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Sportovní hala je už
dokončena, další
investice se rozbíhají
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Rallye Rejvíz po
osmi letech zavítá
do centra města
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Sezonu zahájí Masaryk a koncert Anny K.

Vyvrcholením pátečního dne bude koncert populární zpěvačky Anny K.

Foto: archiv Anny K.

Letošní Zahájení lázeňské sezony již nebude jubilejní, rozhodně ovšem bude opět nabité. V pátek
11. května bude rušno na Masarykově náměstí v Jeseníku, v sobotu 12. května zase v areálu Priessnitzových léčebných lázní. Bohatému programu vévodí koncerty Anny K. či Petra Koláře.
V loňském roce slavil Jeseník ná držitelka ocenění Akademie bohatý program na lázeňském
750 let od první písemné zmínky, populární hudby představí v Jese‐ hřišti. Nejprve vystřídá jesenický
letos pro změnu slaví kulaté jubi‐ níku od 20.45 hod. nejen starší orchestr Swing dixieland band
leum celá republika. Sto let od hity, ale také materiál z loňské des‐ Armády ČR, načež potěší milovní‐
vzniku nezávislého Českosloven‐ ky Světlo, optimistické a vzdušné ky country šumperská Holátka. Po
ska připomene netradiční začá- nahrávky vzniklé po úspěšném pohybovém intermezzu v podobě
tek pátečního programu na boji zpěvačky se zákeřnou nemocí. zumba show se s porcí rockových
Masarykově náměstí – úvodní Oporou jí budiž nejen kvalitní pís‐ a bluesových vypalovaček přihlásí
ceremoniál odstartuje v 16.30 ně, ale také sehraná doprovodná domácí Yes Blues.
Pravděpodobně nejočekávanější
slavnostní příjezd prvního česko‐ kapela složená ze zkušených muzi‐
slovenského prezidenta T. G. Masa‐ kantů v čele s jejím životním i skla‐ vystoupení dne přijde na řadu
ryka. Návštěvníkům následně datelským partnerem Tomášem v 19:30, kdy na pódium nastoupí
zpěvák Petr Kolář. Rockeři jej znají
zatančí děvčata ze SZUŠ taneční Varteckým.
V sobotu se těžiště programu ze spolupráce s Arakainem, pří‐
Jeseník. Jak již bývá tradicí, nebu‐
dou chybět ani slovenští hosté přesune do Priessnitzových znivci muzikálů zase jako Krysaře,
v podobě dvou kapel. Že se léčebných lázní. Kdo se těší na Hamleta, Athose či krále Artuše.
i z kremnické ZUŠky dá s pořádnou klasický slavnostní příjezd druži‐ Opomenuta nezůstává ani jeho
dávkou píle dostat do hitparád, ny Vincenze Priessnitze za dopro‐ sólová tvorba – poslední deska
předvede mladý poprockový kvin‐ vodu Dechového orchestru A proč ne? vyšla v roce 2015.
tet Virvar, jenž vloni pokřtil debu‐ mladých ZUŠ Jeseník s mažoret‐ Ostrou tečku za celým programem
tové album Generácia. V rytmu kami, nebude zklamán ani tento‐ pak udělají oblíbení místní rockeři
rockabilly to pak pořádně rozpálí krát – stačí jen před 13. hodinou Vagon Rock Machine.
Neděle se ponese v odpočinMr.Teddy and the Sidekicks. přijít k sanatoriu Priessnitz. Ještě
Rock’n’rolloví „mafiání“ z Martina předtím si však může návštěvník kovějším duchu. V lázních bude
jsou naživo maximálně energičtí ukrátit chvíli poslechem polského možno navštívit otevřenou hrob‐
a styloví, což prokázali již ve svých pěveckého sboru Seniores nebo ku Vincenze Priessnitze, vyhlídku
předchozích kapelách Vaudeville obdivováním nablýskaných auto‐ ve věžičce sanatoria Priessnitz
mobilových veteránů u kavárny nebo si poslechnout promenádní
a Teddy Toys.
koncert Down Beat Dixieland Ban‐
Hlavní hvězdou večera pak bude Sofie.
(jj)
Od 14 hodin bude probíhat du.
česká zpěvačka Anna K. Pětinásob‐

16
Závod míru U23
opět v Poháru národů
a také v Jeseníku

Slovo místostarostky
„V Jeseníku je
krásně, ale …“ Tuhle
větu mnozí velmi
dobře znají. Za „ale“
pak většinou následuje, že tady není
práce, není tu co dělat, popřípadě je
to sem daleko. To všechno je sice pravda, ale přesto to u nás máme rádi.
Možná si z některých věcí děláme hlavu, ale myslím, že můžeme o nich přemýšlet také z jiného pohledu jako
o výhodách.
V Jeseníku je mnoho věcí, které se
dají zlepšit. A v uplynulých čtyřech
letech jsme usilovně pracovali na tom,
abychom toho stihli co nejvíce. Podařilo se nám například opravit most
směrem na Rejvíz, postavit novou
sportovní halu. Vytváříme rovněž
novou rozvojovou strategii města, na
které se podílejí lidé z Jeseníku. Jsou
to projekty, které město svým občanům už dlouho dlužilo. Přesto se jejich
realizace nerodila úplně lehce.
Pak jsou tu ale věci, které se změnit
jednoduše nedají. Je to zejména špatná dopravní dostupnost a nedostatek
pracovních příležitostí. Do Jeseníku to
prostě bude vždycky daleko, zlepšením cest možná ušetříme pár minut,
ale to je tak všechno. Hory neodstraníme aani bychom se oto neměli snažit, protože právě díky nim tady máme
nejčistší ovzduší a s ním spojenou
turistiku, lázeňství, zimní sporty a třeba cykloturistiku.
Dokázali jsme z této nepříznivé
polohy vytěžit maximum. A stejně to
můžeme udělat i u dalších „ale“. Není
tady co dělat? Vytvoříme pro Vás podmínky, abyste mohli jednoduše začít
organizovat něco sami, protože lidé
přijdou. Budou rádi, že se tady něco
děje. A město samozřejmě podporuje
akce, které smysl mají, ale ten impulz
musí přijít i od Vás.
Když se podívám na projekty, spolky a sdružení, které v uplynulém
období vznikly, mám velkou radost,
protože vidím, že se v Jeseníku přes
všechna „ale“ něco děje a že to lidi
baví.
Zdeňka Blišťanová
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Učitelé vzhůru nohama aneb Na návštěvě u netopýrů
Vzdělávání dětí jde ruku v ruce se vzděláváním pedagogů. Místní
akční plán v ORP Jeseník, jehož realizátorem je město Jeseník,
nám umožňuje pořádat různé vzdělávací akce pro učitele. A ani
v měsíci březnu tomu nebylo jinak. Ve spolupráci se Správou jeskyní ČR se 22. 3. 2018 konal seminář v Jeskyni Na Pomezí na téma
„Náš soused je netopýr “. Přednášejícími byli RNDr. Jiří Šafář
a Mgr. Evžen Tošenovský z občanského sdružení ČESON, které
se mimo jiné věnuje ochraně netopýrů.
Tentýž den se v odpoledních
Proč právě přednáška o netopý‐
rech? Netopýři jsou opředeni mno‐ hodinách konal výukový program
ha tajemstvími a pověrami, navíc a workshop v ZŠ Průchodní v režii
v naší oblasti se jich vyskytuje sdružení ČESON. Lektoři představili
opravdu hojně. Cílem bylo motivo‐ výukový program pro pedagogy,
vat učitele zábavnou a poučnou for‐ jehož smyslem bylo ukázat učite‐
mou k tomu, aby dětem a žákům lům, jakou formou pracovat s dětmi
poodkryli to pomyslné tajemno, při šíření osvěty o ochraně netopý‐
které kolem netopýrů krouží. Lek‐ rů. Součástí přednášky byla audio‐
hlasů
netopýrů
toři seznámili přítomné se životem nahrávka
netopýrů, jejich významem a důle‐ z ultrazvukového detektoru.
žitostí v přírodě. Zabývali se také Nevšedním zážitkem byla i mož‐
vztahem člověka a netopýrů, příči‐ nost zblízka si prohlédnout a pohla‐
nami ohrožení a možností ochrany dit živé, trvale handicapované
netopýrů převážně při rekonstrukci netopýry. Ze ZŠ Průchodní byly
budov. Učitelé zaujatě naslouchali, vybrány děti, které se programu
během přednášky kladli otázku za zúčastnily a mohly se tak společně
otázkou a ani během exkurze po s pedagogy podílet na tvorbě budek
návštěvnické trase v Jeskyni Na pro netopýry. Pro účastníky to byl
Pomezí tomu nebylo jinak. Čelovky zajímavý program. Některé infor‐
a blikající foťáky mobilních telefonů mace, včetně výroby budek, mohli
totiž okamžitě aplikovat do praxe.
hledali zimující netopýry.

Děti se zájmem přihlížely výrobě budek pro netopýry.

Tímto děkujeme všem, kteří se
zapojili do organizace akcí, a to
zejména: Správě jeskyní ČR p. Mar‐
tinu Kubalákovi, sdružení ČESON,
ZŠ Jeseník a zmíněným lekto‐
rům.

Foto: ČESON

Pokud se i vy chcete zúčastnit
podobných akcí či vzdělávacích
seminářů, navštivte webové strán‐
ky www.zs-jeseniky.cz.
Za realizační tým projektu MAP
Vendula Doleželová

Máte obchodního ducha?
Jarní svoz objemného odpadu v Jeseníku v r. 2018
I. etapa: 4. – 6. kvČtna 2018

II. Etapa: 11. - 13. kvČtna 2018

RozmístČní velkoobjemových kontejnerĤ v následujících lokalitách:
Vrchlického, u þ.p. 1251
U BČlidla x Slezská (kĜižovatka), u garáží
Priessnitzova – paneláky
PrĤchodní – u kaple
Tyršova, u þ.p. 1042
Tylova, u þ.p. 1154, bývalá kotelna
Rudná - toþna
Šumperská - MIDO
Slunná, u þ.p. 17
Rejvízská x K vodČ ( kĜižovatka) u þ.p.26
Za pilou x Rejvízská ( kĜižovatka )
ZUŠ NábĜežní, u þ.p. 414

Boženy NČmcové – ZŠ
ýechova, u þ.p. 1245
Denisova, u þ.p. 752
Dukelská – hĜištČ, u separ. kontejnerĤ
Horská, u þ.p. 1209
Kalvodova x V Aleji (kĜižovatka)
Krameriova x K.H.Máchy (kĜižovatka)
Lipovská, u þ.p. 1168
Klicperova – toþna (v pĜípadČ volného prostoru)
nám. Svobody – U dvou štírĤ
Otakara BĜeziny – naproti ZUŠ
Sokola TĤmy, u þ.p. 367

III. etapa: 18. - 20. kvČtna 2018
RozmístČní velkoobjemových kontejnerĤ v následujících lokalitách:
Bezruþova, u þ.p. 650
Havlíþkova – stanovištČ separ. kontejnerĤ
Husova, u þ.p. 548
Josefa Hory – za bývalou VZP
Mlýnská, u þ.p. 397
Nerudova, u þ.p. 1011

Seifertova, u þ.p. 1124, kotelna
Schubertova, u þ.p. 984
Sládkova, u þ.p. 411
Žižkova – parkovištČ
Zlatá Stezka, u þ.p. 1193
Zeyerova, u þ.p. 655

UpozorĖujeme, že tyto velkoobjemové kontejnery nejsou urþeny pro odpad právnických þi fyzických osob
oprávnČných k podnikání!
Do velkoobjemových kontejnerĤ nepatĜí žádný recyklovatelný odpad, nebezpeþný odpad, elektrospotĜebiþe,
pneumatiky a stavební odpad.
KromČ tohoto svozu lze prĤbČžnČ využívat služeb sbČrných dvorĤ na ulicích Otakara BĜeziny a Lipovské.
Provozní doba sbČrných dvorĤ:

pondČlí
stĜeda
pátek
sobota

14.00 – 19.00
08.00 – 18.00
12.00 – 18.00
08.00 – 16.00

Pozor! Pozor! Hledáme šikov‐
ného provozovatele zahradního
kiosku v Katovně pro letošní sezonu
a případně i pro sezony další. Vlast‐
ní provozovna velkou výhodou.
Předpoklad provozu letos du‐
ben/květen–říjen. Pro více infor‐
mací
pište
na
e‐mail:
informace@mkzjes.cz. (MKZ)

Celostátní happening ZUŠ
Ve čtvrtek 24. května se díky Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené
uskuteční již podruhé nejrozsáhlejší kulturní akce v České republice, která upozorní na význam uměleckého vzdělávání dětí.
Do prvního ročníku celostátního sáž prací žáků výtvarného oboru
happeningu ZUŠ Open se minulý s dalším kulturním programem.
rok zapojilo kolem 355 základních V případě deštivého počasí se
uměleckých škol z Čech, Moravy koncert z náměstí přesune do
a Slezska, akce se tedy aktivně zúča‐ Kaple v Průchodní ulici!
Tato originální oslava umění si
stnily více než dvě třetiny ze všech
488 registrovaných základních klade za cíl zviditelnit práci i aktivity
uměleckých škol, ve kterých studu‐ uměleckých škol a posílit respekt
je přibližně 247 tisíc žáků v celé k tomuto důležitému aspektu roz‐
voje lidské osobnosti. Happening
České republice.
VJeseníkuse uskuteční koncert ZUŠ Open je připravován ve spolu‐
festivalu ZUŠ Open na Masaryko- práci s Asociací základních umělec‐
vě náměstí od 14.30 do 16.30 kých škol ČR, zájemci najdou
hodin, účinkujícími budou vybraní podrobnosti v celostátním měřítku
žáci hudebních i nehudebních obo‐ na www.zusopen.cz.
Na všechny akce spojené se ZUŠ
rů. Po skončení koncertu se vydá
průvod v maskách a s hudebními OPEN vás jménem vedení školy,
nástroji, z místa konání koncertu až pedagogů, účinkujících a Spolku
do tzv. Pentagonu /ulice K. Čapka/, přátel umění srdečně zveme!
(RD)
kde proběhne od 17.00 hod. verni‐
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Sportovní hala hotova, další akce běží

Lezecká stěna patří k největším na Moravě.

