
středních škol z Česka a Slovenska. 
Vybraných pět fotek robotů z kovu 

bylo umístěno na Facebook, kde ko-
munita pomocí lajků volila robota, 
který se jim nejvíce líbí. 

„Nad tím, jakého robota vytvo-
řím, jsem dlouho nepřemýšlel. Robot 
Wall-E je z mé oblíbené stejnojmenné 
pohádky z dětství. Je to robot, který 
uklízí znečištěnou planetu, zatímco 
lidé si užívají život ve vesmírné lodi 
mimo naši galaxii,“ přibližuje Filip 
Vaníček. „Na robotovi jsem pra-
coval asi devět dní, a to dvě až tři 
hodiny denně. Výrobek je sestavený 
z přebytečného materiálu a šrotu,“ 
dodává Filip Vaníček. 

SPŠ Jeseník

Zuzana Glauschová se svou vyučující 
Annou Beťákovou. Foto: ZuŠ Jeseník

Kroužky sVČ DUHA Jeseník 
ve školním roce 2021/2022

Filip Vaníček obsadil druhé 
místo na mezinárodní soutěži
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ZŠ Jeseník: Montíci na EMKU. Dílny Střední průmyslové školy Jeseník navštívila 
v rámci projektu IKAP Montessori třída. Žáků se ujali mistři dílen a studenti prvního 
ročníku. Děti stavěly ze stavebnic Teifoc a Merkur, zkusily si tak ovládat vláčkodráhu 
či zprovoznit model parního stroje. Žáci měli také možnost nahlédnout do učeben s ro-
botickými modely a s 3D tiskárnou.   Foto: ZŠ Jeseník

MŠ Kopretina: Den matek. Děti vyrobily plnou náruč krásných přáníček, které pra-
covníci Centra sociálních služeb předali svým klientkám v rámci pečovatelské služby. 
Maminkám, babičkám, či dokonce prababičkám tento dárek vykouzlil úsměv na tvá-
řích.   Foto: Centrum sociálních služeb

ZŠ Jeseník: Zdobení břízky na Masarykově náměstí. V květnu se v družině naskytla 
dětem příležitost vyzdobit břízku na náměstí. Akce se zúčastnili žáci prvních až třetích 
tříd družiny z Průchodní. A tak se stříhalo, barvilo, lepilo… Protože letošní počasí 
nebylo přející, nechali květy, ptáčky i motýlky, kterými se břízka zdobila, také zalami-
novat. Výsledek určitě potěšil všechny kolemjdoucí.  Foto: ZŠ Jeseník 

Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník: Závěrečné zkoušky. Jako každý 
rok se konaly závěrečné zkoušky učňovských oborů. I přes nepříznivé podmínky, které 
v posledních měsících panovaly, učitelé a žáci zvládli dosáhnout společného cíle a kon-
cem června opustilo školu opět velké množství vyučených učňů, kteří, jak doufáme, vkročí 
do gastronomické či zemědělské sekce na trhu práce.  Foto: SŠ gastronomie Jeseník 

ZŠ Jeseník: Den matek. Děti nezapomněly na Den matek a maminkám připravily malá 
překvapení v podobě básniček a vlastnoručně vyrobených drobných dárečků. 

Foto: ZŠ Jeseník

Modrá školka: Den dětí na dopravním hřišti. Skupina Zajíčci prožila Den dětí na 
dopravním hřišti. Sluníčko svítilo, dětem se na hřišti líbilo a brzy se tam určitě podívají 
znovu.   Foto: MŠ Jeseník, Křížkovského
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V Česku mají vodácké sporty tra-
dici, takže o nich naši čtenáři jistě 
neslyší poprvé. Rovněž rafting není 
úplnou novinkou. Jaká specifika má 
ale raft oproti jiným plavidlům?