Foto: Richard Kapustka

Po stavební stránce je sportovní hala dokončena, zbývá ji dovybavit sportovním náčiním a potřebami včetně některých položek
v interiéru. Pokud vše půjde podle plánu, tak na přelomu května
a června by mohla proběhnout kolaudace. Předpokládá se, že
provozovatelem budou Technické služby Jeseník, a to na základě
nájemní smlouvy. Městu, po zamítnutí dotace ze strany MŠMT,
tak vznikne nárok na odpočet DPH ve výši cca 13,5 milionu korun.
V červnu mají být dokončeny idal‐ vě ulici 652, kde vzniknou sociální
ší investiční akce. Na Rejvízském byty, v dubnu se řemeslníci pustili do
mostě, který slouží motoristům od opláštění budovy avýměny oken. Sta‐
loňského prosince, proběhnou práce vební ruch se naplno rozjel také
v korytě a nástřik vodorovného v bývalém loutkovém divadle a při‐
dopravního značení. U chodníku lehlé bytové jednotce, kde vzniká
v Lipovské ulici je zapotřebí dodláž‐ Centrum společných aktivit.
Pod budovou IPOS vznikne letos
dit zbývající část u železničního pře‐
jezdu a dokončit nové napojení do parkoviště pro 57 aut, probíhá
Kalvodovy ulice. V červnu má také výběrové řízení na zhotovitele stav‐
skončit 2. etapa revitalizace sídliště by, hotovo by mělo být na podzim.
9. května, stavební činnost se dotkne V tomto roce se rovněž plánuje
nejvíce ulic Boženy Němcové a Vaš‐ výstavba chodníku a rekonstrukce
kova, kde se předpokládá dopravní komunikace v Dukelské ulici, a to
omezení. Další akcí, která se rozběhla od budovy městské policie k ulici
s příchodem pěkného počasí, je dět‐
ské dopravní hřiště. Slavnostní ote‐
vření se plánuje koncem května.
Podle harmonogramu probíhá
rekonstrukce bytového domu v Tylo‐

Boženy Němcové. U této stavby
nyní probíhá stavební řízení. To
běží také u chodníku U Bělidla, kde
zbývá dokončit zhruba stometrový
úsek chodníku směrem k bikrosové
dráze. Další investicí, která zvýší
komfort a především bezpečnost
chodců, je chodník v Rejvízské ulici.
„Byli jsme schváleni a vybráni k realizaci této investice, která je financována z dotačního titulu IROP,“
uvedl vedoucí oddělení investic Jiří
Uher. Ještě letos se také pravděpo‐
dobně dočkáme rekonstrukce
zpevněných ploch a komunikací
v okolí nové sportovní haly.
V budoucnu by se stavební práce
mohly rozběhnout v Dukelské ulici
při realizaci multifunkčního spor‐
tovního areálu. Tuto vizi včetně
víceúčelové sportovní haly s ledo‐
vou plochou představili její autoři
během Setkání s občany 9. dubna
v Kině Pohoda. Cílem studií bylo
definovat optimální místa pro jed‐
notlivá sportoviště, která mohou
rozšířit sportovní aktivity v Jesení‐
ku. „Samotná realizace záměrů však
nyní není na pořadu dne, jedná se
o vizi do budoucna, která hodnotí
současný stav a navrhuje vhodná
řešení,“ vysvětlil Jiří Uher. Svědčí
o tom fakt, že vedení města podpo‐
řilo rekonstrukci bazénu v sousední
České Vsi a zastupitelé schválili
finanční podporu na její realizaci
ve výši 1000 korun na obyvatele.
Více na www.jesenik.org/projekty.
(rik)
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Pietní akce

Pomník Obětem válek.

Foto: archiv

Město Jeseník pořádá u příleži‐
tosti státního svátku „8. květen –
Den vítězství“ pietní vzpomínko‐
vou akci za účasti představitelů
města.
V 8.30 hod. uctí památku kapi‐
tána Rudé armády M. M. Fe‐
dorčenka u pamětní desky
v Revoluční ulici, v 9 hodin proběh‐
ne pieta u pomníku Obětem válek
na hřbitově v Husově ulici. Poté
účastníci akce zamíří k hrobu rudo‐
armějců a českého vojáka a politic‐
kého vězně Jana Krejčího, který na
sklonku 2. světové války zachránil
město Jeseník před boji. V 9.30
bude pro zájemce přistaven auto‐
bus k přejezdu na lesní „hřbitov
Usmíření“ v Rudohoří a na zpáteční
cestě je naplánována návštěva
expozice v České Vsi o zajateckých
táborech na Jesenicku.
(rik)

Matrika
V měsíci březnu se v Jesenické
nemocnici a.s. narodilo celkem 19 dětí,
z toho rodičům s trvalým pobytem
v Jeseníku 8 dětí. Jsou to: Tereza Janalíková, Ondřej Váňa, Nelly Šilcová,
Martin Hylš, Michal Čivrný, Nikol Lindušková, Hedvika Slezáková, Matyáš
Malý. Blahopřejeme.
(MěÚ)

Májové akce spolku Sudetikus oživí veřejné prostory
Měsíc květen bude doslova nabitý zajímavými akcemi a spolek Sudetikus vás srdečně zve na ty, které připravuje.
5. května se koná Slavnost třeš- autobusáku (nám. Svobody) Res- Jesenicka, z.s. Dále zde budou stánky názvem Tvoříme divadlo. Ve Sme‐
ní. Bude to první sousedská slav‐ taurant Day Jeseník, festival domá‐ pro zdraví a retro bazar, proběhnou tanových sadech vystoupí amatérská
nost v třešňové aleji, vysazené vloni cího jídla a pouličních restaurací. besedy, soutěže a ankety. Jako tra‐ divadla z regionu azapojit se můžete
na podzim společnými silami Přijďte se pochlubit svým ku‐ dičně se na vás budou těšit lokální do divadelních dílen. Na dalších sta‐
zástupců města, jesenických obča‐ linářským uměním a ochutnat dob‐ prodejci i šikovní lektoři tvořivých novištích v parku si zahrajete různé
nů, organizací a firem u Muzikant‐ roty svých sousedů. Sen o restauraci dílen. Své dveře vám otevře SVČ sportovní i zábavné hry. Součástí
ské stezky. Od 11 hodin začnou si v ten den může splnit kdokoliv. Duha včetně skleníků, zvířecího bude také piknik. Akce se koná ve
probíhat základní údržbové práce Stačí přivézt doma připravené dob‐ koutku a hvězdárny. Vlastivědné spolupráci s organizací EduArt, z. ú.
Do všech akcí se můžete zapojit
a po nich piknik, diskuze nad roz‐ roty. Místní nadšení kuchaři a cuk‐ muzeum ve Vodní tvrzi nabídne
vojem lokality i zábava v podobě ráři mohou své dobroty nabízet zdarma vstup na výstavu Fauna afló‐ i vy a představit své schopnosti,
i v areálu ZŠ Průchodní, kde bude ra a v jejich prostorách se uskuteční výrobky nebo činnost. Napište nám
veselé hudby, zpěvu i básní.
18. května mezi 10. a 17. hodinou probíhat v ten samý den Sousedská výtvarná dílna s Kateřinou Preiso‐ na e‐mail: spolek@sudetikus.cz
si nenechte ujít Jesenické farmář- slavnost. Po celý den se budete moci vou, autorkou a výtvarnicí knih nebo volejte 704 143 003. Poradí‐
ské trhy na Masarykově náměstí. bavit v areálu voršilek. Na programu o Rychlebské zvířeně. Auto moto me vám a odpovíme na vaše dotazy.
Nakoupíte zde čerstvé a zdravé je exhibiční florbalové utkání FBK Veterán klub Česká Ves předvede své Podrobný program najdete na
regionální potraviny, řemeslné Jeseník, koncerty jesenických stu‐ krásné vozy a Vláček Lázeňáček vás www.sudetikus.cz.
Sdílejte s ostatními nové věci,
výrobky a rostliny, doplněné o zají‐ dentů ZUŠ, taneční vystoupení TC vezme na projížďku do Priessnitzo‐
pomůžete tak otevřít jejich oči
mavé zboží z okolí do 150 km vzduš‐ YESDANCE, turnaj s Šachovým klu‐ vých lázní.
31. květnaod 15. hodiny proběh‐ a svět! Společně se můžeme podílet
bem Jeseník, latinsko‐americké tan‐
nou čarou od Jeseníku.
(ms)
19. května se koná na starém ce předvede Klub sportovního tance ne další ze série akcí Park žije!s pod‐ na rozvoji našeho města.
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Akademie
třetího věku
Srdečně vás zveme ve čtvrtek
24. května v 16.00 hodin do res‐
taurace Labyrint v Jeseníku, Dukel‐
ská ul. 681/9, na netradiční
přednášku „Etiketa správného
chování a stolničení“, kterou si
pro vás připravili Jarmila Vyhlída‐
lová a Kamil Hégr.
Další informace vám podá Alena
Kalinová, OSVZ, MěÚ Jeseník, tel.:
584 498 406. Informace k Akade‐
mii třetího věku rovněž najdete na:
www.cssjes.cz.

Rada seniorů
Máte zajímavé postřehy a nápa‐
dy, jak si zpříjemnit volné chvíle,
nebo co ve městě změnit? Přijďte
se o ně podělit na další schůzky
Rady seniorů, které se uskuteční
v pondělí 9. května 2018
a 4. června 2018 v 10 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. čísle:
584 498 406, Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, MěÚ Jeseník.
(AK)
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Retro burza „SMEŤÁK“
Jaro je tady a většina z nás se pus‐
tila do jarního úklidu. Přebíráme,
vyhodnocujeme a chystáme se
vyhodit „staré“, nepotřebné, ale
funkční věci z domácnos‐
ti. Skoro každá stará věc
může najít své nové využi‐
tí v jiné domácnosti nebo
jako muzejní retro expo‐
nát pro potěšení nejen pamětníků.
V rámci celoměstské Sousedské
slavnosti uspořádá Rada seniorů
města Jeseníku s vaší pomocí burzu
zvanou „SMEŤÁK“ v sobotu
19. května 2018.

Tyto „retro“ kousky přihlaste na
níže uvedená telefonní čísla do pát‐
ku 18. května 2018 do 12:00 hod.
a doneste v sobotu 19. května 2018
v 10:00 hod. do areálu ZŠ
Průchodní – za kapli, kde
si vaše předměty převez‐
mou pořadatelé a nabíd‐
nou je příchozím.
Vaše případné dotazy rádi zod‐
povíme na telefonních číslech:
775 982 913, 607 820 982
a 606 075 675.
Rada seniorů města Jeseník

Klub turistů Jeseník zve
5. května: Májový výstup na Zlatý Chlum – 2. ročník
Sraz účastníků v 8:30 hod. na Masarykově náměstí v Jeseníku. Podrob‐
nější informace na plakátech.
11. května–20. května: Putování za českými krajany v Banátu
Poznávací turistický zájezd pro seniory a jejich rodiny po českých ves‐
nicích v rumunském Banátu. Zajišťuje CK Kudrna Brno ve spolupráci
s Klubem turistů Jeseník.
12. května: Žulová – Starost – Andělské Domky – Rampa – Černá Voda
Délka trasy 11 km, vlak v 8:50 hod. Vycházku připravila M. Frgálová.
17. května (čtvrtek): Skřítek, motorest – Klepáčov – Sobotín – Rapotín
Délka trasy 16 km, autobus v 6:30 hod. Vycházku připravila E. Havri‐
lová.
26. května: Supíkovice – jeskyně – Bílé kameny – Jeseník, lázně – Jeseník
Délka trasy 14 km, autobus v 8:35 hod. Vycházku připravil F. Novotný.
Změna tras vyhrazena – podle aktuálního počasí a povahy terénu. (jš)

Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník
zve seniory na jarní poznávací zájezd
spojený s odborným výkladem pana Pavla Macháčka

Do podhůří
Opawských hor
dne 12. června 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.
Výlet do blízkého příhraničí nás zavede do podhůří Opawských hor,
kde se zastavíme nejprve v Jarnoltowku. Zde si prohlédneme unikátní
poldr z roku 1903, novogotický kostel sv. Bartoloměje a rekreační středisko
Max s bazénem se slanou vodou. Potom zamíříme údolím Zlatého potoka
do Pokrzywné, kde si prohlédneme lesní koupaliště a zajímavý železniční
most v nedaleké Moszczance a odpoledne strávíme v Glucholazech,
kde si projdeme zdejší lázně a seznámíme se s jejich slavnou minulostí.
CENA: 140 Kč (doprava, průvodce).
Vzít s sebou: osobní doklady, pár zlotých na zakoupení občerstvení
v Glucholazech (za 50 až 100 Kč), svačinu.
Přihlašovat se lze od 9. května, 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

Zajímavá počtení
pro nás starší
Milé seniorky, milí senioři,
chtěla bych vás informovat o zajímavých časopisech se seniorskou
tématikou:
MORAVSKÝ SENIOR je měsíčník
pro seniory Olomouckého kraje –
ZDARMA – finančně je podporován
Statutárním městem Olomouc
a Olomouckým krajem. Má webové
stránky www.moravskysenior.sz,
nemá Facebook. Odběrná místa
naleznete v IC Katovna, v Klubu
seniorů a v CSS v Beskydské ulici
v Jeseníku.
OLOMOUCKÝ SENIOR vychází
jako čtvrtletník Statutárního města
Olomouce ZDARMA. https://proseniory.olomouc.eu/casopis, má
Facebook. Odběrné místo: IC Olo‐
mouc.
DOBA SENIORŮ je měsíčník, kte‐
rý vydává Rada seniorů ČR. Nemá
webové stránky, ale má Facebook.
Předplatné na https: //www.pred‐
platne.cz/detail/strana‐1/tid‐
13320 – 192 Kč/12 čísel, tj. 16
Kč/ks. V Olomouckém kraji ho lze
koupit jen v Olomouci – viz prodejní
místa na http://www.rscr.cz/doba‐
senioru/ – archiv starších čísel do
roku 2016. Marie Hundáková,
člen Rady seniorů města Jeseník

Z důvodu velkého zájmu zve
Centrum sociálních služeb Jeseník – Klub seniorů Jeseník
seniory na opakující se jarní poznávací zájezd
spojený s odborným výkladem pana Pavla Macháčka

Za krásami
Kladska
dne 19. června 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 ne náhodou ve znaku
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 9. května 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
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Primář LDN: Náš nejmladší pacient měl 23 let
Sedmého března si Jesenická nemocnice připomněla rok od znovuotevření zmodernizované léčebny dlouhodobě nemocných. Ta
byla zrekonstruována díky podpoře z programu Švýcarsko-české spolupráce, finanční spoluúčasti Svazu měst a obcí Jesenicka,
Olomouckého kraje a skupiny AGEL v celkové výši téměř 20 milionů korun.
zřejmě nejvíce hrdí jsme na to, když
„Pěknou shodou okolností je, že
od nás odchází spokojený pacient.
stejného data, ale v roce 1891, byla
To je to, co člověka naplňuje,“ říká
slavnostně vysvěcená Nemocnice
Alexandr Potěšil, který vede léčeb‐
císařovny Alžběty, tedy část dnešní
nu již 23 let.
nemocnice, ve které se nachází naše
Na otázku, jak se mu daří vyrov‐
oddělení LDN. Ale léčebna jako tanat se s případy, kdy pacientům
ková vznikla až v roce 1985,“ uvádí
medicína již nedokáže pomoci,
primář léčebny dlouhodobě ne‐
odpověděl: „Stáří, nemoc, umírání
mocných MUDr. Alexandr Potěšil,
patří k etapám života a není o nic
který je rád, že pacienti a jejich pří‐
méně důležitá než ostatní. Naopak
buzní vnímají proměnu oddělení
je to etapa, která je obtížná nejen
velmi pozitivně. „I když v novém propro veškerý pečující personál, ale
středí pracujeme už rok, ještě stále
i pro samotného člověka a jeho blízsi všímáme překvapení nových paciké. Starat se o pacienty LDN patří
entů a jejich rodinných příslušníků,
ke složitějším činnostem ve zdrajak pěkné oddělení teď máme.“
votnictví. Zvýšená zátěž klade na
DOGMA NEPLATÍ
Léčebna dlouhodobě nemocných je moderně vybavena.
Foto: JN personál mimo jiné psychické, etické a morální nároky. Personál musí
Dogma zakořeněné v lidech
o tom, že oddělení LDN slouží jen zdravotního stavu již nemůže cient měl 98 let a nejmladší 23 let, být vybaven znalostmi, zkušenostk dožití starých a nemocných lidí, navrátit do původního prostředí,“ přičemž častěji byly hospitalizovány mi a jistou mírou odolnosti proti
popisuje Alexandr Potěšil s tím, že ženy,“ prozrazuje statistická data strachu ze smrti. Doprovázet umíuž dávno neplatí.
„Ačkoliv jsou na naše oddělení při- ostatní pacienti jsou buďto přelo‐ primář Potěšil, který je se svým rající a následně pozůstalé je práce
jímáni také pacienti k terminální ženi na jiné oddělení, do jiného týmem nejvíce hrdý na to, že oddě‐ náročná a nutná. Smrt každého člopéči, statistiky dokazují, že větší zdravotnického zařízení, nebo svou lení je nyní dobře vybavené, pro‐ věka se nás velmi dotkne. Když ale
víme, že jsme pro umírajícího pacistorné a světlé.
polovina našich pacientů se vrací životní etapu na oddělení končí.
„Jsme rádi, že jsme se dokázali enta udělali vše, co jsme mohli,
zpět do domácího prostředí, do péče
kvalitně postarat o člověka, který s jeho úmrtím se vyrovnáme. Práce
rodiny například s podporou pečo- PÉČE BEZ OHLEDU NA VĚK
vatelské služby. Zhruba čtvrtině
Péče v LDN je určena nemocným byl 14 let v kómatu, že máme na na našem oddělení je týmová
pacientů je za spolupráce sociálních bez ohledu na věk. „V roce 2017 byl našem oddělení minimální počet a mám šikovné spolupracovníky,
služeb zajištěn nový domov, a to průměrný věk pacientů v jesenické nově vzniklých proleženin, velmi na kvalitu jejich práce se mohu spo(JN)
v případech, kdy se pacient změnou LDN 76 let, přičemž nejstarší pa- dobré výsledky v hojení ran a samo- lehnout.“

MUDr. Alexandr Potěšil
Narodil se před 59 lety ve Starém Bohumíně do rodiny
lékařů a vyrůstal v Jeseníku. Po promoci na Lékařské
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nastoupil
na interní oddělení nemocnice v Jeseníku. Kromě tří‐
leté přestávky, kdy působil v nedalekých Lázních Dolní
Lipová, zde pracuje dosud, přičemž od roku 1995
v pozici primáře léčebny dlouhodobě nemocných.
Práci na tomto oddělení vnímá jako důležitou, neboť může pomoci
potřebným a lidem, kteří se na něj a jeho tým obracejí s důvěrou, že
jim pomohou řešit jejich zdravotní problémy.

Fotosoutěž – Kouzlo vody
Z téměř 90 prací od 30 fotografů, dětí i dospělých, vybírala
odborná porota nejlepší snímky ve fotosoutěži Kouzlo vody,
kterou uspořádalo SVČ Duha
Jeseník.
Slavnostní vernisáž proběhla
v dubnu v přízemí IC Katovna.
Vítězné fotografie si můžete pro‐
hlédnout nejen zde, ale postupně
také v Duze a v Kapli, neboť výsta‐
va je putovní. Poděkování patří
sponzorským firmám Autocont,
GlassoCZ a Xocolatl, díky kterým
jsme mohli ocenit všechny foto‐
grafy. Letošní ceny byly stylové:

Zakletá princezna.

hodiny, fotoalba, jesenická čoko‐
láda, jarní kytičky a kořenky

Oslava výročí

Foto: Natalia Roubalová, 9 let.

s logem soutěže. Pavla Ježová,
SVČ DUHA Jeseník

V sobotu 12. května se v Horní
Lipové 231, v areálu Kostelíku
v Horách, uskuteční oslava výročí
osvobození naší vlasti od němec‐
kého fašismu. Akce začíná v 10
hodin pietním aktem, o hodinu
později je připraven kulturní pro‐
gram v Magacíně u Kovárny v Hor‐
ní Lipové č. 173. Zazní písně
válečných let v podání pěveckého
sboru Ruská duše, ochutnat může‐
te vojenský guláš, vyzkoušet si
střelbu ze vzduchovky a přijede
Javornická dělostřelecká garda.
Od 13 hodin bude otevřeno
muzeum zajateckých táborů v Čes‐
ké Vsi.
(rik)
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V latinskoamerickém duchu s Marcellou Camargo
Co s prvomájovým podvečerem? Jeseničtí příznivci kvalitní
hudby mohou mít již jasno. Na
zahradě Katovny vystoupí
newyorská zpěvačka s brazilskými kořeny Marcella Camargo v doprovodu předních
českých jazzových muzikantů.
Marcella Camargo si profesionál‐
ní ostruhy vydobyla v Bostonu, kde
vystudovala prestižní hudební školu
Berklee College of Music. V rámci
studia jí bylo dokonce uděleno Svě‐
tové stipendium, které jí otevřelo
dveře ke spolupráci s řadou slav‐
ných hudebníků. Absolvovala kon‐
certy či workshopy například
s písničkářem Paulem Simonem,
zpěvačkou Nonou Hendryx, špa‐
nělským flamencovým mágem
Javierem Limónem či někdejším
pianistou Whitney Houston Jetrem
da Silvou. Během svého života v Bos‐
tonu neúnavně zpívala po barech,
kavárnách, hotelech či svatbách.

Zpěvačka Marcella Camargo.

Foto: Thais Naomi

Ovoce sklidila poté, co se přestě‐
hovala zpět do New Yorku. Jako zpě‐
vačka se podílela na albu
Imaginário jazzového skladatele
Johna Finburyho, kterému se dosta‐
lo všeobecného kritického uznání.
Píseň A Charma Verde byla dokonce
nominována v latinskoamerických
cenách Grammy v kategorii Píseň
roku. Kromě vlastní tvorby nyní
spolupracuje i s dalšími umělci, jako
jsou Fernando Brandão, Pam Stee‐
bler a Leah Rich.
Na dvoutýdenním turné po ČR
zpěvačku doprovodí elitní hudeb‐
níci z pražské jazzové scény. K piánu
usedne Marek Novotný, kytary se
chopí Adam Tvrdý, tvrdit muziku
bude baskytara Ondřeje Štajnochra
a tempo bude diktovat bubeník Petr
Mikeš.
V případě špatného počasí bude
koncert v Blue‐s clubu. Vstupné
120 Kč, začíná se již v 17 hodin.
(jj)

Stacionář Šimon zve do divadla Svátek hudby. Podesáté
V tomto roce slaví Denní stacionář Šimon 20 let! Přijďte se tedy podívat
na to, co nacvičili jeho klienti společně se ZUŠ Jeseník. Představení se
koná v úterý 22. května od 17 hodin v Divadle Petra Bezruče.
Program:
Pistolka – detektivní příběh (Denní stacionář Šimon)
Lev, opice a dva oslové – bajka (Denní stacionář Šimon a ZUŠ Jeseník)
O princezně na hrášku – pohádka (Divadlo Karambol, ZUŠ Jeseník)
Vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek bude použit na výlet stacionáře
do Prahy. Pořádá Charita Jeseník s finanční spoluúčastí města Jeseník
a ve spolupráci s MKZ Jeseník.
Mgr. Zuzana Hanulíková, DiS.