Opravdu se v posledních letech mů-
žeme i na českých řekách stále častěji 
potkávat s plavidly pro více osob, kte-
rá označujeme jako rafty. Oblíbily si je 
hlavně rodiny s menšími dětmi nebo 
větší vodácké party. Pro bezpečné 
ovládání takového plavidla na divoké 
vodě je potřeba spolupráce celé posád-
ky. Buď se jedná o sehranou posádku, 
která již má zkušenosti, nebo takový 
raft vede guid – „průvodce“, který si 
pak povely řídí posádku a určuje, co 
která strana raftu má provádět za zábě-
ry. Při splouvání českých „letních“ řek, 
na nichž není velký proud ani zrádné 
peřeje, pak k ovládání raftu postačí 
zkušenější zadák. Raft je však nejví-
ce doma právě na divoké vodě. Zde 
se nejčastěji využívá jako komerční 
plavidlo pro zájemce o adrenalinové 
sjíždění těchto řek. Ve většině případů 
takové plavidlo řídí zkušený guid a za-
ručuje svým klientům při těchto sjez-
dech bezpečnost. V České republice je 
na řekách velice málo „čistokrevných“ 
raftových úseků. Nám nejbližší pak 
najdeme v Alpách, na Balkáně nebo 
v Norsku.

Rafting ale není jen pohoda na vodě, 
je to regulérní sport se vším všudy. 
Jak tento sport vznikl?

Raft se do Evropy ve větším měřít-
ku dostal někdy v 70. letech minulého 
století, a to právě jako komerční pla-
vidlo pro počínající komerční sjezdy 
divokých řek, kdy na těchto řekách 
guid provázel klienty. Postupem času 
právě tito guidi začali mezi sebou po-
měřovat svoje dovednosti při ovládání 
raftů. A tímto se datuje i prapočátek 
závodního raftingu. Dnes se závodní 

rafting vypracoval na samostatnou 
vodáckou disciplínu, ve které se jak 
závodí na národní úrovni, tak se pořá-
dají i mistrovství Evropy a mistrovství 
světa. České raftové posádky patří ke 
světové špičce.

 
V jakých disciplínách se soutěží?

Rafting je dle mého názoru jedním 
z nejvšestrannějších sportů. Zahrnu-
je několik závodních disciplín, které 
svým rozličným charakterem vyžadují 
opravdu všestranně připravené posád-
ky. Na mezinárodní úrovni se v raftin-
gu závodí ve třech disciplínách.

První z nich je sjezd, tedy sjezd di-
voké řeky v co nejkratším čase. Doba 
sjezdu se pohybuje od třiceti do še-
desáti minut. Pro tuto disciplínu je 
potřeba, aby posádka byla vybavena 
vytrvalostní silou.

Druhou disciplínou je slalom, při 
němž musí rafty projet 15 až 25 bran-
kami. Za špatný průjezd posádka inka-
suje trestné vteřiny, o které se prodlu-
žuje celkový čas dané jízdy. V Česku 
se slalom jezdí výhradně na umělých 
slalomových tratích, například v praž-
ské Troji. Tato disciplína je technicky 
nejnáročnější a vyžaduje letitou sou-
hru celé posádky.

Poslední disciplínu představuje 
sprint a na něj navazující H2H. Při 
něm spolu na jedné trati soupeří dva 
rafty v tom, který z nich projede kolem 
vytýčených bójí rychleji. Je to vysoce 
kontaktní disciplína, která po posádce 
vyžaduje rychlost, obratnost a rychlé 
rozhodování. 

Vedle raftingu jste se dlouhá léta 
aktivně věnoval také horolezectví, 
a tak se domnívám, že můžete obě 
komunity lidí, kteří se v těchto spor-
tech pohybují, vzájemně porovnat. 
V jednom z předchozích rozhovorů 
jsme se bavili o tom, že horolezectví 

je víc než sport, že je to zároveň ži-
votní styl. Je to v raftingu podobné? 

Oba sporty patří mezi adrenalino-
vé. Řekl bych, že jsou si rovněž ve-
lice blízké co do povahy lidí, kteří se 
kolem těchto sportů pohybují. Oba 
sporty jsou kolektivní, tudíž základem 
a rozhodujícím faktorem je důvěra 
a dobrá parta.

Velkého ohlasu se vašemu klubu 
a vašim svěřencům dostalo v květ-
nu roku 2019, kdy jeseničtí rafťáci 
přivezli z Austrálie tři cenné kovy 
z mistrovství světa do 19 let. Jak 
vnímáte tento úspěch?