Výstava „cwaků“ v Katovně
Ve výstavní síni IC Katovna v Jeseníku proběhne ve středu 2. května
v 17 hodin vernisáž výstavy fotografií Lubomíra Pavelčáka, který
si kvůli svému postižení s nadsázkou říká Lichoočko.
Od dětství trpí vážným onemoc‐ vat. Nyní je pro něj fotoaparát neod‐
něním zraku. Místo jednoho oka má dělitelnou součástí.
I když vidí opravdu velmi rozma‐
akrylátovou protetiku a na druhém
18 dioptrií s vadou sítnice. Foto‐ zaně, dokáže fotit krásné a neob‐
aparát začal používat jako nutnost, vyklé fotografie, kterým říká
když se potřeboval na cokoliv podí‐ „cwaky“. Jeho typickým rukopisem
jsou tzv. brýlovky, které vytváří skrz
své brýle, a kterými zaujal v posled‐
ní době i odbornou porotu různých
soutěží.
1evidĚt
Výstavu máte možnost zhlédnout
neznamená
do konce května a je pořádána
nevnímat
v rámci 24. ročníku festivalu Dny
umění nevidomých na Moravě.
Cílem festivalu je představit veřej‐
Výstava
nosti nadané zrakově postižené
IotograÀt SraNticN\
nevidomého autora
umělce.
Lubomír
Výstavu pořádá Sjednocená orga‐
3$9(/þÉ.
nizace nevidomých a slabozrakých
Vernisáæ
2. 5. 2018 v 17 hodin
ČR, zapsaný spolek, oblastní odboč‐
.atovna -esentN
ka Jeseník, ve spolupráci s MKZ
Výstava Sotrvá do   
Jeseník, za finanční podpory Minis‐
terstva kultury, Olomouckého kraje
a města Jeseník.
(an)

V sousední Staré Červené Vodě se 30. června uskuteční svátek hudby,
a to již podesáté. A na co se můžete těšit? Zazní alternativa, big beat,
underground a snad i jazz.
Podumejte, zavítejte. Litovati nebudete.
(ps)

10 alternativního
let festivalu

ŷħȕǊħɳ
30.6.2018
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Sjednocená organizace
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PORCELAINE
PEOPLE
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Žáci základní umělecké školy zazářili v krajských kolech
Skvělým úspěchem se může
pochlubit ZUŠ Jeseník, která
se koncem března zúčastnila
krajských kol soutěže MŠMT
ve hře na dechové nástroje
v Zábřehu a Hranicích. Žáci přivezli spoustu krásných ocenění a šest z nich postoupilo do
celostátního kola.
Soutěž je rozdělena na několik
kategorií podle skupin hudebních
nástrojů a podle věku. Diplomy za
třetí místo si ze Zábřehu, kde se
konala soutěž žesťových nástrojů,
přivezli Štěpán Jati (trubka)
a Marie Kolompárová (trombon),
krásná druhá místa získali Štěpán
Dvořák (trubka), Michal Žitňanský
(trombon), Lukáš Filípek (bary‐
ton) a Šimon Jati (tenor). Na metu
nejvyšší, první místo s postupem
do celostátního kola, dosáhla Iva‐
na Vondrušková (trombon) spo‐
lečně s Petrem Velcem (tuba). Oba
jsou žáky Mgr. Františka Mecha.
V Hranicích se dařilo i nejlepším
hráčům na zobcové flétny. Druhá
místa obsadili Adéla Kropáčová
a Radek Zrůnek, první místo pat‐
řilo vynikající Tereze Kudelkové
a v opravdu velké konkurenci si
první místo s postupem do celo‐

Flétnistky s pedagogy na soutěži v Hranicích.

státního kola vybojovala Helena
Holčíková ze třídy Ing. Jiřího Dvo‐
řáka. V soutěži saxofonů si nejlépe
vedla Markéta Hrancová, která
skončila druhá. I soutěž příčných
fléten měla v Hranicích velké
zastoupení jesenických hráčů.
Druhé místo získaly Jana Svobo‐
dová, Kateřina Procházková, Zuza‐
na Kubánková a Natálie Mudrová.
První místo s postupem do celo‐
státního kola si odvezly Barbora

Foto: B. Doleželová

Doleželová, Amálie Jati a Hana
Mašková, všechny tři ze třídy
Mgr. Dany Macečkové. Flétnistka
Hana Mašková se navíc stala s nej‐
vyšším bodovým hodnocením
absolutní vítězkou celé soutěže
dřevěných dechových nástrojů.
Před krajskými porotami zazá‐
řili i jeseničtí pedagogové. Za vzor‐
nou pedagogickou práci převzal
ocenění Ing. Jiří Dvořák. Klavírist‐
ka a korepetitorka Karolina Vysi‐

kan si odvezla ocenění hned dvě –
za mimořádnou klavírní spoluprá‐
ci a za podporu mladých flétnistů.
Nezbývá než poděkovat všem,
kteří se na velkém úspěchu jese‐
nických hudebních nadějí podíleli.
Pedagogům Jaromíru Staňkovi,
Milanu Domesovi, Mgr. Františku
Mechovi, BcA. Jitce Mokové, Vero‐
nice Vlčkové DiS., Mgr. Daně
Macečkové a Ing. Jiřímu Dvořáko‐
vi, všem rodičům mladých hudeb‐
níků a rovněž vynikajícím
korepetitorům, kteří mají na krás‐
ných výsledcích nemalý podíl –
Zdeně Blechtové, Mgr. Pavle
Mudrové, Mgr. Haně Vašíčkové
a Karolině Vysikan. Za bezpečnou
a příjemnou cestu na obě krajská
kola děkujeme manželům Szkipa‐
lovým.
Blahopřejeme všem oceněným
a přejeme jim hodně štěstí v celo‐
státním kole 3.–6. května v Praze.
(D.M.)

Příběhy přírody oživí muzeum
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Vlastivědné muzeum Jesenicka vás zve na výstavu fotografií
z kampaně „Příběhy české přírody”, jež bude k vidění v prostorách
Vodní tvrze od 22. května do 17. června. Výstava je součástí aktivit
obsáhlého populárně naučného projektu Příroda, koho to zajímá?,
jehož autorem je organizace Beleco, která se věnuje ochraně přírody.
Součástí výstavy je 8 naučných a pozorování bohatství přírody všupříběhů, které přináší nečekané de kolem nás.“ Pojďte se tedy inspi‐
poznatky o vývoji české přírody rovat!
Výstavu zahájí vernisáž v galerii
včetně toho, jakou roli v tomto
vývoji sehrál a stále hraje člověk. Vodní tvrze, která se uskuteční
Fotografie jsou výběrem těch nej‐ 22. května v 18 hodin a navštívit
lepších z více než 600 snímků při‐ ji bude možné od úterý do neděle
hlášených do foto a videosoutěže od 9 do 17 hodin. Vstupné:
(VMJ)
zorganizované v rámci kampaně. 40/20 Kč.
V kategoriích Příroda za dveřmi,
Krajina zázraků a Příroda v akci
najdeme díla nejen z objektivů
předních českých fotografů Ondře‐
je Prosického a Pavla Radosty, ale
také amatérské úlovky více než
srovnatelné hodnoty. Završením
aktivit celé kampaně Příběhů byla
březnová premiéra celovečerního
dokumentárního filmu Planeta
Česko. Upoutávku na tento filmař‐
ský počin uvidí návštěvníci také na
výstavě. Sami tvůrci Příběhů říkají:
„Česká příroda, to nejsou jen nedotčené národní parky, největší zázraky se mnohdy dějí hned za našimi
dveřmi. Rádi bychom výstavou
inspirovali návštěvníky k hledání
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První běžkařský
výcvik v historii

Letos poprvé jsme se rozhodli
pro naše žáky uspořádat první
lyžařský výcvik na běžkách, který
se uskutečnil v únoru na ČHS, kde
jsme měli také své zázemí v podobě
krásné velké chaty. Tu nám zapůjčili
lyžaři z Fenixu.
Nutno podotknout, že jsme vzali
s sebou i naše nejmladší žáčky z 1.
a 2. ročníku, kteří kromě lyží měli
povolené i boby a lopaty na sníh.
Žáci během kurzu dělali velké
pokroky a každým dnem byli lepší
a lepší a kromě lyžování se naučili,
jak si správně namazat lyže nebo
jak pomoci kamarádovi v nouzi.
Na poslední výcvikový den jsme
si pro děti připravili „Netradiční
olympijské hry“. Den předem si kaž‐
dý vylosoval barvu týmu a název
světadílu, za který bude soutěžit.
Disciplíny byly velmi pečlivě vybí‐
rány našimi pedagogy a nakonec
zvítězily – biatlon, štafeta, fotbálek
s jednou lyží, slalom na bobech
a překážková dráha. Každé druž‐
stvo mělo přesně popsané, v jaké
disciplíně začíná, kam pokračuje
a kterou disciplínou končí. A podle
toho, jak byli úspěšní, tak jim byly
přidělovány body. Samozřejmě, že
i pedagogové se nenechali zahanbit
a postavili si svůj tým, který se rov‐
něž zúčastnil her. Na závěr olym‐
piády proběhlo vyhodnocení
a předání odměn těm nejlepším
týmům.
Mgr. Mrázová Jana, ZŠ Fučíkova
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EMKO – Nejen škola budoucnosti
SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník existuje od roku
1985. Technicky zaměřená škola
se během více než 30leté existence stala pevnou součástí
Jesenicka a Olomouckého kraje. Její absolventi nacházejí
uplatnění nejen v praxi, ale
mohou pokračovat i v dalším
studiu na vysokých školách.
Aby škola mohla pokračovat
v „produkci“ úspěšných absolventů, musí vycházet a přizpůsobovat se požadavkům, které
si žádají firmy a vysoké školy.

Moderní pomůcky
Škola se zapojuje do projektů EU
se zaměřením na komplexní podpo‐
ru všech nabízených oborů. Cílem je
co nejvíce přiblížit reálné prostředí
v budoucím povolání našich absol‐
ventů, aproto je možné z jejich finan‐
cování nakoupit pomůcky do výuky.
Například v rámci právě probíhají‐
cího projektu KAP (Krajský akční
plán) škola letos získá 2 CNC stroje
a1 konvenční soustruh, které budou
připraveny pro výuku od 1. září.
Zároveň vznikne moderní multi‐
funkční výuková učebna „MERKUR“,
která poslouží nejen našim žákům,
ale izákladním amateřským školám.
Řadu učebních pomůcek žáci ipeda‐
gogové využívají již od loňska, jako
3D tiskárnu, nové počítače v před‐
mětu CAD, plotter, brusku na ná‐
stroje pro obráběče, elektrický
zmrazovač trubek v instalatérství či
pilu pro zedníky, umožňující přesné
řezání stavebních materiálů.

Odborné stáže
Škola ale nepřispívá pouze k roz‐
voji technických předmětů, ale pod‐
poruje i předměty všeobecně
vzdělávací. Díky projektu ERAS‐
MUS+ škola získala grant na zahra‐

Škola kromě výuky nabízí také kurzy a další služby.

niční odborné stáže v Irsku a Anglii,
které proběhnou letos v květnu ve
stavebních astrojírenských firmách.
Studenti pak obdrží doklad ozískané
praxi, tzv. Europass Mobilita, jenž
uznávají zaměstnavatelé a vysoké
školy v celé EU. Navíc si žáci procvičí
angličtinu nejen na pracovištích
firem, ale i v hostitelských rodinách,
u kterých budou bydlet 1 měsíc.

Pořádání kurzů
Na území Jesenicka je naše škola
největším organizátorem rekvalifi‐
kačních a vzdělávacích kurzů pro
dospělé. Učebnami prošlo již více
než 3500 frekventantů všech věko‐
vých skupin a svářečskou školou
zhruba 5000 dospělých. Ve spolu‐
práci se zaměstnavateli v regionu
a ÚP Jeseník škola zajišťuje tyto kva‐
lifikace: Obsluha CNC obráběcích
strojů, Zámečník, Kovář ruční + orga‐
nizuje veškeré typy základních svá‐
řečských kurzů. Vzdělání si však
mohou rozšířit i absolventi řady
učebních oborů, pro které otevíráme
dvouleté nástavbové studium Pro‐
vozní technika (23‐43‐L/51). Aby si
žáci upevnili znalosti z teoretické
výuky a dovednosti z praktické
výuky v reálném prostředí, vykoná‐
vají někteří z nich praxi na pracoviš‐

Foto: archiv školy

tích firem jesenického regionu.
K nejvýznamnějším partnerům
patří: Ondřejovická strojírna a. s.,
Řetězárna a. s., Fenix a Plastkon.

Doplňková činnost
V rámci zkvalitnění výuky škola
nabízí pro veřejnost drobné řemesl‐
né práce za úplatu: zámečnické prá‐
ce, obrábění kovů anekovů, obráběcí
práce, instalatérské a zednické prá‐
ce. K dalším školou nabízeným čin‐
nostem patří pronájem nebytových
prostor v revitalizovaných prosto‐
rách domova mládeže a oddělené
části školy. V příjemných prostorách
školní jídelny pořádáme rodinné či
firemní večírky a oslavy s možností
ubytování v Hotelu M. Navíc lze
navštívit nově zřízenou posilovnu
M‐GYM s moderním strojovým
vybavením.

Investice
Celý komplex školy prochází
postupnou revitalizací. Budova mlá‐
deže má již úpravy za sebou, a proto
ubytovaní žáci zahájili školní rok
v „novém“. Kromě studentů se zde
mohou ubytovat i turisté či další
veřejnost. Více na www.soje.cz či
na www.facebook.com/sosasou.
Mgr. Adriana Kowalcze

Heslo: Můj host, můj pán
Ve dnech 19.–22. března se ve Střední škole gastronomie a farmářství v Jeseníku konal barmanský kurz, kterého se zúčastnili
zájemci z učebního oboru Kuchař – číšník. Kurz byl univerzální
a zaměřil se především na to, co v praxi budoucí barmani opravdu
využijí.
Pod heslem ,,Můj host, můj pán“ se žáci zabývali širokou škálou témat.
Od historie barů a koktejlů, přes barové pomůcky, zbožíznalství, až po
techniky přípravy drinků. Během výuky vedené odborníkem z praxe žáci
zvládli znalost anatomie koktejlů, která se skládá z chuti, aroma, skupenství
a koktejlového designu. Důležitost se kladla také na vědomosti o ingre‐
diencích důležitých pro výrobu koktejlů, informace o vybavení baru, typu
sklenice, ergometrii, barevnosti a ovládání techniky nalévání. Přínosné
byly také rady pro práci za barem, ovládnutí komunikace s hostem a psy‐
chologie obsluhy.
Žáci si po celou dobu kurzu všechny vědomosti upevňovali nejen po
teoretické, ale také po praktické stránce.
Mgr. Lenka Lukešová, SŠ gastronomie a farmářství Jeseník

květen 2018 | www.jesenik.org

ZPRÁVY ZE ŠKOL

9

Školní kaleidoskop ZŠ Jeseník
Zápis do prvních tříd je za námi. Mohl jsem si projít obě naše pracoviště a živě sledovat průběh
aktu, ke kterému lze přistupovat čistě formálně. Viděl jsem však přístup zcela jiný. Základní škola
se otevřela rodičům a stala se místem partnerského setkání.
Milí jeseničtí, NENÍ. Na to konto jsme se nad tím
Partnerského nejen ve vztahu škola ‐ rodič, ale i ve
vztahu škola ‐ dítě. Žáci starších ročníků spolu s uči‐ zamysleli a popsali, co tedy vlastně 2. stupeň ZŠ nabí‐
telkami školy se stali průvodci předškolákům a pro‐ zí v oblasti Rozšířené výuky tělesné výchovy. Zjistili
vedli je školou. Na Boženě Němcové se dokonce škola jsme, že nemálo a výsledkem je program SPORT+
proměnila v hrad Školštejn, od něhož děti získávaly jako varianta studia na 2. stupni ZŠ Jeseník pro
klíč skrze nápadité úkoly. „To byla fakt zábava, tati!“, všechny děti, které mají rády pohyb a věnují se mu
říkal vysmátý klučík při odchodu ze školy. Na konci rekreačně nebo závodně. Nábor do tohoto programu
června 2019 snad bude mluvit podobně. A já věřím, bude probíhat v květnu.
Na všechny nové prvňáky a šesťáky i jejich rodi‐
že bude.
Zajímavým zjištěním ve funkci je rozšířený mýtus če se těšíme a připravujeme. A vedle toho se těšíme
kolem ZŠ Nábřežní. Je jich asi více, ale zmíním tento: z úspěchů a aktivit žáků naší školy. Potěšte se
s námi.
Dominik Liberda, ředitel ZŠ Jeseník
„Nábřežka je sportovka pro lyžaře.“

Kdo umí, ten umí…

Jesenické infocentrum

Kniha je náš kamarád

Ve čtvrtek 15. března se v Kapli
sešlo 28 recitátorů z různých škol
jesenického okresu. Anna Koriťá‐
ková z IX. B letos znovu zúročila
svůj talent v okresním kole reci‐
tační soutěže a ve 47. ročníku Dět‐
ské scény získala 2. místo
s postupem do krajského kola
v Olomouci. Publiku i porotě
vykouzlila svým přednesem nejen
úsměv na tváři, ale možná v nich
vzbudila i údiv nad tím, jaký talent
se v této skromné dívce skrývá.

V pátek 16. března jsme se školní
družinou navštívili jesenické info‐
centrum v Katovně. Mapa města
a kalendář s radnicí byly vítanou
odměnou za cestu v chumelenici.
Především jsme se chtěli podívat
do nových výstavních prostor na
půdě Katovny. Bohužel jsme
nestihli výstavu Knihovna očima
dětí, ale potěšila nás nová expozice
fotografií z našich hor. Na závěr
jsme nejlepší fotografii přidělili
pomyslnou zlatou medaili.

Potvrdila to akce v družině, kdy
si děti donesly knihy na malou
výstavu, a především ochota z nich
číst ostatním žákům. Slyšeli jsme,
jak pokročilo čtení u našich prvňáč‐
ků a potěšilo nás, že po oslovení
vyšších ročníků si ve svém volném
čase našli chvilku a přišli číst Tom
Cenek a Ondra Vrána z páté třídy
a Bára Smatanová ze třídy čtvrté.
Děkujeme také dětem ze 3. C
a prvňáčkům z 1. oddělení školní
družiny na B. Němcové.

Hurá na Klokana!
V pátek 16. března se konala sou‐
těž Matematický klokan. Této celo‐
světové soutěže se zúčastnily
všechny naše děti prvního stupně
od 2. do 5. třídy a vybraní žáci
2. stupně. V okresním srovnání
v kategorii Cvrček (2.–3. ročník),
kde soutěžilo 471 dětí, se do desá‐
tého místa umístily 4 děti naší ško‐
ly! A dokonce jsme obsadili dvě
1. místa s maximálním počtem
bodů – Nela Poskerová a Natálie
Pěčková a do desítky se vešli Marek
Michálek s Danielem Tschulíkem.
V kategorii Klokánek (4.–5. roč‐
ník) soutěžilo 436 dětí a do první
desítky se dostaly také 4 děti: Jan
Cimburek, Tomáš Cenek, Eliška Juha‐
ňáková a opět jsme získali 1. místo
zásluhou Benjamína Ševčíka.
V kategorii Benjamín (6.–7. roč‐
ník), kde soutěžilo 336 dětí, se z cel‐
kového počtu 38 řešitelů naší školy
do první desítky nedostal nikdo.
V kategorii Kadet (8.–9. ročník),
kde soutěžilo 251 dětí, se z celko‐
vého počtu 32 řešitelů naší školy
do první desítky také nikdo ne‐
dostal.
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ZPRÁVY Z RADNICE
SERIÁL

Tajemství radniční makovice
(5. část) Po 108 letech od uložení zápisů v r. 1854 do makovice radniční věže již nebyl nikdo, kdo by si pamatoval, že ve zlaté kouli
nad radnicí se skrývá „poklad“. Až když byla v září 1962 natírána
střecha radnice, tak byla ve dnech 15. – 19. září makovice sňata
a prozkoumána.
Správce muzea Vítězslav Zeman ského národního výboru v Jeseníku
nalezené dokumenty a peníze zdo‐ Aloisem Svobodou a tajemníkem
kumentoval, nově, byť nevhodně do Janem Goralem zní následovně:
„Město Jeseník, osvobozené dne
igelitu adjustoval a uložil do skle‐
něných lahví. Když v článku pro Jese‐ 7. května 1945 hrdinnou Rudou
nický rozhled 19. 10. 1962 psal armádou od německých fašistů –
o nálezu, uvedl: „Jak asi zapůsobí na okupantů, bylo ušetřeno bojů dík
naše potomky zápis pořízený a vlo- rychlému postupu Sovětských jedžený do věže letos, ve kterém se neho- notek a odstranění náloží pod mosty,
voří o nekonečné lásce nebeského provedené na pokyn tehdy ilegálního
otce, ale o činorodé práci českého Národního výboru. Po odsunu
obyvatelstva na zvelebení města? Němců bylo město osídleno českým
Myslím, že můžeme být klidní, pathos obyvatelstvem, jehož počet přesáhl
k dnešnímu dni 10 000 osob. Od té
nám určitě vyčten nebude.“
Patos rozhodně ne, ale „víra uhlíř‐ doby uplynulo 17 let a město se
ská“ je tam stejně obsažena, jenže zásluhou budovatelského úsilí slibně
v socialismus a komunistickou rozvíjí.
Vlastní rozmach města počal po
stranu. A tomu odpovídá i pohled
na dějiny, jako kdyby začínaly až Vítězném únoru 1948, kdy byly zev r. 1945… těch sto let s dvěma svě‐ státněny nebo združstevněny bývalé
tovými válkami, zánikem starých soukromé podniky a tak, pod vedea vznikem nových států jakoby ním Komunistické strany Českoslonebylo. Patos je nahrazen strohým venska, nastoupila vlastní cesta
funkcionářským jazykem. Posuďte, k socialismu. O bezvýhradné podpoprosím, sami. Zápis z 20. září 1962 ře všeho pracujícího lidu svědčí
spolupodepsaný předsedou Měst‐ výsledky voleb z r. 1960, kdy pro

Zápis z 20. září 1962.

kandidátku národní fronty bylo
odevzdáno 99,7 proc. platných
hlasů. Ve volbách bylo zvoleno
45 poslanců MěNV. Rada MěNV má
11 členů.
O kladném poměru obyvatelstva
k městu svědčí například i skutečnost, že v rámci akce ‚Za Jeseník krásnější‘ se jeho obyvatelé zavázali
odpracovat v letošním roce celkem
51 590 dobrovolných brigádnických
hodin. Na druhé straně se Městský
národní výbor stará o zlepšení městského osvětlení, komunikací, bylo
postaveno 180 bytů, došlo k rozšíření komunálních služeb obyvatelstvu, vždy s přihlédnutím k požadavkům pracujících. Tak například
plenární zasedání MěNV dne 21. července 1962, na kterém byl projednáván současný stav a výhled

Reprofoto: SOkA Jeseník

v poskytování služeb, předcházela
široká diskuse, organizovaná komisí
pro služby MěNV jednak v jednotlivých závodech nebo volebních obvodech. Besed se zúčastnilo 1 100
pracujících, kteří správně posuzovali
poskytování služeb jednotlivými
podniky. Tato malá ukázka nechť
svědčí o úzké spolupráci pracujících
a Městského národního výboru.“
I když po bitvě je každý generál,
jak praví přísloví, a my víme, jak to
s budováním socialismu v naší zemi
i městě dopadlo, asi každý dnešní
čtenář je nad obsahem textu v roz‐
pacích. Příliš podstatného se oměstě
nedozvěděl… Tuto funkci by měly
plnit spíše bohatější přílohy tvořící
součást depotu.
(pokračování příště)
Květoslav Growka, SOkA Jeseník

Za prameny pod Zlatým Chlumem – pramen Skalka
Pramen v roce 1897 vystavěla vídeňská firma Rumpel und Waldek,
která ve Frývaldově (Jeseníku) rekonstruovala vodovodní síť. Ta
městu slouží dodnes!
Vlesích pod Zlatým Chlumem avokolí Křížového vrchu dělníci podchytili
na desítku výrazných vývěrů, ale zároveň tak zanikly starobylé prameny
Vilémův a Bonne ésperance. Naopak některé lesní prameny firma obnovila.
Po ukončení prací v lese vznikl pomník Rumpel Quelle. Hlavní část tvořil
betonový monolit, voda vytékala z menší kovové lví hlavy. Nad výtokem se
nacházel název pramene a rok založení. Dodnes jsou u pramene patrné
výrazné skalky (odtud odvozen zlidovělý název), které dokrašlují celkový
dojem samotného vývěru. Po druhé světové válce chrlič někdo ukradl amístní
úřady nechaly odtesat německý název. Později byl pramen několikrát reno‐
vován, ale plnohodnotné rekonstrukce se dočkal až v roce 2012, kdy jej

Technické služby Jeseník upravily za finanční podpory bývalého frývaldov‐
ského občana Herberta Reinelta. Přibyla mramorová lví hlava pro výtok
vody a částečné úpravy doznalo i okolí pramene. Během sezony pramen
poskytuje něco málo vody. Celkově místo působí upraveně, nevhodně je
umístěna pouze informační tabule v blízkosti památky.
Západně od pramene nalezneme Obethovo sousoší „Studnice mládí“
věnované v roce 1909 Priessnitzovi. Součástí sousoší je také vývěr vody
a lze jej tedy považovat za pramen. V souvislosti s vodovodem a tímto nej‐
skvělejším slezským pomníkem své doby pak nelze nezmínit jméno frýval‐
dovského starosty Johanna Ursprunga, který se zasloužil o výstavbu nové
vodovodní sítě a kanalizace a který byl také členem komitétu pro výstavbu
Priessnitzova pomníku. Slavnostního odhalení se však již nedožil, skonal
o dva roky dříve.
Lukáš Abt

Podoba pramene z počátku 20. století.

Pramen Skalka v dnešní podobě.