Z pohledu českého juniorského 
raftingu to bylo poprvé, co jsme zís-
kali titul mistrů světa v kategorii U19, 
konkrétně ve slalomu, a přidali k tomu 
další dvě bronzové medaile – za sprint 
a celkové pořadí. Pro mě to bylo velké 
zadostiučinění za vynaložené úsilí na-
šich kluků. Moc jsme jim přáli, aby na 
svých prvních velkých závodech do-
sáhli alespoň na jednu medaili. Takže 
za mě velká spokojenost, ale i závazek 
do budoucna.

Kde vaši svěřenci trénují?
Systematicky trénujeme hlavně 

fyzičku na naší malé slalomové drá-
ze v Adolfovicích nad jezem. Zde se 
scházíme dvakrát až třikrát týdně. Pra-
videlně také chodíme běhat. Jinak již 
zase můžeme vyrážet na soustředění. 
Jezdíme s juniory na společné soustře-
dění po slalomových kanálech v Čes-
ku. V zimním období přezouváme na 
běžky, fyzičku chodíme udržovat i na 
krytý bazén. Mezi další sportovní akti-
vity patří i kajakářské sjezdy řek. 

Zaměřujete se také na jízdu na ji-
ných plavidlech?

Aby vyrostl všestranný rafťák, je 
bezpodmínečně nutné, aby se připra-
voval na pevných lodích. Naši svě-
řenci začínají nejprve na kajacích. Až 

zvládnou techniku zde, teprve přechá-
zejí na rafty. Ale i poté trénink probíhá 
z poloviny na raftech a z té druhé na 
kajacích a kánoích. Pár našich juniorů 
má i dobré výsledky v závodní kanoi- 
stice na divoké vodě, včetně vyjetých 
výkonnostních tříd.

Jak vás v posledním roce zasáhla co-
vidová situace?

Covidová opatření se nás dotkla jako 
každého jiného sportu. Nás asi nejvíce 
mrzí zrušení mistrovství světa v Číně, 
kam se kvalifikovaly hned dvě naše po-
sádky. Daný šampionát byl posunut na 
rok 2022. Ovšem naše posádky budou 
muset v letošním roce znovu bojovat 
o své nominace.

Mimo to, že trénujete naše juniory, 
sám ještě občas vyrazíte na řeky. 
Kdybyste si mohl vybrat jakékoli 
místo na světě, kam byste se vydal 
s raftem?

Velice rád mám ty balkánské pro je-
jich nekomerčnost a úžasně pohostinné 
lidi. Existuje tam mnoho divokých řek, 
které veřejnost zatím ještě neobjevi-
la. Nejraději mám řeky v Černé Hoře 
a v Bosně. Kdybych ale mohl mít přání 
podívat se někam, kde jsem ještě nebyl, 
určitě by to byl Grand Canyon v Arizo-
ně. Je to takový Mount Everest pro nás 
vodáky. Splutí Colorada v této překrás-
né oblasti trvá cca tři týdny a po celou 
dobu jste obklopeni majestátem kaňo-
nu, který skýtá mnoho náročných peřejí 
na pořádné vyblbnutí.

Co byste závěrem vzkázal fanouš-
kům raftingu?

Rafting je nejen úžasný sport, ale 
je to také brána, za kterou na vás čeká 
divoká příroda, cestování a poznávání 
nových krajů a lidí. Pokud máte jen tro-
chu rádi adrenalin a vodu, určitě někdy 
vyzkoušejte i rafting. 

Za rozhovor děkuje
Jan MrosekPosádka Tomáš Raděj – Kateřina Šulcová, R2 slalom.  Foto: Vašek Kolář

Posádka Youngster, R4 slalom, MS Austrálie.  Foto: archiv klubu

Základem raftingu je dobrá parta a důvěra uvnitř týmu, říká 
trenér a předseda Raft teamu H2o Jeseník Aleš Raděj

Od roku 2019, kdy se z mistrovství světa v Austrálii slavně vrátil jesenický 
tým rafťáků, v Jeseníku víme, že i u nás mohou vyrůst skvělí rafťáci. O tom-
to skvělém úspěchu, o tom, co tento sport obnáší, a dalším jsme si popovídali 
s předsedou klubu Alešem Radějem.