Foto: soukromá sbírka

Foto: archiv města
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171. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY
Tradiční Zahájení lázeňské sezony se v Priessnitzových léčebných láz‐
ních uskuteční 12.–13. května. Sobotní den doprovází celodenní akce
pro dospělé i děti. Čeká na Vás bohatý program s gräfenberským panstvem,
mažoretkami, žehnáním pramenům a koncertem Petra Koláře.

ZA RELAXACÍ
Ošetření ultrazvukovou špachtlí – NOVINKA
Hloubkové zapracování aktivních látek do hlubších vrstev pokožky pomocí ultrazvu‐
kových vln. Toto ošetření zvyšuje účinky aplikované látky.
Sonoforéza
600 Kč/50 min.
Jemné ultrazvukové vlny pomáhají zapracovávat účinné látky do kůže. Pleť se stává
svěží a hydratovanou.
Protivráskové ošetření
600 Kč/50 min.
(Anti‐age) zahlazení liftingového séra do pleti s následnou aplikací kyseliny hyalu‐
ronové. Při pravidelnosti dochází k jejímu vypnutí a zmírnění vrásek.
Ošetření pigmentových skvrn
600 Kč/50 min.
Díky bělícím přípravkům lze zmírnit viditelnost pigmentací a chloasmy v pleti.
Kavitace – čištění
550 Kč/40 min.
Kavitační peeling odstraňuje odumřelé kožní buňky z povrchu kůže. Ošetření vhodné
pro problematickou a zánětlivou pleť. Pomocí ultrazvukových vln dojde k uvolnění
nečistot z pleti. Ošetření vhodné pro problematickou a zánětlivou pleť.
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.

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK

LETNÍ SPORTOVIŠTĚ
otevřena denně od 10.00 do 18.00.
Půjčovna kol, dětských kol, odrá‐
žedel, koloběžek a sportovních her
(badminton, kroket, volejbal,
nohejbal, míče). Park her (minigolf,
ruské kuželky, Člověče nezlob se,
pétanque). Balneopark, Fitpark,
DiscGolfpark, Minigolf v provozu!

TENISOVÉ KURTY
PO Zavřeno. ÚT–NE 16.00–20.00.
Kurty si lze pronajmout i mimo
otvírací dobu, ale po dopředu
domluvené rezervaci – více infor‐
mací na www.priessnitz.cz.

Oblíbená turistická atrakce, vláček Lázeňáček, bude v provozu od prvního květnového víkendu vždy od pátku do
neděle a projedete se s ním nejen po lázeňských okruzích, ale i na Čertovy kameny, do jeskyní Na Pomezí nebo do
Faunaparku. Více informací na www.priessnitz.cz.
Foto: archiv PLL a. s.
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Akce
úterý 1. května v 17 hodin
Zahrada Katovny
MARCELLA CAMARGO QUINTET (USA/CZ)
- KONCERT
Skvělý hudební zážitek latinského jazzu a bra‐
zilské hudby. V případě nepříznivého počasí
bude koncert přesunut do Blues Clubu. Pro‐
dej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 120 Kč. Více na str. 6 a na
www.marcellacamargo.com.
Pořádají MKZ Jeseník.

středa 2. května v 17 hodin
Výstavní síň Katovna
VERNISÁŽ:
NEVIDĚT NEZNAMENÁ NEVNÍMAT
Výstava fotografií Lubomíra Pavelčáka, vstup
volný. Více na str. 6.
Pořádá SONS a MKZ Jeseník za finanční podpory
Ministerstva kultury, Olomouckého kraje a města
Jeseník.

čtvrtek 3. května v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci hry na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 3. května v 17 hodin
Foyer Kina Pohoda
VERNISÁŽ ABSOLVENTSKÉ VÝSTAVY PRACÍ
ŽÁKŮ II. STUPNĚ
Vystavují žáci výtvarného oboru ZUŠ Jeseník.
Vstup volný.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a MKZ Jeseník.

čtvrtek 3. května v 17 hodin
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
VERNISÁŽ: OBRAZY, GRAFIKA, ILUSTRACE
Malíř, grafik a ilustrátor Václav Smejkal z Lan‐
škrouna vystupuje na veřejnosti pod pseudo‐
nymem JMB. Typické jsou pro něj rozměrné
obrazy snového až surrealistického rázu. Na
výstavě nebudou chybět ani jím ilustrované
knihy básní od M. Kubíčka. Vstup volný.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 5. května v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
Představí se koncertní mistr Libor Janeček na
kytaru s vynikající flétnistkou Kristinou Vacu‐
lovou. Zazní skladby J. S. Bacha, N. Paganiniho,
S. Karg – Elerta, J. Truhláře, N. Koshkina, B. Bar‐
tóka a M.D. Pujola. Vstupné 100 Kč.
Pořádají PLL a.s.

úterý 8. května v 15.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz, PLL a.s.
KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU
Představí se skvělé trio JM Band s pestrým
repertoárem v rytmech blues, bluescountry,
či Rock and Roll.
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 10. května 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 10. května v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
JESENÍK
Představí se žáci zpěvu a žáci hry na klavír, příč‐
nou a zobcovou flétnu a saxofon.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 10. května v 18.30 hodin
Klub Plíživá Kontra
SLOVNÍ OBRANA - PŘEDNÁŠKA
Další pokračování cyklu přednášek terapeutky
a spisovatelky Antonie Krzemieňové se zabývá
psychosomatikou, psychohygienou a vlivem
myšlení na zdraví člověka. Vstupné dobrovolné.
Pořádá Klub Plíživá Kontra.

pátek 11. - neděle 13. května
Masarykovo náměstí, areál hřiště PLL a.s.
171. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY
Vystoupí ANNA K., PETR KOLÁŘ, Virvar (SK),
Mr. Teddy & The Sidekicks (SK), Swing Dixie‐
land Armády ČR, Holátka, Yes Blues, Vagon Rock
Machine, Pěvecký sbor SENIORES (PL), Down
Beat Dixieland Band, Dechový orchestr mla‐
dých ZUŠ Jeseník s mažoretkami SZUŠ ‐ taneční
Jeseník, Zumba Show… Kompletní program na
zvláštních plakátech.
Více info na www.mkzjes.cz
a www.priessnitz.cz.
Pořádají MKZ Jeseník a PLL a.s. za finanční podpory města Jeseník, Olomouckého kraje a M.B.A.
Finance s.r.o.

sobota 12. května v 7.30 hodin
SVČ DUHA Jeseník
ZLATÁ VČELA
Soutěž mladých včelařů Olomouckého kraje.
Včelařská přednáška ve spolupráci se ZO ČSV
pod záštitou náměstka a hejtmana Olomouc‐
kého kraje.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

pondělí 14. května v 18.30 hodin
Hala léčebného domu Priessnitz
KONCERT ABSOLVENTŮ
Z KYTAROVÉ TŘÍDY BARBORY UHLÍŘOVÉ
Pořádají PLL a.s.

úterý 15. května v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
3. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci zpěvu a žáci hry na klavír,
akordeon, kytaru a trubku.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 16. května v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KONCERT TRUBAČŮ
Představí se populární světoběžníci Trubači
Lesů České republiky pod vedením Renáty
Jeřábkové. Vstupné 60 Kč.
Pořádají PLL a.s.

čtvrtek 17. května v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
4. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci hry na klavír, violoncello, kyta‐
ru a zobcovou flétnu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.
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čtvrtek 17. května v 19 hodin
Divadlo P. Bezruče
MAREK VAŠUT - KÁŤA A KROKODÝL
ANEB 50 LET V ŠOUBYZNYSU
Zábavný pořad Marka Vašuta, který před půl‐
stoletím natočil svůj první film. POZOR, ZMĚNA
TERMÍNU NA 17. 5. 2018! Vstupenky zakoupené na původní termín 17. 4. jsou samozřejmě platné i na nový termín 17. 5. Pro ty,
kterým nový termín nevyhovuje, lze vstupenky vrátit POUZE v Divadle Petra Bezruče.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník. Vstupné 290 Kč v předprodeji, 350 Kč
v den konání akce.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 17. května 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.

neděle 20. května v 19 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KLASIKA VIVA - SIEMPRE NUEVO
Kytarové duo Siempre Nuevo bylo založeno
v roce 2007 dvěma vynikajícími českými kyta‐
risty Matějem Fremlem a Patrickem Vacíkem.
V tomto období oba studovali na Hochschule
für Musik FRANZ LISZT v německém Weimaru,
kde získali své první hodiny komorní hry
u prof. Thomase Müller‐Peringa a prof. Mathise
Christopha. V květnu 2008 duo vyhrálo svoji
první mezinárodní soutěž v italské Gorizii.
Důležitým mezníkem v kariéře tohoto souboru
se stalo pozvání na Mezinárodní hudební vele‐
trh v Shanghaii 2010. Od roku 2012 spolupra‐
cuje duo s českou mezzosopranistkou
Barborou Poláškovou. Siempre Nuevo inter‐
pretuje jak originální skladby pro kytarová dua,
tak i různé transkripce ‐ vlastní či jiných autorů.
Jeho repertoár obsahuje rovněž starou i moder‐
ní hudbu, od baroka až po soudobé skladatele.
Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ
Jeseník.Vstupné 120 Kč, 60 Kč zvýhodněné
vstupné pouze pro držitele karty klubu přátel
Klasika Viva. Kartu je možné vyřídit na webu
www.klasikaviva.cz.
Pořádá Roman Janků Management s.r.o. ve spolupráci s MKZ Jeseník.

pondělí 21. května v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
S pestrým repertoárem se představí populární
Jesenický smíšený pěvecký sbor pod vedením
Jitky Melicheríkové. Vstupné 80 Kč.
Pořádají PLL a.s.

úterý 22. května v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
5. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci hry na klavír, violoncello, kyta‐
ru, housle a violu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

středa 23. května v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
KOMORNÍ KONCERT
Představí se jedinečná skupina Brass Quintet
‐ Jesenické žestě pod vedením Mgr. MUStr. Fran‐
tiška Mecha. Vstupné 80 Kč.
Pořádají PLL a.s.
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čtvrtek 24. května v 14.30 hodin
Masarykovo náměstí
KONCERT ZUŠ OPEN
- CELOSTÁTNÍ HAPPENING
ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL 2018
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 24. května 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.

sobota 26. května ve 14 hodin
Smetanovy sady
POHÁDKOVÝ LES
Pohádková stanoviště pro děti, akce ve spolu‐
práci s MŠ Karla Čapka a souborem Nezakop‐
neš.
Pořádá SVČ DUHA Jeseník.

sobota 26. května od 14.30 hodin
Masarykovo náměstí
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ RALLYE REJVÍZ
Ceremoniál se uskuteční na Masarykově
náměstí od 14:30 hodin. Zhruba v 16:30 by se
pak měla rozjet „spanilá jízda“. Veškeré infor‐
mace o soutěži na www.rallye‐rejviz.cz nebo
na www.facebook.com/RALLYEREJVIZ/.
Pořádá Rallye Rejvíz, z.s.

sobota 26. května v 19 hodin
Zrcadlový sál, PLL a.s.
SKOTSKO
Cestopisná přednáška věhlasného cestovatele
PaedDr. Libora Turka. Vstupné 50 Kč.
Pořádají PLL a.s.

pondělí 28. května - středa 30. května
od 13 do 17 hodin
ZUŠ Jeseník
ZÁPIS DO ZUŠ JESENÍK
Zápis bude probíhat do hudebního, výtvarného
a literárně‐dramatického oboru. A KDE?
HUDEBNÍ OBOR: ul. 28. října 873, Jeseník, ul.
O. Březiny 45, Jeseník a Mikulovice ‐ budova
ZŠ, VÝTVARNÝ OBOR: ul. Alšova 243, Jeseník
a LITERÁRNĚ ‐ DRAMATICKÝ OBOR: ul. 28. říj‐
na 873, Jeseník.
Pořádá ZUŠ Jeseník.

pondělí 28. května v 18.30
Hala léčebného domu Priessnitz
PODVEČERNÍ KONCERT
ŽÁKŮ RENÁTY JEŘÁBKOVÉ
Vystoupí žáci hrající na klavír, elektrické klávesy
a lesní roh.
Pořádají PLL a.s.

úterý 29. května v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
KONCERT NEJMLADŠÍCH ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

čtvrtek 31. května v 17 hodin
Kaple, Průchodní ul.
6. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK
Představí se žáci hry na příčnou flétnu, pikolu
a klarinet
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
09. 6. OPEN AIR FLOORBALL CUP
15. 6. KONCERT PRO JESENÍKY
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Výstavy
2. května - 31. května
Výstavní síň Katovna
NEVIDĚT NEZNAMENÁ NEVNÍMAT
Výstava fotografií Lubomíra Pavelčáka, vstup
volný. Více na str. 6.
Pořádá SONS a MKZ Jeseník za finanční podpory
Ministerstva kultury, Olomouckého kraje a města
Jeseník.

3. května - 31. května
Foyer Kina Pohoda
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA
PRACÍ ŽÁKŮ II. STUPNĚ
Vystavují žáci výtvarného oboru ZUŠ Jeseník.
Vstup volný.
Pořádá ZUŠ Jeseník, MKZ Jeseník a SPU.

3. května - 31. května
Výstavní síň Divadla P. Bezruče
OBRAZY, GRAFIKA, ILUSTRACE
Výstava malíře, grafika a ilustrátora Václava
Smejkala z Lanškrouna, který vystupuje na
veřejnosti pod pseudonymem JMB. Vstup vol‐
ný.
Pořádají MKZ Jeseník.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
VÝSTAVA
22. května - 17. června
Galerie
PŘÍBĚHY ČESKÉ PŘÍRODY
Výstava Příběhy české přírody je součástí stej‐
nojmenné kampaně z dílny autorů
z odborné organizace Beleco. Vernisáž proběhne 22. 5. v 18:00 hodin v Galerii Vodní
tvrze v Jeseníku. Kurátorka výstavy: Mgr. Zuza‐
na Blažková, výtvarnice výstavy: BcA. Ivana
Kužílková. Vstupné: 40/20 Kč. Více na str. 7

3. dubna - 8. července
Hlavní výstavní sál
RETOGAMING
– POČÁTKY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS
Interaktivní putovní výstava zapůjčená z Regio‐
nálního muzea v Litomyšli se věnuje historii
výpočetní techniky od jejích počátků do poloviny
90. let minulého století. Vstupné: 40/20 Kč.

6. března - 13. května
Galerie
PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM
Výstava popisuje padesát let existence Divadla
Járy Cimrmana na české scéně, ale především
dokumentuje život samotného českého vlas‐
tence a zneuznaného génia Járy Cimrmana.
Vstupné: 40/20 Kč.

PŘEDNÁŠKY
POUTNÍ MÍSTA NA JESENICKU 10. 5. 2018
Přednáška seznámí posluchače s nejznámější‐
mi poutními místy na Jesenicku, mezi která
patří Vřesová studánka, poutní kostel Panny
Marie Pomocné nebo kaple svaté Anny na Kří‐
žovém vrchu. Přednášku povede Mgr. Božena
Kaňáková, historička VMJ. Akce se koná od
19:30 v prostorách Vinckova kafe. Min. počet
účastníků 4 osoby. Doporučené autobusové
spojení z Jeseníku aut. nádraží je v 19:05,
zastávka P. Bezruč, odjezd ve 20:45; 22:10.
Vstupné 20 Kč.
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K TŘICETILETÉ VÁLCE V REGIONU
23. 5. 2018
Třicetiletá válka výrazně zasáhla slezská území.
Pokusme se rekonstruovat události v jesenic‐
kém regionu – průtahy císařských armád a voj‐
sk protihabsburské koalice, několikeré místní
šarvátky (dobývání Vodní tvrze Švédy, zničení
žulovského hradu, obsazení Jánského Vrchu)
či dopady války na život obyvatelstva. Před‐
nášku povede Mgr. Jan Petrásek, historik VMJ.
Přednáška se bude konat od 19:30 v prostorách Vinckova kafe. Min. počet účastníků
4 osoby. Doporučené autobusové spojení z Jese‐
níku aut. nádraží je v 19:05, zastávka P. Bezruč,
odjezd ve 20:45; 22:10. Vstupné 20 Kč.

EXKURZE
ZANIKLÁ VESNICE RŮŽENEC 12. 5. 2018
Blízko osady Bílá Voda se nacházejí pozůstatky
kdysi prosperující osady Růženec (Rosen‐
kranz). Zde, v této kdysi malebné vesničce, na
staré kupecké stezce, se mohli obchodníci
zastavit, odpočinout si nebo se občerstvit. Min.
počet účastníků 4 osoby. Odjezd z Jeseníku
v 7:35, v Bílé Vodě 8:47, kde na vás bude čekat
pracovník VMJ. Odjezd je možno plánovat na
12.10 nebo až v 16.10. Exkurzi povede Bc. Milan
Rychlý, archeolog VMJ. Vstupné: 30 Kč.
ENTOMOLOGICKÝ
MINIKURZ
ANEB
POZNEJTE ŠESTINOHÉ OBYVATELE JESENICKA
21. – 23. 5. 2018
Povede Mgr. Martin Starý z Ústavu botaniky
a zoologie Masarykovy univerzity. Pro žáky od
13 do 16 let.

STÁLÉ EXPOZICE:
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 60/30 Kč.
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU
Nutná rezervace na muzeum.rezervace@jen.cz
nebo na čísle 725 073 539. Expozice se otevírá
vždy v každou celou hodinu. Max. počet
návštěvníků ve skupině je 12. 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 2018, úterý až
sobota 14:00 – 17:00. Vstupné: 40/20 Kč.
V objektu se nachází rovněž kavárna Vinckovo
kafe, otevřeno každý den.

Vodní tvrz v Jeseníku
Otevírací doba
2. 1. – 30. 6. 2018 úterý až neděle 9:00 – 17:00
hodin.
Dne 8. 5. 2018 VMJ nabídne volný vstup do
expozic i výstav.
Mezinárodní den muzeí – 18. 5. 2018 komen‐
tované prohlídky do expozic a výstav s volným
vstupem.
SOUSEDSKÁ SLAVNOST
19. 5. 2018
Vlastivědné muzeum Jesenicka v rámci Sou‐
sedské slavnosti zpřístupní návštěvníkům zdar‐
ma expozici Fauny a flóry Jesenicka.
V prostorách VMJ povede Kateřina Preissová,
autorka Rychlebské zvířeny, výtvarnou dílnu
od 13 do 17 hodin, vstup 35 Kč.
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čtvrtek 10. 5. v 19.30 hodin

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

úterý 1. 5. v 19.30 hodin
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Marie pracuje jako úspěšná televizní moderátor‐
ka, ale ve vztazích má smůlu. Naopak její sestra
Karolína plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie
přijíždí do své rodné vesničky, kde potkává svou
dávnou lásku. Česko 2018. Bioscop.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 2. 5. v 19.30 hodin
čtvrtek 3. 5. v 19.30 hodin

3D/DABING
2D/DABING

AVENGERS: INFINITY WAR
Snímek završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu
filmovým světem studia Marvel a přináší na stříbr‐
ná plátna nejsmrtonosnější válku všech dob. USA
2018. Falcon.
Vstupné 3D 140 Kč. Vstupné 2D 120 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

PLANETA ČESKO
První celovečerní film o české přírodě ukazuje
díky nejmodernějším technologiím fascinující
dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás.
Česko 2017. Aerofilms.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 11. 5. – sobota 12. 5. v 19.30 hodin
TAXI 5
Pařížský superpolda je proti své vůli převelen do
Marseille. Za úkol má dopadnout gang italských
lupičů, kteří vykrádají jedno klenotnictví za dru‐
hým. Francie 2018. Bioscop. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 14. 5. - úterý 15. 5. v 19.30 hodin
TICHÉ MÍSTO
Vybrali si k životu tiché místo. Jediný hlasitější
zvuk se stává spouštěčem pro nepředstavitelný
teror, který už čtyřčlenná rodina nechce zažít.
Hluk v těchto končinách může znamenat rozsudek
smrti. USA 2018. Cinemart. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 16. 5. v 17.00 hodin
pátek 4. 5. – sobota 5. 5. v 19.30 hodin
KLUCI Z HOR
Film vypráví o vztahu mentálně postiženého strý‐
ce se svým synovcem, které osud svede v jedné
chvíli dohromady, aby postupně mezi nimi vzniklo
pouto, které je prezentací síly a „moci“ přátelství.
Česko 2018. APK Cinema Service.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
- SENIOR KLUB
Olga má se svým milostným životem velké plány.
Městečko, kde se narodila, jí ale pro realizaci milo‐
stných záměrů nestačí. A tak se přemístí do vel‐
koměsta, kde nakonec přijde ON. Česko 2018.
Bioscop.
Vstupné 60 Kč. Senior pasy 45 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

www.jesenik.org | květen 2018
nickou lásku a začne prožívat neobyčejný vztah.
USA 2018. Vertical Ent. Dabing.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 23. 5. v 19.30 hodin
FOXTROT - FILMOVÝ KLUB
Jonathan Feldman hlídá s dalšími třemi mladíky
opuštěný checkpoint kdesi v poušti v Izraeli. Mla‐
dé vojáky vytrhne z nudy až nečekaná událost
s fatálními následky. Izrael, Německo, Francie,
Švýcarsko 2017. Aerofilms. Titulky.
Vstupné 90 Kč. Členové FK 80 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 24. 5. v 19.30 hodin 2D/TITULKY
pátek 25. 5. v 19.30 hodin 3D/DABING
sobota 26. 5. v 19.30 hodin 2D/DABING
SOLO: STAR WARS STORY
Zbrusu nové dobrodružství nejoblíbenějšího syčá‐
ka v galaxii. V řadě troufalých eskapád potkává
Han Solo nejen mohutného Chewbaccu, svého
budoucího kopilota, ale narazí i na nechvalně zná‐
mého hazardního hráče Landa Calrissiana. USA
2018. Falcon.
Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 110 Kč.
Vstupné 3D 150 Kč. Dětské vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupné.

pondělí 28. 5. – úterý 29. 5. v 19.30 hodin
NA KRÁTKO
Drama o chlapci Jakubovi, který zjistí, že celý jeho
dosavadní život byla lež. A jemu nezbyde, než
okamžitě dospět a vyrovnat se s tím. Česko 2018.
Cinemart.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pondělí 7. 5. – úterý 8. 5. v 19.30 hodin
NEZNÁMÝ VOJÁK
Válečné drama vypráví o jednotce finských vojáků
bojujících proti agresivnímu stalinskému Sovět‐
skému svazu. Ukazuje, jak tyto muže spojilo přá‐
telství, humor a touha přežít. Finsko 2018.
Cinemart. Titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

středa 9. 5. v 19.30 hodin
HORA - FILMOVÝ KLUB
Dokument ukazuje okouzlující sílu výšin a jejich
věčnou moc, se kterou formují naše životy i naše
sny. Austrálie 2017. AČFK. Titulky.
Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč. Mládeži do
12 let nevhodné.

čtvrtek 17. 5. – sobota 19. 5. v 19.30 hodin
DEADPOOL 2
Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias
Deadpoola. Možná s ním prožijeme okamžiky, kdy
jako kuchař přežívá skoro smrtící hovězí útok
a hned poté prahne po splnění svého snu stát se
nejvyhledávanějším barmanem. USA 2018. Cine‐
mart. Titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

pondělí 21. 5. – úterý 22. 5. v 19.30 hodin
PŮLNOČNÍ LÁSKA
Sedmnáctiletá Katie trpí přecitlivělostí na denní
světlo, proto je po celé dny doma a ven může jen
v noci. Její život se změní, když potká svou plato‐

Krteček je tu s námi již 14 let
Mateřské a rodinné centrum Krteček letos v dubnu oslavilo 14. narozeniny. Již tradičně
čekal návštěvníky každý den nový Krtečkův dort a bohatý program, na který měli naši
příznivci vstup zdarma.
V pondělí jsme jako hosta přivítali se školou módní návrhářky Táni Havlíčkové
MUDr. Romanu Palčovou, která maminkám nazvanou Móda a duše.
A co nás čeká v MRC Krteček v květnu? Ten‐
představila Metabolic Balance systém. Povídali
jsme si o vhodné výživě, o tom jak správně zlepšit to měsíc, druhou květnovou neděli, oslavíme
svůj životní styl a dobře rozdělit svoji životní Den matek a o dva dny později Den rodiny.
energii. V úterý jsme si užili tvoření Z tohoto důvodu jsme si pro vás připravili dvě
s výbornou čokoládou, kterou pro nás nachystala lákavé akce. Protože nás nadchlo povídání o tom,
Jesenická čokoládová manufaktura Xocolatl. jak se nenechat zlákat módními styly, ale jak
O středeční cvičení rodičů s dětmi pod taktovkou najít ten svůj vlastní, rozhodli jsme se pozvat
Mgr. Kamily Benešové je mezi maminkami veliký opět paní Janu Jehličkovou a zorganizovat semizájem a ta si pro ně tentokrát připravila zdravé nář o oblékání Móda a duše jako dárek pro
cvičení. Ve čtvrtek jsme dětem vyprávěli pohád‐ maminky a babičky ke Dni matek, a to 17. května
ky a krátké příběhy, které se dají zároveň využí‐ od 15.00 hodin. Také 22. května od 15.00 hodin
proběhne opět setkání s MUDr. Palčovou nad
vat jako výchovný materiál.
V pátek za námi přišla paní Jana Jehličková Metabolic balance systémem.
Za MRC Krteček Jeseník Marie Vršanová
a představila nám své zkušenosti, které získala

středa 30. 5. v 19.30 hodin
PSÍ OSTROV
Japonské souostroví, za dvacet let od dnešních
dnů. Psí chřipka dosáhla epidemických rozměrů
a hrozí přenos na člověka. Starosta zasaženého
města vyzývá k okamžité karanténě. Tedy k vyhoš‐
tění a izolaci všech psů. USA, Německo 2018. Cine‐
mart. Titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 31. 5. v 19.30 hodin
TEAMBUILDING
Zaměstnanci banky vyráží do hor, na tolik moder‐
ní teambuilding. Cílem je utužení kolektivu, vypi‐
lování pracovních schopností a hlavně plusové
body do osobního hodnocení ředitele, který se
rozhodl nastartovat další kariéru. Česko 2018.
APK Cinema Service.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 1. 6. – sobota 2. 6. v 17.00 hodin
HLEDÁ SE PRINCEZNA
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává
v době statečných rytířů, krásných princezen
a zlých čarodějů. Ukrajina 2018. Bohemia MP.
Dabing.
Vstupné 110 Kč. Dětské vstupné 90 Kč.
Mládeži přístupné.

VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA
čtvrtek 3. 5. – čtvrtek 31. 5.
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA PRACÍ
ŽÁKŮ II. STUPNĚ ZUŠ JESENÍK
Vystavují: MARKÉTA ŠIMKOVÁ
JANA ČÍŽKOVÁ
VERNISÁŽ 3. 5. v 17.00 hodin
Vstup volný.

www.kinopohoda.cz
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Deset medailí pro vodáky

Rallye Rejvíz v Jeseníku

4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile. Taková je veleúspěšná
bilance jesenických sportovců, kteří se 25. března zúčastnili brněnského finále Českého poháru v eskymování.
Z Klubu vodáků Jeseník se z kraj‐ Jiří Štrama – první. Doplňková souského kola do finále kvalifikovalo těž Ondřej Ježek, Víťa Ručka – první.
Celkem jsme tedy získali deset
osm závodníků v různých katego‐
riích a jeden ze spřáteleného Raft cenných kovů. Z rozjížděk do závě‐
týmu H2O. Výpravu ještě doprová‐ rečných finálových jízd těsně
zel početný podpůrný tým, takže se nepostoupili Luděk Ježek a Aneta
vyplatilo najmout si velký autobus. Krzystková. Nejúspěšnější náš
Na bedně stáli a medaili získali závodník Ondřej Ježek je taková
tito naši borci: Kajak muži Martin naše „Ester“. S přehledem vyhrál
Sedlák – druhý, Jiří Černěnko – třetí. dvě různé kategorie Kajak i Kanoe
Kajak dorostenci Ondřej Ježek – singl. V každé této kategorii se závo‐
první, Víťa Ručka (H2O) – třetí. dí na jiném materiálu, jinou tech‐
Kajak veteráni Pavel Kozubal – nikou, jen ta voda pod lodí je stejná.
druhý. Kajak žáci s dopomocí Jako bonus přidal i vítězství
Samuel Ševčík – druhý. Kanoe singl v doplňkové soutěži, která se jela
Ondřej Ježek – první, Jiří Štrama – na gumové nafukovací lodi.
Tento velký úspěch není dán tím,
třetí. Kanoe debl Pavel Kozubal,
že Jeseník leží na severu a máme
blíže k Eskymákům než Pražáci
nebo Brňáci. Ale je dán díky pocho‐
pení vedení bazénu v České Vsi, kte‐
ré nám umožňuje přes zimu
pravidelné sobotní tréninky. Moc
děkujeme!
Na závěr veliká gratulace našim
závodníkům! Jsme na vás hrdí!
Za Klub vodáků Jeseník
Bronislav Krzystek
Ilustrační foto: archiv KVJ

Rallye Rejvíz zavítá do Jeseníku.
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Foto: archiv Josefa Černého.

Neuvěřitelný 22. ročník mezinárodního odborného metodického
zaměstnání a soutěže pro posádky záchranných služeb Rallye
Rejvíz proběhne od 23. do 27. května v Koutech nad Desnou a okolí.
A samotné vyvrcholení v podobě slavnostního vyhlášení se vrátí
do Jeseníku po osmi letech.
Ceremoniál se uskuteční v sobotu 26. května na Masarykově náměstí
od 14.30 hodin. Součástí bude vyhlášení výsledků Helpíkova poháru
2018, MUC. RR 2018 (soutěž mediků), Zlatého sluchátka 2018 (soutěž
zdravotnických dispečerů) a Rallye Rejvíz 2018. Zhruba v 16.30 by se
pak měla rozjet „spanilá jízda“ po trase Masarykovo náměstí, Tyršova,
Gogolova, Lipovská, J. Ježka, Denisova, Dukelská, 28. října, Šumperská
ulice a dále ČHS, Kouty.
Veškeré informace na www.rallye-rejviz.cz nebo na
www.facebook.com/RALLYEREJVIZ/.
Jiří Juráš, Jiří Jelínek

Jeseničtí zvítězili v jubilejním 25. ročníku Formela Cupu
V pátek 23. března se uskutečnil
jubilejní 25. ročník Formela
Cupu – Memoriálu Romana
Mroska, tradičního fotbalového
turnaje pro žáky 1. stupně
základních škol. Vítězem se stal
jesenický tým, který se tak po
několika hubenějších letech
opět vrátil na vrchol.
Stejně jako v posledních letech
hostila Formela Cup javornická
sportovní hala, která vytvořila
malým fotbalistům a fotbalistkám
perfektní zázemí. Po úvodním slovu
starosty města Javorníku Jiřího Jury
odstartovala skupinová fáze turna‐
je, která rozdělila 11 týmů na dvě
skupiny, ze kterých postoupily vždy
dva nejlepší.
Ve skupině A nakonec muselo
o postupujícím rozhodnout skóre
vzájemných zápasů mezi prvními
třemi družstvy, které nakonec bylo
nepříznivé pro Českou Ves, která
tak vlastně po jediném nevydaře‐
ném utkání zůstala těsně před bra‐
nami bojů o obhajobu loňského
titulu. Naopak do dalších zápasů
postoupil tým z Jeseníku a Bělé pod
Pradědem. Ve druhé skupině před‐
vádělo pohledný fotbal družstvo
z Mikulovic, ale díky špatné kon‐
covce a možná i troše smůly skon‐
čilo ve skupině až čtvrté. Naopak

Vítězný tým turnaje Základní škola Jeseník.

Vidnava a domácí Javorník se vypo‐
řádali se skupinovou fází skvěle
a postoupili mezi nejlepší čtyři.
Boje o medaile byly nesmírně
vyrovnané, kromě finále všechny
zápasy rozhodovaly až pokutové
kopy. Třetí, bronzovou pozici, nako‐
nec urvali domácí z Javorníku, kteří
tak potěšili své místní fandy. Ve finá‐
le pak velkou bitvu rozhodl těsně
před koncem nejlepší hráč turnaje
Karel Zelinka ve prospěch hráčů
z Jeseníku. Ti se tak po několika
letech, kdy zůstávali bez medaile,
znovu vrátili na stupínek nejvyšší.

Foto: Jan Mrosek

Smutnit nemusel ani tým z Bělé pod
Pradědem, který poprvé v historii
obsadil
medailovou
pozici
a potvrdil tak svůj kvalitativní
posun z týmu, který dlouhodobě
končil na chvostu startovního pole,
po tým sahající na příčky nejvyšší.
Formela Cup si za dobu svých
pětadvaceti ročníků vydobyl pevné
místo ve sportovním kalendáři jese‐
nického regionu, za čímž stojí kaž‐
doroční úsilí velkého množství lidí.
Letos je potřeba kromě týmu orga‐
nizátorů a ZŠ Javorník poděkovat
také sponzorům turnaje, kterými

byli Woox a Adrenalin park Česká
Ves.
ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ – Semifinále: Bělá pod Pradědem – Javorník
1:1 na pk 2:1 (Hradil – Neubauer),
Jeseník – Vidnava 0:0 na pk 4:3.
O 3. místo: Javorník – Vidnava 0:0
na pk 3:2. FINÁLE: Jeseník – Bělá
pod Pradědem 1:0 (Zelinka).
Celkové pořadí: 1. Jeseník,
2. Bělá pod Pradědem, 3. Javorník,
4. Vidnava, 5. Česká Ves, 6. Černá
Voda, 7. Lipová‐lázně, 8. Mikulovice,
9. Žulová, 10. Zlaté Hory, 11. Stará
Červená Voda.
INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ: Nej‐
lepší hráč: Karel ZELINKA (ZŠ Jese‐
ník), Nejlepší střelec: Štěpán GÁLIK
(ZŠ Jeseník) – 7 branek, Nejlepší
brankář: Jan JEŘÁBEK (ZŠ Javor‐
ník), Největší talent: Lukáš VENCÁ‐
LEK (ZŠ Jeseník), Nejlepší hráčka:
Vanessa MACHŮ (ZŠ Stará Červená
Voda).
SESTAVA VÍTĚZNÉHO DRUŽSTVA ZŠJESENÍK: BernatíkM., Gálik
Š., Jelínek J., Kasal R., Ress A., Sytař
J., Vencálek L., Zelinka K.; vedoucí
týmu: Malysa P., Klosowská J.
Organizace turnaje: Jan Mrosek,
Marek Bury a ZŠ Javorník. Asistenti
organizátorů: O. Mrosek, J. Hlou‐
šek, M. Hloušek, A. Kabátová. Roz‐
hodčí turnaje: Tomáš Krézek. (jm)
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Závod míru U23 opět v Poháru národů a také v Jeseníku
Světová špička mladých cyklistů opět zavítá do Jeseníků, a to
v rámci závodu Grand Prix Priessnitz spa, který se uskuteční
od 31. května do 3. června v Olomouckém a Moravskoslezském
kraji. Fanoušci silniční cyklistiky
se mají na co těšit, neboť uvidí
startovní pole, jaké Česká
republika nepamatuje.
„Můžeme říci, že je kvalitnější
než při mistrovství světa, kde
dostávají možnost účasti i tzv.
cyklističtí trpaslíci,“ řekl na adresu
závodu Jaroslav Vašíček z pořada‐
telské společnosti Jesenická
cyklistická z.s.
O tom, že se Závod míru zabyd‐
lel mezi naprostou světovou špič‐
ku svědčí fakt, že již třetí rok je
zařazen do seriálu světové cyklis‐
tické federace UCI jako jeden ze
závodů N Cup (Pohár národů),
který obsahuje jen šest závodů na
celém světě, a spolu s Tour de Ave‐
nir patří mezi dva nejprestižnější
závody mladých cyklistů do 23 let.

Opět po roce zavítá Závod míru do Jeseníků.

„Bude zde skvělá konkurence v čele
s mistrem světa z norského Bergenu Cosnefroyem Benoitem z Francie, přijedou národní šampioni
zúčastněných zemí a v neposlední
řadě česká reprezentace,“ dodal
Vašíček.
Vše začne 31. května v 17:00

Foto: Milan Dvořáček

v Krnově časovkou na dva kilo‐
metry. Závod pokračuje v pátek
náročnou etapou s třemi rychlost‐
ními, třemi horskými pré miemi
a třemi okruhy okolo Rýmařova
s cílem na náměstí Míru. Třetí krá‐
lovská etapa dokonale prověří
závodníky, start je v Krnově a cíl

na přečerpávací přehradě Dlouhé
stráně s nadmořskou výškou
1353 metrů. Navíc nejtěžší stou‐
pání v České republice absolvují
závodníci dvakrát. Nedělní finále
odstartuje 3. června v jedenáct
hodin v Jeseníku na Masarykově náměstí s cílem po 160 km na
Priessnitzově ulici s posledním
dvoukilometrovým 12% stoupá‐
ním. A rozhodně to nebude snad‐
ná etapa. Už jenom horské prémie
Rejvíz, Příčný vrch, Hvězda, Lyra
a Vidly vzbuzují respekt.
Startovní listina: Rakousko,
Belgie, Česká republika, Dánsko,
Francie, Německo, Británie, Itálie,
Japonsko, Kazachstán, Lucembur‐
sko, Nizozemí, Norsko, Polsko,
Portugalsko, JAR, Španělsko, Švéd‐
sko, Švýcarsko, USA, Rusko, Slo‐
vinsko.
(TZ)

Klub turistů Jeseník
vás zve
v sobotu 5. května 2018 na

2. ročník Májového výstupu
na Zlatý Chlum.
Sraz účastníků v 8:30 na Masarykově náměstí.
S ostatními turisty
se setkáme mezi
11. a 12. hodinou
v cíli.
Možnost občerstvení
na Zlatém Chlumu.
Každý účastník jde
na vlastní
zodpovědnost,
doporučujeme pevnou
obuv.
Účastníci obdrží
pamětní list.
Klub turistů Jeseník
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